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 فہرست

  57تا  54سوره يوسف/ 
  يوسف (ع) مصر کے خزانہ دار کی حيثيت سے

  چند اہم نکات
   62تا  58سوره يوسف/ 

  يوسف (ع) کی بھائيوں کو نئی تجويز
  چند اہم نکات

   66تا  63سوره يوسف/ 
  ٓاخرکار باپ راضی ہو گئے

  چند اہم نکات
  68تا  67سوره يوسف/ 

  تفسير
   76تا  69سوره يوسف/ 

  بھائی کو روکنے کی کوشش
  چند اہم نکات

   79تا  77سوره يوسف/ 
  ول نہيں ہوئی ؟برادران يوسف (ع) کی فداکاری کيوں قب

   82تا  80سوره يوسف/ 
  بھائی سر جھکائے باپ کے پاس پہنچے

  چند اہم نکات
   86تا  83سوره يوسف/ 

  ميں وه الطاف الٰہی جانتا ہوں جو تم نہيں جانتے
   93تا  87سوره يوسف/ 

  کو شش کرو اور مايوس نہ ہو
  چند اہم نکات

   98تا  94سوره يوسف/ 
  ٓاخرکار لطف الٰہی اپنا کام کرے گ

  چند اہم نکات
   101تا  99سوره يوسف/ 

  تفسير
  چند اہم نکات

   107تا  102سوره يوسف/ 
  يدار عام طور پر مشرک ہيںيہ دعو

   111تا  108سوره يوسف/ 
  عبرت کے زنده درس

  ٓاسمان و زمين اورسبزه زار خدا کی نشانياں ہيں
  43تا 1سوره رعد / 
  چند اہم نکات
  6تا 5سوره رعد / 

  قيامت کے بارے ميں کافروں کا تعجب
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  چند اہم نکات
   7سوره رعد / 

  پھر بہانہ سازی
  دو سوال اور ان کے جواب

  10تا 8سوره رعد / 
  خدا کا بے پاياں علم

  چند اہم نکات
  11سوره رعد / 

  محافظ غيبی
  چند اہم نکات
  15تا 12سوره رعد / 

  عظمت الٰہی کی کچھ نشانياں
  رعد و برق کی بر کتيں

  چند اہم نکات
  16سوره رعد / 

  بت پرستی کيوں ؟
  چند اہم نکات
  17سوره رعد / 

  حق و باطل کی منظر کشی
  قرٓانی مثاليں
  18سوره رعد / 

  جنہوں نے دعوت ِ حق کو قبول کر لی
  ايک نکتہ

  24تا 19سوره رعد / 
  اہل شعور کا طرز عمل جنت کے ٓاٹھ دروازے

  چند اہم نکات
  26تا 25سوره رعد / 

  دنيا پرست تباه کار
  چند اہم نکات
  29تا 27سوره رعد / 

  ياد اٰلہی باعث ِ تسکين دل ہے
  چند اہم نکات
  32تا 30سوره رعد / 

  ن نزولشا
  ہت دھرم ہر گز ايمان نہيں الئيں گے

  چند اہم نکات
  34تا 33سوره رعد / 

  کس طرح خدا کو بتوں کا شريک بناتے ہو؟
  35سوره رعد /

  تفسير
  36سوره رعد /

  روهخدا پرست اور ديگر گ
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  ايک اہم نکتہ
  قطعی اور قابل ِ تغير حوادث 40تا 37سوره رعد / 
  دو اہم نکات

  انسان اور معاشرے ختم ہو جاتے ہيں ، خدا باقی رہتا ہے 43تا 41سوره رعد / 
  3 - 1سوره ابراھيم / آيه 

  تفسير
  ظلمتوں سے نور کی طرف

  چند اہم نکا ت
  ۔ ايمان اور راه ِخدا کو نور سے تشبيہ دين١

  7-4سوره ابراھيم آيت 
  تفسير

  زندگی کے حساس دن
  چند اہم نکات

  ۔ ايام هللا کی ياد ٓاوری١
  ۔ جابروں کے طور طريقے٢

  ۔ سب سے بڑی نعمت ٓازادی ہے
  ۔ شکر نعمت اور کفران ِ نعمت کا نتيجہ۴

  عمت کے بارے ميں چند اہم نکاتشکر ن
  10 - 8سوره ابراھيم / آيه 

  تفسير
  کيا خدا کے بارے ميں شک ہے ؟

  12 -11سوره ابراھيم / آيه 
  صرف هللا پر توکل کرو

  چند اہم نکات
  ۔ مومنين اور متوکلين١
  ياء اور معجزات۔ انب٢
  ۔ توکل کی حقيقت اور فلسفہ٣

  توکل کا فلسفہ
  17 -13سوره ابراھيم / آيه 

  تفسير
  منحرف جابروں کا طرز عمل اور ان کا انجام

  چند اہم نکات
  ۔ مقام ِ پروردگار سے کيا مراد ہے ؟١
  کامفہوم“استفتحوا”۔ ٢
  ۔ ايک جابر حکمران اور قرٓان کی يہ ٓايت٣

  18سوره ابراھيم / آيه 
  تيز ٓاندھی اور خاکستر

  چند اہم نکات
  ان کے اعمال کو گرد و غبار کی مانند خاکستر سے تشبيہ کيوں دی گئی ہے

  ۔ ان کے اعمال کيوں کھوکھلے ہيں؟٢
  ۔ مسئلہ احباط٣
  ۔ کيا ايجادات و انکشافات کرنے والوں کے لئے بھی جزا ء ہے ؟۴
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  20 -19سوره ابراھيم / آيه 
  تفسير

  خلقت حق کی اساس پر ہے
  23 -21سوره ابراھيم / آيه 

  تفسير
  شيطان اور ا س کے پيرو کاروں کی صريح گفتگو

  چند اہم نکات
  ۔ ايک اشکال کی وضاحت :١
  کامفہوم“لو ھدانا هللا لھديناکم ” ۔ ٢
  د کی مذمت۔ اندھی تقلي٣
  کا مفہوم“ اور محيص“ برزو”۔ ۴

  چند اہم نکات
  ۔ شيطان کا اپنے پيروکاروں کو سخت جواب١
  ۔ روز حشر شيطان کا اپنے پيرو کاروں سے رابطہ٢
  ۔ گمراہی کے ديگر پيشوأون کا طرز عمل٣
  کا مطلب“ مصرخ”۔ ۴
  ا ردينے سے مراد۔ شيطان کو شريک قر۵

  27 -24سوره ابراھيم / آيه 
  تفسير

  “شجره خبيثہ” اور“شجره طيبہ”
  چند اہم نکات

  ۔ کيا ٓاخرت سے مراد قبر ہے ؟١
  ۔ ثبات و استقامت کا اثر٢
  ۔ روايات اسالمی ميں شجره طيبہ اور شجره خبيثہ٣

  30 -28سوره ابراھيم / آيه 
  تفسير

  کفران ِ نعمت کا انجام
  چند اہم نکات

  34 -31سوره ابراھيم / آيه 
  تفسير

  قرٓان کی نگاه ميں انسان کی عظمت
  چند اہم نکات

  ۔ خالق اور مخلوق سے رشتہ١
  ۔انفاق، پنہان اور ٓاشکار کيوں ؟٢
  نہيں ہے“ اور خالل“ بيع ”۔اس دن ٣
  يرے فرمان پر سر تسليم خم ہيں۔ اے انسان ! تمام موجودات ت۴
  ۔ دائبين۵
  ۔ جو کچھ ہم خدا سے چاہتے ہيں کيا وه ديتا ہے ؟۶
  ۔ اس کی نعمتيں کيوں قابل ِ شمار نہيں٧
  ہے“ کفار”اور “ مظلوم ” ۔ افسوس کہ انسان ٨

  41 -35سوره ابراھيم / آيه 
  تفسير
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  ابراہيم (عليه السالم)بت شکن کی اصالحی دعائيں
  چند اہم نکات

  ۔ کيا مکہ اس وقت شہر تھا ؟١
  ۔ مکہ سر زمين امن٢
  ۔ ابراہيم (عليه السالم) بت پرستی سے دوری کی دعا کيوں کرتے ہيں ؟٣
  ۔ ابراہيم (عليه السالم) کے تابع کون ہيں ؟۴
  اور خدا کا پر امن حرم“ غير ذی زرع ” -۔ وادی ۵
  ۔حضرت ابراہيم (عليه السالم) کی سات دعائيں۶
  ۔ کيا ابراہيم (عليه السالم)اپنے باپ کے لئے دعاء کررہے ہيں ؟٧

  45 -42سوره ابراھيم / آيه 
  تفسير

  جس روز ٓانکھيں پتھرا جائيں گی
  چند اہم نکات

  ۔ پيغمبر اکرم سے خطاب کيوں ہے ؟١
  سے کون سا دن مراد ہے ؟“ يوم ياتيھم العذاب ” ۔ ٢
  ۔ مہلت کا تقاضا کيوں قبول نہيں کيا جاتا ؟٣

  52 -46سوره ابراھيم / آيه 
  تفسير

  ظالموں کی کمزور سازشيں
  چند اہم نکات

  ۔ زمين اور ٓاسمان بدل جائيں گے :١
  ۔سوره ابراہيم کا ٓاغاز اور اختتام٢
  ۔ اول و ٓاخر ۔ توحيد٣

  بت شکن پيغمبر ابراہيم عليہ السالم کی زندگی پر ايک نظر
  حضرت ابراھيم (عليه السالم کا بچپن

  بت پرستوں سے مقابلہ
  منطق و استدالل کے سہارے

  ٓازر سے گفتگو
  دور نبوت

  عملی مقابلے کا ٓاغاز
  حضرت ابراھيم (ع) کی ھجرت

  رسالت کا ٓاخری مرحلہ
 قرٓان اور ابراہيم کا مقام بلند

 

 

  

   10تفسير نمونہ جلد 
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. 

 
   

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.



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

 
 

  سوره ابراھيم تا آخر ، سوره رعد اور  54سوره يوسف 
  جلد 15تعداد جلد: 

  زبان: اردو 
  مترجم : موالنا سيد صفدر حسين نجفی (رح) 

   710تعداد صفحات: 
  ھجری 1417تاريخ اشاعت: ربيع الثانی 

  

   57تا  54سوره يوسف/ 
  

ا َکلََّمہُ قَاَل ٕاِنَّکَ    اْليَْوَم لََدْينَا َمِکيٌن ٔاَِميٌن ۔ ۔ َوقَاَل اْلَملُِک اْئتُونِی بِِہ ٔاَْستَْخلِْصہُ لِنَْفِسی فَلَمَّ
  ۔ قَاَل اْجَعْلنِی َعلَی َخَزائِِن ااْلَْٔرِض ٕاِنِّی َحفِيظٌ َعلِيٌم۔۵۵
ٔاُ ِمْنھَا َحْيُث يََشاُء نُِصيُب بَِرْحَمتِنَا َمْن نََشاُء َوالَنُ ۵۶ نَّا لِيُوُسَف فِی ااْلَْٔرِض يَتَبَوَّ   اْلُمْحِسنِيَن ۔ِضيُع ٔاَْجَر ۔ َوَکَذلَِک َمکَّ
  ۔ َواَلَْٔجُر اآْلِخَرِة َخْيٌر لِلَِّذيَن آَمنُوا َوَکانُوا يَتَّقُوَن۔۵٧

  ترجمہ
  ۔(مصر کے) باد شا ه نے کہا :اس ( يوسف ) کو ميرے پاس لے ٓأو تاکہ ميں اسے اپنے ساتھ مخصوص کر لوں ۔۵۴

و ان کی عقل و فہم کا اندازه ہوا) تو اس نے کہا: جب( يوسف اس کے پاس ٓائے اور )اس سے گفتگو کی ( تو باد شاه ک
  ٓاج تو ہمارے ہاں اعلٰی قدر و منزلت رکھتا ہے تو قابل اعتماد ه۔

۔ (يوسف نے )کہا: مجھے ( مصر کی ) زمين کے خزانوں کا سر پرست بنادے کيونکہ ميں حفاظت کرنے واال اور ۵۵
  ٓاگاه ہوں ۔

ميں قدرت دی کہ اب جہاں چاہتا اس ميں رہتا ( اور اس ميں تصرف  ۔ اس طرح ہم يوسف کو ( مصر کی ) زمين۵۶
کرتا) ہم جسے چاہتے ہيں ( اور الئق سمجھے ہيں ) اپنی رحمت سے نواز تے ہيں اور ہم نيک لوگوں کا اجر ضائع 

  کرتے ۔
  ۔ اور جو ايمان الئے ہيں اور پر ہيز گار ہيں ٓاخرت کا اجر ان کے لئے بہتر ہے ۔۵٧

  مصر کے خزانہ دار کی حيثيت سے يوسف (ع) 
حضرت يوسف عليہ السالم جيسے عظيم نبی کی عجيب زندگی کی تفصيل ميں ہم يہاں تک پہنچے تھے کہ ٓاخر ان کی 

پاکدامنی سب پر ثابت ہو گئی يہاں تک کہ ان کے دشمنوں نے ان کی پاکيز گی کی گواہی دی اور يہ ثا بت ہو گيا کہ 
  ان ميں ڈالے گئے تھے وه پاکدامنی تقوٰی اور پر ہيز گاری کے سواکچھ نہ تھا۔جس گناه کی وجہ سے وه زند

ضمناً يہ بھی معلوم ہوگيا کہ يہ بے گناه قيدی علم ، ٓاگہی، دانشمندی ، انتظامی صالحيت اور فہم و فراست کی بہت اعلٰی 
ہوئے ٓائنده کی پيچيده اقتصادی  بادشاه مصر) کے خوان کی تعبير بتاتے‘ ‘( ملک” سطح کا مرکز ہے کيونکہ اس نے 

  مشکالت بيان کرتے ہوئے ساتھ ہی ان سے نجات کے راستے کی نشاندہی بھی کردی تھی ۔
باد شاه نے حکم ديا کہ اسے ميرے پاس لے ٓأو تاکہ ميں اسے اپنامشير ” يہ واقعہ بيان کرنے کے بعد قرٓان کہتا ہے ؛ 

حل کرنے کے لئے اس کے علم و دانش اور انتظامی صالحيت سے مدد  اور اپنی مشکالت‘ ‘ اور نمائنده خاص بناؤ 
  لوں ( َوقَاَل اْلَملُِک اْئتُونِی بِِہ ٔاَْستَْخلِْصہُ لِنَْفِسی) ۔

پادشاه کا پر جوش پيام ليکر اس کا خاص نمائنده قيد خانے ميں يوسف کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشا ه کی طرف سالم و 
کہ اسے ٓا پ سے شديد لگأو ہو گيا ہے ۔ اس نے مصر کی عورتوں کے بارے ميں تحقيق سے دعا پہنچا يا اور بتا يا 

متعلق ٓاپ کی درخواست کی عملی جامہ پہنا يا اور سب نے کھل کر ٓاپ کی پاکدامنی اور بے گناہی کی گواہی دی ہے ۔ 
  لٰہذا اب تاخير کرنے کی گنجائش نہيں رہی اٹھيئے تاکہ ہم اس کے پاس چليں ۔

ضرت يوسف (ع) پادشاه کے پاس تشريف الئے ۔ ان کی ٓاپس ميں بات چيت ہوئی ۔ باد شاه نے ان کی گفتگو سنی اور ح
ٓاپ کی پر مغز اور نہايت اعلٰی باتيں سنيں ۔ اس نے ديکھا کہ ٓاپ کی باتيں انتہائی علم و دانش اور دانائی سے معمور 
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  ہيں تو پہلے سے بھی زياده ٓاپ کا شيفتہ ہو گيا۔
کہنے لگا : ٓاپ آج سے ہمارے ہاں اعلٰی قدرت و منزل اور وسيع اختيارات کے حامل ہيں اور ہمارے نزديک قابل ِ 

ا َکلََّمہُ قَاَل ٕاِنََّک اْليَْوَم لََدْينَا َمِکيٌن ٔاَِميٌن ) ۔   اعتماد رہيں گے ( فَلَمَّ
اصالح کے لئے کمر ہمت باندھ لينا چاہئيے کيونکہ ٓاج سے اس ملک کے اہم کام ٓاپ کے سپرد ہيں اور ٓاپ کو امور کی 

ميرے خواب کی جو تعبير ٓاپ نے بيان کی ہے اس کے مطابق اس ملک کو شديد اقتصادی بحران در پيش ہے اور ميں 
  سمجھتا ہوں کہ اس بحران پر صرف ٓاپ ہی قابو پا سکتے ہيں ۔

کی ذمہ داری سونپ دی جائے کيونکہ ميں اچھاحضرت يوسف (ع) نے تجويز پيش کہ مجھے اس عالقہ ک ے خزانوں 
  محافظ ہوں اور اس کام کے اسرار سے بھی واقف ہوں ( قَاَل اْجَعْلنِی َعلَی َخَزائِِن ااْلَْٔرِض ٕاِنِّی َحفِيظٌ َعلِيٌم) ۔

حضرت يوسف (ع) اچھی طرح جانتے تھے کہ ظلم سے بھرے اس معاشرے کی پريشانيوں کی ايک اہم بنياد اس کے 
تصادی مسائل ميں ہيں۔ لٰہذا انھوں نے سوچا کہ جب کہ انہيں مجبور اً ٓاپ کی طرف ٓانا پڑا تو کيا ہی اچھا ہے کہ مصراق

کی اقتصاديات کو اپنے ہاتھ ميں لے ليں اور محروم و مستضعف عوام کی مدد کے لئے ٓاگے بڑھيں اور جتنا ہو سکے 
وں کا حق ظالموں سے ليں اور اس وسيع ملک کی بد حالی کو دور طبقاتی تفاقت اور اونچ نيچ کو کم کريں ، مظلوم

کريں ۔ ٓاپ کی نظر ميں تھا کہ خاص طور پر زرعی مسائل اس ملک ميں زياده اہم ہيں اس بات پر بھی توجہ رکھنا ہو 
پيدا  گی چندسال فراوانی کے ہوں گے اور پھر خشکی کے سال در پش ہوں گے لٰہذا لوگوں کو زياده سے زياده غلّے

کرنے اور پھر انہيں احتياط سے محفوظ رکھنے اور نہايت کم خرچ کرنے پر ٓاماده کرنا ہو گا تاکہ قحط کے سالوں کے 
لئے غلہ ذخيره کيا جاسکے ۔ لٰہذا اس مقصد کے لئے ٓاپ کو يہی بہتر معلوم ہواکہ ٓاپ مصر کے خزانونکو اپنی سر 

  پرستی ميں لينے کی تجويز پيش کريں۔
کھا ہے کہ اس سال بادشاه سخت مشکالت ميں گھرا ہوا تھا اور کسی طرح ان سے نجات چاہتا تھا لٰہذا اس بعض نے ل

  نے تمام امور کی باگ ڈور حضرت يوسف (ع) کے ہاتھ ميں دے دی اور خود کناره کشی اختيار کرلی ۔
  ظم بنا ليا۔بعض دوسروں کا کہنا ہے کہ اس نے عزيز مصرکی جگہ حضرت يوسف (ع) کواپنا وزير اع

يہ احتمال بھی ہے کہ اس ٓايت کے ظاہری مفہوم کے مطابق وه صرف مصر کے وزير خزانہ بنے ہوں ليکن اسی سوره
کہ جن کی تفسير انشاء هللا ٓائے گی اس امر کی دليل ہيں کہ آخر کار ٓاپ بادشاه ہوگئے اورتمام / ١٠١۔ اور۔١٠٠کی ٓايت 

ميں ہے کہ يوسف (ع) کے بھائيوں نے ان سے کہا / ٨٨ميں ٓاگئی ۔ اگر چہ ٓايت  امور مملکت کی باگ ڈور ٓاپ کے ہاتھ
  ۔“ يا ايھا العزيز:” 

يہ امر کی دليل ہے کہ ٓاپ نے عزيز مصر کا منصب سنبھاال مگر اس ميں کوئی مانع نہيں کہ ٓاپ نے يہ مناسب تدريجاً 
  پھر بادشاه ۔ حاصل کئے ہوں ۔ پہلے وزير خزانہ ہوئے ہوں پھر وزير اعظم اور

بہر حال اس مقام پر خدا کہتا ہے : اور اس طرح ہم نے يوسف (ع) سر زمين مصر پر قدرت عطا کی کہ وه جيسے 
ٔاُ ِمْنھَا َحْيُث يََشاُء ) ۔ نَّا لِيُوُسَف فِی ااْلَْٔرِض يَتَبَوَّ   چاہتا ہے اس ميں تصرف کرتا تھا( َوَکَذِلَک َمکَّ

دی و روحانی نعمتيں جسے چاہتے ہيں اور اہل پاتےہيں عطا کرتے ہيں ( نُِصيُب بَِرْحَمتِنَاجی ہاں ! ہم اپنی رحمت اور ما
  َمْن نََشاُء) ۔

۔ اگر چہ اس ميں تاخير ہو جائے تاہم ٓاخر کار جو کچھ ان کے “اور ہم نيکو کاروں کا اجر ہرگز ضائع نہيں کريں گے 
  ش نہيں کرتے ( َوالَنُِضيُع ٔاَْجَر اْلُمْحِسنِيَن ) ۔الئق ہوا انہيں ديں گے کيونکہ ہم کسی نيک کو فرامو

جو اجر انہيں ٓاخرت ميں ملے گا وه اہل ايمان اور ”ليکن اہم بات يہ ہے کہ ہم صرف دنياوی اجر ہی نہيں ديں بلکہ 
  “صاحبان ِ تقوٰی کے لئے زياده اچھا ہے
  يَتَّقُوَن) ۔ ( َواَلَْٔجُر اآْلِخَرِة َخْيٌر لِلَِّذيَن آَمنُوا َوَکانُوا

  چند اہم نکات 
  ۔ حضرت يوسف (ع) نے طاغوت وقت کی دعوت کيونکر قبول کی ؟١

زير بحث ٓايات کی طرف توجہ ہوتے ہيں پہال سوال جو ذہن ميں ٓاتا ہے يہ ہے کہ حضرت يوسف عليہ السالم جيسے 
اور اس کے ساتھ ملکر کام کرنے  عظيم نبی طاغوت زمانہ سے وزارت ِ خزانہ يا وزارت عظمٰی کا منصب قبول کرنے

  پر کيسے تيار ہو گئے؟
“ حفيظ و عليم ’ اس سوال کا جواب خود مندرجہ باال ٓايات ہی ميں پوشيده ہے ۔ وه يہ کہ ٓاپ نے يہ منصب ايک 

شخصيت کی حيثيت سے قبول کيا تاکہ عوام کے مفاد ميں بيت المال کی حفاظت کريں اور اسے انہی کے مفاد ميں خرچ
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  يں خصوصاً مستضعف اور محروم کے حقوق کو جو اکثر معاشروں ميں پامال ہوتے ہيں ان تک پہنچائيں ۔کر
عالوه ازيں جيسا کہ ہم نے کہا ہے وه علم و تعبير کے ذريعے جانتے تھے کہ مصری قوم کو ايک شديد اقتصادی 

يب سے اس کی نگرانی کے بغير ممکن تھا بحران پيش ٓانے واال ہے لٰہذا اس کے مقابلے کے لئے دقيق پروگرام اور قر
کہ بہت سے لوگ تباه و بر باد ہو جاتے، لٰہذا اس مصيبت سے عوال کی نجات اور بے گناه انسانوں کی جان کی حفاظت

کے لئے ضروری تھا کہ حضرت يوسف (ع) کو جو موقع مل رہا تھا اس سے فائده اٹھاتے اور تمام لوگوں خصوصاً 
س سے استفاده کرتے کيونکہ اقتصادی بحران اور قحط سالی ميں سب سے زياده خطره انہيں محروم عوام کے لئے ا

  لوگوں کی جان کو تھا اور بحرانوں کی پہلی قربانی يہی لو گ ہوتے ہيں ۔
فقہ ميں ظالم کی حکومت قبول کرنے کی بحث ميں بھی يہ بات تفصيل سے ٓائی ہے کہ ظالم کی طرف سے کوئی 

ميشہ حرام نہيں ہوتا بلکہ کبھی مستحب بھی ہوتا ہے اور ايسا اس صورت ميں ہوتاہے جب اس منصب قبول کرنا ہ
  منصب کو قبول کرنے کے فوائد اور دينی تقاضے اس کی حکومت کی تقويت پہنچنے کے نقصانات سے زياده ہوں ۔

کی اجازت دے ديتے تھے مثالً علی متعدد روايات ميں ٓاياہے کہ ٓائمہ اہل بيت (ع) بھی اپنے قريبی ساتھيوں کو اس قسم 
بن يقطين امام موسی کاظم عليہ السالم کے اصحاب ميں سے تھے ۔ انھوں نے اپنے زمانے کے فرعون ہارون رشيد کی 

  وزارت امام (ع) کی اجازت سے قبول کی ۔
کے نفع و نقصان  پر ہے ۔ اس“ قانون ِ اہم و فہم ’ بہرصورت اس قسم کے مناصب قبول کرنے يا رد کرنے کا انحصار 

کو دينی اور اجتماعی لحاظ سے پرکھا جانا چاہيئے ۔ بہت سے مواقع ايسے ہوتے ہيں کہ ايسا عہده قبول کرنا ظالم کی 
معزولی پر منتج ہوتا ہے ۔ جيسا کہ بعض روايات کے مطابق حضرت يوسف (ع) کے ساتھ بھی يہی اتفاق ہوا اور کبھی 

کا سر چشمہ بن جاتا ہے کيونکہ منصب قبول کرنے واال شخص حکومت کے اندر سے ايسا عمل بعد ازٓاں انقالب و قيام
  انقالب کی راه ہموار کرتا ہے ۔ شايد مومن ٓال ِ فرعون اسی قسم کی ايک مثال تھے ۔

کبھی ايسا ہوتا ہے کہ ايسے افراد مظلوموں اور محروموں کے لئے پناه گاه بن جاتے ہيں اور ان کے لئے حکومتی ظلم 
ں کمی کاباعث بن جاتے ہيں ان مقاصد ميں سے کوئی ايک بھی حاصل ہورہا ہوتو ايسے عہدہے قبول کرنے کا جواز مي

  بن جاتا ہے ۔
  ايک مشہور روايت ميں امام صادق (ع) ايسے ہی افرد کے بارے ميں فرماتے ہيں :

  کفارة عمل السلطان قضاء حوائج االخوان
  ١ہے کہ بھائيوں کی ضروريات پوری کی جائيں ۔ ظالم حکومت کا ساتھ دينے کا کفاره يہ

ليکن يہ مسئلہ ايسے مسائل ميں سے ہے کہ جن ميں حالل و حرام کی سر حد ايک دوسرے کے بہت نزديک ہوتی ہے ۔ 
کبھی ايسا ہوا ہے کہ انسان تھوڑی سی سہل انگاری کی وجہ سے غلط طور پر ظالم کا ساتھ دينے لگتا ہے اور کسی 

  کا مرتکب ہوتا ہے جب کہ وه سمجھ رہاہوتا ہے کہ ميں عبادت اور خدمت خلق ميں مشغول ہوں ۔بہت بڑے گناه 
بعض اوقات سوء استفاده کرنے والے افراد حضرت يوسف (ع) يا علی بن يقطين کا نام غلط طور پر استعمال کرتے ہيں 

ف (ع) اور علی بن يقطين سے اور اسے بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہيں حاالنکہ ان کے کام کوحضرت يوس
  2کوئی نسبت نہيں ہوتی ۔ 

يہاں ايک اور سوال سامنے ٓاتا ہے ، وه يہ کہ مصر کا ظالم بادشاه اس کے لئے کيسے تيار ہو گيا جب کہ وه جانتا تھا کہ
اس حضرت يوسف ظلم و ستم استعماری ہتھکنڈوں اور استشمار کے لئے ہر گز تيار نہ ہوں گے بلکہ اس کے برعکس 

  کے مظالم ميں رکاوٹ بنيں گے ۔
ايک نکتے کی طرف توجہ کی جائے تو اس سوال کا جواب چندان مشکل نہيں رہتا ، وه يہ کہ بعض اوقات معاشرتی 
اور اقتصادی بحران اس طرح کے ہوتے ہيں کہ خود سروں کی حکومت کی بنياديں ہالکر رکھ ديتے ہيں اسی طرح 

يں نظر ٓاتی ہے ۔ ايسے مواقع پر ہالکت سے بچنے کے لئے وه يہاں ک تيار ہو سے کہ انہيں اپنی ہر چيز خطرے م
  جاتے ہيں کہ ايک عادالنہ عموامی حکومت کو قبول کرليں تاکہ اپنے ٓاپ کو بچا سکيں ۔

  
  ۔ اقتصادی مسائل اور انتظامی صالحيت کی اہميت :٢

منحصر سمجھتے ہيں۔ انہوں نے انسان اور اس کےبعض مکاتب بالکل يک جہتی ہيں اور ہر چيز کو اقتصادی پہلو ميں 
وجودکی مختلف جہات کو نہيں پہنچانا ۔ ہم اگر چہ ان مکاتب سے اتفاق نہيں کرتے تا ہم معاشروں کی زندگی ميں 

خصوصيت سے اتصادی مسائل کی اہميت کو نظر انداز نہيں کيا جاسکتا۔مندر جہ باال ٓايات بھی اس حقيقت کی طرف 
يں کيونکہ تمام مناصب ميں سے حضرت يوسف (ع) نے وزارت خزانہ کا انتخاب کيا تھا کيونکہ وه اشاره کرتی ہ
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جانتے تھے کہ کہ اگر انہوں نے اسے ٹھيک کرليا تو مصر کی زياده تر پريشانياں دور ہو جائيں گی اور عدالت ِ 
  اقتصادی کے ذريعے وه دوسری مشکالت پر بھی قابو پا سکيں گے ۔

ت ميں بھی اس موضوع کو بہت زياده اہميت دی گئی ہے ۔ ان ميں سے ايک مشہور حديث حضرت علی اسالمی روايا
عليہ السالم سے منقول ہے جس ميں لوگوں کی روحانی او رمادی زندگی (قوام الدين و الدنيا)کی حقيقی دو بنيادوں ميں 

کو شمار کيا گيا ہے ۔ گر چہ مسلمانوں نے سے ايک اقتصادی مسائل بيان کی گئی جب کہ دوسری ٓاگہی اور علم و دانش
ابھی تک اس اہميت کی طرف توجہ نہيں کی کہ جو اسالم نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اس حصے کو دی ہے ۔

  يہی وجہ ہے کہ مسلمان زندگی کے اس حصے ميں اپنے دشمنوں سے پيچھے ره گئے ہيں اور پس مانده ہيں ۔
قوں ميں روز بروز بيداری اور ٓاگاہی ميں اضافہ دکھائی دے رہا ہے ۔ اس سے اميد ليکن مسلمانوں کے مختلف طب

بندھتی ہے کہ مستقبل ميں مسلمان اقتصادی ميدان ميں کاوشوں کو ايک بہت بڑی اسالمی عبادت سمجھتے ہوئے انجام 
  دور کريں گے ۔دينے لگيں کے اور اس لحاظ سے اسالم کے بے رحم دشمنوں کی نسبت جو پس ماندگی ہے اسے 

۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرے کے کسی “ انی حفيظ عليم ” ضمناً حضرت يوسف (ع) نے يہ جو کہا ہے کہ : 
حساس منصب کو قبول کرنے کے لئے صرف امانت داری ہی کافی نہيں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انتظامی صالحيت بھی

” کے ساتھ ساتھ “حفيظ”بھی ضروری ہے کيونکہ ٓاپ نے ضروری ہے اور اس کے عالوه علم و ٓاگاہی اور مہارت 
  بھی کہا ہے ۔“ عليم 

ہم نے اکثر ديکھا ہے کہ بے خبری ، عدم مہارت اور انتظامی صالحيت نہ ہونے کی وجہ سے جو خطرات پيدا ہوتے 
  ہوتے ہيں ۔ ہيں وه خيانت سے پيدا ہونے والے خطرات سے کم نہيں ہوتے بلکہ بعض اوقات اس سے بد تر اور زياده

ان واضح اسالمی تعليمات کے باوجود معلوم نہيں بعض مسلمان انتطامی صالحيت اور علم و ٓاگہی کے مسئلے کو کوئی
اہميت نہيں ديتے اور عہدے سپرد کرنے کے لئے وه صرف امانت و ديانت کو شرائط سمجھتے ہيں حاالنکہ پيغمبر 

کی سيرت نشاندہی کرتی ہے کہ وه بزرگوار ٓاگاہی اور انتطامی اسالم اور حضرت علی (ع) کی دور حکومت ميں ان 
  صالحيت کو امانت و ديانت کی طرح اہميت ديتے تھے ۔

  
  ۔ مصارف کی نگرانی :٣

اقتصادی مسائل ميں صرف زياده سے زياده اجناس پيدا کرنے کا مسئلہ نہيں ہے ۔ بعض اوقات مصارت او رمخارج پر 
ہو جاتا ہے ۔ يہی وجہ ہے کہ حضرت يوسف (ع) نے اپنے دوِر حکومت ميں فراوانیٔ  کنٹرول کرنا اس سے بھی زياده 

نعمت کے سات سالوں ميں مصارف پر سختی سے کنٹرول کيا تاکہ اجناس کی پيداوار کا ايک بڑا حصہ سختی کے 
  سالوں کے لئے بچا کر کھ سکيں ۔

زياده پيدا وار اس وقت مفيد ہو تی ہے جب اسے در حقيقت يہ دونوں چيزيں ايک دوسر ے سے جدا نہيں ہوسکتيں ۔ 
زياده صحيح طور پر کنٹرول کرکے استعمال کيا جا سکے اور مصارف پر کنٹرول اس وقت زياده مفيد ہے جب اس کے

  ساتھ پيداوار بھی زياده ے زياده ہو۔
نظام صرف زمانہ  مصر ميں حضرت يوسف (ع) کی اقتصادی سياست سے ظاہر ہوتا ہے کہ ايک ترقی پذير اقتصادی

حال پر نظر نہيں رکھتابلکہ ٓائنده پر بھی نظر رکھتا ہے بلکہ ٓائنده نسلوں پر بھی نظر ہوتی ہے اور يہ انتہائی خود 
غرضی ہے کہ ہم صرف اپنے ٓا کے منافع کی فکر ميں رہيں مثالًزمين ميں موجود تمام ذخائر کو لوٹ ليں اور ٓائنده ٓانے

ريں اور يہ نہ سوچين کہ وه کن حاالت ميں زندگی بسر کريں گے کيا ہمارے بھائی صرف وہیوالوں کی کوئی فکر نہ ک
  ہيں جو ٓاج ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہيں اور بعد ميں ٓانے والے ہمارے کچھ نہيں لگتے؟

ں يہ بات جاذب نظر ہے کہ بعض اوقات روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت يوسف (ع) نے مصر کے لوگوں مي
طبقاتی فاوت او رلوٹ کسوٹ کو ختم کرنے کے لئے قحط کے سالوں سے استفاده کيا ۔ ٓاپ نے زياده پيداوار کرکے 

عرصے ميں لوگوں سے غذائی مواد خريد ليا اور اس کے لئے تيارکئے گئے بڑے بڑے گواموں ميں اسے ذخيره کيا ۔ 
اجناس کو درہم و دينار کے بدلے بيچا ۔ اس طرح جب يہ سال گذر گئے اور قحط کے سال شروع ہوئے تو پہلے سال 

  کرنسی کا ايک بڑا حصہ جمع کرليا ۔ دوسرے سال اسباب زينت اور جواہرات کے بدلے اجناس کو بيچا۔
البتہ جن کے پاس يہ چيزيں نہ تھيں انہيں مستثنٰی رکھا ۔ تيسرے برس چوپايوں کے بدلے ، چوتھے برس غالموں اور 

ويں برس عمارات کے بدلے ، چھٹے برس زرعی زمينوں اور پانی کے عوض اور ساتويں کنيزوں کے عوض ، پانچ
خود مصر کے لوگوں کے بدلے اجناس ديں ۔ پھر يہ سب چيزيں انہيں ( عادالنہ طور پر ) واپس کرديں اور کہا کہ ميرا 

  3مقصد يہ تھا کہ عوام کو بال ٔو مصيبت اور بے سروسامانی سے نجاد دلؤاں ۔
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  ی تعريف يا اپنا تعارف :۔ اپن۴

اس ميں اس ميں شک نہيں کہ اپنی تعريف کرنا ايک ناپسند يده کام ہے ليکن اس کے باوجود يہ کلی قانون نہيں بعض 
اوقات حاالت کا تقاضا ہوتا ہے اورضروری ہوتا ہے کہ انسان معاشرے کو اپنا تعارف کروائے تاکہ لوگ اسے پہچانيں 

ر صالحيتوں سے فائده اٹھائيں اور وه ايک پوشيده اور متروک خزانے کی طرح نہ ره اور اس کی مختلف خوبيوں او
  جائے ۔

مندرجہ باالٓايات ميں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت يوسف(ع) نے مصر کی وزارت ِ خزانہ کئے منصب کے لئے ٓاپ 
کہ بادشاه ِ مصر اور دوسرے کے الفاظ سے اپنی تعريف کی کيونکہ ضروری تھا“ حفيظ عليم ” کو تجويز کرتے ہوئے 

  لو گ جان ليں کہ ٓاپ ايسی صفات کے حامل ہيں جو اسے شعبے کی سر پرستی کے لئے بہت ہی ضروری ہيں۔
اسی لئے تفسير عياشی ميں امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے کہ ٓاپ (ع) سے سوال کيا گيا : کيا جائز ہے کہ انسان 

  ٓاپ اپنی تعريف کرے ۔
  ے فرمايا :ٓاپ (ع) ن

نعم ،اذا اضطر اليہ اما سمعت قول يوسف اجعلنی علی خزائن االرض انی حفيظ عليم وقول العبد الصالح و انا لکم ناصح 
  امين ۔

جی ہاں ! جب اس کے سوا چاره نہ ہو تو کوئی حرج نہيں ۔ کيا تو نے حضرت يوسف (ع) کا قول نہيں سنا ۔ انہوں نے 
پر مقر کردو کيونکہ ميں امين او رٓاگاه ہوں ۔ اسی طرح خدا کے عبد صالح ( ہود  فرمايا : مجھے زمين کے خزانوں

  4(ع)) نے فرمايا :ميں تمہارے لئے خيراخواه اور امين ہوں ۔ 
يہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ خطبہ شقشقيہ اور نہج البالغہ کے ديگر خطبوں ميں حضرت علی (ع) نے جو اپنی 

محور ِ خالفت کا قب قرار ديا ہے کہ جس کی اوج فکر اور مقام ِ واال تک فکر انسانی  تعريف کی ہے اور اپنے ٓاپ کو
کا پرنده پر نہيں مارسکتااور علوم کی ٓابشار ان کے کوہسار وجود سے گرتے ہيں۔ اور اسی قسم کی ديگر تعريفيں سب 

گنجينۂ  وجود سے معاشرے کی بہبود اس لئے ہيں کہ نا ٓاگاه اور بے خبر لوگ ا ٓپ کے مقام کو سمجھيں اور ٓاپ کے 
  کے لئے استفاده کريں ۔

  
  ۔ روحانی اجر بہتر ہے :۵

اگر چہ بہت سے نيک لوگوں کو اس جہان ميں مادی اجر مل جاتا ہے جيساکہ حضرت يوسف (ع) نے اپنی پاکدامنی ، 
ے تو ہرگز اس مقام تک نہ پہنچتے ليکن صبر ، پارسائی اور تقوٰی کا نتيجہ اسی دنيا ميں پاليا اور اگر وه پاکدامن نہ ہوت

اس کا يہ مطلب نہيں کہ تمام لوگوں کو اس قسم کی توقع رکھنا چاہئيے اور اگر انہيں مادی اجر نہ ملے تو وه يہ گمان 
  کرنے لگ جائيں کہ ان پر ظلم ہوا ہے کيونکہ اصلی اجر توو ه ہے جو ٓائنده زندگی ميں انسان کے انتظار ميں ہے ۔

اشتباه رفع کرنے اور اس توہم کو دور کرنے کے لئے قرٓان زير بحث ِ ٓايات ميں حضرت يوسف (ع) کے دنيا  شايد اسی
  وی اجر کا ذکر کرکے بعد مزيد فرماتا ہے :
  والجر ااٰلخرة خير للذين ٰامنوا وکانوا يتقون

  اہل ايمان اور صاحبان تقوٰی کے لئے اجر ٓاخرت برتر و بہتر ہے ۔
  
  وق کی حمايت :۔قيديوں کے حق۶

قيد خانوں ميں ہميشہ نيک لوگ ہی نہيں رہے ۔ ان ميں کبھی بے گناه رہے ہيں اور کبھی مجرم ليکن ہر صورت ميں 
اصول ِ انسانی کا تقاضا ہے کہ انسانی حقوق کو ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہئيے ۔ ہوسکتا ہے کہ ٓاج کی دنيا يہ سمجھے 

ور ميں بلند ہو ئی ہے ليکن اسالم کی پر افتخار تاريخ گواه ہے کہ پيغمبر اکرم نے کہ قيد يوں کے حقوق کی ٓاواز اسی د
اپنی حکومت کی ابتداہی ميں قيد يوں کے بارے ميں نصيحتيں فرمائيں نيز حضرت علی (ع) نے اپنے ظالم قاتل عبد 

ع) نے حکم ديا کہ اس کےالرحمن بن ملجم مرادی کے بارے ميں جو وصيت فرمائی وه تو ہم سب نے سنی ہے کہ ٓاپ (
ساتھ اچھا سلوک کيا جائے يہاں تک کہ ٓاپ (ع) نے اپنے لئے ٓانے واال دودھ اس کے لئے بھيجا اور اسے قتل کرنے 
  کے بارے ميں فرمايا: اسے ايک سے زياده ضرب نہ لگائی جائے کيونکہ اس نے صرف ايک ضرب لگائی ہے ۔

و ٓاپ قيديوں کے لئے مہربان رفيق ، دلسوز ساتھی اور خير خواه مشيرحضرت يوسف (ع) بھی جب قيد خانہ ميں تھے ت
تھے اور جب ٓاپ قيد خانہ سے جانے لگے تو سب سے پہلے ٓاپ نے دنيا کی توجہ قيد يوں کے حالت کی طرف مبذول 
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ازے پر کرائی اور ان کے حقوق کی حمايت کی اور ان سے اظہار ِ ہمدردی کيا ۔ ٓاپ نے حکم کہ قيد خانہ کے درو
  عبارت لکھيں :

  ٰھذا قبور االحياء، و بيت االحزانو تجربة االصدقاء و شماتة االعداء
  5يہ زندوں کا قبرستان ہے غموں کا گھر ہے ، دوستوں کی ٓازمائش گاه ہے اور دشمنوں کی سر زنش کی جگہ ہے ۔ 

  حضرت يوسف (ع) نے يہ دعا کرتے ہوئے قيديوں سے اپنے لگأو کاظہارکيا :
  ھم اعطف عليھم بقلوب االخيار ، وال تعم عليھم االخبار ۔الل

  6بارالٰہا ! اپنے نيک بندوں کے دل ان کی طرف متوجہ کردے اور ان سے خبروں کو پوشيده نہ رکھ ۔ 
  يہ بات قابل توجہ ہے کہ مذکوره باال حديث ميں يہ الفاظ بھی ہيں:

  لدةفٰذلک يکون اصحاب السجن اعرف الناس باالخبار فی کل ب
  يہی وجہ ہے کہ ہر شہر ميں قيدی اس شہر کی خبروں کے بارے ميں دوسروں سے زياده ٓاگاه ہوتے ہيں ۔

اس بات کو خود ہم نے قيد کے دوران ٓازاماياہے ۔ استثنائی مواقع کے عالوه قيديوں تک ايسی ايسی خبريں عجيب مخفی 
اه نہيں ہوتے تھے ۔ کبھی ايسا بھی ہوتا کہ قيد خانے طريقوں سے پہنچ جاتی تھيں کہ جن سے قيد خانے کے مامور ٓاگ

  ميں ٓانے والے نئے قيديوں کو قيد خانے ميں ايسی خبريں سننے کو ملتيں جن سے وه باہر ٓاگاه نہ ہوتے تھے ۔
  اب اگر ہم اس کی مثالوں ميں پڑگئے تو مقصد سے دور ہو جائيں گے ۔

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

پر اسی قسم کا مضمون امام کاظم عليہ السالم سے علی بن  ٢۵٢ص ٢سفينة البحار جلد (  ١٣٩ص  ٢۔ وسائل الشيعہ جلد ١
  يقطين کے بارے ميں منقول ہے ) ۔

  يہ روايت بھی اسی مفہوم کی طرف اشاره کرتی ہے ۔
نآاشنا تھے  ۔کئی ايک روايات جو امام علی بن موسٰی رضا (ع) سے منقول ہيں ، ميں ہے کہ کچھ افراد جو اسالمی معياروں سے2

بعض اوقات ٓاپ (ع) پر اعتراض کرتے کہ ٓاپ (ع) نے اس زہد و تقوٰی اور دنيا سے بے اعتنائی کے باوجود مامون کی ولی عہدی 
کو قبول کرليا ہے ۔ امام (ع) نے جواب ميں فرمايا: کيا پيغمبر افضل ہے يا وصی پيغمبر ؟ انہوں نے کہا نہيں پيغمبر ہی افضل ہے ۔

کون افضل ہے مسلمان يا مشر ک ؟ انہوں نے عرض کيا: مسلمان، فرمايا عزيز مصر مشرک تھا اور يوسف پيغمبر تھے فرمايا : 
اور مومون ( ظاہراً) مسلمان ہے اور ميں پيغمبر کا وصی ہوں اور يوسف (ع) نے عزيز مصر سے چاہا کہ انہيں مصر کے 

ں اور جب کہ ميں اس منصب کو قبول کرنے پر مجبور تھا ۔( وسائل الشيعہخزانوں پر مامون کريں اور کہا کہ ميں حفيظ و عليم ہو
  ۔) ١۴۶ص  ١٢جلد 

۔ اس حديث کو اختصارسے ذکر کيا گياہے اورصرف مفہوم پيش کيا گيا ہے ۔ يہ امام علی بن موسٰی رضا (ع) سے منقول ہے ۔ 3
  ۔ کی طرف رجوع فرمائيں ۔٢۴۴ص  ۵تفسير مجمع البيان جلد 

  ۔۴٣٣ص  ٢لين جلد تفسيرالثق 4
  ۔۴٣٢ص  ٢۔نور الثقلين ، جلد 5
 ۔۴٣٢ص  ٢نور الثقلين ، جلد -6

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   62تا  58سوره يوسف/ 

  ۔ َوَجاَء ٕاِْخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُوا َعلَْيِہ فََعَرفَھُْم َوھُْم لَہُ ُمنِکُروَن۔۵٨
ا جھََّزھُْم بَِجھَاِزِھْم قَاَل اْئتُونِی بِٔاٍَخ لَُکْم ِمْن ٔاَبِيُکْم ٔاَالَتََرْوَن ٔاَنِّی ٔاُوفِی اْلَکْيَل وَ ۵٩   ٔاَنَا َخْيُر اْلُمنِزلِيَن ۔۔ َولَمَّ
  ۔ فَإِْن لَْم تَأْتُونِی بِِہ فاَلََکْيَل لَُکْم ِعنِدی َوالَتَْقَربُونِی ۔۶٠
  اِوُد َعْنہُ ٔاَبَاهُ َوٕاِنَّا لَفَاِعلُوَن ۔۔ قَالُوا َسنُرَ ۶١
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  لََعلَّھُْم يَْرِجُعوَن۔ ۔ َوقَاَل لِفِْتيَانِِہ اْجَعلُوا بَِضاَعتَھُْم ِفی ِرَحالِِہْم لََعلَّھُْم يَْعِرفُونَھا ٕاَِذا انقَلَبُوا ٕاِلَی ٔاْھلِھْم۶٢
  ترجمہ
  ۔ اس نے انہيں پہچان ليا ليکن وه اسے نہ پہچان پائے ۔ ۔اور يوسف (ع) کے بھائی ٓائے اور اس کے پاس پہنچے۵٨
۔ جب ( يوسف ) ان کے بار تيار کر چکا تو کہا( ٓائنده جب ٓأوتو ) تمہارا جوباپ کی طرف سے بھائی ہے اسے ميرے پاس۵٩

  النا ۔ کيا تم نہيں ديکھتے کہ ميں پيمانے کا حق ادا کرتا ہوں اور ميں بہترين ميز بان ہوں ۔
ور اگر تم اسے ميرے ہاں نہ الٔو توپھر ميرے پاس تمہارے نہ کوئی کيل ( اور غلے کا پيمانہ )ہوگا اور نہ ہی ( تم ہرگز۔ ا۶٠

  ) ميرے پاس ٓانا ۔
  ۔ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے بات کريں گے ( اور کوشش کريں گے کہ وه مان جائے ) اور ہم يہ کام کريں گے ۔۶١
ندوں سے کہا : جو کچھ انہوں نے قيمت کے طور پر ديا ہے وه ان کے سامان ميں رکھ دو شايد ۔ پھر اس نے اپنے کار۶٢

  اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ کر وه اسے پہچانيں اور شايد پلٹ ٓائيں ۔

  يوسف (ع) کی بھائيوں کو نئی تجويز 
ر دريائے نيل کے پانی ميں اضافے ٓاخر کار جيسا کہ پيش گوئی ہوئی تھی سات سات پے در پے بارش ہونے کے سبب او

کے باعث مصر کی زرعی پيدا وار خوب تسلی بخش ہو گئی ۔ مصر کا خزانہ اور اقتصادی امور حضرت يوسف (ع) کے 
زير نظر تھے ۔ ٓاپ نے حکم ديا کہ غذائی اجناس کو خراب ہونے سے بچا نے کے لئے چھوٹے بڑے گودام بنائے جائيں ۔ 

کہ پيدا وار سے اپنی ضرورت کے مطابق رکھ ليں اور باقی حکومت کے پاس بيچ ديں ۔ اس طرح ٓاپ نے عوام کو حکم ديا 
  گودام غلّے سے بھر جائيں گئے ۔

نعمت و بر کت کی فراوانی کے يہ سات سال گزر گئے اور قحط سالی اور خشک سالی کا منحوس دور شروع ہوا۔ يوں لگتا 
يا ہے ۔ کھيتياں اور نخلستان خشک ہو گئے ۔ عوام کو غلے کی کمی کا سامنا تھا کہ جيسے ٓاسمان زمين کے لئے بخيل ہو گ

کرنا پڑا ليکن وه جانتے تھے کہ حکومت نے غلے کے ذخائر جمع کر کھے ہيں لٰہذا وه اپنی مشکالت حکومت ہی کے 
رتے تھے اور ذريعے دور کرتے تھے ۔ حضرت يوسف (ع) بھی پوری منصوبہ بندی اور پرو گرام کے تحت غلہ فروخت ک

  عادالنہ طورپر ان کی ضرورت پوری کرتے تھے ۔
يہ خشک سالی صرف مصر ہی ميں نہ تھی اطراف کے ملکوں کا بھی يہی حال تھا فلسطين اور کنعان مصر کے شمال 

مشرق ميں تھے ۔ وہاں کے لو گ بھی انہی مشکالت سے دور چار تھے ۔ حضرت يعقوب کا خاندان بھی اسی عالقہ ميں 
  پذير تھا ۔ وه بھی غلے کی کمی سے دو چار ہو گيا ۔ سکونت

حضرت يعقوب (ع) نے ان حاالت ميں مصمم اراده کيا کہ بنيامين کے عالوه باقی بيٹيوں کو مصر کی طرف بھيجيں ۔ يوسف 
کی جگہ اب بنيامين ہی ان کے پاس تھا ۔ بہت حال وه لوگ مصر کی طرف جانے والے قافلے کے ہمراه ہولئے اوربعض 

  مفسرين کے بقول اٹھاره دن کی مسافت کے بعد مصر پہنچے ۔
جيسا کہ تواريخ ميں ہے ، ضروری تھا کہ ملک سے باہر سے ٓانے والے افراد مصر ميں داخل ہوتے وقت اپنی شناخت 
کروائيں تاکہ مامورين حضرت يوسف (ع) کو مطلع کريں ۔ جب مامورين نے فسلطين کے قافلہ کی خبر دی تو حضرت 

(ع) نے ديکھا کہ غلے کی درخواست کرنے والوں ميں ان کے بھائيوں کے نام بھی ہيں ۔ ٓاپ انہيں پہچان گئے اور يہ  يوسف
ظاہر کئے بغير کے وه ٓاپ کے بھائی ہيں ، ٓاپ نے حکم ديا کہ انہيں حاضر کيا جائے اور جيسا کہ قرٓان کہتا ہے : يوسف 

اس نے انہيں پہچان ليا ليکن انہوں نے اسے نہيں پہچانا ( َوَجاَء ٕاِْخَوةُ يُوُسَف  (ع) کے بھائی ٓائے اور ا س کے پاس پہنچے تو
  فََدَخلُوا َعلَْيِہ فََعَرفَھُْم َوھُْم لَہُ ُمنِکُروَن) ۔

وه يوسف (ع) نہ پہچاننے ميں حق بجانب تھے کيونکہ ايک طرف تو تيس يا چاليس سال تک کا عرصہ بيت چکا تھا ( اس دن
انہوں نے حضرت يوسف (ع) کو کنويں ميں پھينکا تھا ان کے مصر ميں ٓانے تک ) اور دوسری طرف وه  سے ليکر جب

سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ان کابھائی عزيز مصر ہو گيا ہے ۔ يہاں تک کہ اگر وه اسے اپنے بھائی کے مشابہ بھی پاتے تو 
ع) کے لباس کا اندازه بھی بالکل بدل چکا تھا ، انہيں ايک اتفاق ہی سمجھتے ۔ ان تمام امور سے قطع نظر حضرت يو سف (

مصريوں کے نئے لباس ميں پہچاننا کوئی ٓاسان کام نہيں تھا بلکہ يوسف (ع) کے ساتھ جو کچھ ہو گزرا تھا اس کے بعد ان 
  کی زندگی کا احتمال بھی ان کے لئے بہت بعيد تھا ۔

کی قيمت نقدی کی صورت ميں اور يا موزے ، جوتے يا کچھ اجناس بہر حال انہوں نے اپنی ضرورت کا غلہ خريد ا اور اس
  کی صورت ميں ادا کی کہ جو وه کنعان سے مصر الئے تھے ۔

حضرت يوسف (ع) نے اپنے بھائيوں نے بہت محبت کا برتأو کيا اور ان سے بات چيت کرنے لگے ۔ بھائيوں نے کہا: ہم دس
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ں ہمارے والد خدا کے عظيم پيغمبر ابراہيم(ع) خليل کے پوتے ہيں ۔ اگر ٓاپ بھائی ہيں اور حضرت يعقوب (ع) کے بيٹے ہي
ہمارے باپ کو پہچانتے ہوتے تو ہمارا بہت احترام کرتے ۔ ہمارا بوڑھا باپ انبياء اٰلہی ميں سے ہے ليکن ايک نہايت گہرے 

  غم نے ان کے پورے وجود کو گھير رکھا ہے ۔
  حضرت يوسف (ع) نے پوچھا :

  بنا پر ہے ۔يہ غم کس 
  انہوں نے کہا :

اس کا ايک بيٹا تھا جس سے وه بہت محبت کرتا تھا ۔ عمر ميں وه ہم سے بہت چھوٹا تھا ۔ ايک دن ہمارے ساتھ شکار 
اورتفريح کے لئے صحرا ميں گيا ۔ ہم ا س سے غافل ہو گئے تو ايک بھيڑيا اسے چير پھار گيا ۔ اس دن سے لے کر ٓاج تک 

  ور غمگين ہے ۔اس کے لئے گرياں ا
  بعض مفسرين نے اس طرح سے نقل کيا ہے :

حضرت يوسف (ع) کی عادت تھی کہ ايک شخص کو ايک اونٹ کے بارے سے زياده غلہ نہيں بيچتے تھے ۔ حضرت 
  يوسف (ع) کے بھائی چونکہ دس تھے لٰہذا انہيں غلے کے دس بار دئيے گئے ۔

ٹا بھائی ہے جو وطن ميں ره گيا ہے ۔ باپ غم و اندوه کی شدت کی وجہ انہوں نے کہا : ہمارا بوڑھا باپ ہے اور ايک چھو
سے سفر نہيں کرسکتا اور چھوٹا بھائی خد مت کے لئے اور مانوسيت کی وجہ سے اس کے پاس ره گيا ۔ لٰہذا ان دونوں کا 

  حصہ بھی ہميں ديديجئے ۔
۔ پھر حضرت يوسف (ع) ان کی طرف متوجہ  حضرت يوسف (ع) نے حکم ديا کہ دو اونٹوں کے بار کا اضافہ کيا جائے

ہوئے او رکہا: ميں ديکھ رہا ہوں کہ تم ہوشمند اور مٔودب افراد ہواور يہ جو تم کہتے ہو کہ تمہارے بھائی کو تمہارے سب 
سے چھوٹے بھائی سے لگأو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وه غير معمولی اور عام بچوں سے ہٹ کر ہے ۔ميری خواہش 

تمہارے ٓائنده سفر ميں ميں اسے ضرور ديکھوں۔ عالوه ازيں يہاں کے لوگوں کو تمہارے بارے ميں کئی بد گمانياں ہے کہ 
ہيں کيونکہ تم ايک دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہو لٰہذا بد ظنی کی اس فضا کو دور کرنے کے لئے ٓائنده سفر ميں 

  چھوٹے بھائی کو نشانی کے طور پر ساتھ لے ٓانا ۔
رٓان کہتا ہے :جب يوسف (ع) نے ان کے بار تيار کئے تو ان سے کہا : تمہارا بھائی جو باپ کی طرف سے ہے اسے يہاں ق

ا جھََّزھُْم بَِجھَاِزِھْم قَاَل اْئتُونِی بِٔاٍَخ لَُکْم ِمْن ٔاَبِيُکم) ۔   ميرے پاس لے ٓأو ( َولَمَّ
ہ کا حق ادا کر تا ہوں اور ميں بہترين ميز بان ہوں (َوالَتََرْوَن ٔاَنِّی اس کے بعد مزيد کہا : کيا تم ديکھتے ہيں ہو کہ ميں پيمان

  ٔاُوفِی اْلَکْيَل َؤاَنَا َخْيُر اْلُمنِزلِيَن ) ۔
اس تشويق اور اظہار محبت کے بعد انہيں يوں تہديد بھی کی : اگر اس بھائی کو ميرے پاس نہ الئے تو نہ تمہيں ميرے پاس 

  م خود ميرے پاس پھٹکنا ( فَإِْن لَْم تَأْتُونِی بِِہ فاَلََکْيَل لَُکْم ِعنِدی َوالَتَْقَربُونِی ) ۔سے غلہ ملے گا اور نہ ت
حضرت يوسف (ع) چاہتے تھے کہ جيسے بھی ہو بنيامين کو اپنے پاس بالئيں ۔ ا س کے لئے کبھی وه لطف و محبت کا 

  طريقہ اختيار کرتے اور کبھی تہديد کا ۔
منی طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ مصر ميں غالت کی خريد و فروخت تول کر نہيں ہوتی تھی بلکہ ان تعبيرات سے ض

  پيمانے سے ہوتی تھی ۔
نيز يہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت يوسف (ع) اپنے بھائيوں اور دوسرے مہمانون کی بہت اچھے طريقے سے پذيرائی 

  کرتے تھے اور ہر حوالے سے مہمان نواز تھے ۔
نےان کے جواب ميں کہا : ہم اس کے باپ سے بات کريں گے اور کوشش کريں گے کہ وه رضامند ہوجائيں اور ہم بھائيوں 

  يہ کام ضرورکريں گے ( قَالُوا َسنَُراِوُد َعْنہُ ٔاَبَاهُ َوٕاِنَّا لَفَاِعلُوَن ) ۔
ه اپنے باپ کو راضی کرليں گے اور ا ن کی تعبير نشاندہی کرتی ہے کہ انہيں يقين تھا کہ اس سلسلے ميں و“ انا لفاعلون ” 

کی موافقت حاصل کرليں گے ۔ اسی لئے وه عزيز مصر ايسا کا واعده کررہے تھے او رايسا ہی ہونا چاہئيے تھے کيونکہ 
جب وه اپنے اصرار اور ٓاه و زاری سے يوسف (ع) کو اپنے باپ سے لے جاسکتے تھے تو بنيامين کو کيونکر ان سے جد 

  تھے ۔ انہيں کرسکتے
اپنے ” اس موقع پر ان کی ہمدردی اور توجہ کو زياده سے زياده اپنی طرف مبذول کرنے کے لئے حضرت يوسف (ع) نے 

کارندوں سے کہا کہ ان کی نظر بچا کر وه اموال ان کے غلے ميں رکھ ديں جو انہوں نے اس کے بدلے ميں دئيے تھے تاکہ 
مان کھوليں تو انہيں پہچان ليں اور دوباره مصر کی طرف لوٹ ٓائيں ( َوقَاَل لِفِْتيَانِِہجب وه واپس اپنے خاندان ميں جا کر اپنا سا
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  ) ۔اْجَعلُوا بَِضاَعتَھُْم فِی ِرَحالِِہْم لََعلَّھُْم يَْعِرفُونَھا ٕاَِذا انقَلَبُوا ٕاِلَی ٔاْھلِھْم لََعلَّھُْم يَْرِجُعوَن

  چند اہم نکات 
  وں نے اپنا تعارف کيوں نہيں کروا يا :۔ حضرت يوسف (ع) نے بھائي١

مندرجہ باال ٓايات کے مطالعہ سے جو پہال سوال سامنے ٓاتا ہے وه يہ ہے کہ حضر ت يوسف (ع) نے بھائيوں نے اپنا تعارف 
کيوں نہ کروايا کہ وه جلد از ٓاپ کو پہچان ليتے اور باپ کے پاس واپس جاکر انہيں ٓاپ کی جدائی کے جانکاه غم سے 

  لتے َ ؟نکا
يہ سوال زياده وسيع حوالے سے بھی سامنے ٓاسکتا ہے اور وه يہ کہ جس وقت حضرت يوسف (ع) کے بھائی ٓاپ کے پا س 
ٓائے اس وقت ٓاپ کی زندان سے رہائی کو کوئی ٓاٹھ سال گزر چکے تھے کيونکہ گزشتہ سات سال فراوان نعمتوں پرمشتمل 

عرصے کے لئے اناج ذخيره کرنے ميں مشغول تھے ۔ ٓاٹھويں سال قحط  گزر چکے تھے جن کے دوران ٓاپ قحط سالی کے
کا دور شروع ہوا ۔ اس سال يا اس کے بعد ٓاپ کے بھائی غلہ لينے کے لئے مصر ٓائے ۔ کيا چاہئيے نہ تھا کہ ان ٓاٹھ سالوں 

ر انہيں شديد غم سے نجات ميں ٓاپ کوئی قاصد کنعان کی طرف بھيجتے اور اپنے والد کو اپنے حاالت سے ٓاگاه کرتے او
  دالتے ؟

بہت سے مفسرين نے مثالً طبرسی نے مجمع البيان ميں ، عالمہ طباطبائی نے الميزان ميں اور قر طبی نے الجامع االحکام 
القرٓان ميں اس سوال کا جواب ديا ہے اور اس سلسلے ميں کئی جوابات پيش کئے ہيں ۔ ان ميں سے زياده بہتر يہ نظر ٓاتا ہے 

حضرت يوسف (ع) کو خدا تعالٰی کی طرف سے اس کی اجازت نہ تھی کيونکہ فراق ِ يوسف (ع) ديگر پہلؤوں کے عالوه کہ
حضرت يعقوب کے لئے ايک امتحان بھی تھا اور ضروری تھا کہ ٓازمائش کا يہ دور فرمان الٰہی سے ختم ہوا اور اس کے 

  پہلے حضرت يوسف (ع) خبر دينے کے مجاز نہ تھے ۔
وه ازيں اگر حضرت يوسف (ع) فوراً ہی اپنے بھائيوں کو اپنا تعارر کرواديتے تو ممکن تھا کہ اس کا نتيجہ اچھا نہ ہوتا عال

اور ہوسکتا تھا جہ وه اس سے ايسے وحشت زده ہوتے کہ پھر لوٹ کر ٓاپ کے پاس نہ ٓاتے کيونکہ انہيں يہ خيال پيدا ہوتا کہ
  ہ کا انتقال ليں ۔ممکن ہے يوسف (ع) ان کے گزشتہ روي

  
  ۔غلہ کی قيمت کيوں واپس کردی : ٢

حضرت يوسف (ع) نے يہ حکم کيوں ديا تھا کہ جو مال ان کے بھائيوں نے غلے کی قيمت کے طور پر ديا ہے وه ان کے 
  سامان ميں رکھ ديا جائے ؟

يں دس جوابات ذکر کئے ہيں ۔ اس سوال کے بھی کئی جواب دئيے گئے ہيں ۔ ان ميں سے فخرالدين رازی نے اپنے تفسير م
لََعلَّھُْم يَْعِرفُونَھا ٕاَِذا انقَلَبُوا ٕاِلَی :” بعض تو ان ميں سے غير مناسب ہيں البتہ خود مذکوره ٓايت نے اس سوال کا جواب ديا ہے 

  ۔“ٔاَْھلِھْم لََعلَّھُْم يَْرِجُعون
سامان ديکھيں گے تو انہيں عزيز مصر ( حضرت  يعنی حضرت يوسف (ع) کا مقصد يہ تھا کہ جب وه وطن واپسی پر اپنا

يوسف (ع) ) کی کرم نوازی کا پہلے سے زياده احساس ہو اور اسی بنياد پر وه دوبار ه ٓاپ کے پاس آجائيں يہاں تک کہ اپنے 
بنيامين چھوٹے بھائی کو بھی پورے اطمينان ِقلب سے اپنے ساتھ لے ٓائيں اور خود حضرت يعقوب (ع) بھی يہ بات ديکھ کر 

  کو بڑے اعتماد سے مصر روانہ کرديں ۔
  
  ۔حضرت يوسف (ع) نے بيت المال کا مال کيوں بال معاوضہ دے ديا؟ :٣

ايک اور سوال جو يہاں سامنے ٓاتاہے يہ ہے کہ حضرت يوسف (ع) نے اپنے بھائيوں کو بيت المال کا کچھ حصہ کيوں بال 
  معاضہ دے ديا۔

  جاسکتا ہے : اس سوال کا جوانب دو طرح سے ديا
پہال يہ کہ مصر کے بيت المال ميں مستضعفين کا حق تھا( اور ہميشہ ہوتا ہے ) اور مختلف ممالک ميں موجود سر حدوں 
سے يہ حق ختم نہيں ہوتا ۔ اسی لئے حضرت يوسف (ع) اپنے بھائيوں کے لئے جو اس وقت مستضعف تھے اس حق سے 

  لئے بھی کرتے تھے ۔استفاده کيا جيسا کہ وه ديگر مستضعفين کے 
دوسرا يہ کہ حضرت يوسف (ع) اس وقت ايک حساس منصب پر تھے جس کی بناء پر ذاتی طور پر بھی ان کے کچھ حقوق 
تھے ، ان کا کم از کم يہ حق تھا کہ وه اپنے معاشی ضروريات کا ، اپنے ضرورت مند اہل و عيال کا اور اپنے باپ اور بھا 

از معاشی زندگی کا خيال رکھيں اسی بناء پر ٓاپ نے اس بخشش و عطا ميں اپنے حق سے ئيوں جيسے رشتہ داروں کی کم 
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 استفاده کيا۔

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   66تا  63سوره يوسف/ 

ا َرَجُعوا ٕاِلَی ٔاَبِيِھْم قَالُوا يَأاَبَانَا ُمنَِع ِمنَّا اْلَکْيُل فَٔاَْرِسْل َمَعنَا ٔاََخانَا نَْکتَْل َوإِ ۶٣   نَّا لَہُ لََحافِظُوَن ۔۔ فَلَمَّ
ُ َخْيٌر َحافِظًا َوھَُو أَْرَحمُ ۶۴ اِحِميَن۔۔ قَاَل ھَْل آَمنُُکْم َعلَْيِہ ٕاِالَّ َکَما ٔاَِمنتُُکْم َعلَی ٔاَِخيِہ ِمْن قَْبُل فَا    الرَّ
ا فَتَُحوا َمتَاَعھُْم َوَجُدوا بَِضاَعتَھُْم ُردَّْت ٕاِلَْيِھْم قَالُوا يَأاَبَانَا َما نَْبِغی ھَ ۶۵ ِذِه بَِضاَعتُنَا ُردَّْت ٕاِلَْينَا َونَِميُر ٔاَْھلَنَا َونَْحفَظُ ٔاََخانَا َونَْزَداُد ۔ َولَمَّ

  َکْيَل بَِعيٍر َذلَِک َکْيٌل يَِسيرٌ 
ا آتَْوهُ َمْوثِقَھُْم قَاَل هللاُ َعلَی َما نَقُوُل َوِکيٌل۔لَ ۔ قَاَل لَْن ٔاُْرِسلَہُ َمَعُکْم َحتَّی تُْؤتُونِی َمْوثِقًا ِمْن هللاِ لَتَأْتُونَنِی بِِہ ٕاِالَّ ٔاَْن يَُحاطَ بُِکْم فَ ۶۶   مَّ

  ترجمہ
۔ جب وه اپنے والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا : ابا جان ! ہم سے ( غلے کا) پيمانہ روک ديا گيا ہے لٰہذا ہمارے ۶٣

  اس کی حفاظت کريں گے ۔بھائی کو ہمارے ساتھ بھيج ديجئے گا تاکہ ہم ( غلے کا ) حصہ لے سکيں اور ہم 
۔ اس نے کہا کہ کيا ميں اس کے بارے ميں تم پر بھروسہ کرلوں جيسا کہ اس کے بھائی ( يوسف ) کے بارے ميں ميں تم ۶۴

  پر بھروسہ کيا تھا اور( ميں نے ديکھا کہ کيا ہوا اور بہر حال ) خدا بہترين محافظ اور ارحم الراحمين ہے ۔
نا مال و متاع کھوال تو انہوں نے ديکھا کہ ان کا سرمايہ انہيں واپس کرديا گيا ہے ۔ انہوں نے ۔ اور جس وقت انہوں نے اپ۶۵

کہا : ابا جان ! ہميں اور کياچاہئيے يہ( ديکھئے)ہمارا سرمايہ جو ہميں واپس کرديا گيا ہے ( لٰہذا کيا ہی اچھا ہے کہ بھائی کو 
لئے اناج الئيں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کريں گے اور زياده  ہمارے ساتھ بھيج ديجئے) اور ہم اپنے گھر والوں کے
  بڑا پيمانہ حاصل کريں گے ، يہ تو چھوٹا پيمانہ ہے ۔

۔ اس نے کہا ميں ہر گز اسے تمہارے ساتھ نہيں بھيجوں گا جب تک کہ مجھ سے پکا خدائی وعده نہ کرو کہ اسے حتماً ۶۶
سی اور سبب سے ) تم سے قدرت سلب ہو جائے اور جس وقت انہوں نے اس ميرے پاس لے ٓأوگے مگر يہ کہ ( موت يا ک

  سے قابل ِ وثوق وعده کرليا تو اس نے کہا : جو کچھ ہم کہہ رہے ہيں خدا اس پر ناظر و حافظ ہے ۔

  ٓاخرکار باپ راضی ہو گئے 
ر تھی کہ اگر باپ چھوٹے بھائی حضرت يوسف (ع) کے بھائی ماال ہو کر خوشی خوشی کنعان واپس ٓائے ليکن ٓائنده کی فک

  (بنيامين )بھيجنے پر راضی نہ ہوئے تو عزيز ان کی پذيرائی نہيں کرے گا اور انہينغلے کا حصہ بھی نہيں دے گا ۔
اسی لئے قرٓان کہتا ہے : جب وه باپ کے پاس لوٹ کر ٓائے تو انہوں نے کہا ابا جان ! حکم ديا گيا ہے کہ ٓائنده ہميں غلے کا 

ا َرَجُعوا ٕاِلَی ٔاَبِيِھْم قَالُوا يَأاَبَانَا ُمنَِع ِمنَّا اْلَکْيُل ) ۔حصہ نہ  اب جب يہ صورت  ديا جائے اور پيمانہ ہم سے روک ديا جائے ( فَلَمَّ
  ١۔در پيش ہے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھيج ديں تاکہ ہم پيمانہ حاصل کر سکيں ( فَٔاَْرِسْل َمَعنَا ٔاََخانَا نَْکتَْل ) 

  اور ٓاپ مطمن رہيں ہم اس کی حفاظت کريں گے (َوٕاِنَّا لَہُ لََحافِظُوَن) ۔
باپ کہ جسے يوسف (ع) ہر گز نہ بھولتا تھا يہ بات سن کر پريشان ہوگيا ، ان کی طر فرخ کرکے اس نے کہا: کيا ميں تم پر 

گزشتہ زمانے ميں تم پر بھروسہ کيا تھااس بھائی کے بارے ميں بھروسہ کرلوں کہ اس کے بھائی يوسف (ع)کے بارے ميں 
  ( قَاَل ھَْل آَمنُُکْم َعلَْيِہ ٕاِالَّ َکَما ٔاَِمنتُُکْم َعلَی ٔاَِخيِہ ِمْن قَْبُل) ۔

يعنی جب تمہارا ايسا بر اماضی ہے کہ جو بھولنے کے قابل نہيں تو تم کس طرح توقع رکھتے ہو کہ دوباره تمہاری فرمائش 
د دلبند کو تمہارے سپرد کروں اور وه بھی ايک دور دراز سفر اور پرائے ديس کے لئے ۔ اس کے مان لوں اور اپنے فرزن

  بعد اس نے مزيد کہا: ہر حالت ميں خدا بہترين محافظ اور ارحم الراحمين ہے ۔
اِحِميَن) ۔ ُ َخْيٌر َحافِظًا َوھَُو ٔاَْرَحُم الرَّ   ( فَا

 
   



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

 
 

جيسے برے ماضی والے افراد کے ساتھ ميرے لئے مشکل ہے کہ بنيامين کو ہوسکتا ہے يہ جملہ اس طرف اشاره ہوکہ تم 
بھيجوں اوربھيجوں گا ، بھی تو خدا کی حفاظت ميں اور اس کے ارحم الراحمين ہونے کے بھروسے پر نہ کہ تمہارے 

  بھروسے پر ۔
احتمالی بات ہے کيونکہ بعد والی  لٰہذا مندرجہ باال جمہ ان کی فرمائش قبول کرنے کی طرف قطعی اشاره نہيں ہے بلکہ ايک

ٓايات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت يعقوب (ع) نے ابھی تک ان کی فرمائش قبول نہ کی تھی اور ٓاپ نے پختہ عہد لينے 
  اور پيش ٓامده ديگر واقعات کے بعد اسے قبول کيا۔

ں يوسف (ع) ياد ٓاگئے اور وه پہلے دوسرا يہ کہ ممکن ہے حضرت يوسف (ع) کی طرف اشاره ہو کيونکہ اس موقع پر انہي
سے بھی جانتے تھے کہ وه زنده ہيں (اور بعد والی ٓايات ميں بھی ہم پڑھ گئے ہيں کہ انہيں حضرت يوسف (ع) کے زنده 

ہونے کا اطمينان تھا ) لٰہذا ٓاپ نے ان کے محفوظ و سالمت رہنے کی دعا کی کہ خدا يا ! وه جہاں کہيں بھی ہيں انہيں سالمت
  ھ۔رک

پھر ان بھائيوں نے جن اپنا سامان کھوالتو انہوں نے بڑے تعجب سے ديکھا کہ وه تمام چيزيں جو انہوں نے غلے کی قيمت 
ا فَتَُحوا َمتَاَعھُْم  کے طور پر عزيز مصر کو دی تھيں سب انہيں لوٹا دی گئی ہيں اور وه ان کے سامان ميں موجود ہيں ( َولَمَّ

  دَّْت ٕاِلَْيِھْم) ۔َوَجُدوا بَِضاَعتَھُْم رُ 
کہنے لگے : ابا جان ! ہميں اس ” جب انھوں نے ديکھا کہ يہ تو ان کی گفتگو پر سند قاطع ہے تو باپ کے پا س ٓائے اور 

ِه ۔ ( قَالُوا يَأاَبَانَا َما نَْبِغی ھَذِ “سے بڑھ کر او رکيا چاہئيے ، ديکھئے انہوں نے ہمارا تمام مال و متاع ہميں واپس کرديا ہے 
  2بَِضاَعتُنَا ُردَّْت ٕاِلَْينَا)

کيا اس سے بڑ ھ کر کوئی عزت و احترام او رمہر بانی ہو سکتی ہے کہ ايک غير ملک کا سر براه ايسے قحط اور خشک 
سالی ميں ہميں اناج بھی دے اور اس کی قيمت بھی واپس کردے ، وه بھی ايسے کہ ہم سمجھ ہی نہ پائيں اور شرمنده نہ ہوں 

  ے بڑھ کر ہم کيا تصور کرسکتے ہيں ؟ ؟؟ اس س
۔ ( “ہم اپنے گھر والوں کے لئے اناج لے ٓائيں گے ” ابا جان ! اب کسی پريشانی کی ضرورت نہيں ۔ ہمارے ساتھ بھيج ديں 

  ٢َونَِميُر ٔاَْھلَنَا ) ۔
  ماده سے کھانا اور غذائی مواد حاصل کرنے کے معنی ميں ہے ۔“ ميره “ نمير ” ۔٢

نيز اس کی وجہ سے ايک اونٹ کا بار بھی زياده الئيں ” ۔َونَْحفَظُ ٔاََخانَا) ۔“ھائی کی حفاظت کی کوشش کريں گے اور اپنے ب
گے ۔ ( َونَْزَداُد َکْيَل بَِعير) ۔اورعزير مصر جيسے محترم ، مہربان اور سخی شخص کے لئے کہ جسے ہم نے ديکھا ہے ايک 

  يَِسيٌر ) ۔ ٓاسان اور معمولی کام ہے ( َذلَِک َکْيلٌ 
ميں يہ احتمال بھی ہے کہ حضرت يوسف (ع) کے بھائيوں کامقصد يہ تھا کہ جو کچھ لے ٓائے ہيں يہ تو “ ٰذلک کيل يسير”۔٣

  تھو ڑا سا پيمانہ ہے اگر ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ چلے تو ہم زياد ه غلہ حاصل کرسکتے ہيں ۔
ے بيٹے بنيامين کو ان کے ساتھ بھيجنے کے لئے راضی نہ تھے ليکن ان تمام امور کے باوجود حضرت يعقوب (ع) اپن

دوسری طرف ان کا اصرار تھا جو واضح منطق کی بنياد پر تھا ۔ يہ صورت ِ حال انہيں ٓاماده کرتی تھی کہ وه ان کی تجويز 
ھيج ديا جائے ۔ لٰہذا آپ نے قبول کرليں ۔ ٓاخر کار انہوں نے ديکھا کہ اس کے بغير چاره نہيں کہ مشروط طور پر بيٹے کوب

کہا : ميں اسے ہر گز تمہارے ساتھ نہيں بھيجوں گا ، جب تک کہ تم ايک خدائی پيمان نہ دو اور کوئی ” انہيں اس طرح سے 
ايسا کام نہ کرو جس سے مجھے اعتماد پيدا ہو جائے کہ تم اسے واپس لے کر ٓأو گے مگر يہ کہ موت يا موت يا اور عوامل 

  الَّ ٔاَْن يَُحاطَ بُِکم) ۔ے يہ امر تمہارے بس ميں نہ رہے ( قَاَل لَْن ٔاُْرِسلَہُ َمَعُکْم َحتَّی تُْؤتُونِی َمْوثِقًا ِمْن هللاِ لَتَأْتُونَنِی بِِہ إِ کی وجہ س
  سے مراد وہی قسم ہے جو خدا کے نام کے ساتھ ہے ۔“موثقاً من هللا” 
  ے :کامعنی اصل ميں يہ ہ“اال ان يحاط بکم ” 
  ۔“مگر يہ کہ جو حوادث سے مغلوب ہو جاؤ ” 

  3يہ جملہ ہوسکتا ہے موت يا ايسے دوسرے حوادث کے لئے کنايہ ہو جو انسان کو بے بس کرديں ۔ 
ليکن واضح زيربحث ٓايات ميں مراد بالخصوص ہالکت نہيں ہے بلکہ ايسا عذر ہے جس کے باعث) ۴٢واحيط بثمره ( کہف ۔ 

  ہو جائے ۔انسان کا اختيار ختم 
يہ استثناء حضرت يعقوب (ع) کی عظيم دانائی کی عالمت ہے ۔ اس کے باوجود کہ وه اپنے بيٹھے بنيامين سے اس قدر 

محبت رکھتے تھے انہوں نے اپنے دوسرے بيٹوں کو ايسی مشکل ميں نہيں ڈاال جو ان کے بس ميں نہ ہو لٰہذا کہا کہ ميں تم 
يسے حوادث پيش ٓاجائيں جو تمہاری قدرت سے ماوراء ہوں اس صورت ميں تمہاراکوئی سے اپنا بيٹا چاہتاہوں مگر يہ کہ ا
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  گناه نہ ہو گا۔
واضح ہے کہ اگر ان ميں سے بعض کسی حادثے ميں گرفتار ہو جاتے اور ان سے قدرت چھن جاتی تو باقی ره جانے والوں 

رت يعقوب (ع) کہتے ہيں : مگر يہ کہ تم سب کی ذمہ داری تھی کہ وه باپ کی امانت اس تک پہنچا ديں ، اسی لئے حض
  حوادث سے مغلوب ہو جأو ۔

بہر حال يوسف (ع) کے بھائيوں نے باپ کی شرط قبول کرلی اور جب انہوں نے اپنے والد سے عہدو پيمان باندھا تو يعقوب 
ا آتَوْ    هُ َمْوثِقَھُْم قَاَل هللاُ َعلَی َما نَقُوُل َوِکيٌل) ۔(ع) نے کہا : شاہد ، ناظر اور محافظ ہے ، اس بات پر کہ جو ہم کہتے ہيں ( فَلَمَّ

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

“ کال ” تھا يہ پيمانے سے کوئی چيز حاصل کرنے کے معنی ميں ہے ليکن “ نکتال ” کے ماده سے “ کيل ” اصل ميں “ نکتل ” ۔١
  پيمانے سے کوئی دينے کے معنی ميں ہے ۔

ہميں اس سے زياده اور کياچاہئيے ) ہو اور يہ “ ( مانبغی وراء ٰذلک ” لہ ہو اور اس کی تقدير استفہاميہ جم“ مانبغی” ۔ہوسکتا ہے 2
(ہم جھوٹ نہيں بولنا “ مانبغی بٰذلک الکذب۔ او۔ مانبغی منک دراھم :” بھی ہوسکتا ہے کہ نافيہ ہو اور اس کی تقدير اس طرح ہو 
  ال کافی ہے ۔چاہتے يا يہ کہ ہم اور پيسے ٓاپ سے نہيں چاہتے يہی م

۔ يہ تفسير قرٓان مجيد ميں کئی مقامات پر صرف ہالکت او رنابودی کے معنی ميں استعمال ہوئی ہے ۔مثالً وظنوا انھم احيط بھم ( يونس 3
  )٢٢۔

  چند اہم نکات 

  ۔ حضرت يعقوب (ع) کيسے راضی ہو گئے :١
يہ ہے کہ حضرت عقوب (ع) بنيامين کو ان کے سپرد مندرجہ باال ٓايا ت کے سلسلے ميں جو پہال سوال ذہن ميں ٓاتا ہے 

کرنے پر کيسے ٓاماده ہو گئے جب کہ ان کے بھائی يو سف (ع) کے بارے ميں اپنے سلوک کی وجہ سے پہلے برے کردار 
کے شمار ہوتے تھے حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ وه صرف يوسف (ع) کے بارے ميں اپنے دل ميں کينہ و حسد نہيں رکھتے 

کہ وه يہی احساسات اگر چہ نسبتاً خفيف ہی سہی بنيامين کے لئے بھی رکھتے تھے ۔ چنانچہ اس سوره کی ابتدائی ٓايا تھے بل
  ت ميں ہے :

  اذقالوا ليوسف و اخوه احب الٰی ابينا منا و نحن عصبة
  قتور ہيں ۔انہوں نے کہا کہ يوسف اور اس کا بھائی باپ کے نزديک ہم سے زياده محبوب ہے جب کہ ہم زياده طا

اس نکتے کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت يوسف (ع) والے حادثے کو تيس 
سے چاليس سال تک کا عرصہ بيت چکا تھا اور حضرت يوسف (ع) کے جو ان بھائی بڑحاپے کو پہنچ گئے تھے اور 

عالوه ازيں گھر کے ماحول پر اور اپنے مضطرب وجدان پر فطرتا ً ان کے ذہن پہلے زمانے کی نسبت پختہ ہو چکا تھا۔ 
اپنے برے ارادے کے اثرات وه اچھی طرح سے محسوس کرتے تھے اور تجربے نے ان پر ثابت کريا کہ يوسف (ع) کے 

  فقدان سے نہ صرف يہ کہ ان کے لئے باپ کی محبت ميں اضافہ ہوا بلکہ مزيد مہری اور بے التفاتی پيدا ہو گئی ۔
باتوں سے قطع نظر يہ تو ايک زندگی کا مسئلہ ہے ۔ قحط سالی ميں ايک گھرانے کے لئے اناج مہيا کرنا ايک بہت  ان سب

بڑی چيز تھی اور يہ سير و تفريح کا معاملہ نہ تھا جيسا کہ انہوں نے ماضی ميں حضرت يوسف (ع) کے متعلق فرمائش کی 
  تھی ۔

نے ان کی بات مان لی ليکن شرط کے ساتھ کہ ٓاپ سے عہد و پيمان  ان تمام پہلؤوں کے پيش نظر حضرت يعقوب (ع)
  باندھيں کہ وه اپنے بھائی بنيامين کو صحيح و سالم ٓاپ کے پاس واپس لے ٓائيں گے ۔

  
  ۔ کيا صرف ايک قسم کافی تھی ؟٢

ی تھا کہ جس کی بنياد پر بنيامين دوسرا سوال يہا ں يہ پيد اہوتا ہے کہ کيا صرف قسم کھا لينا اور خدائی پيمان باندھ لينا کاف
  کو ان کے سپرد کرديا جاتا ۔ ؟

اس کا جواب يہ ہے کہ مسلم ہے کہ عہدو پيمان اور قسم کھا لينا ہی کافی نہيں تھا ليکن قرائن و شواہد نشاندہی کرے تھے کہ 
زياده تاکيد کے لئے تھی ۔  اس دفعہ ايک حقيقت پيش نظر ہے نہ کہ سازش ، مکروفريب اور جھوٹ ۔ اس لئے وعده اور قسم

بالکل اسی طرح جيسے ہم ديکھتے ہيں کہ سياسی اشخاص سے مثالً صدر مملکت اور اسمبلی کے ارکان سے ذمہ داريوں 
  کی ادائيگی کے لئے حلف ِ وفا داری ليا جاتا ہے جب کہ ان کے انتخاب ميں بھی کافی ديکھ بھال سے کام ليا جاتا ہے ۔
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   68تا  67سوره يوسف/ 

قٍَة َوَما ٔاُْغنِی َعنُکْم ِمْن هللاِ ۶٧ ِ َعلَْيِہ تََوکَّْلُت ۔ َوقَاَل يَابَنِیَّ الَتَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن ٔاَْبَواٍب ُمتَفَرِّ َّ ِ  ِمْن َشْیٍء ٕاِْن اْلُحْکُم ٕاِالَّ 
لُوَن ۔   َوَعلَْيِہ فَْليَتََوکَّْل اْلُمتََوکِّ

ا َدَخلُوا ِمْن َحْيُث ٔاََمرھُْم ٔاَبُوھُْم َما َکاَن يُْغنِی َعْنھُْم ِمْن هللاِ ِمْن َشْیٍء ٕاِالَّ َحاَجةً فِی نَْفِس ۔ َولَ ۶٨ يَْعقُوَب قََضاھَا َوٕاِنَّہُ لَُذو ِعْلٍم لَِما مَّ
  َعلَّْمنَاهُ َولَِکنَّ ٔاَْکثََر النَّاِس الَيَْعلَُمونَ 

  ترجمہ
گے تو يعقوب (ع) نے ) کہا : ميرے بيٹو! ايک دروازے سے داخل نہ ہونا ، بلکہ مختلف دروازوں ۔ ( جب وه جانے ل۶٧

سے داخل ہونا اور ( ميں يہ حکم دے کر ) خدا کی طرف سے حتمی حادثے کو نہيں ٹال سکتا۔ حکم اور فرمان صرف خدا 
  ے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہئيے ۔کی طرف سے جاری ہوتا ہے ۔ اس پر ميں نے توکل کيا ہے اور تمام توکل کرن

۔ اور جب اسی طريقے سے جيسا کہ انہيں باپ نے حکم ديا تھا وه داخل ہوئے تو يہ کام ان سے کسی حتی خدائی حادثے ۶٨
کو دور نہيں کرسکتا تھا سوائے اس حاجت کے جو يعقوب(ع) کے دل ميں تھی ، ( جو اس طرح سے ) انجام پائی ( اور اس 

تسکين ہو ئی ) اور وه اس تعليم کی بر کت سے جو ہم نے اسے دی بہت سا علم رکھتا تھا جب کہ اکثر لوگ نہيں  کے دل کو
  جانتے ۔

  تفسير 
ٓاخر کار حضرت يوسف (ع) کے بھائی باپ کی رضا مندی کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو ہمراه لے کر دوسری مرتبہ مصر

اس نے کہا :ميرے بيٹو !تم ايک در وازے سے داخل نہ ” نے انہيں نصيحت کی ۔ جانے کو تيار ہوئے تو اس موقع پر باپ 
  “ہونا بلکہ مختلف در وازوں سے داخل ہونا 

قٍَة) ۔   ( َوقَاَل يَابَنِیَّ الَتَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن ٔاَْبَواٍب ُمتَفَرِّ
(َوَما ٔاُْغنِی “ کسی حتمی حادثے کو تم سے بر طرف نہيں کرسکتا  يہ حکم دے کر ميں خدا کی طرف سے” اور مزيد کہا : 

َعنُکْم ِمْن هللاِ ِمْن َشْیٍء) ۔ليکن ناگوار حوادث کا ايک سلسلہ ايسا ہے جس سے بچا جا سکتا ہے اور ان کے متعلق خدا کا حتمی 
  حکم صادر نہيں ہوا ۔

  ہونا ممکن ہے ۔ميرا مقصد يہ ہے کہ ايسے حوادث تم سے دور ہيں اور ايسا 
) ۔“ ( حکم اور فرمان خدا کے ساتھ مخصوص ہے ” ٓاخر ميں کہا :  ِ َّ ِ َعلَْيِہ “( ميں نے خدا پر توکل کيا ہے ” ٕاِْن اْلُحْکُم ٕاِالَّ 

ے اور تمام توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہئيے اور اسی سے مدد طلب کرو اور اپنا معاملہ اسی ک” تََوکَّْلت) ۔
لُوَن ) ۔“ سپرد کرو   (َوَعلَْيِہ فَْليَتََوکَّْل اْلُمتََوکِّ

اس ميں شک نہيں کہ اس زمانے ميں دوسرے شہروں کی طر ح مصر کے پايہ تخت کے ا گرد گر بھی فصيل تھی ۔ اس کے
  بھی برج و بار تھے اور اس کے متعدد دروازے تھے ۔

کہ ان کے بيٹے ايک در وازے سے داخل نہ ہوں بلکہ مختلف رہا يہ سوال کہ حضرت يعقوب (ع) نے کيوں نصيحت کی 
حصوں ميں تقسيم ہو کر مختلف دروازوں سے شہر ميں داخل ہو ، ا س کی وجہ مندرجہ باالٓايت ميں مذکورنہيں ہے ۔ بعض 

وسف مفسرين کہتے ہيں کہ حضرت يوسف (ع) کے بھائی ايک تو بہت حسين و جميل تھء ( اگر چہ وه يوسف نہ تھے مگر ي
کے بھائی تو تھے ) ۔ ان کا قد کاٹھ بہت اچھا تھا ۔ لٰہذا ان کے باپ پر يشان تھے کہ گياره افراد اکھٹے جن کے چہرے مہرے 
معلوم ہو کہ وه مصر کے عالوه کسی اور ملک سے ٓائے ہيں ، لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں وه نہيں چاہتے تھے کہ اس 

  طرح انہيں نظر بد لگ جائے ۔
ير کے بعد مفسرين کے درميان نظر بد کی تا ثير کے بارے ميں ايک طويل بحث چھڑ گئی ہے ۔ انہوں نے اس کے اس تفس

  لئے روايات و تاريخ ميں سے کئی ايک شواہد پيش کئے ہيں جنہيں ہم انشاء الہ اس ٓايت کی تفسير ميں ذکر کريں گے :
  )۵١۔ و ان يکاد الذين کفروا ليزلقونک بابصار ھم ( ن و القلم 

اس ٓايت کے ذيل ميں ہم ثابت کريں گے کہ اس سلسلے کی کچھ بحث بجا بھی ہے اور سائنسی لحاظ سے بھی ايک مخصوص
سيالۂ  مقنا طيسی کہ جو ٓانکھ سے باہر اڑتا ہے اس کی توجيہ پيش کی جا سکتی ہے اگر چہ عامة الناس نے اس معاملے ميں 

  بہت سی خرافات شامل کردی ہيں ۔
قوب (ع) کے اس حکم کے بارے ميں جو دوسری علت بيان کی گئی ہے وه يہ ہے کہ ہو سکتا ہے جب اونچے حضرت يع

لمبے چوڑے چکلے مضبوط جسموں والے اکھٹے چليں تو حاسدوں کو انہيں ديکھ کر حسد پيدا ہو اور وه ان کے بارے ميں 
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ہ وه کسی خرابی اور فتنہ و فساد کا اراده حکومت سے کوئی شکايت کرنے لگيں اور ان کے متعلق يہ بد ظنی کريں ک
  رکھتے ہيں اس لئے باپ نے انہيں حکم ديا کہ مختلف در وازوں سے داخل ہوں تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں ۔

بعض مفسرين( عظيم و خطيب مرحوم اشراقی ( قدس سره ))نے اس کی ايک عرفانی تفسير بھی ہے ۔ وه يہ کہ يعقوب (ع) 
کے حوالے سے اپنے بيٹوں کو ايک اہم معاشرتی مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے اور وه يہ کہ کھوئی ہوئی چيز کو راہنما راه 

  صرف ايک ہی راستے سے تالش نہ کريں بلکہ ہر دروازے سے داخل ہو کر اسے ڈھونڈيں۔
کرتا ہے اور جب ٓاگے  کيونکہ اکثر ايسا ہوتا ہے کہ انسان ايک مقصد تک پہنچنے کے لئے صرف ايک ہی راه کا انتخاب

راستہ بن پاتا ہے تو مايوس ہو کر بيٹھ جاتا ہے ليکن اگر وه اس حقيقت کی طرف متوجہ ہو کہ متوجہ ہو کہ گمشده افراد اور 
چيزيں عموماً ايک ہی راستے پر جانے سے نہيں ملتيں بلکہ مختلف راستوں سے ان کی جستجو کرنا چاہتے تو عام طور پر 

  ے ۔کامياب ہو جاتا ہ
برادران يوسف (ع) روانہ ہوئے اور کنعان و مصر کے درميان طويل مسافت طے کرنے کے بعد سر زمين مصر ميں داخل 
ہوئے اور جب باپ کے دئے ہو ئے حکم کے مطابق مختلف راستوں سے مصر ميں داخل ہوئے تو يہ کام انہيں کسی خدا ئی 

ا َدَخلُوا ِمْن َحْيُث ٔاََمرھُْم ٔاَبُوھُْم َما َکاَن يُْغنِی َعْنھُْم ِمْن هللاِ ِمْن َشْیٍء) ۔بلکہ اس کا فائده  حادثے سے دور نہيں کرسکتا تھا ( َولَمَّ
  (ٕاِالَّ َحاَجةً فِی نَْفِس يَْعقُوَب قََضاھَا) ۔“ يعقوب کے دل ميں ايک حاجت تھی جو اس طرح پوری ہوتی تھی ” صرف يہ تھا کہ 

صرف باپ کے دل کی تسکين اور ٓارام تھا کيونکہ وه اپنے سارے بيٹوں سے دور تھا  يہ اس طرف اشاره ہے کہ اس کا اثر
اور رات دن ان کی اور يوسف کی فکر ميں رہتا تھا اور ان کے بارے ميں حوادث کے گزند اور حاسدوں اور بد خواہوں کے

کے کاربند رہيں گے ۔ اس پر اس بغض و حسد سے ڈرتا تھا اور اسے صرف اس بات سے اطمينان تھا کہ وه اس کے احکام 
  کا دل خوش تھا ۔

اس کے بعد قرٓاں يعقوب (ع) کی يوں مدح و ثنا اور تعريف و توصيف کرتا ہے : وه ہماری ہوئی تعليم کے سبب علم ٓاگہی 
  اِس الَيَْعلَُموَن ) ۔رکھتا تھا جب کہ اکثر لوگ نہيں جانتے( َوٕاِنَّہُ لَُذو ِعْلٍم لَِما َعلَّْمنَاهُ َولَِکنَّ ٔاَْکثََر النَّ 

اس طرف اشاره ہے کہ اسی طرح بہت سے لوگ عالم اسباب ميں گم ہو جاتے ہيں ، خدا کو بھول جاتے ہيں اور خيال کرتے 
ہيں کہ بعض لوگوں کو نظر بد سے نہيں بچا يا جاسکتا۔ اسی بنا ء پر ايسے لوگ خدا اور اس پر توکل کو بھول کر ہر کہ کہ 

جاچمٹتے ہيں ليکن حضرت يعقوب (ع) اس طرح کے نہ تھے ۔ وه جانتے تھے کہ جب تک خدا کسی چيزومہ کے دامن سے 
کو نہ چاہے وه انجام نہيں پاسکتی لٰہذا پہلے درجے ميں ان کا بھروسہ اور اعتماد خدا پر تھا ۔ اس کے بعد وه عالم ِ اسباب کی

سباب کے پيچھے ايک مسبب االسباب ذات پاک ہے ، جيسا طرف جاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وه جانتے تھے کہ ان ا
  ميں شہر بابل کے جادو گروں کے بارے ميں کہتا ہے : ١٠٢کہ قرٓان بقره 

  وما ھم بضارين بہ من احد اال باذن هللا
  وه جادو سے کسی کو نقصان نہيں پہنچاسکتے تے مگر يہ کہ خدا چاہے ۔

وق خدا کااراده ہے دل اس سے باندھنا چاہئيے اور اسی سے مدد لينا يہ اس طرف اشاره ہے کہ ان سب چيزوں سے ماف
 چاہئيے ۔

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   76تا  69سوره يوسف/ 

ا َدَخلُوا َعلَی يُوُسَف آَوی ٕاِلَْيِہ ٔاََخاهُ قَاَل ٕاِنِّی ٔاَنَا ٔاَُخوَک فاَلَتَْبتَئِْس بَِما َکانُوا يَْعَملُ ۶٩   وَن ۔۔ َولَمَّ
ٌن ٔاَيَّتھَا اْلِعيُر إِ ٧٠ قَايَةَ فِی َرْحِل ٔاَِخيِہ ثُمَّ ٔاَذََّن ُمَؤذِّ ا َجھََّزھُْم ِبَجھَاِزِھْم َجَعَل السِّ   نَُّکْم لََساِرقُوَن۔۔ فَلَمَّ
  ۔ قَالُوا َؤاَْقبَلُوا َعلَْيِھْم َماَذا تَْفقُِدوَن۔٧١
  اَء بِِہ ِحْمُل بَِعيٍر َؤاَنَا بِِہ َزِعيٌم۔۔ قَالُوا نَْفقُِد ُصَواَع اْلَملِِک َولَِمْن جَ ٧٢
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ِ لَقَْد َعلِْمتُْم َما ِجْئنَا لِنُْفِسَد فِی ااْلَْٔرِض َوَما ُکنَّا َساِرقِيَن۔٧٣   ۔ قَالُوا تَا
  ۔ قَالُوا فََما َجَزاُؤهُ ٕاِْن ُکنتُْم َکاِذبِيَن۔٧۴
  َزاُؤهُ َکَذِلَک نَْجِزی الظَّالِِميَن۔۔ قَالُوا َجَزاُؤهُ َمْن ُوِجَد فِی َرْحلِِہ فَھُو جَ ٧۵
ا َکاَن لِيَأُْخَذ أََخاهُ فِی ِديِن اْلَملِِک ٕاِالَّ ٔاَْن يََشاَء ۔ فَبََدٔاَ بِٔاَْوِعيَتِِھْم قَْبَل ِوَعاِء ٔاَِخيِہ ثُمَّ اْستَْخَرَجھَا ِمْن ِوَعاِء ٔاَِخيِہ َکَذلَِک ِکْدنَا لِيُوُسَف مَ ٧۶

  َرَجاٍت َمْن نََشاُء َوفَْوَق ُکلِّ ِذی ِعْلٍم َعلِيٌم ۔هللاُ نَْرفَُع دَ 
  ترجمہ
۔جب يوسف کے پا س پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پا س جگہ دی اور کہا کہ ميں تمہارا بھائی ہو ں جو کچھ  ۶٩

  يہ کرتے ہيں اس سے غمگين اور پريشان نہ ہو۔
ان کے باد شاه نے پانی پينے کا برتن اپنے بھائی کے سامان ميں رکھ ديا۔ اس  ۔ اور جس وقت ان کا سامان باندھا گيا تو٧٠

  کے بعد کسی نے ٓاواز بلند کی کہ اےس قافلے والو! تم چور ہو۔
  ۔ انہوں نے اس کی طرف رخ کرکے کہا تمہاری کيا چيز گم ہو گئی ہے ۔ ٧١
ے ( غلے کا ) اونٹ کا ايک بار اسے ديا جائے گا اور ميں ۔ انہوں نے کہا: باد شاه کا پيمانہ ، اور جو شخص اسے لے ٓائ ٧٢

  ( اس انعام کا ) ضامن ہوں ۔
 ۔ انہوں نے کہا : قسم بخدا تم جانتے ہو کہ ہم اس عالقے ميں فساد کرنے نہيں ٓائے اور ہم ( کبھی بھی ) چور نہيں تھے ۔٧٣
  ۔انہوں نے کہا : اگر تم جھوٹے ہوئے تو تمہاری سزا کيا ہے ۔٧۴
انہوں نے کہا :جس کے سامان ميں ( وه پيمانہ ) مل گيا تو وه خود اس کی سزا ہو گا ( اور اس کام کی بنا ء پر وه غالم  ۔٧۵

  ہو جائے گا ) ہم ظالموں کو اس طرح سے سزا ديتے ہيں ۔
ئی کے سامان ۔ تو اس وقت ( يوسف نے ) اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کے سامان کی تالشی لی اور پھر اپنے بھا٧۶

سے اسے برٓامد کرليا۔ اس طرح ہم نے يوسف کو چاره کار ياد داليا ۔ وه مصر ( کے بادشاه ) کے ٓائين کے مطابق اپنے 
بھائی کو ہر گز نہيں لے سکتا تھا مگر يہ کہ خدا چاہے ۔ ہم جس شخص کے چاہيں درجات بلند کرتے ہيں اور ہر صاحب ِ 

  علم کے اوپر ايک عالم ہے ۔

  ئی کو روکنے کی کوشش بھا
ٓاخر کار بھائی يوسف (ع) کے پا س پہنچے اور انہيں بتا يا کہ ہم نے ٓاپ کے حکم کی تعميل کی ہے اور باوجود اس کے کہ 

ہمارے والدپہلے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھيجنے پر راضی نہ تھے ليکن ہم نے اصرار کرکے اسے راضی کی ہے 
  ول و قرار پورا کيا ہے ۔تاکہ ٓاپ جاليں کہ ہم نے ق

حضرت يوسف (ع) نے بڑی عزت و احترام سے ان کی پذيرائی کی ، انہيں مہمان بال يا اور حکم ديا کہ دسترخوان ياطبق 
کے پاس دو دو افراد ٓائيں ۔ انہوں نے ايسا ہيں کيا ، اس وقت بنيامين جو تنہا ره گيا تھا رونے لگا اور کہنے لگا کہ اگر ميرا 

  زنده ہوتا تو مجھے اپنے ساتھ ايک دسترخوان پر بٹھا تاکيونکہ ہم پدری مادری بھائی تھے ۔ يوسف (ع)
پھر حکم ديا کہ دو دو افراد کے لئے ايک ايک کمره سونے کے لئے تيار کيا جائے ۔بنيامين پھر اکيال ره گيا تو حضرت 

) نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی ليکن يوسف (ع) نے فرمايا : اسے ميرے پاس بھيج دو ۔ ا س طرح حضرت يوسف (ع
ديکھا کہ وه بہت دکھی اور پريشان ہے اور ہميشہ اپنے کھوئے ہوئے بھائی يوسف (ع) کی ياد ميں رہتا ہے ۔ ايسے ميں يو 

: جب سف (ع) کے صبر کا پيمانہ لبريز ہو گيا اور ٓاپ (ع) نے حقيقت کے چہرے سے پر ده ہٹا ديا ، جيسا کہ قرٓان کہتا ہے 
يوسف (ع) کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی اور کہاکہ ميں وہی تمہارا بھائی يوسف ہوں ، 

ا َدَخلُوا َعلَی يُوُسَف آَوی ٕاِلَْيِہ ٔاَخَ  اهُ قَاَل غمگين نہ ہو اور اپنے دل کو دکھی نہ کر اور ان کے کسی کام سے پريشان نہ ہو( َولَمَّ
  ا ٔاَُخوَک فاَلَتَْبتَئِْس بَِما َکانُوا يَْعَملُوَن ) ۔ٕاِنِّی ٔاَنَ 

” کے ماده سے ضررر اور شدت کے معنی ميں ہے اور اس مقام پر اس کا معنی ہے “ بٔوس ” اصل ميں “ ال بتئس ” 
  ۔“غمگين نہ ہو

اں اور بے التفاتياں تھيں جو بھائيوں کے کام کہ جو بنيامين کو دکھی اور پريشان کرتے تھے ان سے مراد ان کی وه نامہرباني
وه اس کے اور يوسف (ع) کے لئے روارکھتے تھے اور وه سازشيں کہ جو اسے گھر والوں سے دور کرنے کے لئے انجام 

ديتے تھے ۔ حضرت يوسف (ع) کی مراد يہ تھی کہ تم ديکھ رہے ہو کہ ان کی کارستانيوں سے مجھے کوئی نقصان نہيں 
  ور بلندی کا ذريعہ بن گئيں لٰہذا اب تم بھی اس بارے ميں اپنے دل کو دکھی نہ کرو۔پہنچا بلکہ وه ميری ترقی ا

بعض روايات کے مطابق اس موقع پر حضرت يوسف (ع) نے اپنے بھائی بنيامين سے کہا : کيا تم پسند کرتے ہو کہ ميرے 
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گے کيونکہ انہوننے باپ سے قول و قرارپاس ره جأو اس نے کہا: ہاں ميں تو راضی ہوں ليکن بھائی ہر گز نہيں راضی ہوں 
  کيا ہے اور قسم کھائی ہے کہ مجھے ہرقيمت پر اپنے ساتھ واپس لے جائيں گے ۔

حضرت يوسف (ع) نے کہا : تم فکر نہ کرو ميں ايک منصوبہ بناتا ہوں جس وه مجبور ہو جائيں گے کہ تمہيں ميرے پاس 
يا کہ مخصوص قيمتی پيمانہ بھائی کے بارميں رکھ ديں ( کيونکہ ہر چھوڑ جائيں ۔ غالت کے بار تيار ہو گئے تم حکم د

قَايَةَ فِی َرْحِل ٔاَِخيہ) ۔ ا َجھََّزھُْم بَِجھَاِزِھْم َجَعَل السِّ   شخص کے لئے غلے کا ايک بارديا جاتا تھا ) ( فَلَمَّ
  يک شخص کو تھا ۔البتہ يہ کام مخفی طور پر انجام پا يا اور شايد اس کا علم مامورين ميں سے فقط ا

جب اناج کو پيمانے سے دينے والوں نے ديکھا کہ مخصوص قيمتی پيمانے کا کہيں نام ونشان نہيں ہے حاالنکہ پہلے وه ان 
ٌن ٔاَيَّ  تھَا کے پاس موجود تھا۔ لٰہذا جب وه قافلہ چلنے لگا تو کسی نے پکارکر کہا : اے قافلے والو! تم چور ہو ( ثُمَّ ٔاَذََّن ُمَؤذِّ

  ْلِعيُر ٕاِنَُّکْم لََساِرقُوَن) ۔ا
يوسف (ع)کے بھائيوں نے جب يہ جملہ سنا تو سخت پريشان ہوئے اور وحشت زده ہو گئے کيونکہ ان کے ذہن ميں تو اس 
کا خيال بھی نہ آسکتا تھا کہ اس احترام و اکرام کے بعد ان پر چوری کا الزام لگا يا جائے گا ۔لٰہذا انہوں ا س کی طرف رخ 

  کے کہا: تمہاری کونسی چيز چوری ہوگئی ہے ( قَالُوا َؤاَْقبَلُوا َعلَْيِھْم َماَذا تَْفقُِدوَن) ۔کر
  انہوں نے کہا ہم سے بادشاه کا پيمانہ گم ہوگيا ہے اور ہميں تمہارے بارے ميں بد گمانی ہے ( قَالُوا نَْفقُِد ُصَواَع اْلَملِِک ) ۔

وه جس شخص کو ملے اور وه اسے لے ٓائے تو اسے ايک اونٹ ” شاه کو پسند ہے لٰہذا پيمانہ چونکہ گراں قيمت ہے اور باد 
  (َولَِمْن َجاَء بِِہ ِحْمُل بَِعيٍر) ۔“ کا بار بطور انعام ديا جائے گا 

  ۔پھر يہ بات کہنے والے نے مزيد تاکيد سے کہا : اورميں ذاتی طو ر پر اس انعام کا ضامن ہوں ( َؤاَنَا بِِہ َزِعيٌم) 
بھائی يہ بات سن کر سخت پريشان ہوئے اور حواس باختہ ہو گئے اور وه نہيں سمجھتے تھے کہ معاملہ کيا ہوا ، ان کی 

انہوں نے کہا: خدا کی قسم تم جانتے کہ ہم يہاں اس لئے نہيں ٓائے کہ فتنہ و فساد کرين اور ہم کبھی بھی ” طرف رخ کرکے 
ِ لَقَ “( چور نہيں تھے    ْد َعلِْمتُْم َما ِجْئنَا لِنُْفِسَد فِی ااْلَْٔرِض َوَما ُکنَّا َساِرقِيَن) ۔قَالُوا تَا

يہ جو انہوں نے کہاکہ تم خود جانتے ہو کہ ہم فسادی اور چور نہيں ہيں ، شايد اس طرف اشاره ہو کہ تم ہمارا سابقہ کردار 
ہمارے غالت ميں رکھ دی تھی وه ہم دوباره  اچھی طرح جانتے ه وکہ گزشتہ موقع پر ہماری پيش کرد ه قيمت جو تم نے

تمہارے پاس لے ٓائے ہيں اور تمہيں بتا يا کہ وه ساری کی ساری ہم تمہيں واپس کرنے کو تيار ہيں لٰہذا وه افراد جو دور دراز
  کے ملک سے اپنا قرض ادا کرنے واپس ٓاجاتے ہيں ان سے کيونکر ممکن ہے کہ چوری کے لئے ہاتھ بڑھائيں ۔

ے عالوه کہا جاتا ہے کہ جب وه مصر ميں داخل ہو ئے تو انہون نے اپنے اونٹوں کے منہ دہان بدنوں سے باندھ ديئے اس ک
تھے تاکہ وه کسی کی زراعت اور مال کا نقصان نہ کريں ۔ لٰہذا ان کی مراد يہ تھی کہ ہم جو اس حد تک احتياط کرتے ہيں 

  نہ پہنچائيں تو کس طرح ممکن ہے کہ ہم ايسے کام کے مرتکب ہو ں ۔ حتی کہ ہمارے جانور بھی کسی کو ضرر يا نقصان
قَالُوا فََما “ ( کہا : ليکن اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کيا ہے ؟ ” يہ سن کر مامورين ان کی طرف متوجہ ہوئے اور 

  َجَزاُؤهُ ٕاِْن ُکنتُْم َکاِذبِيَن) ۔
ہ جو شخص کے بارے ميں بادشاه ک اپيمانہ مل جائے اسے روک لو اور انہوں نے جواب ميں کہا : اس کی سزا يہ ہے ک” 

جی ہاں ! ہم اسی طرح ظالموں کو سزا ديتے ” قَالُوا َجَزاُؤهُ َمْن ُوِجَد فِی َرْحلِِہ فَھُو َجَزاُؤهُ ) ۔“ ( اسے اس کے بدلے ميں لے لو
  ہيں (َکَذلَِک نَْجِزی الظَّالِِميَن) ۔

نے حکم ديا کہ ان کے غالت کے بارے کھولے جائيں اور ايک ايک جانچ پڑتال کی جائے اس موقع پر حضرت يوسف (ع) 
البتہ اس بناء پر ان کے اصلی منصوبے کا کسی کو پتہ نہ چلے ، اپنے بھائی بنيامين کے بار سے پہلے دوسروں کے سامان 

فَبََدٔاَ بِٔاَْوِعيَتِِھْم قَْبَل ِوَعاِء ٔاَِخيِہ ثُمَّ اْستَْخَرَجھَا  کی پڑتال کی اور پھر وه مخصوص پيمانہ اپنے بھائی کے مال سے بر ٓامد کرليا (
  ِمْن ِوَعاِء ٔاَِخيِہ) ۔

بنيامين کے بارے سے پيمانہ بر ٓامد ہوا تو تعجب سے بھائيوں کے منہ کھلے کے کھلے ره گئے گويا غم و اندوه کے پہاڑ ان 
ک عجيب مقام پر پھنس گئے ہيں کہ جس کے چاروں طرف راستے بند ہو کے سروں پر ٓاگرا اور انہيں يو ں لگا جيسے وه اي

گئے ہيں ۔ ايک طرف ان کا بھائی ظاہرا ايسی چوری کا مر تکب ہوا جس سے ان کے سر ندامت سے جھک گئے اور 
دوسری طرف ظاہراً عزيز مصر کی نظروں ميں ان کی عزت و حيثيت خطرے ميں جا پڑ ی کہ اب ٓائنده کے لئے اس کی 

حمايت حاصل کرنا ان کے لئے ممکن نہ رہا اور ان تمام باتوں سے قطع نظر انہوں نے سوچا کہ با پ کو کيا جواب ديں گے 
  اور وه کيسے يقين کرے گا کہ اس ميں ان کوئی قصور نہيں ہے ۔

يں رسوا کرديا بعض مفسرين نے لکھا ہے کہ موقع پر بھائيوں نے بنيامين کی طرف رخ کرکے کہا: اے بے خبر ! تونے ہم
ہے اور ہمارا منہ کاال کرديا ہے ۔ تونے يہ کيسا غلط کام انجام ديا ہے ( نہ تونے اپنے باپ پر رحم کيا ، نہ ہم پر اور نہ 
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خاندان يعقوب (ع) پر کہ جو خاندان ِ نبوت ہے )ٓاخر ہميں بتا تو سہی کہ تونے کس وقت پيمانہ اٹھا يا اور اپنے بار ميں رکھ 
  ليا ۔
ين نے جو معالے کی اصل اور قضيے کے باطن کو جانتا تھا ٹھنڈے دل سے جواب ديا کہ يہ کام اسی شخص نے کيا ہےبنيام

جس نے تمہاری دی ہوئی قيمت تمہارے بار ميں رکھ دی تھی ليکن بھائيوں کو اس حادثے نے اس قدر پريشان کررکھا تھا کہ
  ١وه سمجھ نہ سکے کہ وه کيا کہہ رہاہے ۔ 

ن مزيد کہتا ہے : ہم نے اس طرح يوسف (ع) کے لئے ايک تدبير کی (تاکہ وه اپنے بھائی کو دوسرے بھائيوں کی پھر قرآ 
  مخالفت کے بغير روک سکيں ) ( َکَذلَِک ِکْدنَا لِيُوُسَف) ۔

کرتے اہم مسئلہ يہ ہے کہ اگر يوسف (ع) قوانين مصر کے مطابق سلوک کرتے تو انہيں چاہئيے تھا کہ اسے زود و کوب 
اور قيد خانے ميں ڈال ديتے ليکن اس طرح نہ صرف بھائی کو ٓازار و تکليف پہنچتی بلکہ خود ان کا مقصد کہ بھائی کو اپنے
پاس رکھيں ، پورانہ ہوتا ۔ اسی لئے انہوں نے پہلے بھائيوں سے اعتراف ليا کہ اگر تم سے چوری کی ہو تو تمہارے نزديک 

اپنے ہاں رائج طريقے کے مطابق جواب ديا کہ ہمارے ہاں يہ طريقہ ہے کہ طور کو اس اس کی کيا سزا ہے تو انہوں نے 
کی چوری کے بدلے اپنے قبضے ميں لے ليتے ہيں اور اس سے کام ليتے ہيں اور حضرت يوسف (ع) نے بھی اسی طريقے

اپنے قانون کے مطابق سزا کے مطابق ان سے سلوک کيا کيونکہ مجرم کو سزا دينے کا ايک طريقہ يہ ہے کہ اسے ا س کے
  دی جائے ۔

اسی بناء پرقرٓان کہتا ہے : يوسف (ع) ملِک مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہيں لے سکتے تھے اور اپنے پاس 
  نہيں رکھ سکتے تھے ( َما َکاَن لِيَأُْخَذ ٔاََخاهُ فِی ِديِن اْلَملِِک) ۔

  گر يہ کہ خدا چاہے ( ٕاِالَّ ٔاَْن يََشاَء هللاُ ) ۔اس کے بعد استثناء کے طور پر فرماتاہے : م
يہ اس طرف اشاره ہے کہ يہ کام جو يوسف (ع) نے انجام ديا اور بھائيوں کے ساتھ ان کے طريقے کے مطابق سلوک کيا 

ميل کے فرمان الٰہی کے مطابق تھا اور يہ بھائی کی حفاظت اور ان کے با پ کی اور دوسرے بھائيوں کی ٓاز مائش کی تک
  لئے ايک منصوبہ تھا ۔

  ٓاخر ميں قرٓان مزيد کہتا ہے : ہم جس کو چاہتے ہيں درجات بلند کرتے ہيں ( نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاء) ۔
  ان افراد کے درجات۔ جو اہل ہوں اور يوسف کی طرح امتحانات کی کٹھالی سے صحيح و سالم نکل ٓائيں ۔

الم و دانا ہے ( يعنی خدا) ( َوفَْوَق ُکلِّ ِذی ِعْلٍم َعلِيٌم) ۔اور وہی ہے جس نے اس منصوبے بہر حال ہر عالم سے بڑھ کر ايک ع
  کا يوسف (ع) کو الہام کيا تھا ۔

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

  ۔ مذکوره ٓايت کے ذيل ميں ۔٢۵٣ص  ۵۔مجمع البيان جلد ١
يہ طريقہ رائج تھا کہ وه چور کو ايک سال کے لئے غالم  ۔ طبرسی نے مجمع البيان ميں نقل کيا ہے کہ اس زمانے ميں ايک گروه ميں2

بناليتے تھے ۔ نيز يہ بھی نقل کيا ہے کہ خاندان ِ يعقوب (ع) ميں چوری کی مقدار کے برابر غالمی کی مدت معين کی جاتی تھی ( تاکہ 
  وه اسی کے مطابق کام کرے ) ۔

  چند اہم نکات 

  ہيں جن کا ايک ايک کر کے جواب دياجائے گا : مندرجہ باال ٓايات سے سواالت پيد ا ہوتے
  
  ۔ يوسف (ع) نے بھائيوں سے اپنا تعارف کيوں نہ کروايا؟١

  يوسف (ع) نے بھائيون نے اپنا تعارف کيوں نہيں کروايا، تاکہ ان کے باپ کو جانکاه غم ِ فراق سے جلدی نجات ملتی ؟۔
کہ باپ اور بھائيوں کے امتحان کے پروگرام کی تکميل کے لئے  اس سوال کا جواب جيسا کہ پہلے بھی اشاره ہوا ہے يہ ہے

تھا ۔ دوسرے لفظوں ميں يہ کام خود غرضی کی بناء پر نہ تھا بلکہ ايک فرمان الٰہی کے ماتحت تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ دوسرے
ترقی کا ٓاخری زينہ بيٹھے کو کھونے پر بھی يعقوب(ع) کے عزم اور حوصلے کا امتحان لے اور يوں ان کے تکامل اور 

بھی طے ہو جائے اور بھائی بھی ٓازمائے جائيں کہ ايسے موقع پر جب ان کا بھائی اس طرح کے معالے ميں گرفتار ہوا ہے 
  تو وه باپ سے باندھے پيمان کی کس طرح سے حفاطت کرتے ہيں ۔

  
  ۔ بے گناه پر چوری کا الزام ؟ :٢
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تہام لگا يا جاتا، ايسااتہام کہ جس کے برے ٓاثار نے باقی بھائيوں کو بھی کسی حد کيا جائز تھا کہ ايک بے گناه پر چوری کا ا
  تک اپنی لپيٹ ميں لے ليا ؟

اس سوال کاجواب بھی خود واقعہ ميں موجود ہے اور وه يہ کہ يہ معاملہ خود بنيامين کی رضا مندی سے انجام پا يا تھا ۔ 
سے متعارف کروايا تھا اور وه جانتا تھا کہ يہ منصوبہ خود اس کی  کيونکہ حضرت يوسف (ع) نے پہلے اپنے ٓاپ کو اس

حفاظت کے لئے بنايا گيا تھا ۔ نيز اس سے بھائيوں پر بھی کوئی تہمت نہيں لگی البتہ انہيں اضطراب اور پريشانی ضرور 
  ہوئی جس ميں کہ ايک اہم امتحان کی وجہ سے کوئی ہرج نہ تھا ۔

  
  کيوں دی گئی ؟ :۔ چوری کی طرف سب کی نسبت ٣

تم چورہو کہکر سب کی طرف چوری کی نسبت دينا جھوٹ نہ تھا اور اس جھوٹ اور تہمت کا “ يعنی “ انکم لسارقون ” کيا 
  کيا جواز تھا ؟

  ذيل کے تجربہ سے اس سوال کا جواب واضح ہو جائے گا:
ہوسکتا ہے يہ“ يعنی انہوں نے کہا۔“ قالوا :” ر اوالً: يہ معلوم نہيں کہ يہ بات کہنے والے کون تھے ۔ قرٓان ميں صرف اس قد

با ت کہنے والے حضرت يوسف (ع) کے کچھ کارندے ہوں کہ جب انہوں نے ديکھا کہ مخصوص پيمانہ نہيں ہے تو يقين 
کرليا کہ کنعان کے قافلے ميں سے کسی شخص نے اسے چرا ليا ہے او ريہ معمول ہے کہ اگر کوئی چيز ايسے افراد ميں 

و جائے کہ جو ايک ہی گروه کی صورت ميں متشکل ہو او راصل چور پہچانا نہ جائے تو سب کو مخاطب کرتے چوری ہ
  ہيں اور کہتے ہيں کہ تم نے يہ کام کيا ہے يعنی تم ميں سے ايک نے يا ميں سے بعض نے ايسا کيا ہے ۔ 

ونکہ اس منصوبے ميں ظاہراً تو اس پر چوری کی ثانياً: اس بات کا اصلی نشانہ بنيامين تھا جو کہ اس نسبت پر راضی تھا کي
تہمت لگی تھی ليکن در حقيقت وه اس کے اپنے بھائی يوسف (ع) کے پاس رہنے کے لئے مقدمہ تھی اور يہ جو سب پر 

الزام ٓايا يہ ايک بالکل عارضی سی بات تھی جو صرف برادران يوسف (ع) کے سامان کی تالشی پر ختم ہوگيا اور جو در 
  وه پہچان ليا گيا ۔“ بنيامين ” مراد تھا يعنی حقيقت 

بعض نے کہا کہ يہاں جس چوری کی ان کی طرف نسبت دی گئی ہے وه گزشتہ زمانے سے مربوط تھی اوروه تھی بھائيوں 
کا يوسف (ع) کے باپ يعقوب (ع) سے يوسف (ع) کو چرا نا ليکن يہ خيال اس صورت ميں درست ہو سکتا ہے جب يہ 

سف (ع) (ع) کی طرف اشاره سے انہيں دی جاتی کيونکہ وہی گز شتہ معا ملے سے ٓاگاه تھے اور شايد بعد نسبت حضرت يو
والے جملے ميں اسی کی طرف اشاره ہو کيو نکہ حضرت يو سف (ع) کے مامور ين نے يہ نہيں چاہا کہ تم نے باد شاه کا 

۔ ( ليکن پہال جواب زياده “باد شاه کا پيمانہ مفقود پاتے ہيں يعنی ہم “ نفقد صوامع الملک ” پيمانہ چوری کيا ہے بلکہ کہا: 
  صحيح معلوم ہوتا ہے ) ۔

  
  ۔اس زمانے ميں چوری کی سزا ؟۴

اس زمانے ميں چوری کی سزا کيا تھی اس سلسلے ميں زير بحث ٓايات سے معلوم ہوتا ہے کہ مصريوں اور کنعان کے 
ف (ع) کے بھائيوں اور احتماالً اہل کنعان ميں اس عمل کی سزا يہ باشندوں ميں چوری کی سزا مختلف تھی ۔ حضرت يوس

  2تھی کہ چور کو اس چوری کے بدلے ميں ( ہميشہ کے لئے يا وقتی طور پر ) غالم بناليا جاتا ۔
ليکن مصريوں ميں يہ سزا رائج نہ تھی بلکہ چوروں کو دوسرے ذرائع سے مثالًمار پيٹ سے اور قيد و بند وغيره سے سزا 

  تے تھے ۔دي
بہر حال يہ جملہ اس امر کی دليل نہيں بنتا کہ ٓاسمانی اديان ميں سے کسی ميں غالم بنالينا چور کی سزا تھی کيونکہ بسا 

اوقات کسی گروه ميں رائج کوئی طريقہ اس زمانے کے لوگوں کی طرف سے شمار ہوتا ہے ۔ غالمی کی تاريخ ميں بھی ہم 
يہ طريقہ رہا ہے کہ اگر مقروض اپنا قرض اداکرنے سے عاجز ہو جاتا تو اسے غالم بنا پڑھتے ہيں کہ بے ہوده اقوام ميں 

  ليا جاتا ۔
  
  “ :صوامع ” يا “سقايا” ۔۵

پانی پينے کا برتن ) ۔ ان دونوں ميں “ ( سقاية ” پيمانہ ) استعمال ہوا اور کبھی “( صوامع ”زير نظر ٓايات ميں کبھی لفظ 
ايسا لگتا ہے کہ يہ پيمانہ ابتداء ميں باد شاه کے پينے کا برتن تھا ليکن جس وقت اناج سر کوئی اختالف نہيں ہے کيونکہ 

زمين مصر ميں گراں او رکم ياب ہو گيا اور اس کی راشن بند ہوگئی تو اس امر کی اہميت ظاہر کرنے کے لئے کہ لو گ 
ہونے واال مخصوص برتن اس کے پيمانے کے  نہايت احتياط سے اور کم خرچ کريں بادشاه کے پانی پينے کے لئے استعمال
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  طور پر استعمال کيا گيا ۔
اس برتن کی خصوصيت کے ضمن ميں مفسرين نے بہت سی باتيں لکھی ہيں ۔ بعض نے کہا ہے کہ وه چاندی کا تھا اور 

عتبر بعض کے بقول وه سونے کا تھا بعض نے اضافہ کيا ہے کہ اس ميں جواہرات بھی جڑے ہوئے تھے ۔ کچھ غير م
  روايات ميں بھی ايسے مطالب کی طرف اشاره کيا گيا ہے ليکن اس سلسلے ميں کوئی واضح دليل موجود نہيں ہے ۔

جو کچھ مسلم ہے وه يہ کہ ايک ايسا پيمانہ تھا جس سے کسی زمانے ميں بادشاه ِ مصر پانی پيتا تھا بعد ميں وه پيمانے ميں 
  تبديل ہو گيا ۔

ک کی تمام تر ضروريات کو اس قسم کے پيمانے سے ناپ کرپورا نہيں کيا جا سکتا۔ شايد ايسا يہ بھی واضح ہے کہ ايک مل
رمزاًکيا گيا ہو او ران سالوں ميں غلے کی کم يابی اور اہميت ظاہر کرنے کے لئے خاص طور پر اسے استعمال کيا گيا ہوتا 

  لو گ اسے صرف کرنے ميں بہت احتياط سے کام ليں ۔
کہ وه پيمانہ اس وقت حضرت يوسف (ع) کے قبضے ميں تھا لٰہذا وه اس بات کا سبب بنتا اگر چور غالم  ضمناً اس بناء پر

بناياجاتاتو وه صاحب ِ احتياط پيمانہ يعنی خود حضرت يوسف (ع) کا غالم بنتا اور انہی کے پاس رہتا اور بالکل اسی مقصد 
 کے لئے حضرت يوسف (ع) نے يہ منصوبہ بنايا تھا ۔

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   79تا  77سوره يوسف/ 

ھَا يُوُسُف فِی نَْفِسِہ َولَْم يُْبِدھَا لَھُْم قَالَ ٧٧    ٔاَْنتُْم َشرٌّ َمَکانًا َوهللاُ أَْعلَُم بَِما تَِصفُوَن۔۔ قَالُوا ٕاِْن يَْسِرْق فَقَْد َسَرَق ٔاٌَخ لَہُ ِمْن قَْبُل فَٔاََسرَّ
  ِسنِيَن۔۔ قَالُوا يَأاَيُّھَا اْلَعِزيُز ٕاِنَّ لَہُ ٔاَبًا َشْيًخا َکبِيًرا فَُخْذ ٔاََحَدنَا َمَکانَہُ ٕاِنَّا نََراَک ِمْن اْلُمحْ ٧٨
  ۔ قَاَل َمَعاَذ هللاِ ٔاَْن نَأُْخَذ ٕاِالَّ َمْن َوَجْدنَا َمتَاَعنَا ِعْنَدهُ ٕاِنَّا ٕاًِذا لَظَالُِموَن ۔٧٩

  ترجمہ
۔) بھائيوں نے ) کہا: اگر اس( بنيامين ) نے چوری کی ہے تو ( تعجب کی بات نہيں )اس کے بھائی ( يوسف ) نے بھی اس٧٧

سے پہلے چور ی کی تھی يوسف(کو بہت دکھ ہوا اور اس ) نے اس ( دکھ ) کو اپنے اندرچھپائے رکھا اور ان پر ظاہر نہيں 
  و کچھ تم بيان کرتے ہو خدا اس سے زياده ٓاگاه ہے ۔کيا۔ ( بس اتنا) کہا: تم بد تر ہو او رج

۔انہوں نے کہا : اے عزير مصر ! اس کا ايک بوڑھا باپ ہے ( اور وه بہت پريشان ہوگا ) ہم ميں سے ايک کو لے لے ہم ٧٨
  ديکھ رہے ہيں کہ تو نيکوکاروں ميں سے ہے ۔

ا مال و متاع مال ہم سوائے اس کے کسی اور کو ليں۔ اس نے کہا : اس سے خدا کہ پناه کہ جس شخص کے پاس سے ہمار٧٩
  کيونکہ اس صورت ميں ہم ظالموں ميں سے ہو جائيں گے ۔

  برادران يوسف (ع) کی فداکاری کيوں قبول نہيں ہوئی ؟ 
 ٓاخر کا ر بھائيوں نے يقين کرليا کہ ان کے بھائی بنيامين نے ايسی قبيح اور منحوس چوری کی ہے اور اس طر ح اس نے

عزيز مصر کی نظروں ميں ان کا سابقہ رکار ڈ سارا خراب کرديا ہے ۔ لٰہذا اپنے ٓاپ کو بری الذمہ کرنے کے لئے انہوں نے
کہا: اگر اس لڑکے نے چوری کی ہے تو يہ کو ئی تعجب کی بات نہيں کيونکہ ا سکا بھائی يوسف (ع) بھی پہلے ايسے کام 

ماں اور باپ سے ہيں اور ہم کہ جو دوسری ماں سے ہيں ہمارا حساب کتاب ان اور يہ دونوں ايک “ کا مرتکب ہو چکا ہے 
فاصل سے الگ ہے ( قَالُوا ٕاِْن يَْسِرْق فَقَْد َسَرَق ٔاٌَخ لَہ ِمْن قَْبل ) ۔اس طرح سے انہوں نے اپنے اور بنيامين کے درميان ايک حد

  قائم کرنا چاہی اور اس کا تعلق يوسف (ع) سے جوڑ ديا ۔
“ اسے دل ميں چھپائے رکھا اور ان کے سامنے اظہار نہ کيا ” ت سن کر يوسف (ع) بہت دکھی اور پريشان ہوئے اور يہ با

ھَا يُوُسُف فِی نَْفِسِہ َولَْم يُْبِدھَا لَھُم) ۔کيونکہ وه جانتے تھے کہ يہ بات کہہ کر انہوں ايک بہت بڑا بہتان  باندھا ہے ليکن ( ُ فَٔاََسرَّ
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“ کہا:جس کی طرف تم يہ نسبت ديتے ہو تم اس سے بد تر ہو ”کوئی جواب نہ ديا ۔ بس اجمالی طور پر اتنا انہوں نے اس کا
  قَاَل ٔاَْنتُْم َشرٌّ َمَکانًا) ۔“ ( ميرے نزديک مقام ومنزلت کے لحاظ سے تم بد ترين لوگ ہو ”يا

  واال ہے ( َوهللاُ ٔاَْعلَُم بَِما تَِصفُوَن) ۔ اس کے بعد مزيد کہا: جو کچھ تم کہتے ہو خدا اس کے بارے ميں زياده جاننے
يہ ٹھيک ہے کہ يوسف (ع) کے بھائيوں نے ان بحرانی لمحوں ميں اپنے ٓاپ کو بری الذمہ ثابت کرنے کے لئے اپنے بھائی 

بناء پر  يوسف (ع) پر ايک ناروا تہمت باندھی تھی ليکن پھر بھی اس کام کے لئے کوئی بہانہ اور سند ہونا چاہئيے جس کی
وه يوسف (ع) کی طرف ايسی نسبت ديں ۔ اس سلسلے ميں مفسرين کا وش و زحمت ميں پڑے ہيں اور گزشتہ لوگوں نے 

  تواريخ سے انہوں نے تين روايات نقل کی ہيں ۔
ده پہلی يہ کہ يوسف (ع) اپنی ماں کی وفات کے بعد اپنی پھوپھی کے پاس رہا کرتے تھے اور انہيں يوسف (ع) سے بہت زيا
پيار تھا جب ٓاپ بڑے ہو گئے اور حضرت يعقوب (ع) نے انہيں ان کی پھوپھی سے واپس لينا چاہا تو ان کی پھوپھی نے 

ايک منصوبہ بنايا او روه يہ کمر بند يا ايک خاص شال جو حضرت اسحاق (ع)کی جانب سے ان کے خاندان ميں بطور ياد 
ی اور دعوٰی کيا کہ يوسف (ع) اسے چھپا لے جانا چاہتا تھا ايسا انہوں گار چلی ٓارہی تھی يوسف (ع) کی کمر سے باندھ د

  نے اس لئے کيا تاکہ اس خاص کمر بند يا شال کے بدلے يوسف (ع) کو اپنے پاس رکھ ليں ۔
دوسری روايت يہ ہے کہ حضرت يوسف (ع) کے مادری رشتہ داروں ميں سے ايک کے پاس ايک بت تھا جسے يوسف (ع)

ڑ ديا اور اسے سڑک پر ال پھينکا لٰہذا انہوں نے حضرت يوسف (ع) پر چوری کا الزام لگا ديا حاالنکہ اس ميں نے اٹھا کر تو
  تو کوئی گناه نہيں تھا۔

تيسری روايت يہ ہے کہ کبھی کبھار وه دسترخوان سے کھانا لے کر مسکينوں اور حاجت مندوں کو دے ديتے لٰہذا بہانہ 
کا الزام دينے کے لئے سند بنا ليا حاالنکہ ان ميں سے کوئی چيز گناه کے زمرے ميں  تراش بھائيوں نے اسے بھی چوری

  نہيں ٓاتی ۔
اگر ايک شخص کسی کو کوئی لباس پہنادے اور پہنے واال نہ جانتا ہو کہ يہ کسی دوسرے کا مال ہے تو کيا اسے چوری کا 

  الزام دينا صحيح ہے ۔
  گناه ہے ۔ اسی طرح کيا کسی بٹ کو اٹھا کر پٹخ دينا

نيز انسان کو ئی کوئی چيز اپنے باپ کے دستر خوان سے اٹھا کر مسکينوں کو دےدے جب کہ اسے يقين ہو تو کيا اسے گناه 
  قرار ديا جاسکتا ہے ۔

بھائيوں نے ديکھا کہ ان کے چھوٹے بھائی بنيامين کو اس قانون کے مطابق عزيز مصر کے پاس رہنا پڑے گا جسے وه خود 
ہيں اور دوسری طرف انہوں نے باپ سے پيمان باندھا تھا کہ بنيامين کی حفاظت اور اسے واپس النے کے  قبول کرچکے

لئے اپنی پوری کوشش کريں گے ۔ ايسے ميں انہوں نے يوسف (ع) کی طرف رخ کيا جسے ابھی تک انہوں نے پہچانا نہيں 
باپ بہت بوڑھا ہے اور وه اس کی جدائی کو بر داشت  کہا : اے عزيز مصر :اے بزرگوار صاحِب اقتدار ! اس کا” تھا اور 

کرنے کی طاقت نہيں رکھتا ہم نے ٓاپ کے اصرار پر اسے باپ سے جدا کيا اور با پ نے ہم سے تاکيدی وعده ليا کہ ہم ہر 
الُوا قَ “ ( قيمت پر اسے واپس الئيں گے ۔ اب ہم پر احسان کيجئے اور اس کے بدلے ميں ہم سے کسی ايک کو رکھ ليجئے 

اور يہ پہال “ کاروں ميں سے ہيں يَأاَيُّھَا اْلَعِزيُز ٕاِنَّ لَہُ ٔاَبًا َشْيًخا َکبِيًرا فَُخْذ ٔاََحَدنَا َمَکانَہُ) ۔کيونکہ ہم ديکھ رہے ہيں کہ ٓاپ نيکو 
نَّا نََراَک ِمْن اْلُمْحِسنِيَن) ۔موقع نہيں کہ ٓاپ نے ہم پر لطف و کرم اور مہر بانی کرکے اپنی کرم نوازيوں کی تکميل کيجئے ۔ ( إِ 

کيسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس سے  ١کہا : پناه بخدا ” حضرت يوسف (ع) نے اس تجويز کی شدت سے نفی کی او ر
کبھی تم نے سنا ہے کہ ايک منصف مزاج “ ہمارا مال و متاع بر ٓامد ہو اہے ہم اس کے عالوه کسی شخص کو رکھ ليں 

کو دوسرے کے جرم ميں سزا دی ہو( قَاَل َمَعاَذ هللاِ ٔاَْن نَأُْخَذ ٕاِالَّ َمْن َوَجْدنَا َمتَاَعنَا ِعْنَدهُ ) ۔اگر ہم ايسا  شخص نے کسی بے گناه
  کريں تو يقينا ہم ظالم ہوں گے ( ٕاِنَّا ٕاًِذا لَظَالُِموَن ۔

ف چوری کی کوئی نسبت نہيں دی بلکہ يہ امر قابل توجہ ہے کہ حضرت يوسف (ع) نے اپنی اس گفتگو ميں بھائی کی طر
يہ اس امر کی دليل ہے کہ وه اس امر کی طرف “ جس شخص کے پاس سے ہميں ہمارا مال و متاع مال ہے ” کہتے ہيں کہ 

  سنجيدگی سے متوجہ تھے کہ اپنی پوری زندگی ميں کبھی کوئی غلط با ت نہ کريں ۔

   82تا  80سوره يوسف/ 

ا اْستَْيئَ ٨٠ طتُْم فِی يُوُسَف فَلَْن ُسوا ِمْنہُ َخلَُصوا نَِجيًّا قَاَل َکبِيُرھُْم ٔاَلَْم تَْعلَُموا ٔاَنَّ ٔاَبَاُکْم قَْد أََخَذ َعلَْيُکْم َمْوثِقًا ِمْن هللاِ ۔ فَلَمَّ  َوِمْن قَْبُل َما فَرَّ
  َو َخْيُر اْلَحاِکِميَن۔ٔاَْبَرَح ااْلَْٔرَض َحتَّی يَأَْذَن لِی ٔاَبِی ٔاَْو يَْحُکَم هللاُ لِی َوھُ 
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  ا لِْلَغْيِب حافِِظيَن۔۔ اْرِجُعوا ٕاِلَی ٔابِيُکْم فَقُولُوا يَأابَانَا ٕاِنَّ اْبنََک َسَرَق َوَما َشِھْدنَا ٕاِالَّ بَِما َعلِْمنَا َوَما ُکنَّ ٨١
  ا فِيھَا َوٕاِنَّا لََصاِدقُوَن۔۔ َواْسٔاَْل اْلقَْريَةَ الَّتِی ُکنَّا فِيھَا َواْلِعيَر الَّتِی ٔاَْقبَْلنَ ٨٢

  ترجمہ
۔ جب ( بھائی) ا س سے مايوس ہو گئے تو ايک طرف گئے اور ٓاپس ميں سر گوشی کی ۔ ان ميں سے سب سے بڑے نے ٨٠

کہا : کيا تم نہيں جانتے کہ تمہارے باپ سے تم سے الٰہی پيمان ليا تھا اور اس سے پہلے تم سے يوسف (ع) کے بارے ميں 
کی تھی لٰہذاميں اس سر زمين سے نہيں جأوں گا جب تک مجھے ميرا باپ اجازت نہ دے يا خدا اپنا حکم ميرے بارےکوتاہی 

  ميں صادر نہ فرمائے اور وه بہترين حکم کرنے واال ہے ۔
ہيں ۔ تم اپنے باپ کی طرف پلٹ جأو اور اس سے کہو ابا(جان) ! تمہارے بيٹے نے چوری کی ہے اور ہم جو کچھ جانتے٨١

  اس کے سوا ہم نے گواہی نہيں دی اور نہ ہی ہم غيب سے ٓاگاه تھے ۔
۔ ( مزيد اطمينان کے لئے ) اس شہرے سے پوچھ ليں جس ميں ہم تھے نيز اس قافلے سے پوچھ ليں جس کے ساتھ ہم ٓائے ٨

  ہيں اور ہم ( اپنی بات ميں ) سچے ہيں ۔

  بھائی سر جھکائے باپ کے پاس پہنچے 
بنيامين کے رہائی کے لئے اپنی ٓاخری کوشش کر ديکھی ليکن انہوں نے اپنے سامنے تمام راستے بند پائے ۔  بھائيوں نے

ايک طرف تو اس کام کو کچھ اس طرح سے انجام ديا گيا تھا کہ طاہراً بھائی کی برٔات ممکن نہ تھی اور دوسری طرف 
ل نہ کی لٰہذا وه مايوس ہو گئے ۔ يوں انہوں نے کنعان عزيز مصر نے اس کی جگہ کسی اور فرد کو رکھنے کی تجويز قبو

کی طرف لوٹ جانے اور باپ سے سارا ماجرا بيان کرنے کا راده کرليا ۔ قرٓان کہتا ہے : جس وقت وه عزيز مصر سے يا 
ا بھائی کی نجات سے مايوس ہو گئے تو ايک طرف کو ٓائے اور دوسروں سے الگ ہو گئے اور سر گوشی کرنے لگے ( فَلَ  مَّ

  اْستَْيئَُسوا ِمْنہُ َخلَُصوا نَِجيًّا) ۔
نجی”۔ يہ دونوں سے الگ ہونے اور خصوصی مٹينگ کرنے کی طرف اشاره ہے ۔ اور “خالص ہو گئے “ يعنی “”خلصوا” 

سے مر تفع زمين کے معنی ميں ليا گيا ہے چونکہ اونچی اور مفع زمينيں “ نجوه ” کے ماده سے در اصل “ مناجات“ ” 
اطراف سے جدا اور الگ ہوتی ہيں اور مخفی ميٹنگيں اور سر گوشياں ارد گرد والوں سے ہٹ کر ہوتی ہيں اس لئے  اپنے

ہر قسم کی محرمانہ بات کو کہا جاتا ہے چاہے وه کان ميں کہی جائے يا “ نجوی ” کہتے ہيں ( اس بناء پر “ نجوی ” انہيں 
  کسی خفيہ ميٹنگ ميں ) ۔

ا کہ بہت سے مفسرين نے کہا ہے کہ فصيح ترين اور خوبصورت ترين قرٓانی تعبير ہے جس ميں جيس“ خلصوا نجيا” جملہ
دو لفظوں کے ذريعے بہت سے مطالب بيان کردئے گئے ہيں جب کہ يہ مطالب بيان کرنے کے لئے بہت سے جملے در کار 

  تھے ۔
م جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے بہر حال سب سے بڑے بھائی نے اس خصوصی ميٹنگ ميں ميں ان سے کہا : کيا ت

قَْد ٔاََخَذ َعلَْيُکْم َمْوثِقًا الٰہی پيمان ليا ہے کہ بنيامين کو ہر ممکنہ صورت ميں ہم واپس الئيں گے ( قَاَل َکبِيُرھُْم ٔاَلَْم تَْعلَُموا ٔاَنَّ ٔاَبَاُکْم 
) ۔اور تمہی نے اس سے پہلے بھی يوسف کے بارے ميں کوتاہی اور باپ کے نزديک تمہارا گزشتہ کردار برا “ کی  ِمْن هللاِ

طتُْم فِی يُوُسَف) ۔   ١ہے ( َوِمْن قَْبُل َما فَرَّ
اب جبکہ معاملہ يوں ہے تو ميں اپنی جگہ سے ( يا سر زمين ِ مصرسے ) نہيں جأوں گا اور يہيں پڑأو ڈالوں گا ، مگر يہ ” 

رمان صادر کرے جو کہ بہترين حاکم و فرماں رواہے ( فَلَْن ٔاَْبَرَح کہ ميرا باپ مجھے دے دے يا خدا ميرے متعلق کوئی ف
  ااْلَْٔرَض َحتَّی يَأَْذَن لِی ٔاَبِی ٔاَْو يَْحُکَم هللاُ لِی َوھَُو َخْيُر اْلَحاِکِميَن) ۔

 کوئی چارهٔ  اس حکم يا تو موت کا حکم مراد ہے يعنی مرتے دم تک يہاں سے نہيں جأوں گا يا خدا کی طرف پيداہونے واال
  کار مراد ہے يا پھر کوئی قابل قبول اور ناقابل ِ توجيہ عذر مراد ہے جوکہ باپ کے نزديک قطعی طور پر قابل قبول ہو۔

تم باپ کے پاس لوٹ ٓأو او رکہوابا جان ٓاپ کے بيٹے نے چوری کی ہے (“ پھر بڑے بھائی نے دوسرے بھائيوں کو حکم ديا 
  ُکْم فَقُولُوا يَأاَبَانَا ٕاِنَّ اْبنََک َسَرَق) ۔اْرِجُعوا ٕاِلَی ٔاَبِي

بس ہم نے اتنا ديکھا کہ بادشاه کا پيمانہ ہمارے بھائی کے “ اور يہ جو ہم گواہی دے رہے ہيں اتنی ہی ہے جتنا ہميں علم ہوا” 
ه خدا جانتا ہے (َوَما َشِھْدنَا بارے سے بر ٓامد ہو اجس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے چوری کی ہے ، باقی رہا امر ِ باطن تو و

َوَما ُکنَّا لِْلَغْيِب حافِِظيَن) ۔اس ٓايت کی تفسير ميں يہ احتمال بھی ہے کہ بھائيوں “ ( اورہميں غيب کی خبر نہيں ” ٕاِالَّ بَِما َعلِْمنَا) ۔
ائی کو لے جائيں گے اور واپس کا مقصد يہ ہو کہ وه باپ سے کہيں کہ اگر ہم نے تيرے پاس گواہی دی اور عہد کيا کہ ہم بھ

 لے ٓائيں گے تو اس بناء پر تھا کہ ہم اس کے باطن سے باخبر نہ تھے اور ہم غيب سے ٓاگاه نہ تھے کہ اس کا انجام يہ ہوگا ۔
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..............  

تفعيل ميں مقدم ہونے کے معنی ميں ہے اور جب يہ بات “)شروط” (بروزن“ فروط”کے ماده سے در اصل “ تفريط“ فرطتم ” ۔ ١
ہوتو تقدم اور اگے بڑھنے ميں تجاوز “ افراط ” ٓاجائے تو ٓاگے بڑھنے ميں کوتاہی کرنے کے معنی مينہے اور جب باب افعال سے 

  کرنے کے معنی ميں ہے ۔

  چند اہم نکات 

  ۔ سب سے بڑا بھائی کون تھا ؟ ١
کو سب سے بڑا بھائی سمجھا “ شمعون ” نے  روبيل ) لکھا ہے ۔ بعض“ ( روبين ” بعض نے سب سے بڑے بھائی کا نام 

  بيان کيا ہے ۔“ يہودا” ہے ۔ بعض نے اس کانام 
نيز اس لحاظ سے بھی مفسرين ميں اختالف ہے کہ يہاں بڑا ہونے سے مراد عمر ميں بڑا ہے يا عقل و فہم کے لحاظ سے بڑا

  نا مراد ہے ۔ہے ۔ البتہ آيت کا ظاہری مفہوم يہی ہے کہ يہاں سن و سال ميں بڑا ہو
  
  ۔ موجود قرائن کی بنياد پر فيصلہ :٢

اس ٓايت سے ضمنی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اقرار اور گواه نہ ہوں تو قاضی قطعی قرائن پر عمل کرسکتا ہے کيونکہ 
کے برادران ِ يوسف (عليه السالم) کے اس واقعے ميں نہ گواه تھے اور نہ اقرار۔ صرف بنيامين کے بارے ميں بادشاه 

  پيمانے کا کامل جانا اس کے مجرم ہونے کی دليل شمار کيا گيا ۔
نيز ان ميں سے ہر ايک ذاتی طور پر اپنے بار کو پرکرتا تھا يا کم از کم پرکرتے وقت وہاں حاضر ہوتا تھا اور اگر تااللگانا 

ئی شخص يہ سوچ بھی نہيں ہوتا يا بند کرنا ہوتا تو چابی وغيره بھی خود اسی کے قبضے ميں ہوتی۔ دوسری طرف کو
سکتاتھا کہ اس کے پيچھے کوئی منصوبہ کار فرماہے ۔ مزيد يہ کہ کنعان کے مسافروں ( برادران يوسف )کا اس شہر ميں 

  کوئی دشمن بھی نہ تھا کہ جو ان کے خالف کوئی سازش کرتا ۔
بارے ميں جو بادشاه کا پيمانہ برٓامد ہوا ہے يہ ان تمام پہلؤوں کو پيش، نظر رکھتے ہوئے يہ نتيجہ نکلتا تھا کہ بنيامين کے 

  خوداس کا ذاتی کام ہے ۔
دور حاضر ميں ايسی ہی بنيادوں پر فيصلے کئے جاتے ہيں ۔ اس سلسلے ميں فقہ ِ اسالمی ميں مزيد جستجو اور تحقيق کی 

ضاء ميں اس سلسلے ميں بحث ضرورت ہے کيونکہ يہ امر موجوده زمانے ميں عدالتی بحثوں ميں بہت مٔوثر ہے ۔ کتاب الق
  کی جانا چاہئيے ۔

  
  ۔ برادران يوسف (عليه السالم) ميں فرق :٣

مندرجہ باالٓايات سے معلوم ہوتا ہے کہ برادران يوسف (عليه السالم) ميں عزم و ہمت کے لحاظ سے بہت فرق تھا ۔ سب سے 
نے جب ديکھا کہ عزيز مصر سے ان کی گفتگو بڑا بھائی اپنے وعده کا بہت سختی سے پابندتھا جب کہ دوسرے بھائيوں 

نتيجہ خيز ثابت نہيں ہوئی تو انہوں نے بس اسی پر اپنے ٓاپ کو معذور سمجھا اور مزيد کوشش نہ کی البتہ حق بڑے بھائی 
کے ساتھ تھا کيونکہ وه مصر ہی ميں ٹھہر گيا تھا خصوصاً عزيز مصر کے دربار کے نزديک اس نے پڑأو ڈال ليا ۔ اس 

يہ توقع ہو سکتی تھی کہ وه لطف و مہر بانی کرے اور ايک پيمانے کی وجہ سے جو ٓاخر کار مل گيا تھا اور ايک  سے
مسافر اس سے داغ دار بھی ہو گيا تھا ، اب اس کے بدلے بھائيوں اور اس کے بوڑھے باپ کو سزا نہ دے ۔ اسی احتمال کی 

کاحکم معلوم کرنے کے لئے باپ کی خدمت ميں روانہ کرديا تاکہ وه  بناء پر وه مصر ميں ٹھہر گيا اور بھائيوں کو باپ
 جاکرسارا واقعہ بيان کريں ۔

 

  10تفسير نمونہ جلد 
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   86تا  83سوره يوسف/ 

لَْت لَُکْم ٔاَنفُُسُکْم ٔاَْمًرا فََصْبٌر َجِميٌل َعَسی هللاُ ٔاَْن يَأْتِيَنِی بِِھْم َجِميًعا ٕاِنَّہ ھُ ٨٣   َو اْلَعلِيُم اْلَحِکيُم۔۔ قَاَل بَْل َسوَّ
ْت َعْينَاهُ ِمَن اْلُحْزِن فَھَُو َکِظيٌم۔٨۴   ۔ َوتََولَّی َعْنھُْم َوقَاَل يَأاََسفَی َعلَی يُوُسَف َواْبيَضَّ
ِ تَْفتَٔاُ تَْذُکُر يُوُسَف َحتَّی تَُکوَن َحَرًضا ٔاَْو تَُکوَن ِمْن اْلھَاِلِکيَن۔٨۵   ۔ قَالُوا تَا
  ْزنِی ٕاِلَی هللاِ َؤاَْعلَُم ِمْن هللاِ َما الَتَْعلَُموَن ۔۔ قَاَل ٕاِنََّما ٔاَْشُکو بَثِّی َوحُ ٨۶

  ترجمہ
۔(يعقوب (عليه السالم) ) نے کہا: نفس ( اور ہوا و ہوس ) نے معاملہ تمہاری نگاه ميں اس طرح سے مزين کرديا ہے ۔ ميں٨٣

کو ميری طرف پلٹادے گا کيونکہ وه صر کروں گا ، صبر جميل ( کہ جس ميں کفران نہ ہو )، مجھے اميد ہے کہ خدا ان سب
  عليم و حکيم ہے ۔

۔ اور ان سے منہ پھير ليا اور کہا : ہائے يوسف (عليه السالم) ۔ اور اس کی ٓانکھيں غم اندوه سے سفيد ہوگئيں ليکن وه اپنا ٨۴
  غصہ پی جاتا ( اورہر گز ناشکری نہ کرتا ) ۔

) کو اس قدر ياد کرتا ہے کہ تو موت کے قريب جاپہنچے گا يا ہالک ہو ۔ انہوں نے کہا : بخدا ! تو يوسف (عليه السالم٨۵
  جائے گا ۔

۔ اس نے کہا: ميں اپنا درد و غم صرف خدا سے کہتا ہوں ( اور ا س کے ہاں شکايت کرتا ہوں ) اور ميں خدا کی طرف ٨۶
  سے ايسی چيزين جانتا ہوں جنہيں تم نہيں جانتے ۔

  جو تم نہيں جانتے  ميں وه الطاف الٰہی جانتا ہوں
بھائی مصر سے چل پڑے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے بھائی کو وہاں چھوڑ ٓائے اور پريشان و غم و زده کنعان 

پہنچے ۔ باپ کی خدمت ميں حاضر ہوئے ۔ اس سفر سے واپسی پر باپ نے جب گزشتہ سفر کے بر عکس غم و اندوه کے 
ہ کوئی ناگوار خبر الئيں ہيں خصوصاًجبکہ بنيامين اور سب سے بڑا بھائی انٓاثار ان کے چہروں پر ديکھے تو سمجھ گئے ک

کے ہمراه نہ تھا ۔جب بھائيوں نے بغير کسی کمی بيشی کے ساری ٓاپ بيتی کہہ دی تو يعقوب (عليه السالم) بہت حيران ہوئے 
ے سامنے اس طرح سے پيش کيا کہنے لگے : تمہاری نفسانی خواہشات کا يہ معاملہ تمہار” اور ان کی طرف رخ کرکے 

لَْت لَُکْم ٔاَنفُُسُکْم ٔاَْمراً) ۔“( ہے اور اسے اس طرح سے مزين کيا ہے    قَاَل بَْل َسوَّ
يعنی بالکل وہی جملہ کہا جو انہوں نے حادثۂ  يوسف (عليه السالم) کے بعد کہا تھا جب کہ انہوں نے وه جھوٹا واقعہ بيان کيا 

  تھا ۔
ہوتا ہے کہ کيا حضرت يعقوب (عليه السالم) نے ان کے سابقہ کردار ہی کے باعث ان کے بارے ميں سوء يہا ں يہ سوال پيدا

ظن کيا اور يقين کرليا کہ يہ جھوٹ بولتے ہيں اور اس ميں کوئی سازش ہے حاالنکہ ايسا کرنا نہ صرف يعقوب (عليه السالم)
بھی بعيد ہے کہ کسی کو صرف اس کے کسی سابقہ برے کردار جيسے پيغمبر سے بعيد معلوم ہوتا ہے بلکہ عام لوگوں سے 

  کی وجہ سے يقينی طور پر متہم کريں جبکہ دوسری طرف گواه بھی ہوں اور تحقيق کا راستہ بھی بند نہ ہو۔
  يا پھر ۔ کيا اس جملہ کا مقصد ايک اور نکتہ بيان کرنا ہے جس کے يہ پہلو ہيں :

ے بارے ميں ديکھ کر کيوں مان گئے کہ اس نے چوری کی ہے جب کہ تنہا يہ بات من ۔ تم فقط بادشاه کا پيمانہ بھائی ک١
  طقی دليل نہيں بن سکتی ۔

۔ تم نے عزيز مصر سے کيوں کہا کہ طور کی يہ سزا ہے کہ اسے غالم بنالو حاالنکہ يہ کوئی خدائی قانون نہيں بلکہ ٢
  کنعان کے لوگوں کی ايک غلط رسم ہے

  
ں درست ہے جب بعض مفسرين کے قول کے خالف اس قانون کو شريعت ِ يعقوب کاحصہ نہ سمجھا ( يہ بات اس صورت مي

  جائے ) ۔
۔ اس واقعہ کے بعد تم فوراً کيوں چل پڑے اور برے بھائی کی طرح قيام کيوں نہيں کيا جبکہ تم ميرے ساتھ پکا خدائی وعده٣

  ١کرچکے تھے ۔ 
کہنے لگے کہ ميں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہيں ” متوجہ ہوئے اور اس کے بعد يعقوب (عليه السالم) اپنی جانب 
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  چھوڑوں گا اور اچھا صبر کروں گا کہ جو کفران نعمت سے خالی ہو (فََصْبٌر َجِميٌل ) ۔
مجھے اميد ہے کہ خدا ان سب جو ( يوسف (عليه السالم) ، بنيامين اور ميرے بڑے بيٹے کو )ميری طرف پلٹا دے گا (َعَسی 

وه ان سب کے دل کو داخلی کيفيات سے باخبر ہے ، عالوه ازين وه ”  ٔاَْن يَأْتِيَنِی بِِھْم َجِميًعا ) ۔کيونکہ ميں جانتا ہوں کہ هللاُ 
  (ٕاِنَّہ ھَُو اْلَعلِيُم اْلَحِکيُم) ۔“ حکيم بھی ہے اور وه کوئی کام بغير کسی حساب کتاب کے نہيں کرتا

و غم ميں ڈوب گئے ۔ بنيامين کہ جو ان کے دل کی ڈھارس تھا واپس نہ ٓايا تو انہيں پيارے  اس وقت يعقوب (عليه السالم) رنج
يوسف (عليه السالم) کی ياد ٓاگئی ۔ انہيں خيال ٓاياکہ اے کاش ٓاج وه ٓابرومند ، باايمان ، باہوش اور حسين و جميل بيٹا ان کی 

يک حياِت نو بخشی ليکن ٓاج نہ صرف يہ کہ اس کا نام و نشان ٓاغوش ميں ہوتا اور اس کی پياری خوشبو ہرلمحہ باپ کو ا
اس وقت انہوں نے اپنے ” نہيں بلکہ ا س کا جانشين بنيامين بھی اس کے طرح ايک درد ناک معالے ميں گرفتار ہو گيا ہے ۔ 

فَی َعلَی يُوُسف)بھائی کہ پہلے جو بنيامين بيٹوں سے رخ پھير ليا اور کہا:ہائے يوسف (عليه السالم) (َوتََولَّی َعْنھُْم َوقَاَل يَأاَسَ 
کے ماجرے پر باپ کے سامنے شرمنده تھے يوسف کانام سن کر فکر ميں ڈوب گئے ۔ ان کے ماتھے پر عرق ِ ندامت کے 

  قطرے چمکنے لگے ۔
اس کی ” کہ  حزن و مالل اتنا بڑھا کہ يعقوب (عليه السالم) کی ٓانکھوں سے بے اختيار اشکوں کا سيالب بہہ کريہاں تک

ْت َعْينَاهُ ِمَن اْلُحْزِن) ۔   ٓانکھيں دردو غم سے سفيد اور نابينا ہو گئيں (َواْبيَضَّ
ليکن اس کے باوجود کوشش کرتے تھے کہ ضبط کريں اور اپنا غم و غصہ پی جائيں اور رضائے حق کے خالف کوئی بات

  فَھَُو َکِظيٌم) ۔“ ( ر پورا کنٹرول تھا وه باحوصلہ اور جواں مرد تھے اور انہيں اپنے غصے پ” نہ کہيں 
ظاہر ٓايت سے اندازه ہوتا ہے کہ حضرت يعقوب (عليه السالم) اس وقت تک نابينا نہيں ہوئے تھے ليکن اب جب کہ رنج و غم

ہوگئی کئی گنابڑھ گيا اور ٓاپ مسلسل گريہ و زاری کرتے رہے اور ٓاپ کے ٓانسو تھمنے نہ پاتے تھے تو ٓاپ کی بينائی ختم 
  2اور جيسا کہ ہم پہلے بھی اشار ه کرچکے ہيں کہ يہ کوئی اختياری چيز نہ تھی کہ جو صبر و جميل کے منافی ہو۔ 

بھائی کہ جو ان تمام واقعات سے بہت پريشان تھے ، ايک طرف تو ان کا ضمير حضرت يوسف (عليه السالم) کے واقعے 
نيامين کی وجہ سے اپنے ٓاپ کو ايک نئے امتحان کی چوکھٹ پر پاتے کی بناء پر انہيں عذاب ديتا اور دوسری طرف وه ب

اور تيسری طرف باپ کا اتنا غم اور دکھ ان پر بہت گراں تھا لٰہذا انہوں نے پريشانی اور بے حوصلگی کے ساتھ باپ سے 
ا ہالک ہو جائے گا (قَالُوا کہا:بخدا تو اتنا يوسف يوسف کرتا ہے کہ بيمار ہو جائے گا اور موت کے کنارے پہنچ جائے گا ي”

ِ تَْفتَٔاُ تَْذُکُر يُوُسَف َحتَّی تَُکوَن َحَرًضا ٔاَْو تَُکوَن ِمْن اْلھَالِِکيَن) ۔   3تَا
  ليکن کنعان کے اس مرد بزرگ اور روشن ضمير پيغمبر نے ان کے جواب ميں کہا:

وه ميں اپنادرد و غم بار گاه الٰہی ميں پيش کرتا ميں تمہارے سامنے اپنی شکايت پيش نہيں کی جو اس طرح کی باتيں کرتے 
) ۔“ ( ہوں اور ا س کے ہاں اپنی شکايت پيش کرتا ہوں    4قَاَل ٕاِنََّما ٔاَْشُکو بَثِّی َوُحْزنِی ٕاِلَی هللاِ

اور اپنے خدا کی طرف سے مجھے ايسے الطاف و عنايات حاصل ہيں او رايسی چيزيں مجھے معلوم ہيں کہ جن سے تم بے 
  بر ہو( َؤاَْعلَُم ِمْن هللاِ َما الَتَْعلَُموَن )خ

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

۔ يہ جو بعض نے احتمال ظاہر کيا ہے کہ يہ واقعہ يوسف (عليه السالم) کی طرف اشاره ہے ، بعيد معلوم ہوتا ہے کيونکہ يوسف کو ١
  ماں باپ سے جدا کرنے کا معاملہ مندرجہ باال ٓايات ميں بالکل نہيں ٓاياہے ۔

  کی تفسير مالحظہ کيجئے ۔ ١٨۔ مزيد وضاحت کے لئے اس سوره کی ٓايہ 2
کا معنی ہے پراکندگی اور ايسی چيز جسے چھپا يا نہ جاسکے او ريہاں واضح غم و اندوه اور دل کی نماياں پراکندگی کے “ بث”۔٣

  معنی ميں ہے ۔
ميں ہے ۔ يہاں اس کا معنی ہے بيمار، نحيف ، الغر اور فاسد اور پريشان کرنے والی چيز کے معنی “)مرض ”(بروزن ِ “ حرض”۔ 4

  قريب المرگ۔

  

   93تا  87سوره يوسف/ 

  ۔ ِح هللاِ ٕاِالَّ اْلقَْوُم الَکافُِرونَ ۔ يَابَنِیَّ اْذھَبُوا فَتََحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َؤاَِخيِہ َوالَتَْيئَُسوا ِمْن َرْوِح هللاِ ٕاِنَّہُ الَيَْيئَُس ِمْن َروْ ٨٧
رُّ َوِجْئنَا بِبَِضاَعٍة ُمْزَجاٍة فَ ٨٨ نَا َؤاَْھلَنَا الضُّ ا َدَخلُوا َعلَْيِہ قَالُوا يَأاَيّھَا اْلَعِزيُز َمسَّ ٔاَْوِف لَنَا اْلَکْيَل َوتََصدَّْق َعلَْينَا ٕاِنَّ هللاَ يَْجِزی ۔ فَلَمَّ
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قِيَن ۔   اْلُمتََصدِّ
  بِيُوُسَف َؤاَِخيِہ ٕاِْذ ٔاَْنتُْم َجاِھلُوَن۔ ۔ قَاَل ھَْل َعلِْمتُْم َما فََعْلتُمْ ٨٩
  يَْصبِْر فَإِنَّ هللاَ الَيُِضيُع ٔاَْجَر اْلُمْحِسنِيَن۔۔ قَالُوا ٔاَئِنََّک اَلَْٔنَت يُوُسُف قَاَل ٔاَنَا يُوُسُف َوھَذا ٔاَِخی قَْد َمنَّ هللاُ َعلَْينَا ٕاِنَّہُ َمْن يَتَِّق وَ ٩٠
٩١ ِ   لَقَْد آثََرَک هللاُ َعلَْينَا َوٕاِْن ُکنَّا لََخاِطئِيَن ۔ ۔ قَالُوا تَا
اِحِميَن ۔٩٢   ۔ قَاَل الَتَْثِريَب َعلَْيُکْم اْليَْوَم يَْغفُِر هللاُ لَُکْم َوھَُو أَْرَحُم الرَّ
  ٔاَْھلُِکْم أَْجَمِعيَن۔۔ اْذھَبُوا بِقَِميِصی ھََذا فَٔاَْلقُوهُ َعلَی َوْجِہ ٔاَبِی يَأِْت بَِصيًرا َوأْتُونِی بِ ٩٣

  ترجمہ
۔ اے ميرے بيٹو! جأو اور يوسف (عليه السالم) اور اس کے بھائی کی تالش کرو اور خدا کی رحمت سے مايوس نہ ہو ٨٧

  کيونکہ خدا کی رحمت سے کافر کے سوا کوئی مايوس نہيں ہوتا ۔
! ہم اور ہمارا خاندان پريشانی ميں گھر گيا ہے اور ۔ جب وه اس ( يوسف ) کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا : اے عزيز ٨٨

ہم ( اناج خريدنے کے لئے ) تھوڑی سی پونجی اپنے ساتھ الئے ہيں ۔ ہمارا پيمانہ پوری طرح بھر دے اور ہم پر صدقہ 
  کردے کيونکہ خدا صدقہ کرنے والوں کو جزا ديتا ہے ۔

  لسالم) اور اس کے بھائی کے ساتھ کيا کيا جب کہ تم جاہل تھے ۔۔ اس نے کہا: کيا تم جانتے ہو کہ تم نے يوسف (عليه ا٨٩
۔ انہوں نے کہا: کياتو وہی يوسف (عليه السالم) ہے ۔ اس نے کہا : ( ہاں ) ميں يوسف ہوں اور يہ ميرا بھائی ہے خدانے ہم٩٠

امياب ہوتا ہے )کيونکہ خد پر احسان کيا ہے ۔ جو شخص تقوٰی اختيار کرے اور صبر و استقامت دکھائے ( ٓاخر کا روه ک
  انيکو کاروں کا اجر ضائع نہيں کرتا ۔

  ۔ انہوں نے کہا :خدا کی قسم ! تجھے ہم پر مقدم رکھا اور ہم خطا کار تھے ۔٩١
  ۔ اس نے کہا: ٓاج تم پر کوئی مالمت و سر زنش نہيں ہے ، خد اتمہيں بخشنے اور وه ارحم الراحمين ہے ۔٩٢
او رميرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تو وه بينا ہو جائے گا اور تمام گھر والوں کو ميرے پاس ۔ يہ ميری قميص لے جأو ٩٣

  لے ٓأو ۔

  کو شش کرو اور مايوس نہ ہو 

مصر اور اطراف ِ مصر جس ميں کنعان بھی شامل تھا ميں قحط ظلم ڈھا رہا تھا ۔ اناج بالکل ختم ہو گيا تو حضرت يعقوب 
نے بيٹوں کو مصر کی طرف جانے اور غلہ حاصل کرنے کا حکم ديا ليکن اس مرتبہ اپنی ٓارزٔوں (عليه السالم) نے دوباره اپ

ميرے بيٹو! جأو اور يوسف ” کی بنياد پر يوسف (عليه السالم) اور ان کے بھائی بنيامين کی تالش کو قرار ديا اور کہا : 
  ھَبُوا فَتََحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوأَِخيہ) ۔يَابَنِیَّ اذْ “ ( (عليه السالم) اور ا س کے بھائی کو تالش کرو

حضرت يعقوب (عليه السالم) کے بيٹے چونکہ اس بارے ميں تقريباً مطمئن تھے کہ يوسف (عليه السالم) موجود ہی نہيں اس 
  لئے وه باپ کی اس نصيحت اور تاکيد پر تعجب کرتے تھے ۔

کيونکہ اس کی قدرت تمام مشکلوں “ سے کبھی مايوس نہ ہونا رحمت اٰلہی ” يعقوب ان کے گوش گزار کرتے رہے تھے : 
اور سختيوں سے مافوق ہے (َوالَتَْيئَُسوا ِمْن َرْوِح ِهللا) ۔کيونکہ صرف بے ايمان کافر کہ جو قدرتِ  خدا سے بے خبر ہيں ا س 

  ُم الَکافُِروَن ) ۔کی رحمت سے مايوس ہوتے ہيں ( ٕاِنَّہُ الَيَْيئَُس ِمْن َرْوِح هللاِ ٕاِالَّ اْلقَوْ 
سے ہے اور يہ قوت حس کے ذريعے کسی چيز کی جستجو اور تالش کے معنی ميں ہے ۔ او ريہ “ حس” ماده “ تحسس” 

  ميں اور اس ميں کيا فرق ہے ، اس سلسلے ميں مفسرين اور ارباب ِ لغت کے درميان اختالف ہے ۔“ تجسس” کہ 
  امور شر ميں ۔“ ير ميں ہے اور تجسسامور ِ خ“تحسس” ابن ِ عباس سے منقول ہے کہ 

افراد اقوام کی سر گزشت جاننے کے لئے کو شش کرنے کے معنی ميں ہے اور “ تحسس” بعض دوسروں نے کہا ہے کہ 
  عيوب و نقائص کی جستجو کرنے کے معنی ميں ہے ۔“ تجسس

  بعض ديگر احباب نے دونوں سے ايک ہی معنی مراد ليا ہے ۔
  وجہ کرتے ہوئے کہ جس ميں فرمايا گيا ہے :ليکن اس حديث کی طرف ت

  التجسسوا وال تحسسوا
. واضح ہو جاتا ہے کہ يہ دونوں ٓاپس ميں مختلف ہيں ۔ نيز ان دونوں کے درميان فرق کے بارے ميں ، زيربحث ٓايت کے 

ے منع کيا گيا ہے تو ہو معنی ميں ، ابن عباس کانظريہ مناسب معلوم ہوتا ہے او راگر ہم ديکھتے ہيں کہ حديث ميں دونوں س
سکتا ہے کہ يہ اس طرف اشاره ہو کہ لوگوں کے کاموں او رمعامالت کی ٹوه ميں نہ رہو نہ ان کے اچھے کاموں کی ٹوه 
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  ميں اور نہ ہی برے کاموں کی ٹوه ميں ۔
” بر وزِن “ (  روح” راحت ، سہولت اور کشائش ِ کارکے معنی ميں ہے ۔ مفردات ميں راغب کہتا ہے کہ “ رحمت “ روح ”

کے معنی ميں ہيں “ اور تنفس “ جان ”)دونوں کا اصل ميں ايک ہی معنی ہے او ريہ “ نوح ”بر وزن “( روح ”اور “ ) لوح 
رحمت اور کشائش کے معنی ميں استعمال ہونے لگا ( اس بناء پر کہ ہميشہ مشکالت “ لوح ”بر وزن “ ( روح ” ۔بعد ازاں 

  ور جان پاتا ہے اور ٓازاری کا سانس ليتا ہے ) ۔ٹل جانے پر انسان نئی روح ا
بہر حال فرزندان يعقوب (عليه السالم) نے اپنامال و اسباب باندھا اور مصر کی طرف چل پڑے اور اب کے وه تيسری مرتبہ 

داستانوں سے معمو ر اس سر زمين پ رپہنچے ۔ گزشتہ سفروں کے برخالف اس سفر ميں ان کی روح کو ايک احساس ِ 
امت کچوکے لگا رہا تھا کيونکہ مصر ميں اور عزيز مصر کے نزديک ان کا سابقہ کردار بہت برا تھا اور وه بدنام ہو ند

کے عنوان سے پہچانيں ۔ دوسری طرف ان کے پاس “ کنعان کے چور ”چکے تھے اور اندازه تھا شايد بعض لوگ انہيں 
متاع موجود نہيں تھا اور سا تھ ہی بھائی بنيامين کے کھو جانے گندم اوردوسرے اناج کی قيمت دينے کے لئے درکار مال و 

اورباپ کی انتہائی پريشانی نے ان کی مشکالت ميں اضافہ کرديا تھا ۔ گويا تلوار ان کے حلقوم تک پہنچ گئی تھی ۔ بہت 
قلب کاباعث تھی وه  ساری مشکالت اور روح فرسا پريشانيوں نے انہيں گھير ليا تھا ۔ ايسے ميں جو چيز ان کی تسکين ِ

صرف باپ کا ٓاخری جملہ تھا کہ جس ميں ٓاپ نے فرمايا تھا کہ خدا کی رحمت سے مايوس نہ ہونا کيونکہ اس کے لئے ہر 
وه يوسف (عليه السالم) (عليه السالم) کے پاس پہنچے اور اس وقت انتہائی پريشانی کے ” مشکل ٓاساں ہے ۔ اس عالم ميں 

ی طرف رخ کيا اور کہا: اے عزيز ! ہميں او رہمارے خاندان کو قحط، پريشانی اور مصيبت نے عالم ميں انہوں نے اس ک
ر) ۔“ ( گھير ليا ہے  نَا َؤاَْھلَنَا الضُّ ا َدَخلُوا َعلَْيِہ قَالُوا يَأاَيّھَا اْلَعِزيُز َمسَّ اور ہمارے پاس صرف تھوڑی سی کم قيمت پونجی ” فَلَمَّ

  ١اَعٍة ُمْزَجاٍة ) ۔َوِجْئنَا بِبِضَ “ (ُّ ہے 
فَٔاَْوِف “( اور ہميں توقع ہے کہ تو ہمارا پيمانہ بالکل پورا کرے گا ” ليکن پھربھی ہميں تيرے کرم اور شفقت پر بھروسہ ہے 

  (َوتََصدَّْق َعلَْينَا) ۔“ اور ا س معاملے ميں ہم پر احسان کرتے ہوئے صدقہ کر” لَنَا اْلَکْيَل) ۔
نے لے بلکہ اپنے خدا سے لے کيونکہ خدا کريموں اور صدقہ کرنے والوں کو اجر خير ديتا ہے (ٕاِنَّ  اور اپنا اجر و ثواب ہم
قِيَن ) ۔   هللاَ يَْجِزی اْلُمتََصدِّ

يہ قابل توجہ ہے کہ برادران يوسف (عليه السالم) کو باپ نے تاکيد کی تھی کہ پہلے يوسف (عليه السالم) اور اس کے بھائی 
ں اور بعد ميں اناج حاصل کريں ليکن اس کے باوجود انہوں نے ا س بات کی طرف چنداں توجہ نہيں کے لئے جستجو کري

کی اور سب سے پہلے انہوں نے عزيز مصرسے اناج کا تقاضہ کيا ۔ شايد اس کی وجہ يہ ہو کہ انہيں يوسف (عليه السالم) 
تر ہے کہ اپنے کو اناج کے خريد داروں کے طور پر کے ملنے کی چنداں اميد نہ تھی يا ممکن ہے انہوں نے سوچا ہو کہ بہ

پيش کريں جو کہ زياده طبعی اور فطری ہے اور بھائی کی ٓازادی کا تقاضا ضمناًرہنے ديں تاکہ يہ چيز عزيز مصر پر زياد ه
  اثر انداز ہو۔

ے کے حاصل نہيں کرنا سے مراد وہی بھائی کی ٓازادی ہے ورنہ وه انا ج بغير معاوض“ تصدق علينا ” بعض نے کہا کہ 
  قرار ديا جاتا ۔“ تصدق ”چاہتے تھے کہ اسے 

روايات ميں بھی ہے کہ بھائی باپ کی طرف سے عزيز مصر کے نام ايک خط لے کر ٓائے تھے اس خط ميں حضرت 
کی يعقوب (عليه السالم) نے عزيز مصر کے عدل و انصاف کاتذکره کيا ۔ اپنے خاندان سے ا س کی محبتوں اور شفقتوں 

تعريف کی ۔ پھر اپنا اور پانے خاندان نبوت کا تعارف کروايا ۔ اپنی پريشانيوں کا ذکر کيا اور ساتھ ہی اس کے ضمن ميں 
اپنے بيٹے يوسف (عليه السالم) اور دوسرے بيٹھے بنيامين کے کھوجانے اور خشک سالی سے پيدا ہونے والی مصيبتوں کا 

کی گئی تھی کہ بنيامين کو ٓازاد کردے اور تاکيد کی تھی کہ ہمارے خاندان ميں  ذکر کيا ۔ خط کے ٓاخر ميں اس سے خواہش
  چوری وغيره ہر گز نہ تھی اور نہ ہوگی ۔

جب بھائيوں نے باپ کا خط عزيز مصر کو ديا تو انہوں نے اسے لے کر چوما او راپنی ٓانکھوں پر رکھا اور رونے لگے ۔ 
  2نکے پيراہن پر گرنے لگے ۔ گريہ کا عا لم يہ تھا کہ قطرات ِ اشک ا

(يہ ديکھ کر بھائی حيرت وفکر ميں ڈوب جاتے ہيں کہ عزيز مصر کو ان کے باپ سے کيا لگأو ہے ۔ وه سوچتے ہيں کہ ان 
کے باپ کے خط نے اس ميں ہيجان و اضطراب کيون پيد اکرديا ہے اور شايد اسی موقع پران کے دل ميں يہ خيال بجلی کی 

و نہ ہو يہی يوسف (عليه السالم) ہو اور شايد باپ کے اسی خط کی وجہ سے يوسف (عليه السالم) اس قدر طرح اترا ہو کہ ہ
بيقرار ہو گئے کہ اب مزيد اپنے آپ کو عزيز مصر کے نقاب ميں نہ چھپا سکے او رجيسا کہ ہم ديکھيں گے کہ بہت جلد 

  بھائيوں سے بھائی کی حيثيت سے اپنا تعارف کرواديا ) ۔
قع پر جبکہ دور ٓازمائش ختم ہورہا تھا اور يوسف (عليه السالم) بھی بيتاب اور پرشان نظر ٓارہے تھے تعارف کے لئےاس مو
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کہا: کيا تمہيں معلوم ہے کہ جب تم جاہل و نادان تھے تم ” گفتگو کا ٓاغاز کرتے ہوئے بھائيوں کی طرف رخ کرکے ٓاپ نے
  ک کيا( قَاَل ھَْل َعلِْمتُْم َما فََعْلتُْم بِيُوُسَف َؤاَِخيِہ ٕاِْذ ٔاَْنتُْم َجاِھلُوَن) ۔نے يوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کيا سلو

حضرت يوسف (عليه السالم) کی عظمت اور شفقت مالحظہ مالحظہ کيجئے کہ اوالً تو ان کاگناه مجمل طور پر بيان کيا اور 
  عاقل اور سمجھدار ہو۔ جو کچھ تم نے انجام ديا ہے اور اب تم“ ( مافعلتم:” کہا 

ضمناً اس گفتگو سے واضح ہو تا ہے کہ گزشتہ زمانے ميں انہوں نے صرف يوسف (عليه السالم) پر ظلم نہيں ڈھايا تھا بلکہ 
بنيامين بھی اس دور ميں ان کے شر سے محفوظ نہيں تھے اور انہوں نے اس کے لئے بھی اس زمانے ميں مشکالت پيدا کی

صر ميں يوسف (عليه السالم) کے پاس تھے شايد ان دنوں ميں انہوں نے ان کی کچھ بے انصافياں اپنے تھيں ۔ جب بنيامين م
  بھائی کو بتائی ہوں ۔

بعض روايات ميں ہے کہ وه زياده پريشان نہ ہوں اور يہ خيال نہ کريں کہ عزيز مصر ہم سے انتقام لينے واال ہے يوسف 
م کے ساتھ ختم کيا ۔ اس تبسم کی وجہ سے بھائيوں کو حضرت يوسف (عليه السالم)(عليه السالم) نے اپنی گفتگو کو ايک تبس

کے خوبصورت دانت پوری طرح نظر ٓاگئے ۔ جب انہوں نے خوب غور کيا تو انہيں محسوس ہوا کہ يہ دانت ان کے بھائی 
  3يوسف (عليه السالم) سے عجيب مشابہت رکھتے ہيں ۔ 

  يل ميں ۔۔ مجمع البيان زير بحث ٓايت کے ذ3
اس طرح بہت سے پہلو جمع ہو گئے ۔ ايک طرف تو انہوں نے ديکھا کہ عزيز مصر يوسف (عليه السالم) کے بارے ميں 

اور اس پر بھائيوں کی طرف سے کئے گئے مظالم کے بارے ميں گفتگو کررہا ہے جنہيں سوائے ان کے اور يوسف (عليه 
ہوں نے ديکھا کہ يعقوب (عليه السالم) کے خط نے اس قدر مضطرب کردياالسالم) کے کوئی نہيں جانتا تھا ۔دوسری طرف ان

  ہے جيسے اس کا يعقوب (عليه السالم) سے کوئی بہت ہی قريبی تعلق ہو۔
تيسری طر ف وه اس کے چہرے مہرے پر جتنا غور کرتے انہيں اپنے بھائی يو سف (عليه السالم) سے بہت زياده مشابہت 

  دکھائی ديتی ۔
ام چيزوں کے باوجود انہيں يقين نہيں ٓاتا تھا کہ يوسف (عليه السالم) عزيز مصر کی مسند پر پہنچ گيا ہو ۔ وه ليکن ان تم

  سوچتے کہ يوسف (عليه السالم) کہا اور يہ مقام کہاں ؟
  اَلَْٔنَت يُوُسُف ) ۔ کہا : کيا تم خوف يوسف (عليه السالم) تو نہيں ( قَالُوا ٔاَئِنَّکَ ” لٰہذا انہوں نے شک و تردد کے لہجے ميں 

يہ موقع بھائيوں پر بہت زياده حساس لمحات گزرا ۔ کيونکہ صحيح طور پر معلوم بھی نہيں تھا کہ عزيز ِ مصرکے سوال کے
جواب ميں کيا کہے گا ۔ کيا سچ مچ وه پرده ہٹا دے گا اور اپنا تعارف کروائے گا يا انہيں ديوانہ اور بے وقوف سمجھ کر 

  کہ انہوں نے ايک مضحکہ خيز بات کی ہے ۔خطاب کرے گا 
گھڑياں بہت تيزی سے گزر رہی تھيں انتظار کے روح فرسا لمحے ان کے دل کو بوجھل کررہے تھے ليکن حضرت يوسف 

کہا: ہاں ” (عليه السالم) نے نہ چاہا کہ يہ زمانہ طويل ہو جائے ۔ اچانک انہوں نے حقيقت کے چہرے سے پر ده ہٹا يا اور 
(قَاَل ٔاَنَا يُوُسُف َوھَذا ٔاَِخی) ۔ليکن اس بناء پر کہ وه خدا کی نعمت پر شکر ادا “ ف ہوں اور يہ ميرا بھائی بنيامين ہے ميں يوس

کريں کہ جس نے يہ سب نعمات عطا فرمائی تھيں اور ساتھ ہی بھائيوں کو بھی ايک عظيم درس ديں انہوں نے مزيد کہا : 
ص بھی تقوٰی اور صبر اختيار کرے گا خدا اسے اس کا اجرو ثواب دے گا کيونکہ خدا خدانے ہم پر احسان کيا ہے جو شخ
  (قَْد َمنَّ هللاُ َعلَْينَا ٕاِنَّہُ َمْن يَتَِّق َويَْصبِْر فَإِنَّ هللاَ الَيُِضيُع ٔاَْجَر اْلُمْحِسِنيَن) ۔“ نيکوکاروں کا اجر ضائع نہيں کرتا 

ميں کيا گزری او رجب دسيوں سال بعد بھائيوں نے ايک دوسرے کو پہچانا تو کيسا  کسی کو معلوم نہيں کہ ان حساس لمحات
شور و غوغا بپا کيا ، وه کس طرح ٓاپس ميں بغل گير ہوئے اور کس طرح سے ان کی ٓانکھوں سے خوشی کے ٓانسو امڈپڑے 

  ۔
م) کے چہرے کی طرف نظر بھر کے ان تمام چيزوں کے باوجود بھائی اپنے ٓاپ ميں شرمنده تھے ۔ وه يوسف (عليه السال

  نہيں ديکھ پارہے تھے ۔
وه اس انتظا رميں تھے کہ ديکھيں ان کا عظيم گناه بخشش و عفو کے قابل بھی ہے يا نہيں ۔ لٰہذا انہوں نے بھائی کی طرف 

ور عقل و حکومت رخ کيا او رکہا :خدا کی قسم : هللا نے تجھے ہم پر مقدم کيا ہے اور تجھے ترجيح دی ہے اور علم حلم ا
ِ لَقَْد آثََرَک هللاُ َعلَْينَا) ۔   4کے لحاظ سے جھے فضيلت بخشی ہے ( قَالُوا تَا

  5يقينا ہم خطاکار اور گناه گار تھے ( َوٕاِْن ُکنَّا لََخاِطئِيَن) ۔
ی کاميابی و ليکن يوسف (عليه السالم) نہيں چاہتے تھے کہ بھائی اس طرح شرمسار رہيں خصوصاً جب کہ يہ ان کی اپن

کامرانی کا موقع تھا يا يہ کہ احتماالً بھائيوں کے ذہن ميں يہ بات نہ ٓائے کہ يوسف (عليه السالم) اس موقع پر انتقام لے گا لٰہذا
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ْيُکْم قَاَل الَتَْثِريَب َعلَ “ ( ٓاج تمہيں کوئی سر زنش اور توبيخ نہيں ہو گی ” فوراً يہ کہہ کر انہيں مطمئن اور پر سکون کرديا کہ
  6اْليَْوَم ) ۔

  تمہاری فکر ٓاسوده رہے اور وجدان کو راحت رہے اور گذشتہ گناہوں پر غم نہ کرو۔
اس بناء پر کہ انہيں بتايا جائے کہ انہيں نہ صرف يوسف (عليه السالم) کا حق بخش ديا گيا ہے بلکہ ان کی ندامت و پشمانی 

ہے ، مزيد کہا: هللا بھی تمہيں بخش دے گا کيونکہ وه ارحم  کی وجہ سے اس سلسلے ميں خدائی حق بھی قابل بخشش
اِحِميَن ) ۔   الراحمين ہے ( يَْغفُِر هللاُ لَُکْم َوھَُو أَْرَحُم الرَّ

يہ حضرت يوسف (عليه السالم) کی انتہائی عظمت کی دليل ہے کہ نہ صرف اپنا حق معاف کرديا بلکہ اس بات پر بھی تيار 
سی بھی سر زنش کی جائے چہ جائيکہ ،بھائيوں کوکوئی سزا ديتے بلکہ حق الٰہی کے لحاظ سے  نہ ہوئے کہ انہيں تھوڑی

بھی انہيں اطمينان دال يا کہ خدا غفور اور بخشنے واال ہے بلکہ يہ بات ثابت کرنے کے لئے يہ استدالل پيش کيا کہ وه ارحم 
  الراحمين ہے ۔

تھا اور وه يہ کہ باپ اپنے بيٹوں کے غم ميں نابينا ہوچکا تھا اور ا س کا اس موقع پر بھائيوں کو ايک اور غم بھی ستا رہا 
اس طرح رہناپورے خاندان کے لئے ايک جانکاه رنج ہے عالوه ازيں ان کے جرم پر ايک مسلسل دليل ہے ۔ لٰہذا يوسف 

ميرے باپ کے چہرے پر ڈال  مير ايہ پيراہن لے جأو اور:” (عليه السالم) نے اس عظيم مشکل کے حل کے لئے بھی فرمايا 
اس کے بعد سارے خاندان کے ہمراه ”اْذھَبُوا بِقَِميِصی ھََذا فَٔاَْلقُوهُ َعلَی َوْجِہ ٔاَبِی يَأِْت بَِصيًرا) ۔“ ( دو تاکہ وه بينا ہو جائے 

  َوأْتُونِی بِٔاَْھلُِکْم ٔاَْجَمِعيَن) ۔“ ( ميرے پاس ٓاجأو 
..............  

  ے ماده سے ہے بروزن جزء۔بضاعت ۔ بضع ک١
  ۔ مجمع البيان زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔2
در اصل چربی کی اس نازک اور پتلی جھلی کو کہتے ہيں “ ثرب”کے ماده سے ہے “)سرد ” بروزن “(ثرب” اصل ميں “ تثريب” ۔3

ہے ۔ بعد ازاں يہ سر زنش و مالمت اسے الگ کردينے کے معنی ميں “ تثريب ” جس نے معدے اور ٓانتوں کوچھپا رکھا ہوتا ہے اور 
کے معنی ميں استعمال ہو نے لگا گويا اس کام سے گناه کا پر ده دوسرے کے چہرے سے دور کرديا جاتا ہے ( قاموس ، مفردات 

  راغب،تفسير فخررازی اور روح المعانی کی طرف رجوع فرمائيں ) ۔
  ايثار کے ماده سے ہے .“ ٰاثرک”۔4
اس شخص کو کہتے ہيں جو“ خاطی ”کے درميان فرق يہ ہے کہ “مخطی” اور “ خاطی ” سير ميں کہا ہے کہ ۔ فخر رازی نے اپنی تف5

  اسے کہتے ہيں جو غلطی سے غلط کام کرے بيٹھے ۔“ مخطی ” جان بوجھ کر برے کام کرے اور 
  ۔ مجمع البيان زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔6

  چند اہم نکات 

  يص کون لے کر گيا ؟۔ يوسف (عليه السالم) کی قم١
  چند ايک روايات ميں ٓايا ہے کہ حضرت يوسف (عليه السالم) نے کہا :

ميرا شفا بخش کرتہ باپ کے پاس وہی لے کر جائے جو خون ٓالوده کرتہ لے کر گيا تھا تاکہ جيسے اس نے باپ کو تکليف 
  پہنچائی اور پريشان کيا تھا اب کے اسے خوش و خرم کرے ۔

کے سپرد ہواکيونکہ اس نے بتا تھا کہ وه ميں ہو جو خون ٓالوده کرتہ لے کرباپ کے پاس گيا تھا اور ان “ يہودا” لٰہذا يہ کام 
  سے کہا تھا کہ ٓاپ کے بيٹے کو بھيڑيا کھا گيا ہے ۔

ااس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ يوسف (عليه السالم) اس قدر مشکالت او رمصائب ميں گرفتار رہے ليکن اخالقی مسائل 
  6کی باريکی سے غافل نہيں رہتے تھے ۔ 

  
  ۔ يوسف (عليه السالم) کی عظمت :٢

بعض ديگر روايا ت ميں ٓايا ہے کہ اس ماجرے کے بعد حضرت يوسف (عليه السالم) کے بھائی ہميشہ شرمسار رہتے تھے ۔ 
ں دستر خوا ن پر بٹھا تے ہيں اورانہوں نے کسی کو يوسف (عليه السالم) کے پاس بھيجا او رکہاليا کہ ٓاپ ہر صبح و شام ہمي

  ٓاپ کا چہره ديکھ کر ہميں شرم و خجالت محسوس ہو تی ہے کيونکہ ہم نے ٓاپ کے ساتھ اس قدر جسارتيں کی ہيں ۔
اس بناء پر کہ انہيں نہ صرف احساس شرمندگی نہ ہو بلکہ يوسف (عليه السالم) کے دستر خوان پر ان کی موجو د گی کو 

) کی ايک خدمت محسوس کريں ، حضرت يوسف (عليه السالم) نے انہيں بہت ہی عمده جواب ديا ۔ ٓاپ يوسف (عليه السالم
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> مصر کے لوگ اب تک مجھے ايک زر خريد غالم کی نظر سے ديکھتے تھے اور ايک دوسرے سے کہتے brنے کہا: 
  تھے :

  سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درھماً مابلغ
  م کو کہ جو بيس درہم ميں بيچا گيا اس مقام تک پہنچا يا ۔پاک ہے وه ذات جس نے اس غال

لليکن اب جب کہ تم لوگ ٓاگئے ہو اور ميری زندگی کی کتاب ان کے سامنے کھل گئی ہے تو وه سمجھنے لگے کہ غالم نہيں
رے لئے باعث ِ افتخار تھا بلکہ ميں خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہوں اور ابراہيم خليل هللا کی اوالد ميں سے ہوں اور يہ مي

  ۔1ہے ۔ 
  
  ۔ کاميابی کا شکرانہ :٣

مندرجہ باال ٓايات ميں يہ اہم اخالقی درس اور واضح ترين اسالمی حکم موجود ہے کہ دشمن پر کاميابی کے وقت انتقام جو 
  اور کينہ پر ور نہ بنو ۔

انہيں موت کی دہليز تک پہنچا ديا تھا ۔ اگر يوسف (عليه السالم) کے بھائيوں نے انہيں نہايت سخت صدمے پہنچائے تھے اور
لطف الٰہی شامل حال نہ ہوتا تو بچ جانا ان کے لئے ممکن نہ تھا صرف يہی نہيں کہ انہوں نے يوسف (عليه السالم) کو تکليف

يوسف  پہنچائی تھی بلکہ ان کے والد کو بھی سخت مصيبت ميں مبتال کرديا تھا ليکن اب جب کہ وه سب کے سب رازو نزار
(عليه السالم) کے سامنے تھے اور يوسف (عليه السالم) کے پاس پوری قدرت و طاقت بھی تھی مگر حضرت يوسف (عليه 

السالم) کی گفتگو سے او ران کے کلمات کے اندر جھانکنے سے اچھی طرح محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل ميں نہ صرف 
ات سے تکليف ہوتی تھی کہ ان کے بھائی گزشتہ واقعے کو ياد کريں اور يہ کہ کوئی کينہ موجو د نہيں تھا بلکہ انہيں اس ب

> يہی وجہ ہے کہ حضرت يوسف (عليه السالم) پوری کوشش brپريشان و غمزده ہوں اور شر مندگی محسوس کريں ۔ 
يقين دالئيں  کرتے ہيں کہ يہ احساس ان کی روح سے نکال ديں ۔ يہا ں تک کہ اس سے بھی بڑھ کر وه چاہتے ہيں کہ انہيں

کہ ان کا مصر ميں ٓانا اس لحاظ سے باعث افتخار ہے کہ خود حضرت يوسف(عليه السالم) کے بارے ميں مزيد ٓاگاہی کا 
سبب بنا ہے او رلوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ وه خاندان ِ رسالت ميں سے ہيں نہ کہ ايک کنعانی غالم ہيں کہ جسے چند 

ے ہيں کہ بھائی اس طرح محسوس کريں کہ نہ صرف يہ کہ ميں ان پر احسان نہيں کررہا درہموں ميں بيچا گيا ہے ۔ وه چاہت
  بلکہ وه مجھ پر احسان کررہے ہيں ۔

يہ امر جاذب توجہ ہے کہ پيغمبر اسالم کو ايسے ہيں حاالت مينپيش ٓائے اور فتح مکہ کے موقع پر ٓاپ کو خونخوار دشمنوں 
ميابی حاصل ہو ئی تو ابن عباس کے بقول ٓا پ خانہ کعبہ کے پاس تشريف الئےيعنی شرک و بت پرستی کے سر غنوں پر کا

۔ اس وقت مخالفين کعبہ ميں پناه لے چکے تھے اور اس انتظار ميں تھے کہ پيغمبر اسالم ان کے بارے ميں کيا حکم صادر 
  کرتے ہيں ۔ ايسے ميں ٓاپ نے کعبہ کے کنڈے کو پکڑ کر فرمايا:

  عده و نصرعبده و ھزم االحزاب وحدهالحمد  الذی صدق و
شکر ہے خدا کا کہ جس کا وعده پورا ہوا اور اس نے اپنے بندے کو کامياب کيا اور دشمنون کے گروہوں کو شکست دی ۔ 

  اس کے بعد ٓاپ (عليه السالم) نے لوگوں کی طرف رخ کيا اور فرمايا :
  ماذا تظنون معشر قريش

  تمہارے بارے ميں حکم دو ں گا ۔اے قريش والو! کيا گمان ہے کہ ميں 
  قالوا خيراً ، اخ کريم ، و ابن اخ کريم و قد قدرت

انہوں نے جواب ديا : ہم تجھ سے خير و نيکی کے عالوه کوئی توقع نہيں رکھتے ۔ ٓاپ کريم و شريف بھائی ہيں اور کريم و 
  ۔بزرگوار بھائی کے بيٹے ہيں اور اس وقت قدرت و طاقت ٓاپ کے ہاتھ ميں ہے 

  قال و انا اقول کما قال اخی يوسف : التثريب عليکم اليوم
اس پر پيغمبر اکرم نے فرمايا : ميں تمہارے بارے ميں وہی کچھ کہتا ہوں جو ميرے بھائی يوسف (عليه السالم) نے اپنے 

روز مالمت و سر زنش ۔ يعنی ۔ ٓاج تمہارے لئے“التثريب عليکم اليوم ” بھائيوں کے کے بارے ميں کاميابی کے وقت کہا تھا 
  نہيں ہے ۔

  عمر کہتے ہيں :
ااس موقع پر ميرے چہرے پر شرم و حيا سے پسينہ ٓاگيا کيونکہ ميں نے مکہ ميں داخل ہوتے وقت ان سے کہا تھا : ٓاج کے 

  2دن ميں تم سے انتقام لوں گا ۔ جب پيغمبر نے وه جملہ فرمايا تو مجھے اپنی گفتگو پر شرم ٓائی ۔
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  می ميں بھی بار ہا يہ آيا ہے کہ :روايات اسال
  کاميابی کی زکات عفو و بخشش ہے ۔ حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہيں :

  اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکراً للقدرة عليہ ۔
  3جس وقت تو اپنے دشمن پر کامياب ہو جائے تو عفو بخشش کو اپنی کاميابی کا شکرانہ قرار دے ۔ 

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

  ۔٢٠۶ص  ١٨۔ تفسير فخر رازی جلد  1
  ۔٣۴٨٧ص  ۵۔ تفسير قرطبی، جلد 2
 ۔١١۔ نہج البالغہ کلمات قصار ۔ جملہ 3

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   98تا  94سوره يوسف/ 

ا فََصلَْت اْلِعيُر قَاَل ٔاَبُوھُْم ٕاِنِّی اَلَِٔجُد ِريَح يُوُسَف لَْوالَٔاَْن تُفَنُِّدونِی ۔٩۴   ۔ َولَمَّ
ِ ٕاِنََّک لَفِی َضاَللَِک اْلقَِديِم ۔٩۵   ۔ قَالُوا تَا
ا ٔاَْن َجاَء اْلبَِشيُر ٔاَْلقَاهُ َعلَيَوْجِھِہ فَاْرتَدَّ بَِصيًرا قَاَل ٔاَلَْم ٔاَقُْل لَُکْم ٕاِنِّی ٔاَْعلَمُ ٩۶   ِمْن هللاِ َما الَتَْعلَُموَن۔ ۔ فَلَمَّ
  ۔ قَالُوا يَأاَبَانَا اْستَْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا ٕاِنَّا ُکنَّا َخاِطئِيَن۔٩٧
ِحيُم۔ ۔ قَاَل َسْوفَ ٩٨   أَْستَْغفُِر لَُکْم َربِّی ٕاِنَّہُ ھَُو اْلَغفُوُر الرَّ

  ترجمہ
۔جس وقت قافلہ ( س رزمين مصر سے) جد اہوا تو ان کے باپ ( يعقوب )نے کہا : اگر مجھے نادانی اور کم عقل کی ٩۴

  نسبت نہ دو تو مجھے
  يوسف کی خوشبو ٓارہی ہے ۔

  گمراہی ميں ہے ۔۔ انہوں نے کہا: بخدا تو اسی گزشتہ ٩۵
۔ ليکن جب بشارت دينے واالٓاگيا ( اور اس نے ) وه کرتہ ) اس کے چہرے پر ڈاال تو اچانک وه بينا ہو گيا ۔ تو اس نے کہا٩۶

  : کيا ميں نے تم سے نہيں کہا تھا کہ ميں خدا کی طرف ايسی چيزيں جانتا ہوں جنہيں تم نہيں جانتے ۔
  د اسے ہمارے گناہوں کی بخشش کو خواہش کريں ، بےشک ہم خطا کار تھے ۔۔ انہوں نے کہا ابا ( جان ) ! خ٩٧
  ۔ اس نے کہا عنقريب ميں اپنے پر ور دگار سے تمہارے لئے طلب بخشش کرو نگا ۔ بے شک و ه غفور و رحيم ہے ۔٩٨

  ٓاخرکار لطف الٰہی اپنا کام کرے گا 
ے ۔ وه خوشی خوشی يوسف (عليه السالم) کا پيراہن اپنے ساتھ فرزندان يعقوب (عليه السالم) خوشی سے پھولے نہ سماتے تھ

لے کر قافلے کے ساتھ مصر سے چل پڑے ۔ ادھر بھائيوں کے لئے زندگی کے شيرين لمحات تھے ادھر شام کے عالقے 
  کنعان ميں بورھے کا گھر غم و اندوه ميں ڈوبا ہوا تھا ۔ سارا گھر نہ افسرده اور غم زده تھا ۔

يہ قافلہ مصر سے چال اور ادھر اچانک يعقوب (عليه السالم) کے گھر ميں ايک واقعی رونما ہوا جس سے سب ليکن ۔ ادھر 
کو تعجب ميں ڈال ديا ۔ يعقوب (عليه السالم) کا جسم کانپ رہاتھا ۔ انہوں نے بڑے اطمينان اور اعتماد سے پکارکر کہا : اگر 

کی نسبت نہ دو تو ميں تم سے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے پيارے يوسف  تم بد گوئی نہ کرو اور ميری طرف نادانی اور جھوٹ
(عليه السالم) کی خوشبو ٓارہی ہے ، ميں محسوس کررہا ہوں کہ رنج و غم اور زحمت و مشکل کی گھڑ ياں ختم ہونے کو 

دے گا اور لباس ِ مسرت زيب  ہيں اور وصال و کاميابی کا زمانہ ٓانے کو ہے ، خانداِن يعقوب (عليه السالم) اب لباس ماتم اتار
ا فََصلَْت اْلِعيُر قَاَل ٔاَبُوھُْم ٕاِنِّی اَلَِٔجُد  ِريَح يُوُسَف لَْوالَٔاَْن ترن کرے گا ليکن مير اخيا ل نہيں کہ تم ان باتوں پر يقين کروگے ( َولَمَّ
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  ١تُفَنُِّدوِن ) ۔
احساس اسی وقت پيدا ہوا جب قافلہ مصر سے چلنے  سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت يعقوب (عليه السالم) ميں يہ“ فصلت” 

ِ ٕاِنََّک لَفِی َضاَللَِک اْلقَدِ  يِم ) ۔يعنی لگا ۔ قاعدتا حضرت يعقوب (عليه السالم) سے کہا :ٓاپ اسی پرانی گمراہی ميں ہيں ( قَالُوا تَا
کہا اور شام کو کنعان کہاں ، کيا يہ  اس سے بڑھ کر گمراہی کيا ہوگی کہ يوسف (عليه السالم) کی خوشبو ٓارہی ہے ، مصر

اس بات کی دليل نہيں کہ ٓاپ ہميشہ خوا و خيال کی دنيا ميں رہتے ہيں اور اپنے خياالت و تصورات کو حقيقت سمجھتے ہيں 
، ٓاپ يہ کيسی عجيب بات کہہ رہے ہيں ، بہر حال ٓاپ تو پہلے بھی اپنے بيٹوں سے کہہ چکے ہيں کہ مصر کی طرف جأو او

  مير ے يوسف (عليه السالم) کی تالش کرو ۔ر
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ يہاں ضاللت و گمراہی سے مراد عقيدے اور نظر يے کی گمراہی نہيں ہے بلکہ يوسف (عليه 

  السالم) سے متعلق مسائل کے سمجھنے ميں گمراہی مراد ہے ۔
ر روشن ضمير پيغمبر سے کيساشديد اور جسارت بہر کيف ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وه لوگ اس عظيم کہنہ سال او

  ٓاميز سلوک کرتے تھے ۔
ميں ہے اور يہاں انہوں نے کہا : تم اپنی اسی ديرينہ “ کھلی گمراہی “( ضال ل مبين ” ايک جگہ انہوں نے کہا: ہمارا باپ 

  گمراہی ميں ہو۔
ل تھا کہ اس کا دل بھی انہی کے دل کی طرح وه پير کنعان کے دل کی پاکيز گی اور روشنی سے بے خبر تھے ۔ ان کا خيا

 تاريک ہے ۔ انہيں يہ خيال نہ تھا کہ ٓائنده کے واقعات اور دور و نزديک کے مقامات اس کے ٓائينہ دل مينمنعکس ہوتے ہيں ۔
ا کئی رات دن بيت گئے ۔ يعقوب اسی طرح انتظارکہ جس کی گہرائی ميں مسر و شادمانی اور سکون و اطمينان موجزن تھ

حاالنکہ ان کے پا س رہنے والوں کو ان مسائل سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور وه سمجھتے تھے کہ يو سف (عليه السالم) کا 
  معاملہ ہميشہ کے لئے ختم ہو چکا ہے ۔

کھو معلوم نہيں يعقوب (عليه السالم) پر يہ چند دن اور راتيں کس طر ح گزريں ۔ ٓاخر کار ايک دن ٓايا جب ٓاواز ٓائی وه دي
  مصر سے کنعان کا قافلہ ٓايا ہے ۔

گزشتہ سفروں کے بر خال ففرزندان يعقوب (عليه السالم) شاداں و فرخاں شہر ميں داخل ہو ئے اور بڑی تيزی سے باپ کے 
جو وصال کی بشات اليا تھا“ بشير ”بوڑھے يعقوب (عليه السالم) کے پاس ٓايا (وہی “ بشير” گھر پہنچ گئے ۔ سب سے پہلے 

رجس کے پاس يوسف (عليه السالم) کا پيراہن تھا ) اس نے ٓاتے ہيں پيراہن يعقوب (عليه السالم) کے چہرے پر ڈال ديا ۔ او 
يعقوب (عليه السالم) کی ٓانکھيں تو بے نور تھيں ۔ وه پيراہن کو ديکھ نہ سکتے تھے ۔ انہوں نے محسوس کيا کہ ايک ٓاشنا 

۔ يہ ايک پر کيف زريں لمحہ تھا ۔ گويا ان کے وجود کا ہر ذره روشن ہو گيا ہو  خوشبوان کے مشام ِ جان ميں تر گئی ہے
ٓاسمان و زمين مسکرا اٹھے ہوں ۔ ہر طرف قہقہے بکھر گئے ہوں ، نسيم رحمت چل اٹھی ہو اور غم و اندوه کا گرد و 

عليه السالم) اسی ساری فضاغبارلپيٹ کر لے جارہی ہو درو ديوار سے خوشی کے نعرے سنائی دے رہے تھے اور يعقوب (
کے ساتھ تبسم کناں تھے ۔ ايک عجيب پيجانی کيفيت تھی جو اس بوڑھے انسان پر طاری تھی ۔ اچانک انہوں نے محسوس 
کيا کہ ان کی ٓانکھيں روشن ہو گئيں ہيں اور وه ہر جگہ ديکھ رہے ہيں ۔ دنيا اپنی تمام زيبائيوں کے ساتھ ايک مرتبہ پھر ان 

کے سامنے تھی ۔ جيسا کہ قرٓان کہتا ہے : جب بشارت دينے واالٓايا تو اس نے و ه ( پيراہن ) ان کے چہرے پر کی ٓانکھوں 
ا ٔاَْن َجاَء اْلبَِشيُر ٔاَْلقَاهُ َعلَی َوْجِھِہ فَاْرتَدَّ بَِصيًرا ) ۔   ڈال ديا تو اچانک وه بينا ہو گئے ( فَلَمَّ

سے خوشی کے ٓانسو امنڈ ٓائے اور يعقوب (عليه السالم) نے پورے اعتماد سے بھائيوں اور گر دوں پيش والوں کی ٓانکھوں 
ْعلَُم ِمْن هللاِ کہا : ميں نہ کہتا تھا کہ ميں خدا کی طرف سے ايسی چيزيں جانتا ہون جنہيں تم نہيں جانتے( قَاَل ٔاَلَْم ٔاَقُْل لَُکْم ٕاِنِّی ٔاَ 

  َما الَتَْعلَُموَن ) ۔
گہری فکر ميں ڈوب گئے ۔ ايک لمحہ کے لئے اپنا تاريک ماضی ان کی ٓانکھوں کے سامنے گھوم اس حيران کن معجزه پر 

  گيا، خطا، اشتباه اور تنگ نظری سے پر ماضی ۔
ليکن کتنی اچھی بات ہے کہ جب انسان اپنی غلطی کو سمجھ لے تو فوراًاس کی اصطالح کی فکر کرے فرزندِن يعقوب (عليه

کہ ا: باباجان ! خدا سے درکواست کيجئے کہ وه ” گم ہوگئے ۔ انہوں نے باپ کا دامن پکڑ ليا اور  السالم) بھی اسی فکر ميں
  قَالُوا يَأاَبَانَا اْستَْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا) ۔“ ( ہمارے گناہوں اور خطأوں کو بخش دے 

  ۔( ٕاِنَّا ُکنَّا َخاِطئِيَن) ۔“کيونکہ ہم گناہگار اور خطا کار تھے ” 
ر اور باعظمت بوڑھا جس کا ظرف سمندر کی طرح وسيع تھا ، اس نے کوئی مالمت و سر زنش کئے بغير ان سے بزرگوا

  وعده کيا کہ ميں بہت جلد
تمہارے لئے اپنے پر وردگار سے مغفرت طلب کروں گا ( قَاَل َسْوَف ٔاَْستَْغِفُر لَُکْم َربِّی) ۔اور مجھے اميد ہے کہ وه تمہاری 
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ِحيُم) ۔“ ( وه غفور و رحيم ہے ” ا اور تمہارے گناہوں سے صرِف نظر کرلے گا کيونکہ توبہ قبول کرلے گ  ٕاِنَّہُ ھَُو اْلَغفُوُر الرَّ

  چند اہم نکات 
  ۔ يعقوب (عليه السالم) نے پيراہن يوسف (عليه السالم) کی خوشبو کيسے محسوس کی ؟١

ہے عام طور پر مفسرين نے اسے يعقوب (عليه السالم) يا يہ سوال بہت سے مفسرين نے اٹھا يا ہے اور اس پر بحث کی 
يوسف (عليه السالم) کا معجزه قرار ديا ہے ليکن چونکہ قرٓان نے اسے اعجاز يا غير اعجاز ہونے کے لحاظ سے پيش نہيں 

  کيا اور اس سلسلے ميں خاموشی اختيار کی ہے ، اس کی سائنسی توجيہ معلوم کی جاسکتی ہے ۔
ايک مسئلہ علمی ہے ( اس ميں يہ بات تسليم کی گئی ہے کہ ايک دوسرے سے دور “ ٹيلی پيتھی ” يں موجوده زمانے م

کہتے ہيں ) ايسے افراد “ انتقال فکر ” رہنے والے افراد کے درميان فکری ارتباط اور روحانی رابطہ ہو سکتا ہے ۔ اسے 
ی طاقت رکھتے ہيں يہ تعلق ان کے درميان پيد اہو تا جو ايک دوسرے سے نزديکی تعلق رکھتے ہيں يا جو بہت زياده روحان

ہے ۔ شايد ہم ميں سے بہت سے افراد نے اپنی روز مره کی زندگی ميں اس کا سامنا کيا ہو کہ بعض اوقات کسی کی والده يا 
بر پہنچتی ہےبھائی اپنے اندر بال سبب بہت زياده اضطراب اور پريشانی محسوس کرتے ہيں اور زياده دير نہيں گزرتی کہ خ

  کہ اس کے بيٹے يا بھائی کو فالں دور دراز عالقے ميں ايک ناگوار حادثہ پيش ٓايا ہے ۔
  ماہرين اس قسم کے احساس کو ٹيلی پيتھی اور دور دراز کے عالقوں سے انتقال فکر کا عمل قرار ديتے ہيں ۔

الم) سے شديدمحبت اور ٓاپ روحانی عظمت حضرت يعقوب (عليه السالم) کے واقعہ ميں بھی ممکن ہے يو سف (عليه الس
  کے سبب ٓاپ ميں وہی احساس پيدا ہو گيا ہو جو يوسف (عليه السالم) کا کرتہ اٹھاتے وقت بھائيوں ميں پيدا ہوا تھا ۔

  البتہ يہ بات بھی ہر ح ممکن ہے کہ اس واقعے کا تعلق انبياء کے دائره علم کی وسعت سے ہو ۔
  فکر کے مسئلے کی طرف جاذِب نظر اور عمده اشاره کيا گيا ہے مثالً : بعض روايات ميں بھی انتقال

کسی نے امام باقر (عليه السالم) سے عرض کيا : کبھی ايسا ہوتا ہے کہ ميں بغير کسی مصيبت يا ناگوار حادثے کے غمگين 
  کھ ليتے ہيں ۔ہو جاتا ہوں يہاں تک کہ ميرے گھر والے اور ميرے دوست بھی اس کے اثرات ميرے چہرے پر دي

امام (عليه السالم) نے فرمايا : ہاں ، خدا نے مومنين کو ايک ہی بہشتی طينت سے پيدا کيا ہے اور ا سکی روح ان ميں 
پھونکی ہے لٰہذا مومنين ايک دوسرے کے بھائی ہيں جس وقت کسی ايک شہر ميں ان ميں سے کسی ايک خاص بھائی کو 

  2ر ا س کا اثر ہوتا ہے ۔ کوئی مصيبت پيش ٓاتی ہے تو باقيوں پ
بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ کرتہ نہ تھا بلکہ ايک جنتی پيراہن تھا جو حضرت ابراہيم (عليه السالم) خليل هللا کی 
طرف سے خاندان ِ يعقوب (عليه السالم) ميں ياد گار کے طور پر چال ٓارہا تھا او رجو شخص حضرت يعقوب (عليه السالم) 

  3شتی قوت شامہ رکھتا تھا وه اس کی خوشبو دور سے محسوس کرليتا تھا ۔ کی طرح بہ
  
  ۔ انبياء کے حاالت ميں فرق:٢

  يہاں پر ايک اور مشہور اعتراض سامنے ٓاتا ہے ۔ فارسی زبان کے اشعار ميں بھی اعتراض بيان کيا گيا ہے
  ۔ کسی نے يعقوب (عليه السالم) سے کہا :

  درچاه کنعانش نہ ديدی زمصر ش بوی پيراہن شنيدی چرا
يعنی ..ٓاپ نے مصر سے پيراہن کی خوشبو سونگھ لی ليکن ٓاپ کو کنعان کے کنويں ميں يوسف (عليه السالم) کيوں دکھائی 

  نہ ديا؟
کيسے ہوسکتا کہ اس عظيم پيغمبر نے اتنے دور دراز کے عالقے سے يوسف (عليه السالم) کی قميص کی خوشبو سونھ لی 

فاصلہ اّسی فرسخ لکھا ہے اور بعض نے دس دن کی مسافت بيان کی ہے ليکن اپنے ہی عالقے کنعان  جب کہ بعض نے يہ
کے اندے جب کہ يوسف (عليه السالم) کو اس کے بھائی نے کنويں ميں پھينک رہے تھے اور ان پر وه واقعات گزررہے 

  تھے اس سے يعقوب (عليه السالم) ٓاگاه نہ ہوئے ؟
ئمہ کے علم غيب کی حدود کے بارے ميں جو کچھ کہا جا چکا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس قبل ازيں انبياء اور آ 

سوال کا جواب ہر گز مشکل نہيں رہتا ۔ امور غيب کے متعلق ان کا علم پر ور دگار کے ارادے اور عطا کئے ہوئے علم پر 
ی دور دراز عالقے سے ہو اور جہاں وه نہ چاہے منحصر ہے ۔ جہاں خدا چاہتا ہے وه جانتے ہيں چاہے واقعے کا تعلق کس

نہيں جانتے چاہے معاملہ کسی نزديک ترين عالقے سے مربوط ہو ۔ جيسے کسی تاريک رات ميں ايک قافلہ کسی بيا بان 
سے گزررہا ہو اور ۔ ٓاسمان کو بادلوں نے ڈھانپ رکھا ہو ۔ ايک لمحے کے لئے بجلی خاموش ہو جائے اور پھر تاريکی ہر 

  ف چھا جائے اس طرح سے کہ کوئی چيز نظر نہ ٓائے ۔طر
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شايد امام جعفر صادق عليہ السالم علم امام کے بارے ميں مروی يہ حديث اسی مفہوم کی طرف اشاره کرتی ہے ، ٓا پ 
  فرماتے ہيں :

اراد علم شیء نظر فی ٰذلک النور  جعل هللا بينہ و بين االمام عموداً من نور ينظر هللا بہ الٰی االمام و ينظر االمام بہ اليہ فاذا
  فعرفہ

خدا نے اپنے اور امام و پيشوائے خلق کے درميان نور کا ايک ستون بنايا ہے ۔ اسی سے خدا امام کی طرف ديکھتا ہے اور 
امام بھی اسی طريق سے اپنے پر وردگار کی طرف ديکھتا ہے اور جب امام کوئی چيز جاننا چاہتا ہے تو نور کے اس ستون 

  4ں ديکھتا ہے اور اس سے ٓاگاه ہوجاتا ہے ۔ مي
  ايک شعر جو پہلے ذکر کيا گيا ہے اس کے بعد سعدی کے مشہور اشعار ميں ايسی ہی روايات کے پيش نظر کہا گيا ہے :

  بگفت احوال مابرق جہان است گہی پيدا و ديگر دم نہان است
  گہی برکام اعال نشينيم گہی تا پشت پای خود نبينيم

  نے کہا ہمارے حاالت چمکنے والی بجلی کی طرح ہيں جو کبھی دکھائی ديتی ہے اور کبھی چھپ جاتی ہے ۔ يعنی .اس
  کبھی ہم ٓاسمان کی بلنديوں پر بيٹھتے ہيں اور کبھی اپنے پأوں کے پيچھے بھی دکھائی نہيں ديتا ۔

 کا معنی ہے چمکنے والی ٓاسمانی بجلی ۔ “برق جہان ” کے معنی ميں ہے اور “ يعنی چمکنے والی “ جہنده” يہاں “ جہان” 
اس حقيقت کی طرف توجہ کرتے ہوئے تعجب کا مقام نہيں کہ ايک دن مشيت ِ اٰلہی کی بناء پر يعقوب (عليه السالم) کی 

ٓازمائش کے لئے وه اپنے قريب رونما ہونے والے واقعات سے ٓاگاه نہ ہوں اور کسی دوسرے دن جب کہ دوِر ٓازمائش ختم ہو 
  ا تھا اور مشکالت کے دن بيت چکے تھے انہوں نے مصر سے قميص يوسف (عليه السالم) کی مہک سونگھ لی ہو۔چک
  
  ۔ بينائی کيسے لوٹ ٓائی ؟٣

بعض مفسرين نے يہ احتمال ظاہر کيا ہے کہ حضرت يعقوب (عليه السالم) کی ٓانکھوں کا نور بالکل ضائع ہو نہينہوگيا تھا 
ہوگئيں تھی اور بيٹے کی مالقات کے امکانات پيدا ہوئے تو ان ميں ايک ايسا ہيجان پيدا ہوا کہ وه  بلکہ ان کی ٓانکھيں کمزور

پہلی حالت پر واپس ٓاگئيں ليکن ٓايات کا ظہور نشاندہی کرتا ہے کہ وه بالکل نابينا ہو گئے تھے يہاں تک کہ ان کی ٓانکھيں 
  واپس ٓائی ۔ قرٓان کہتا ہے : سفيد ہوچکی تھيں لٰہذا ان کی بينائی معجزانہ طور پر

  فارتد بصيراً 
  بينائی کی طرف لوٹ ٓايا ۔

  
  ۔ استغفار کا وعده :۴

  مندرجہ باال ٓايات ميں ہے کہ بھائيوں کے اظہار ِ ندامت پر حضرت يوسف (عليه السالم)نے کہا :
  يغفر هللا لکم

  خدا تمہيں بخش دے گا ۔
امنے اعتراف گناه اور اظہار ندامت کيا اور استغفار کا تضايا کيا تو انہوںليکن انہوں نے حضرت يعقوب (عليه السالم) کے س
  نے کہا: ميں بعد ميں تمہارے لئے استغفار کروں گا ۔

جيساکہ روايات ميں ٓايا ہے ان کا مقصد يہ تھا کہ اس تقاضا پر شِب جمعہ وقت سحر عمل کريں جو کہ اجابِت دعا اور توبہ 
  5ت ہے کی قبوليت کے لئے مناسب وق

اب يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ يو سف (عليه السالم) نے انہيں کس طرح قطعی جواب ديا جب کہ ان کے باپ نے آئنده پر چھوڑ 
  ديا ؟۔

ہو سکتا ہے يہ فرق اس بناء پر ہو کہ حضرت يوسف (عليه السالم) بخشش کے امکان کے بارے ميں با ت کررہے ہوں يعنی 
حضرت يعقوب (عليه السالم) اس کی فعليت کے بارے ميں گفتگو کررہے ہوں يعنی کيا کيا يہ گناه قابل بخشش ہے ليکن 

  جائے کہ جس سے بخشش ہو جائے ( غو کيجئے گا ) ۔
  
  ۔ توسل جائز ہے :۵

مندرجہ باال ٓايات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی سے استغفار کا تقاضا کرنا نہ صرف يہ کہ عقيدٔه توحيد کے منافی نہيں ہے 
لطف اٰلہی کے حصول کا ذريعہ ہے ورنہ کيسے ممکن تھا کہ يعقوب (عليه السالم) کہ جو نبی تھے بيٹوں کا يہ تقاضا  بلکہ
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  قبول کرتے کہ ان کے لئے استغفار کی جائے اور کيسے ممکن تھا کہ ان کے توسل کا مثبت جواب ديتے ۔
ئز امر ہے اور جو اسے ممنوع اور اور اصل ِ توحيد کے يہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ اولياء هللا سے توسل اجماالً ايک جا

  خالف سمجھتے ہيں وه متون قرٓان سے ٓاگاہی نہيں رکھتے يا پھر غلط تعصبات نے ان کی ٓانکھونپر پرده ڈال رکھا ہے ۔
  
  ۔ سياه رات چھٹ گئی:۶

ردناک ہوں اور ظاہری اسباب و عللمندرباال ٓايات ہميں يہ عظيم درس ديتی ہيں کہ مشکالت و حوادث جتنے بھی سخت اور د
جتنے بھی محدود اور نارسا ہوں اور کاميابی و کشائش ميں کتنی ہی تاخير ہو جائے ان ميں سے کوئی چيز بی لطِف پر 

وردگار پر اميد رکھنے سے مانع نہيں ہوسکتی۔ ہاں يہ وہی خدا ہے جو نابينا ٓانکھ کو پيراہن کے ذريعے روشن کرديتا ہے 
ن کو خوشبودور کے فاصلے سے ديگر عالقوں کی طرف منتقل کرديتا ہے اور گمشد ه عزيز اور محبوب کو سالہا اور پيراہ

  سال بعد لوٹا ديتا ہے اور جدائی سے مجروح ولوں پر مرہم رکھتا ہے اور جانکاه
  تکاليف کو شفا بخشتا ہے ۔

کوئی چيز بھی خدا کے ارادے کے سامنے پيچيده  جی ہاں اس سر گزشت ميں توحيد اور خدا شناسی کا يہ عظيم درس ہے کہ
 نہيں ہے ۔

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   101تا  99سوره يوسف/ 

ا َدَخلُوا َعلَی يُوُسَف آَوی ٕاِلَْيِہ ٔاَبََوْيِہ َوقَاَل اْدُخلُوا ِمْصَر ٕاِْن َشاَء هللاُ آِمنِيَن ۔٩٩   ۔ فَلَمَّ
ًدا َوقَاَل يَأاَبَِت ھََذا تَأِْويُل ُرْؤيَای ِمْن قَْبُل قَْد ١٠٠ وا لَہُ ُسجَّ َجَعلھَا َربِّی َحقًّا َوقَْد ٔاَْحَسَن بِی ٕاِْذ ٔاَْخَرَجنِی ۔ َوَرفََع ٔاَبََوْيِہ َعلَی اْلَعْرِش َوَخرُّ

ْجِن َوَجاَء ِبُکْم ِمْن اْلبَْدِو ِمْن بَْعِد ٔاَْن نَ    َزَغ الشَّْيطَاُن بَْينِی َوبَْيَن ٕاِْخَوتِی ٕاِنَّ َربِّی لَِطيٌف لَِما يََشاُء ٕاِنَّہ ھَُو اْلَعلِيُم اْلَحِکيُم۔ِمْن السِّ
َماَواِت َوااْلَْٔرِض ٔاَنْ ١٠١ ْنيَا َواآْلِخَرِة تََوفَّنِی ُمْسلًِما  َت َولِیِّ ۔ َربِّ قَْد آتَْيتَنِی ِمْن اْلُمْلِک َوَعلَّْمتَنِی ِمْن تَأِْويِل ااْلََٔحاِديِث فَاِطَر السَّ فِی الدُّ

الِِحيَن۔   َؤاَْلِحْقنِی بِالصَّ
  ترجمہ
۔ جس و قت يوسف کے پاس پہنچے تو وه اپنے ماں باپ سے بغل گير ہوئے اور کہا : سب کے سب مصر ميں داخل ہو ٩٩

  جأو ، انشاء هللا امن و امان ميں رہو گے
بٹھايا اور سب کے سب ان کے لئے سجدے مينگر گئے اور اس نے کہا: ابا جان : يہ اس ۔ اور ماں باپ کو تخت پر ١٠٠

خواب کی تعبير ہے کہ جو پہلے ميں نے ديکھا تھا، خدا نے اسے حقيقت ميں بدل ديا اور اس نے مجھ سے نيکی کی جب 
ن ميرے اور ميرے بھائيوں کے درميانمجھے زندان سے نکاال اور ٓا پ کو اس بيا بان سے ( يہاں ) لے ٓايا اور جب کہ شيطا

خرابی پيدا کرچکا تھا ، اور ميرا پر وردگار جسے چاہتا ہے ( اور مناسب ديکھتا ہے ) اس کے لئے صاحِب لطف ہے کيونکہ
  وه دانا اور حکيم ہے ۔

علم ديا ہے تو  ۔ پر ور دگارا ! تونے مجھے حکومت کا ( عظيم ) حصہ بکشا ہے اور تونے مجھے خوابوں کا تعبير کا١٠١
ٓاسمانوں اور زمين کا پيدا کرنے واال ہے اورتو دنيا و ٓاخرت ميں ميرا سر پرست ہے ، مجھے مسلمان مارنا اور صالحين کے

  ساتھ ملحق فرمانا ۔
..............  

کے معنی ميں “ٹجھو” کے ماده سے ، فکر کی کمزوری اور حماقت کے معنی ميں ہے ۔ اسے“) نمد”(بروزن “ فند“ ” تفندون”۔ ١
کا معنی ہے : اگر تم مجھے بے وقوف اور فاسد “ لوالان تفندو ” سمجھتے ہيں ۔ در اصل يہ فساد اورخرابی کے معنی ميں ہے ۔ ۔لٰہذا 

  العقل نہ کہو۔
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  ۔١٣٣ص  ٢۔اصول کافی جلد 2
  رجوع کريں ۔کی طرف  ۴۶۴۔ ان روايات کے بارے ميں مزيد ٓاگاہی کے لئے نو ر الثقلين کی دوسری جلد ص 3
  ۔٢٠٠ص  ۵۔ شرح نہج البالغہ از خوئی جلد 4
۔تفسير قرطبی ميں ہے کہ ان کا مقصد يہ تھا کہ شب ِ جمعہ کہ جو روز عاشورکے برابر تھی ، ان کے لئے اسغفار کريں ( تفسير 5

  )٣۴٩١س  ۶قرطبی ۔ جلد 

  تفسير 

  گزشت کا اختتاميوسف (عليه السالم)، يعقوب (عليه السالم) اور بھائيوں کی سر 
عظيم ترين بشارت لئے ہوئے مصر سے فاقلہ کنعان پہنچا ۔ بوڑھے يعقوب بينا ہوگئے ۔ عجيب جو ش و خروش تھا ۔ سالہا 

سال سے جو گھرانا غم و اندوه ميں ڈابا ہوا تھا وه خوشی اور سرور ميں ڈوب گيا ۔ ان سب نعمات اٰلہی پر وه پھولے نہيں سما
السالم) فرمائش کے مطابق اس خاندان کو اب مصر کی طرف روانہ ہونا تھا ۔ سفر کی تياری ہر تے تھے ۔ يوسف (عليه 

لحاظ سے مکمل ہو گئی ہعقوب (عليه السالم) ايک مرکب پر سوار ہوئے جب کہ ان کے مبارک لبوں پر ذکر و شکر خدا 
  وه نئے سےجواب ہو گئے تھے ۔جاری تھا اور عشق ِ وصال نے انہيں اس طرح قوت و توانائی بخشی کہ کہ گويا 

بھائيوں کے گزشتہ سفر تو خوف و پريشانی سے گزرے ليکن ان کے بر خالف يہی سفر ہر قسم کے فکر و انديشہ سے خالی
  تھا ۔ يہاں تک کہ سفر کی

  کوئی تکليف تھی بھی تو اس انتظار ميں پنہاں مقصد کے سامنے اس کی کوئی حقيقت نہ تھی ۔
  واندام بشتاب کہ خار ہای مغيالں می ٓايدوصال کعبہ چناں می د

  کعبہ مقصود کے وصال نے مجھے اتنا دوڑا يا کہ خارمغيالں ريشم معلوم ہوتے تھے ۔
رات و دن گويا بڑی ٓاہستگی سے گزررہے تھے کيونکہ اشتياق ِ وصال ميں ہر گھڑی ايک دن بلکہ ايک سال معلوم ہورہی 

کی ٓاباد ياں دور سے نماياں ہوئيں ،مصر کے سر سبز کھيت ،ٓاسمان سے باتيں تھی مگر جو کچھ تھا ٓاخر گزر گيا ۔ مصر
  کرنے والے درخت اور خوبصورت عمارتيں دکاھئی دينے لگيں ۔

ليکن .. قرٓان اپنی دائمی سيرت کے مطابق ان سب مقدمات کو جو تھوڑے سے غور و فکر سے واضح ہو جاتے ہيں حذف 
ا َدَخلُوا َعلَی يُوُسَف کرتے ہوئے کہتا ہے : جب وه يوسف  کے پاس پہنچے تو يوسف اپنے ماں باپ سے بغل گير ہوئے ( فَلَمَّ

  آَوی ٕاِلَْيِہ ٔاَبََوْيہ) ۔
جيسا کہ راغب نے کہا ہے اصل ميں کسی چيز کو دوسری چيز سے منضم کرنے کے معنی ميں ہے يوسف (عليه “ ٰاوی ” 

  ان سے بغل گير ہونے کے لئے کنايہ ہے ۔ السالم) کا اپنے تئيں ماں باپ سے منضم کرنا ،
ٓاخر کار يعقوب (عليه السالم) کی زندگی کا شيرين ترين لمحہ ٓاگيا ۔ ديدار وصال کا يہ لمحہ فراق کے کئی سالوں بعد ٓاياتھا ۔ 

زرے ، ان خدا کے سوا کوئی نہيں جانتا کہ وصال کے يہ لمحات يعقوب (عليه السالم) اور يوسف (عليه السالم) پر کيسے گ
شيرين لمحات ميں ان دونوں کے احساسات و جذبات کيا تھے ، عالم ِ شوق ميں انہوں نے کتنے ٓانسو بہائے اور عالم ِ عشق 

  ميں کيا نالہ ہوا ۔
سب سے کہا : سر زمين ، مصر ميں قدم رکھيں کہ انشاء هللا يہاں ٓاپ بالکل امن و امان ميں ” پھر يوسف (عليه السالم) نے 

کيونکہ مصر يوسف (عليه السالم) کی حکومت ميں امن و امان کا گہواره بن چکا تھا ( َوقَاَل اْدُخلُوا ِمْصَر ٕاِْن َشاَء “  ہوں گے
  هللاُ آِمنِيَن ) ۔

اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ يوسف (عليه السالم) اپنے ماں باپ کے استقبال کے لئے شہر کے دروازے کے باہر تک 
کہ جو دروازے سے باہر سے مربوط ہے ، اس طرف اشاره ہے کہ يوسف“دخلوا علی يوسف ”شايد جملہ ٓائے تھے اور اور 

(عليه السالم) نے حکم ديا تھا کہ وہاں خيمے نصب کئے جائيں اور ماں باپاور بھائيوں کی پہلے پہل وہاں پذيرائی کی جائے ۔
  َوَرفََع ٔاَبََوْيِہ َعلَی اْلَعْرِش ) ۔“( پنے ماں باپ کو تخت پر بٹھايا تو اس نے ا” جب وه بارگاه ِ يوسف (عليه السالم) ميں پہنچے 

نعمت اٰلہی کی اس عظمت اور پر وردگار کے لطف کی اس گہرائی اور وسعت نے بھائيوں اور ماں باپ کو اتنا متاثر کيا کہ 
ًدا) ۔“ سب کے سب اس کے سامنے سجدے ميں گر گئے” وه  وا لَہُ ُسجَّ   (َوَخرُّ

اور اعتراض کيا : اباجان ! يہ اسی خواب کی تعبير ہے جوميں” موقع پر يوسف (عليه السالم) نے باپ کی طرف رخ کيا اس 
َوقَاَل يَأاَبَِت ھََذا تَأِْويُل ُرْؤيَای ِمْن قَْبُل) ۔کيا ايسا ہی نہيں کہ ميں نے خواب مين ديکھا تھا کہ سورج ، “( نے بچپن ميں ديکھا تھا

خدا نے اس خواب ” يره ستارے ميرے سامنے سجده کررہے ہيں ۔ ديکھئے ! جيسا کہ ٓاپ نے پيش گوئی کی تھی چاند اور گا
اور پر وردگار نے مجھ پرلطف و احسان کيا ہے کہ اس نے مجھے ” قَْد َجَعلھَا َربِّی َحقًّا) ۔“ ( کو واقعيت ميں بدل ديا ہے 
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ْجِن ) ۔َوقَْد ٔاْحَسَن بِی ٕاِ“ ( زندان سے نکاال ہے    ْذ ٔاْخَرَجنِی ِمن السِّ
يہ بات قابل توجہ ہے کہ حضرت يوسف (عليه السالم) نے اپنی زندگی کی مشکالت ميں صرف زنداِن مصر کے بارے ميں 

  گفتگو کی ہے ليکن ميرے بھائيوں کی وجہ سے کنعان کے کنوئيں کی بات نہيں کی۔
کياکہ ٓاپ کو کنعان کے اس بيابان سے يہاں لے ٓايا جب جب کہ شيطان اس کے بعد مزيد کہا : خدا نے مجھ پر کس قدر لطف 

 نِی َوبَْيَن ٕاِْخَوتِی ) ۔ميرے اور ميرے بھائی کے درميان فساد انگيزی کر چکاتھا (َوَجاَء ِبُکْم ِمْن اْلبَْدِو ِمْن بَْعِد ٔاَْن نََزَغ الشَّْيطَاُن بَيْ 
سعت قلبی اور عظمت کا ايک نمونہ پيش کرتے ہيں ۔ يہ نہيں کہتے کہ کوتاہی يہاں يوسف (عليه السالم) ايک مرتبہ اپنی و

کس شکس نے کی صرف سر بستہ او راجمالی طور پر کہتے ہيں کہ شيطان نے اس کام ميں دخل اندازی کی او روه فساد کا 
  باعث بنا کيونکہ وه نہيں چاہتے تھے کہ بھائيوں کا گزشتہ خطأوں کا گلہ کريں ۔

کہنا بھی جاذب نظر ہے ۔ اس طرح سے مصر اور کنعان ک اتمدنی فرق واضح کيا“ بيا بان” يعنی “ بدو” کنعان کوسر زمين 
  گيا ہے ۔

ٓاخر ميں يوسف (عليه السالم) کہتے ہيں : يہ سب نعمات و عنايات خدا کی طرف سے ہيں کيونکہ ميرا پر وردگار مرکِز لطف
کرتا ہے ، وه بندوں کے کاموں کی تدبير کرتا ہے اور ان مشکالت کو ٓاسان کرتا و کرم ہے اور جس امر ميں چاہتا ہے لطف 

  ہے (ٕاِنَّ َربِّی لَِطيٌف لَِما يََشاُء ) ۔
  (ٕاِنَّہ ھَُو اْلَعلِيُم اْلَحِکيم) ۔“ وه عليم و حکيم ہے ” وه جانتا ہے کہ کون ھاجت مند ہيں اور کون اہل ہيں کيونکہ 

الم) حقيقی مالک الملک اور دائمی ولی ِ نعمت کی طرف رخ کرتے ہيں اور شکر اور تقاضے اس کے بعد يوسف (عليه الس
  کے طو رپر کہتے ہيں :

اور ” َربِّ قَْد آتَْيتَنِی ِمْن اْلُمْلِک ) ۔“ ( پروردگارا ! تونے ايک وسيع حکومت کا ايک حصہ مجھے مرحمت فرمايا ہے ” 
َوَعلَّْمتَنِی ِمْن تَأِْويِل ااْلََٔحاِديث) ۔اور اسی علم نے جو ظاہرا ً ساده اور “ ( ہے تونےمجھے تعبير خواب کے علم کی تعليم دی 

عام ہے ميری زندگی اور تيرے بندوں کی ايک بڑی جماعت کی زندگی ميں کس قسم کا انقالب پيدا کرديا ہے اور يہ علم کس 
  قدر پر برکت ہے ۔

فَاِطَر السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض) ۔اور اسی بناء پر تمام چيزيں تيری “ ( د کيا ہے تو وه ہے جس نے ٓاسمانوں اور زمين کو ايجا” 
پروردگارا! دنيا و ٓاخرت ميں تو ميرا ولی ، ناصر ، مدبر اور محافظ ہے ” قدرت کے سامنے سر تسليم خم کئے ہوئے ہيں ۔ 

ْنيَا َواآْلِخَرِة) ۔“( ے مسلمان اور اپنے فرمان کے سامنے سر تسليم خم کئے ہوئے لے جا مجھے اس جہان س” ٔاَْنَت َولِیِّ فِی الدُّ
الِِحيَن) ۔“( تََوفَّنِی ُمْسلًِما) ۔اور مجھے صالحين سے ملحق کردے “(    َؤاَْلِحْقنِی بِالصَّ

ی ہيں يعنی ميں تجھ سے ملک کے دوام اور اپنی مادی حکومت اور زندگی کی بقاء کا تقاضا نہيں کرتا کيونکہ يہ تو سب فان
اور صرف ديکھنے ميں دل انگيز ہيں بلکہ ميں يہ چاہتا ہوں کہ ميری عاقبت اور انجام کا ر بخير ہو او رميں راه ايمان و 

تسليم کے ساتھ رہوں اور تيرے لئے جان دو ں اور صالحين اور تيرے باخلوص دوستوں کی صف ميں قرار پأو ں ، ميرے 
  لئے يہ چيزيں اہم ہيں ۔

  ات چند اہم نک
  ۔ کيا غير خد اکے لئے سجده جائز ہے ؟١

  اردو ترجمہ ) ميں فرشتوں کے ٓادم (عليه السالم) کو سجده کرنے کی بحث(  ١۶١جيساکہ ہم پہلی جلد ( جلد اّول ص 
ميں کہہ چکے ہيں کہ پرستش و عبادت کے معنی ميں سجده خدا کے ساتھ مخصوص ہے اور کسی مذہب ميں کسی شخص 

ئز نہيں ہے اور تو حيد عبادت جو مسئلہ توحيد کا اہم حصہ ہے او رجس کی تمام پيغمبروں نے دعوت کے لئے پرستش جا
  دی ہے ، کايہی مفہوم ہے ۔

لٰہذا يوسف (عليه السالم) کہ جو خد اکے پيغمبر تھے نہ وه ا س کی اجازت دے سکتے تھے کہ انہيں سجده کيا جائے اور ان 
ب (عليه السالم) جيسے عظيم پيغمبر ايسا کام کرسکتے تھے او رنہ ہی قرٓان اسے ايک کی عبادت کيا جائے اور نہ ہی يعقو

  اچھے يا کم از کم جائز و مباح کا م کے طور پر ياد کرسکتا تھا ۔
کے طور پر تھا ۔ اسی خدا کے لئے سجده شکر جس نے يہ تمام “ سجدٔه شکر “ اس بناء پر مذکوره سجده يا خدا کے لئے 

ت اور مقام عظيم يوسف (عليه السالم) کو ديا تھا اور جس نے خاندان يعقوب (عليه السالم) کی مشکلوں اور عنايات و نعما
مصيبتوں ک ودور کيا تھا ۔ اس صورت ميں اگر چہ سجده خدا کے لئے تھا ليکن چونکہ يوسف(عليه السالم) کو عطا کی گی 

کی “ لہ ” رام بھی اس سے ظاہر ہوتا تھا اور اس لحاظ سے نعمت کی عظمت کے لئے تھا خود يوسف (عليه السالم) کا احت
  ضمير جو مسلماً يوسف (عليه السالم) کی طرف لوٹتی ہے اس معنی کے ساتھ پوری طرح مناسب ہو گی ۔
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ک اوسيع مفہوم مراد ہے يعنی خضوع اور انکساری ، کيونکہ سجده ہميشہ اپنے مشہور معنی ميں “ سجده ” يا يہ کہ يہاں 
نہيں ہوتا بلکہ ہر قسم کی انکساری اور تواضع کے معنی ميں بھی استعمال ہوجاتا ہے لٰہذا بعض مفسرين نے کہا کہ  استعمال

اس زمانے ميں خم ه وکر انکساری اور تواضع ک ااظہار کرتے تھے اور تعظيم و احترام بجاالنے کا يہ طريقہ رائج تھا ۔ان 
  سے مراد يہی ہے ۔“ داً سج” مفسرين کے نزديک مندرجہ باال ٓايت ميں 

۔ اس لفظ کی طرف توجہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سجده خم ہونے“زمين پر گر پڑنا ” کا مفہوم ہے “ خروا” ليکن 
  اور سر نيچا کرنے کے معنی ميں نہيں تھا ۔

ا سجده خدا کے لئے تھا بعض ديگر عظيم مفسرين نے کہاہے کہ حضرت يعقوب (عليه السالم) ، بھائيوں اور ان کی والده ک
 ليکن يوسف (عليه السالم) خانہ کعبہ کی طرح ان کے قبلہ تھے اسی لئے عربوں کی تعبيرات ميں بعض اوقات کہا جاتا ہے :

  فالن صلی للقبلہ
  ١يعنی فالں شخص نے قبلہ کی طرف نماز پڑھی ۔ 

يت عليہم السالم سے اس سلسلے ميں متعدد روايات البتہ پہال معنی زياده صحيح معلوم ہوتا ہے بالخصوص جب کہ ٓائمہ اہل ب
  بھی موجود ہيں ۔ فرمايا:

  کان سجودھم 
  يعنی ..کا سجده خدا کے لئے تھا ۔

  يہ بھی الفاظ ہيں :
  کان سجودھم عباده 

  ٢ان کا سجده هللا کی عبادت کے طور تھا ۔ 
  نيز کچھ اور احاديث ميں ہے :
  کان طاعة  و تحية ليوسف

  ٣ه هللا کی اطاعت کے عنوان سے اور يوسف (عليه السالم) کے احترام کے لئے تھا ۔ يہ سجد
جيسا کہ حضرت ٓادم (عليه السالم) کے واقعہ ميں بھی سجده اس خدائے بزرگ و برتر کے لئے تھا کہ جس نے ايسی بديع 

دم (عليه السالم) کے احترام اور اور عجيب و غريب مخلوق پيد اکی تھی ۔ وه سجده عبادت ِ خدا کے ساتھ ساتھ حضرت آ 
عظمت مقام کی دليل بھی تھا ۔ يہ بالکل اس طرح ہے کہ ايک شخص کوئی بہت ہی اچھا اہم کام انجام ديتا ہے اور ہم اس کام 
کی بنا ء پر خدا کے لئے سجده کريں کہ جس نے ايسا بنده پيدا يا ہے تويہ سجده خدا کے لئے بھی ہے اور اس شخص کے 

  ے لئے بھی ۔احترام ک
  
  ۔ شيطانی وسوسے:٢
کسی کام ميں فساد و افساد کے ارادے سے داخل ہونے کے معنی ميں “ نزع” ميں لفظ “ نزع الشيطان بينی و بين اخوتی ” 

ہے ۔ يہ اس امر کی دليل ہے کہ ايسے معامالت مين شيطانی وسوسے ہميشہ بہت اثر رکھتے ہيں ۔ ليکن ہم اس سے پہلے 
صرف اس قسم کے وسوسوں سے کچھ بھی نہيں ہوسکتا ۔ اٹل فيصلہ اور ٓاخری مصمم اراده خود انسان  بھی کہہ چکے ہيں

کو کرنا ہوتا ہے بلکہ وہی اپنے دل کا دريچہ شيطان کے لئے کھولتا ہے اور اسے اندر داخل ہونے کی اجازت ديتا ہے لٰہذا 
  ئی مفہوم نہيں نکلتا ۔مندرجہ باال ٓايت سے اختيار و اراده کی ٓازادی کے برخالف کو

البتہ حضرت يوسف (عليه السالم) اپنی عظمت وبزرگواری ، وسعت ، ظرف اور کشاده دلی کی وجہ سے نہيں چاہتے تھے 
کہ بھائيوں کو اس معاملے ميں زياده شرمنده کريں کہ جو خود ہی بہت شرمنده تھے ۔ اس لئے ٓاخری اراده کرنے والے کی 

  رف شيطانی وسوسوں کا ذکر کيا ہے جو دوسرے درجے کے عامل ہيں ۔طرف اشاره نہيں کيا اور ص
  
  ۔ امن و امان خدا کی عظيم نعمت :٣

حضرت يوسف (عليه السالم) نے مصر کی تمام تر نعمات ميں سے امن و امان کا ذکر کيا ہے اور ماں باپ اور بھائيوں سے 
گے ۔ يہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ امن و امان کی نعمت تمام  کہا کہ مصر ميں داخل ہوجأو انشاء هللا امن و امان ميں رہو

نعمتوں کی جڑ ہے اور حقيقت ميں ايسا ہی ہے کيونکہ جب امن و امان ختم ہو جائے تو تمام رفاہی امور او رمادی و روحانی 
ندگی ميں سر بلندی  نعمتيں مظرے ميں پڑجاتی ہيں ۔ بے امنی کے ماحول ميں نہ اطاعت ِ خدا مقدور ميں رہتی ہے او رنہ

  اور ٓاسودگئی فکر باقی رہتی ہے او رنہ ہی سعی و کوشش اور اجتماعی مقاصد کی پيش رفت کے لئے جہاد ہوسکتا ہے ۔
ہوسکتا ہے يہ جملہ ضمناً اس نکتے کی طرف اشاره ہو کہ يوسف (عليه السالم) چاہتے ہيں کہ يہ بتائيں کہ مصر ميری 
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نہ کی سی سر زمين نہيں ہے ۔ وه خود غرضياں ، خود پرستياں ، مظالم، لوٹ مار، گھٹن حکومت و سلطنت ميں کل کے فراع
  اور شکنجے سب کے سب ختم ہو گئے ہيں ۔ ايک مکمل امن و امان کا ماحول ہے ۔

۔مقام علم کی اہميت : حضرت يوسف (عليه السالم) ٓاخر ميں ايک مرتبہ پھر علم تعبير خواب کا ذکر کرتے ہيں اور اس ۴
ظيم اور بغر نزاع کے حکومت کی بنياد اس ظاہراً ٓاسان اور ساده علم کو قرار ديتے ہيں ۔ يہ امر در اصل علم و دانش کی ع

اہميت و تاثير پر زياده سے زياده تاکيد کرنے کے لئے ہے ۔ چاہے وه علم ساده اور عام قسم کا ہی کيون نہ ہو.. لٰہذا کہتے ہيں
:  

  علمتنی من تٔاويل االحاديثرب قد ٰاتيتنی من الملک و 
  
  ۔ اختتام خير :۵

ہو سکتا ہے انسان کی زندگی ميں بہت سی تبديلياں ٓائيں ليکن مسلم ہے کہ اس کی زندگی کے ٓاخری لمحات اس کی ساری 
لہ زندگی اور سر نوشت سے زياده اصالحی اور تعميری ہيں کيونکہ عمر کا دفتر ان کے ساتھ بند ہو جاتا ہے اور ٓاخری فيص

زندگی کے انہين ٓاخری صفحات وابستہ ہے ۔ اسی لئے صاحب ايمان اور سمجھدار لوگ ہميشہ خد اسے دعا کرتے ہيں کہ ان 
کی عمر کے يہ لحظے نورانی اور درخشاں ہوں ۔ يوسف (عليه السالم) بھی اس مقام پر خدا سے يہی چاہتے ہيں او رکہتے 

  ہيں :
  توفنی مسلماً و الحقنی بالصالحين

  ے دنيا سے ايمان کے ساتھ لے جا اور ميرا شمار صالحين کے زمرے ميں کر ۔مجھ
  يہ گفتگو خد اسے موت کا تقاضا کرنے کے لئے نہيں جيسا کہ ابن عباس نے گمان کيا ہے اور کہا ہے :

ام اسباب و يوسف (عليه السالم) کے سوا کسی پيغمبر نے خدا سے موت کا تقاضا نہيں کيا ۔ ان کے پاس اپنی حکومت کے تم
  وسائل موجود تھے ليکن ان کی روح ميں عشق ِ اٰلہی کا شعلہ بھڑک اٹھا او رانہوں نے لقائے اٰلہی کی ٓارزو کی ۔

ليکن .. يوسف (عليه السالم) کا تقاضا شرط اور حالت کا تقاضا تھا يعنی انہوں نے يہ تقاضا کيا تھا کہ موت کے وقت وه ايمان
  کہ ابراہيم (عليه السالم) اور يعقوب (عليه السالم) نے بھی اپنی اوالد کو يہ وصيت کی تھی ۔و اسالم کے حامل ہوں جيسا 
  فال تموتن اال و انتم مسلمون

ميرے بچو!کوشش کرو کہ دنيا سے جاتے وقت باايمان اور فرمان ِ خدا کے سامنے سر تسليم خد اکئے ہوئے ہو ( بقره ۔ 
  ۔) ١٣٢

  انتخاب کيا ہے ۔بہت سے مفسرين نے بی يہی معنی 
  
  ۔ کيايوسف (عليه السالم) کی والده مصر ٓائی تھيں ؟۶

مندرجہ باال ٓايات کے ظاہری معنی سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ حضرت يوسف (عليه السالم) کی والده اس وقت زنده 
کے طور پر انہوں نے بھی وسالمت تھيں اور وه اپنے شوہر اور بيٹوں کے ساتھ مصر ٓائی تھيں اور اس نعمت کے شکرانے 

فوت ہو چکی تھيں اور يہ حضرت يوسف (عليه “ راحيل ” سجده کيا تھا ليکن بعض مفسرين کا اصرارہے کہ ان کی والده 
 ٣۵السالم) کی خالہ تھيں جو مصر ٓائی تھيں اور وه ماں کی جگہ شمار ہوتی تھيں موجوده تورات کے سفر تکوين کی فصل 

  ميں ہے : ١٨اور جملہ 
  نيامين کے پيدا ہونے کے بعد راحيل فوت ہو گئيں ۔ب

بعض روايات جو وہب بن منيہ سے اور کعب االحبار سے نقل ہوئی ہيں ان ميں بھی يہی بات مذکور ہے ليکن ايسا معلوم ہوتا 
  ہے انہوننے يہ بات تورات سے لی ہے ۔

ں بند کرکے اس کی توجيہ و تاويل نہيں کرسکتے بہر حال ہم قرٓان کے ظاہری مفہوم سے بغير کسی يقينی مدرک کے ٓانکھي
  اور ظاہِر قرٓان يہی ہے کہ اس وقت يوسف(عليه السالم) کی ماں زنده تھيں ۔

  
  ۔ باپ کو سر گزشت نہ سنانا:٧

  امام صادق عليہ السالم سے مروی ايک روايت ميں ہے :
ہا: ميرے بيٹے دل چاہتا ہے کہ ميں پوری جس وقت يعقوب (عليه السالم) يوسف سے مالقات کے لئے پہنچے تو ان سے ک

  تفصيل جانون کہ بھائيوں نے تم سے کيا سلوک کيا ۔
حضرت يوسف (عليه السالم) نے باپ سے تقاضا کيا کہ وه اس معاملے کو جانے ديں ليکن يعقوب (عليه السالم) نے انہيں 
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  قسم دے کہا کہ بيان کريں ۔
بيان کيا ، يہاں تک کہ بتا يا: بھائيوں نے مجھے پکڑ ليا اور کنويں ميں بٹھا يا ۔ يوسف (عليه السالم)نے واقعات کا کچھ حصہ 

مجھے حکم د يا کہ کرتا اتاردوں تو ميں نے ان سے کہا : ميں تمہيں اپنے باپ (عليه السالم) يعقوب (عليه السالم) کے احترام 
کرو ۔ ان ميں سے ايک پاس چھری تھی اس نے وه کی قسم ديتا ہوں کہ ميرے بدن سے کرتا نہ اتارو او رمجھے برہنہ نہ 

  چھری نکال اور چال کر کہا : کرتا اتاررو۔
يہ جملہ سنتے ہی يعقوب (عليه السالم) کی طاقت جواب دے گئی ، انہوں نے چيخ ماری اور ے ہوش ہوگئے ۔ جب ہوش ميں 

کہا : ٓاپ (عليه السالم) کو ابراہيم ،(عليه  ٓائے تو بيٹے سے چاہا کہ اپنی بات جاری رکھے ليکن يوسف (عليه السالم) نے
  السالم) اسماعيل اور اسحاق (عليه السالم) کے خدا کی قسم مجھے اس کام سے معاف رکھيں ۔

  4جب يعقوب (عليه السالم) نے يہ سنا تو اس معاملے سے صرِف نظر کرليا ۔
ے کہ ماضی کے تلخ واقعات اپنے دل ميں الئيں ياباپ يہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ يوسف (عليه السالم) ہر گز نہيں چاہتے تھ

 کے سامنے انہيں دھرائيں اگر چہ حضرت يعقوب (عليه السالم) کی جستجو کی حسّ  انہيں مجبور کرتی تھی ۔

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   107تا  102سوره يوسف/ 

  ۔۔ َذلَِک ِمْن ٔاَْنبَاِء اْلَغْيِب نُوِحيِہ ٕاِلَْيَک َوَما ُکنَت لََدْيِھْم ٕاِْذ ٔاَْجَمُعوا ٔاَْمَرھُْم َوھْم يَْمُکُروَن ١٠٢
  ۔ َوَما ٔاَْکثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِيَن۔١٠٣
  ۔ َوَما تَْسٔاَلُھُْم َعلَْيِہ ِمْن ٔاَْجٍر ٕاِْن ھَُو ٕاِالَّ ِذْکٌر لِْلَعالَِميَن۔١٠۴
وَن َعلَْيہَا َوھُْم َعنھَا ُمْعِرُضونَ ١٠۵   ۔ ۔ َوَکٔاَيِّْن ِمْن آيٍَة فِی السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض يَُمرُّ
ِ ٕاِالَّ َوھُْم ُمْشِرُکوَن ۔١٠۶   ۔ َوَما يُْؤِمُن أَْکثَُرھُْم بِا
  ۔۔ ٔاَفَٔاَِمنُوا ٔاَْن تَأْتِيَھْم َغاِشيَةٌ ِمْن َعَذاِب هللاِ ٔاَْو تَأْتِيَھُْم السَّاَعةُ بَْغتَةً َوھُْم الَيَْشُعُرونَ ١٠٧
  ترجمہ
جھے وحی کرتے ہيں تو ( ہر گز) ان کے پاس نہيں تھا جب انہوں ۔ يہ غيب کی خبروں ميں سے ہے کہ جس کی ہم ت١٠٢

  نے مصمم اراده کيا اور جب منصوبہ بنارہے تھے ۔
  ۔ اور اگر چہ تو اصرار کرے تو زياده تر لوگ ايمان نہيں الئيں گے ۔١٠٣
  لئے يادھانی۔۔اورتو اس پر( ہر گز ) ان سے اجرت کامطالبہ نہيں کرتا، يہ نہيں ہے مگر يہ کہ عالمين کے ١٠۴
۔ اور ( خدا کی )بہت سے نشانياں ٓاسمانوں اور زمين ميں موجود ہيں کہ وه جن کے پاس سے گزرتے ہيں اور ان سے ١٠۵

  منہ پھير ليتے ہيں ۔
  ۔ اور ان ميں کہ جو خدا پر ايمان رکھنے کا دعوٰی کرتے ہيں اکثر مشرک ہيں ۔١٠۶
ے گھير نے واال عذاب ان پر ٓاجائے يا قيامت کی گھڑی اچانک ان پر ۔ کيا وه اس سے مامون ہيں کہ خدا کی طرف س١٠٧

  ٓاجائے جب کہ وه متوجہ نہ ہوں ۔
..............  

  تفسيرالميزان و تفسير فخر رازی زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔-1
  ۔۴۶٧ص  ٢۔ تفسير نور الثقلين جلد ٢
  ۔۴۶٨۔ تفسير نور الثقلين جلد ص٣
  ۔٢۶۵ص  ۵مجمع البيان جلد  4
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  يہ دعويدار عام طور پر مشرک ہيں 

حضرت يوسف (عليه السالم) کا واقعہ تمام ہوا ۔ اس ميں عبرت اور اصالح کے بہت سے درس موجود ہيں ۔ا س ميں گرانبہا 
قيمتی اور ثمر بخش نکات موجود ہيں اور يہ تاريخی واقعہ ہر قسم کی فضوليات اور خرافات سے پاک کرکے بيان کرديا گيا 

اب قرٓان روئے سخن پيغمبر کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے : يہ غيب کی خبريں ہيں جنہيں ہم تيری طرف وحی  ہے ۔
  کررہے ہيں ( َذلَِک ِمْن ٔاَْنبَاِء اْلَغْيِب نُوِحيِہ ٕاِلَْيَک) ۔

َدْيِھْم ٕاِْذ ٔاَْجَمُعوا ٔاَْمَرھُْم تو ہرگز ان کے پاس نہيں تھا جبکہ وه مصمم اراده کررہے تھے اورمنصوبہ بنا رہے تھے ( َوَما ُکنَت لَ 
َوھْم يَْمُکُروَن ) ۔ان باريکيوں اور تفصيالت کو صرف خدا جانتا ہے ياوه شخص جو اس موقع پر موجود تھا اور چونکہ تو 

  وہاں موجود نہيں تھا لٰہذا صرف وحی الٰہی ہے جو ايسی خبريں تجھ تک پہنچ جاتی ہيں ۔
حضرت يوسف (عليه السالم) کا واقعہ اگر چہ تورات ميں ٓاياہے اور قاعدتاً حجاز والے اس کے يہاں يہ واضح ہو جاتا ہے کہ

بارے ميں تھوڑی بہت معلومات رکھتے تھے پھر بھی پوری تفصيالت کے ساتھ تمام واقعہ حتی کہ جو کچھ خصوصی 
  ہو اور خرافات شامل نہ کی گئی ہو ں ۔مجالس ميں ہواتھا لوگوں کو معلوم نہيں تھا کہ جس ميں کوئی اضافہ نہ کيا گيا 

ان حاالت ميں لوگوں کو چاہيئے کہ ان سب نشانيوں کو ديکنے کے بعد اور ان خدا ئی نصيحتوں کو سننے کے بعد ايمان لے 
ٓائيں اور غلط راستے سے پلٹ جائيں مگر اے پيغمبر ! اگر چہ تو اس پر اصرار کرے کہ يہ ايمان لے ٓائيں ان ميں سے اکثر 

  يمان نہيں الئيں گے ( َوَما ٔاَْکثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِيَن) ۔ا
لوگوں کے ايمان النے کے لئے پيغمبر کے شديد لگأو اور شقو کی دليل ہے ليکن صرف ٓاپ (عليه السالم) کا “ حرص ” لفظ 

  ۔ شوق اور حرص کا فی نہ تھا ۔ زمينوں اور طرفوں کی قابليت بھی شرط نہ تھی
يعقوب (عليه السالم) کے بيٹے کہ جو وحی و نبوت کے ماحول ميں پلے بڑھے تھے جب وه ہوا وہوس ميں گرفتار ہو سکتے 
ہيں يہاں تک کہ اپنے بھائی کو نابود کرنے پر تل سکتے ہيں تو پھر دوسروں سے کيا توقع کيا جاسکتی ہے کہ وه ہواو ہوس 

  ر سب کے سب ايک ہی دفعہ پوری طرح خدا کی طرف رخ کريں ۔کے ديواور شہوت بھوٹ پر غالب ٓاجائيں او
يہ جملہ ضمنی طور پر پيغمبر کی ايک طرح سے تسلی اور دلجوئی کے لئے ہے کہ وه لوگوں کے کفر و گناه پر اصرار 

گر ٓايات سے ه رگز مايوس نہ ہو جائيں اور اس راه ميں ہم سفروں کی کمی سے ملول ِ خاطر نہ ہوں ، جيسا کہ قرٓان کی دي
  ميں بھی ہے مثالً :

 ً   فلعلک باخع نفسک علٰی ٰاثارھم ان لم يومنوا بھذا الحديث اسفا
  )۶اے پيغمبر ! گويا تو چاہتا ہے کہ قرٓان ان کے ايمان نہ النے پر شدت تاسف سے اپنی جان گنوابيٹھے(کہف۔ 

پاس کوئی عذر و بہانہ نہيں ہے کيونکہ  قرٓان مزيد کہتا ہے کہ در اصل تريری دعوت کو قبول نہ کرنے کے لئے ان کے
“ تو نے ا س کے بدلے ان سے ہر گز کوئی اجر مزدوری نہيں چاہی ”عالوه اس کے کہ اس ميں حق کی نشانياں واضح ہيں 

  کہ جسے وه مخالفت کا بہانہ بنا سکيں ( َوَما تَْسٔاَلُھُْم َعلَْيِہ ِمْن ٔاَْجٍر) ۔
اور يہ عام و خاص تمام انسانوں“ وں کے لئے اورعالمين کے لئے ايک دھانی ہے يہ ايک عمومی دعوت ہے اور سب جہان”

  کے لئے بچھا يا گيا ايک دسترخوان ہے ( ٕاِْن ھَُو ٕاِالَّ ِذْکٌر لِْلَعالَِميَن) ۔
ن ميں بہت آسمان و زمي”’ وه در اصل اس لئے گمراه ہوئے کہ ان کے پاس کھلی اور بينا ٓانکھ اور سننے والے کان نہيں ہيں 

َوَکٔاَيِّْن ِمْن آيٍَة فِی السََّماَواِت “ ( سے خدائی ٓايات ہيں کہ وه جن کے قريب سے گزرجاتے ہيں اور ان سے منہ پھير ليتے ہيں 
وَن َعلَْيہَا َوھُْم َعنھَا ُمْعِرُضوَن ) ۔   َوااْلَْٔرِض يَُمرُّ

بح کے وقت ٓافتاب افق ِ مشرق سے سر نکالتا ہے ۔ اس کی يہی حوادث کہ جنہيں ہر روز وه اپنی ٓانکھ سے ديکھتے ہيں ۔ ص
سنہری کرنيں پہاڑوں دّرو ں ، صحرأوں اور دريأوں پر پڑتی ہيں اور شام کے وقت افق مغرب ميں ڈوب جاتا ہے اور رات 

  کی گہری سياه چادر ہر جگہ کو ڈھانپ ديتی ہے ۔
، پرندوں، حشرات اور انسانوں ميں زندگی کا يہ شور و  عجيب و غريب نظام کے يہ اسرار ، يہ طلوع و غروب، سبزوں

غوغا ، يہ نديوں زمزمہ ، نسيم سحری کا يہ ہمہمہ اور يہ سب عجيب و دلنشين نقش کہ وجود کے درو ديوار پر ہيں ۔ اس قدر
 کوئی نشان تھا ۔ٓاشکار ہيں کہ جو کوئی ان ميں اور ان کے خالق ميں غو ر و فکر نہ کرے وه ايسے ہی ہے جيسے ديوار پر 

بہت چھوٹے چھوٹے امر ہيں جو ظاہرا ً کوئی اہميت نہيں رکھتے ، جن کے قريب سے ہم بے اعتنائی سے گزر جاتے ہيں 
ليکن اچانک گہرائی تک پہنچنے واال ماہر پيدا ہوتا ہے جو کئی ماه اور سالوں کے مطالعہ کے بعد عجيب و غريب اسرا ر 

  ے منہ مارے تعجب کے کھلے کے کھلے ره جاتے ہيں ۔معلوم کرتا ہے کہ جن سے دنيا ک
اصولی طور پر اہم بات يہ ہے کہ ہم جانيں کہ اس عالم ک وئی چيز معمولی اور بے اہميت نہيں ہے کيونکہ ہر چيز خد اکی 
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عالم مصنوع و مخلوق ہے ۔ وه خد اکہ جس کا علم المتناہی او رجس کی حکمت بے پاياں ہے ۔ بے وقعت وه لوگ ہيں جو اس
کو بے اہميت اور سر سری سی چيز سمجھتے ہيں ۔ لٰہذا اگر وه ان ٓايات ِ قرٓانی پر کہ جو تجھ پر نازل ہو ئی ہيں ايمان نہيں 

  التے تو اس پر تعجب نہ کر کيونکہ وه ٓايات ِ خلقت پر بھی ايمان نہيں الئے کہ جو ہر طرف پھيلی ہوئی ہيں ۔
وه جو ايمان لے ٓاتے ہيں ان ميں سے بھی اکثر کا ايمان خالص نہيں ہے بلکہ اس ميں شرکبعد والی ٓايت ميں مزيد کہتا ہے : 

ِ ٕاِالَّ َوھُْم ُمْشِرُکوَن ) ۔ہو سکتا ہے وه خود سمجھتے ہوں کہ وه خالص موم ن ہيں ليکن کی ٓاميزش ہے ( َوَما يُْؤِمُن ٔاَْکثَُرھُْم بِا
  شر ک کی رگيں عموماً ان کے

  اور کردار ميں موجود ہوتی ہيں ۔ افکار ، گفتار
ايمان صرف يہ نہيں کہ انسان صرف وجود خدا کا اعتقاد رکھتا ہوبلکہ ايک خالص موحدوه ہے جس کے قلب و جان ميں خدا 
کے عالوه کسی شکل ميں کوئی معبود نہ ہو۔ اس کی گفتار خد اکے لئے ، اس کے اعمال خدا کے لئے اور اس کا ہر کام اسی

  ام پائے ۔کے لئے انج
خدا کے قانون کے عالوه کسی قانون کو قبول نہ کرے اور ا سکے غير کی بندگی کا طوق اپنی گردن ميں نہ ڈالے اور خدا 
يہ فرامين ک ودل و جان سے قبول کرے چاہے وه اس کے ميالن کے مطابق ہوں يا نہ ہوں ۔ خدا او رہوائے نفس کے انتخاب

ماار کرے ۔ يہ ہے ہر قسم کے شرک سے پاک ايمان ۔ عقيدے کا شرک ، گفتاگر اور کے دوراہے پر ہميشہ خدا کو مقدم ش
عمل کا شرک ، اگر ہم واقعاً ہر پہلو کے بارے ميں باريک بينی سے کام ليں تو ديکھيں گے کہ سچے ، خالص اور حقيقی 

  موحد بہت کم ہيں ۔
  فرمايا: اسی بناء پر اسالمی روايات ميں ہے کہ امام صادق عليہ السالم نے

  الشرک اخفی من دبيب النمل
  )١۶٩٧ص  ١انسانی اعمال ميں شرک چيونٹی کی چال سے بھی زياده مخفی ہے ۔ ( سفينة البحار جلد 

  يہ بھی روايت ہے :
جاء ان اخوف ما اخاف عليکم الشرک االصغر قالوا وما الشرک االصغر يا رسول هللا ؟ قال الريا، يقول هللا تعالٰی يوم القيامة اذا 

  الناس باعمالھم اذھبوا الٰی الذين کنتم تراء ون فی الدنيا ، فانظروا ھل تجدون عندھم من جزاء ؟ !
  رسول هللا نے فرمايا:

  خطر ناک ترين چيز کہ جس کا مجھے تم سے خوف ہے شرِک اصغر ہے ۔
  اصحاب نے پوچھا :

  يا رسول هللا : شرک ِ اصغر کيا ہے :
  فرمايا:

دن جب لوگ اپنے اعمال کے ساتھ بار گاه خد امينحاضر ہوں گے تو پر وردگار انہيں کہ جو ددنيا ميں  ريا کاری ، قيامت کے
ريا کرتے تھے ، فرمائے گا : ان کے پاس جأو کہ جن کے لئے تم ريا کرتے تھے اور ديکھو کہ ان کے ہاں سے تمہيں کوئی

  1اجر ملتا ہے ؟ 
   ٓايت کی تفسير ميں منقول ہے کہ ٓاپ (عليه السالم) نے فرمايا :امام محمد باقر عليہ السالم سے مندرجہ باال

  شرک طاعة وليس شرک عبادة المعاصی التی ترتکبون وھی شرک طاعة اطاعوا فيھا الشيطان فاشرکوا با فی الطاعة لغيره
تکب ہوتے ہيں وه اس ٓايت سے مراد اطاعت ميں شرک کرنا ہے نہ کہ عبادت ميں شرک کرنا اور جن گناہوں کے لوگ مر

  شرک اطاعت
ہے کيونکہ اس ميں وه شيطان کی اطاعت کرتے ہيں اور اس عمل کی بناء پر خدا کے لئے اطاعت ميں شريک کے قائل 

  2ہوتے ہيں ۔ 
ہے اس معنی ميں کہ کوئی نعمت خدا کی طرف سے انسان کو “ شرک ِ نعمت ” بعض دوسری روايات ميں ہے کہ مراد 

يہ نعمت فالشخص کی طرف سے مجھے پہنچی ہے ، اگر وه نہ ہوتا تو ميں مرجاتا يا ميری زندگی  پہنچے او روه کہے کہ
  ۔) ۴٧۶ص  ٢تباه ہوجاتی اور ميں بے چاره ره جاتا ۔( نور الثقلين جلد 

  يہاں غير خد اکو روزی اور نعمات بخشنے ميں خدا کا شريک شمارکيا گيا ہے ۔
سے مراد کفر، انکار خدا اور ظاہری طور پر بت پرستی کرنا نہيں ہے ۔ جيسا کہ  خالصہ يہ کہ مندرجہ باالٓايت ميں شرک

  امام علی بن موسٰی رضا (عليه السالم) سے نقل ہوا ہے کہ ٓاپ (عليه السالم) نے فرمايا :
  شرک اليبلغ بہ الکفر
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  ايسا شرک جو کفر کے درجے تک نہ پہنچے ۔
  م امر شامل ہيں ۔البتہ وسيع مفہوم کے لحاظ سے شرک ميں يہ تما

زير بحث ٓاخری ٓايت ميں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ايمان نہيں الئے ، جو خدا کی واضح ٓايات کے قريب سے بے خبر گز 
رجاتے ہيں او رجو اپنے اعمال ميں مشرک ہيں خدا تعالٰی انہيں خبر دار کرتے ہوئے کہتا ہے : کيا يہ لوگ اپنے آپ کو اس 

ں کہ اچانک اور بغير کسی تمہيد کے انہيں عذاب الٰہی ٓاگھيرے ، احاطہ کرنے واال ايسا عذاب کہامر سے مامون سمجھتے ہي
ور عظيم خد ائی جو ان کے سب کو ٓاگھيرے( ٔاَفَٔاَِمنُوا ٔاَْن تَأْتِيَھْم َغاِشيَةٌ ِمْن َعَذاِب هللاِ ) ۔اور يا يہ کہ ناگہاں قيامت ٓاپہنچے ا

ب کتاب شروع ہو جائے کہ جب وه بے خبر اور غافل ہوں (ٔاَْو تَأْتِيَھُْم السَّاَعةُ بَْغتَةً َوھُْم عدالت لگ جائے اور ان کا حسا
  الَيَْشُعُروَن) ۔

ڈھانپنے والی چيز اور ڈھکنے کے معنی ميں ہے ۔ ديگر چيزوں کے عالوه ھگوڑے کی زين پر ڈالنے جانے ” غاشيہ” 
ے ڈھانپ ديتا ہے ۔ يہاں پر اس سے مراد وه سزا ہے جو تمام بد کاروں کا والے بڑے کپڑے کو بھی غاشيہ کہتے ہيں جو اس

  3گھير لے گی ۔ 
سے مراد قيامت ہے جيسا کہ بہت سی دوسری قرٓانی ٓايات ميں يہ لفظ اسی معنی ميں ٓايا ہے ۔ البتہ يہ احتمال بھی “ ساعة ”

بار بار کہتی ہيں کہ قيامت کے دن کا ٓاغاز بہت ہی زياده  ہولناک حوادث کے لئے کنايہ ہوکيونکہ قرٓانی ٓايات“ ساعة” ہے کہ 
ہولناک حوادث کے ايک سلسلے سے ہوگا ۔ مثالً زلزلے ، طوفان اور بجلياں ياموت کی گھڑی کی طرف اشاره ہے ۔ پہلو 

  تفسير زياده صحيح معلوم ہوتی ہے ۔

   111تا  108سوره يوسف/ 

  لَی هللاِ َعلَی بَِصيَرٍة ٔاَنَا َوَمْن اتَّبََعنِی َوُسْبَحاَن هللاِ َوَما ٔاَنَا ِمْن اْلُمْشِرِکيَن۔۔ قُْل ھَِذِه َسبِيلِی ٔاَْدُعو إِ ١٠٨
َکاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبلِھْم ِض فَيَْنظُُروا َکْيَف ۔ َوَما ٔاَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِک ٕاِالَّ ِرَجااًل نُوِحی ٕاِلَْيِھْم ِمْن ٔاَْھِل اْلقَُری ٔاَفَلَْم يَِسيُروا فِی ااْلَٔرْ ١٠٩

  َولََداُر اآْلِخَرِة َخْيٌر لِلَِّذيَن اتَّقَْوا ٔاَفاَلَتَْعقِلُوَن ۔
َی َمْن نََشاُء َوالَيَُردُّ ١١٠ ُسُل َوظَنُّوا ٔاَنّھُْم قَْد ُکِذبُوا َجائَھُْم نَْصُرنَا فَنُجِّ   ْن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِميَن ۔ بَأُْسنَا عَ ۔ َحتَّی ٕاَِذا اْستَْيئََس الرُّ
 يََدْيِہ َوتَْفِصيَل ُکلِّ َشْیٍء َوھًُدی َوَرْحَمةً ۔ لَقَْد َکاَن فِی قََصِصِھْم ِعْبَرةٌ اِلُْٔولِی ااْلَْٔلبَاِب َما َکاَن َحِديثًا يُْفتََری َولَِکْن تَْصِديَق الَِّذی بَْينَ ١١١

  لِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن ۔
  ترجمہ
يہ ميرا راستہ ہے کہ ميں اور ميرے پروکار پوری بصيرت سے لوگوں کو خد اکی طرف دعوت ديتے ہيں ۔  ۔ کہہ دو :١٠٨

  خدا منزه ہے او رميں مشرکين ميں سے نہيں ہوں ۔
۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہيں بھيجا مگر شہر والوں ميں سے ان مردوں کو کہ جن کی طرف ہم نے وحی کی ہے ۔ ١٠٩

مخالفين نے ) زمين ميں سير نہيں کی کہ وه ديکھيں کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کيا انجام ہوا  کيا ( تيری دعوت کے
  اور ٓاخرت کا گھر پر ہيز گاروں کے لئے بہتر ہے کيا تم عقل و فکر سے کام نہيں ليتے ۔

پيغمبر مايوس ہو گئے اور  ۔ ( انبياء نے اپنی دعوت اور دشمنوں نے اپنی مخالفت اسی طرح جاری رکھی) يہاں تک کہ١١٠
انہوں نے گمان کيا کہ (حتی مومنين کے چھوٹے سے گروه نے بھی ) ان سے جھوٹ بوال تو اس موقع پر جاری مدد ان کے 

پاس ٓائی۔ ہم جس شخص کو چاہتے ہيں نجات ديتے ہيں اور زياں کار قوم کے لئے ہماری سزا اور عذاب کو پلٹا يانہيں 
  جاسکتا ۔

گزشتوں ميں صاحبان ِ فکر کے لئے درس عبرت ہے ۔ يہ واقعات جھوٹی بات نہيں تھے بلکہ ( ٓاسمانی وحی ۔ ان کی سر١١١
ہے اور ) گزشتہ ٓاسمانی کتب ) سے ہم ٓاہنگ ہيں جو اس کے سامنے ہيں اور ہر چيز ( کہ جو سعادت انسانی کی بنياد ہے ) 

  ايمان اليا ہے ۔کی تشريح اور ہدايت و رحمت ہے ايسے گروه کے لئے کہ جو 
..............  

  ۔۵٣ص  ۵۔ تفسير فی ظالل جلد 1
  ۔٢٩٢ص  ٢و اصول ِ کافی جلد  ۴٧۵ص  ٢۔ نور الثقلين جلد 2
  کی صفت ہے کہ جو مقدر ہے ۔“ عقوبہ” يہاں اس لئے مونث ہے کہ يہ لفظ“ غاشيہ”۔ 3



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

 
 

  عبرت کے زنده درس 

، دين ، روش اور خط کو مشخص کرنے کے لئے کہا گيا ہے ۔ فرمايا گيا  زيرنظر پہلی ٓايت ميں پيغمبر اسالم سے اپنے ٓائين
ہے : کہہ دو : ميری راه اور طريقہ يہ ہے کہ سب کو هللا کی طرف ( کہ جو ايک اکيال خدا ہے ) دعوت دوں( قُْل ھَِذِه َسبِيلِی 

  ٔاَْدُعو ٕاِلَی هللاِ ) ۔
ری يا تقليداً اختيار نہيں کيا بلکہ ميں خود او رميرے پروکا ردنيا کے اس کے بعدمزيد فرمايا گياہے : يہ سفر ميں نے بے خب

  سب لوگوں کو اس راستے کی طرف ٓاگاہی اور بصيرت سے بالتے ہيں (َعلَيبَِصيَرٍة ٔاَنَا َوَمْن اتَّبََعنِی) ۔
نے واالہے اسے چاہيئے کہ يہ جملہ نشاندہی کرتا ہے کہ پيغمبر اکرم کا پير وکار ہر مسلمان اپنے مقام پر حق کی طرف بال

رہبر کو کافی ” اپنی گفتار اور کردار سے دوسروں کو راه ِ خدا کی طرف دعوت دے ۔ نيز يہ جملہ نشاندہی کرتا ہے کہ 
  بصيرت ، بينائی اور ٓاگاہی کا حامل ہونا چاہئيے ورنہ اس کی دعوت حق کی طرف نہيں ہوگی ۔

وه ذات جس کی طرف ميں دعوت ديتا ہوں . ہر قسم کے عيب ، نقص ، شبيہ  اس کے بعد بطور تاکيد کہا گياہے : خد يعنی
  اور شريک سے

  پاک او رمنزه ہے (و سبحان هللا ) ۔
اور ميں اس کے لئے کسی قسم کے شبيہ و شريک “ ميں مشرکين ميں سے نہيں ہوں :” مزيد تاکيد کے لئے ارشاد ہوتا ہے 

  ُمْشِرِکيَن) ۔کا قائل نہيں ہوں ( َوَما ٔاَنَا ِمْن الْ 
واقعاًايک سچے رہبر کی ذمہ داريوں ميں سے ہے کہ صراحت سے اپنے پروگراموں اور اہداف کا اعالن کرے او روه خود 
اور اس کے پيرو کار بھی ايک مشخص پروگرام کی پيروی کريں ۔ نہ يہ کہ اس کا ہدف ، روش اور طريقہ ابہام ميں ہو يايہ 

رہاہو۔ اصولی طور پر سچے رہبروں کو جھوٹے رہبروں سے جد اپہچاننے کا يہی ايک کہ ہر ايک الگ الگ راه پر چل 
راستہ ہے کہ يہ صراحت سے گفتگو کرتے ہيں اور ان کا راستہ واضح ہوتا ہے جب کہ جھوٹے کاموں کا چھپائے رکھتے 

  ہيں اور ہميشہ مبہم پہلو دار باتيں کرتے ہيں ۔
ات کے بعد اس ٓايت کا ٓانا اس طرف اشاره ہے کہ ميری راه و رسم خد اکے عظيم حضرت يوسف (عليه السالم) سے متعلق ٓاي

پيغمبر حضرت يوسف (عليه السالم) کی راه و رسم سے جدا نہيں ہے ۔ وه بھی ہميشہ يہاں تک کہ گوشٔہ زندان ميں بيٹھ کر 
شمار کرتے تھے کہ جو تقليداً  بھی خدائے واحدو قہار کی طرف دعوت ديتے تھے اور اس کے اغيار کو اسماء بے مسمیٰ 

  جاہلوں کے ايک گروه سے دوسرے تک پہنچے تھے ۔ جی ہاں ! ميری روش او رتمام انبياء کی روش يہی ہے ۔
گمراه اور نادان قوموں کی طرف سے انبياء پرہميشہ يہ اعتراض ہوتا تھا کہ وه انسان کيوں ہيں ، يہ ذمہ داری فرشتے کے 

گئی ؟ طبعاً زمانٔہ جاہليت کے لوگ بھی پيغمبر اسالم پر ان کی عظيم دعوت کے جواب ميں يہی کندھے پر کيوں نہيں رکھی 
اعتراض کرتے تھے لٰہذا قرٓان مجيد ايک مرتبہ پھر اعتراض کا جواب ديتا ہے : ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پيغمبر نہيں 

مرد کہ جو ٓاباد شہروں اور عوامی مراکز  بھيجے مگر يہ کہ وه مرد تھے کہ جن کی طرف وحی نازل ہوتی تھی ، ايسے
  سے اٹھتے تھے ( َوَما ٔاَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِک ٕاِالَّ ِرَجااًل نُوِحی ٕاِلَْيِھْم ِمْن ٔاَْھِل اْلقَُری) ۔

وه بھی انہی شہروں اور ٓاباد يوں ميں دوسرے انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے او رلوگوں سے ميل جول رکھتے 
  ان کی مصيبتوں ، تکليفوں ، ضروتوں اور مشکلوں سے اچھی طرح ٓاگاه تھے ۔ تھے ۔

ہر قسم کے شہر ٓاباد ی کو “ قرية ”ٓايا ہے ، يہاں يہ بات قابل توجہ ہے کہ عربی زبان ميں لفط “ من اھل قریٰ ” ٓايت ميں لفظ 
ہے بيان ۔ ہوسکتا ہے يہ ضمنی طور پر ا س کے مقابلے ميں استعمال ہوتا ہے جس کا معنی “ بدو”کہا جاتا ہے او ريہ لفظ 

طر اشاره ہو کہ انبياء الٰہی ہر گز بيابانوننشينوں ميں سے نہيں ہوتے تھے ( جيسا کہ بعض مفسرين نے تصريح بھی کی ہے )
زندگی کيونکہ بيابانوں ميں گردش کرنے والے عام طور پر جہالت ، نادانی اور قساوت قلبی ميں گرفتار ہوتے ہيں اور مسائل

  اور روحانی و مادی ضروريات سے بہت کم ٓاگاہی رکھتے ہيں ۔
يہ ٹھيک ہے کہ سر زمين حجاز ميں صحرا نورد اعراب او ربدو بہت زياده تھے ليکن پيغمبر اسالم مکہ ميں مبعوث ہوئے 

وسف (عليه السالم) کہ جو اس وقت نسبتاً بڑا شہر تھا اور يہ ٹھيک ہے کہ کنعان کا عالقہ سر زمين مصر کہ جس ميں ي
حکومت کرتے تھے کے مقابلے ميں کوئی اہميت نہيں رکھتا تھا اسی بناء پر حضرت يوسف (عليه السالم) نے اس کے بارے

استعمال کيا ليکن ہم جانتے ہيں پيغمبر خد احضرت يعقوب (عليه السالم) اور ان کے بيٹے کبھی بھی “ بدو” ميں لفظ 
  ں تھے بلکہ ايک چھوٹے سے قصبے کنعان ميں زندگی بسر کرتے تھے ۔صحرانورد اور بياباں نشين نہي

پھر مزيد فرمايا گيا ہے : يہ جو تيری دعوت کے خالف ہيں ، جب کہ تيری دعوت توحيد کی طرف ہے ان کے لئے بہتر ہے 
انجام کيا ہو گا ۔ کيا انہوںکہ جائيں اور گزشتہ لوگوں کے ٓاثار اور نشانات ديکھيں تاکہ يہ سمجھ سکيں کہ ان کی مخالفتوں کا 
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ُروا نے زمين ميں چل پھر کر نہيں ديکھا کہ وه ديکھ سکتے کہ گذشتہ قوموں کا انجام کيا ہوا ( ٔافَلَْم يَِسيُروا فِی ااْلَْٔرِض فَيَْنظُ 
  َکْيَف َکاَن َعاقِبَةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبلِھْم) ۔

گزشتہ لوگوں کے ٓاثار کا مشاہده اور عذاب الٰہی کی تباه کن ضربوں روئے زمين پر گردش ۔ “ زمين ميں سير ” کيونکہ يہ
کے نتيجے ميں ان کے محلوں اور ٓاباديونکی ويرانی بہترين درس ہے ۔ يہ زنده اور محسوس درس ہے اور ايسا درس ہے 

  جوسب کے لئے قابل لمس ہے ۔
 کے لئے مسلماً بہتر ہے ( َولََداُر اآْلِخَرِة َخْيٌر لِلَِّذيَن اتَّقَْوا ) ۔ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے : اور ٓاخرت کا گھر پر ہيز گاروں 

ہے  کيا تمام عقل سے کام نہيں ليتے اور اپنی فکر و نظر کو کام ميں نہيں التے (ٔاَفاَلَتَْعقِلُوَن ) ۔کيونکہ يہاں کا گھر تو ناپائيدار
يکن وہاں کا گھر جاودانی ہے اور ہر قسم کے نج و تکليف اور ۔ يہاں تو طرح طرح کے مصائب و ٓاالم و تکليفيں ہيں ل

  پريشانی سے خالی ہے ۔ 
بعد والی ٓايت ميں انبياء کی زندگی کے حساس ترين اور زياده بحرانی لمحات کی طرف اشاره کرتے ہوئے قرٓان کہتا ہے : 

ے رہتے تھے اور دوسری طرف گمراه خدائی پيغمبر حق کی طرف دعوت دينے کی راه ميں استقامت دکھاتے تھے اور ڈٹ
اور سر کش قوميں اپنی مخالفت کو اس طرح جاری رکھتی تھيں کہ ٓاخر کار انبياء مايوس ہو جاتے اور گمان کرنے لگتے کہ

شايد مومنين کے چھوتے سے گروه نے بھی ان سے جھوٹ بوال ہے اور اپنی دعوت کے راستے ميں وه تن نہا ہيں ۔ اس 
ف سے ان کی اميد ختم ہو گئی تو ہماری طرف سے نصرت و کاميابی ٓاپہنچی جسے ہم چاہتے ہيں اور وقت کے جب ہر طر

  اہل پاتے ہيں ، نجات ديتے ہيں
  

َی َمْن نََشاُء) ۔ ُسُل َوظَنُّوا ٔاَنّھُْم قَْد ُکِذبُوا َجائَھُْم نَْصُرنَا فَنُجِّ   ١( َحتَّی ٕاَِذا اْستَْيئََس الرُّ
ايا گيا ہے : ہمارا عذا ب و عقاب گنہگار اور مجرم قوم سے پلٹا ی انہيں جائے گا ( َوالَيَُردُّ بَأُْسنَا َعْن ٓايت کے ٓاخر ميں فرم

  اْلقَْوِم اْلُمْجِرِميَن ) ۔
يہ ايک سنت اٰلہی ہے کہ جب مجرمين اپنے کام پر اصرار کرتے ہيں اور اپنے اوپر ہدايت کے دروازے بند کرليتے ہيں اور 

حجت ہو جاتی ہے تو پھر خدا ئی عذا ب اور سزائيں ان کا تعاقب کرتی ہيں اور پھر کسی کی قدرت ميں نہيں کہ  ان پر اتمام
  انہيں پلٹا سکے ۔

  کس گروه کے بارے ميں ہے ، مفسرين کی مختلف ٓاراء ہيں ۔“ظنوا انھم قد کذبوا ” اس ٓايہ کی تفسير کے متعلق اور يہ کہ 
ہا ہے يہی تفسير بہت سے علماء نے انتخاب کی ہے ۔ اس کا خالصہ يہ ہے کہ انبياء کا جو کچھ ہم نے سطور باال ميں ک

معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا تھا کہ وه گمان کرنے لگتے کہ بغير کسی استثناء کے تما م لوگ ان کی تکذيب کريں گے يہاں 
  يں ۔تک کہ اظہار ايمان کرنے والے مومنين بھی اپنے عقيدے ميں ثابت قدم نہيں ہ

کا فاعل مومنين ہيں ۔ يعنی مشکالت اور بحران کا عالم يہ ہوتا “ ظنوا” اس کی تفسير ميں يہ احتمال بھی ظاہر کيا گيا ہے کہ 
کہ ايمان النے والے يہ خيال کرتے کہ کہيں انبياء کی طرف سے ديا جانے وال نصرت و کاميابی کا وعده غلط نہ ہو او ريہ 

  ان النے والوں ميںسوئے ظن اور تزلزل نئے ايم
  پيدا ہو نا کوئی بعيد نہيں ہے ۔

انبياء بال کش و سبہ بشر تھے ۔ جب انہيں زياده ” بعض نے ٓايت کی ايک اور تفسير بھی کی ہے جس کا خالصہ يہ ہے کہ 
بند ہو گئے ہيں  طوالنی حاالت کا سامنا ہو تا تو حاال ت کی اس سنگينی کا اثر ان پر بھی ہو تا ۔ وه ديکھتے کہ تمام دروازے

او رکشائش کا کوئی راستہ دکھائی نہيں ديتا ، طوالنی حوادث کے تھپيڑمسلسل انہيں پڑتے اور جن مومنين کے صبر کا يمانہ
  لبريز ہو جاتا ان کی فرياد متواتر ان کے کانوں سے تکراتی رہتی ۔

ے اختيار يہ فکر ان کے دماغ سے ٹکراتی کہ جی ہاں ! اس حالت ميں ايک ناپائيدار لمحے ميں طبيعت بشری کی بناء پر ب
کہيں ايسا نہ ہو کہ کاميابی کا وعده ہی غلط ثابت ہو جائے يا ممکن ہے کاميابی کا وعده ايسے شرائط سے مشروط ہو کہ جو 

حاصل نہ ہوئی ہوں ليکن بہت جلد وه اس فکر پر غالب ٓاجاتے اور اسے صفحہ دل سے محوکرديتے او راميد کی بجلی ان 
  ۔“ ے دلوں ميں کوندنے لگتی اور ا س کے ساتھ ہی کاميابی کے ٓاثار اور ہرا ول دستے ظاہر ہو تے ک

  سے شاہد پيش کيا ہے : ٢١۴اس تفسير کے لئے انہوں نے سوره بقره کی ٓايہ 
  حتی يقول الرسول و الذين ٰامنوا معہ نصر هللا

س گئيں اور وه خود سے لرزنے لگيں يہاں تک کہ ان کے يعنی ۔ گزشتہ قوميں شدائد ومصائب کے بھنور ميں اس طر پھن
  پيغمبر اور ان پر ايمان النے والے پکارکے کہتے تھے : کہاں ہے خدا کی نصرت .ليکن انہيں جواب ديا جاتا تھا :

  اال ان نصر هللا قريب
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ہ احتمال ذکر کرنے کے بعد مفسرين کی ايک جماعت مثالً طبرسی نے مجمع البيان ميں اور فخر رازی نے تفسير کبير ميں ي
  اسے بعيد قرار ديا ہے کيونکہ مقاِم انبياء سے اس قدر بھی بعيد ہے ۔

  بہر حال پہلی تفسير زياده صحيح ہے ۔
اس سوره کی ٓاخری ٓايت ايک جامع مضمون کی حامل ہے ۔ ا س ميں وه تمام مباحث مختصر سے الفاظ ميں جمع کرديئے 

يں اور وه يہ کہ حضرت يوسف (عليه السالم) ، ان کے بھائيوں ، گزشتہ انبياء و مرسلين گئے ہيں جو اس سوره ميں گزرے ہ
اور مومن و غيره قوموں کی سر گزشتاور حاالت ِ زندگی ميں غور وفکر کرنے والے تمام صاحباِن عقل کے لئے عبرت کے

  َْٔلبَاِب ) ۔عظيم درس موجود ہيں ( لَقَْد َکاَن فِی قََصِصِھْم ِعْبَرةٌ اِلُْٔولِی ااْل 
گزرے ہؤوں کی سر گزشت ايک ٓائينہ جس ميں فتح و شکست ، کاميابی و ناکامی ، خو بختی و بد بختی اور سر بلندی و ذلت 

سب کچھ بھی ديکھا جاسکتا ہے ، خالصہ يہ کہ انسان اس ٓائينے ميں وه کچھ ديکھ سکتا ہے جو اس کی زندگی ميں اہميت 
کچھ بھی ديکھ سکتا ہے جو ا س کی زندگی ميں اہميت و منزلت نہيں رکھتا ۔ يہ وه ٓائينہ ہے  اور منزلت رکھتا ہے اور وه

جس ميں گزشتہ قوموں اور عظيم رہبروں کے تمام تجر بات کا ماحصل نظر ٓاتا ہے ۔ يہ ايک ايسا ٓائينہ ہے کہ جس کا مشاہده 
  زندگی واال کر ديتا ہے ۔ کم عمر والے انسان کو تمام عالم بشريت کی عمر کے برابر طوالنی

  ليکن صرف اولو االباب اور صاحبان فکر ہی ہيں جو اس عجيب و غريب ٓائينہ سے ان نقوش عبرت کو ديکھ سکتے ہيں ۔
  مزيد فرمايا گيا ہے : جو کچھ کہا گياہے کوئی گھڑا ہوا افسانہ اور خيالی داستان نہيں ہے (َما َکاَن َحِديثًا يُْفتََری ) ۔

و تجھ پر نازل ہوئی ہيں اور گزشتہ لوگوں کو صحيح تاريخ کے چہرے سے پرده ہٹاتی ہيں تيرے دماغ اور فکر يہ ٓايات ج
بلکہ يہ ايک عظيم ٓاسمانی وحی ہے ، گزشتہ انبياء کی بنيادی کتب کی تصديق کرتی ہے اور ان کی ” کی پيدا وار نہيں ہيں 

  َن يََدْيِہ) ۔(َولَِکْن تَْصِديَق الَِّذی بَيْ “ شہادت ديتی ہے 
عالوه ازيں جس چيز کی انسان کو ضرورت ہے اور جو کچھ اس کی سعادت اور تکامل کے لئے درکار ہے وه ان ٓايات ميں 

  ٓايا ہے ( َوتَْفِصيَل ُکلِّ َشْیٍء) ۔
(َوھًُدی اسی بناء پر يہ جستجو کرنے والوں کے لئے سرمائہ ہدايت ہے اور تمام ايمان النے والوں کے باعِث رحمت ہے 

  َوَرْحَمةً لِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن ) ۔
گويا مندرجہ باال ٓايت ميں اس نکتے کی طرف اشاره کرنا چاہتی ہے کہ کوبصورت اور دل انگيز داستانيں و بہت ہيں اور 

کی سر تمام قوموں ميں ہميشہ خيالی اور دلکش افسانے بہت رہے ہيں . کہيں کوئی يہ تصور نہ کرے کہ يوسف (عليه السالم)
  گزشت يا قرٓان ميں ٓانے والے ديگر انبياء کے واقعات بھی اسی قبيل سے ہيں ۔

يہ امر بہت اہم ہے کہ يہ عبرت انگيز اور جھنجھوڑ نے والے واقعات عين حقيقت ہيں اور ان ميں ذره بھر انحراف نہيں اور 
بہت زياده ہے کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ خيالی  نہ کوئی خارجی چيز ان ميں شامل کی گئی ہے ۔ اسی بنا ء پر ان کی تاثير

افسانہ کتنا ہی جاذب نظر ، ہالدينے واال اور مرتب و منظم ہو اس کی تاثير ايک حقيقی واقعے کی نسبت کچھ بھی نہيں ہے 
  ..کيونکہ :

لرز نے لگتا ہے تو  اوالً:۔ جس وقت سننے واال پڑھنے واال داستان کے زياده ہيجان انگيز لمحات تک پہنچتا ہے اور اس سے
اچانک يہ خيال بجلی کی کرنٹ کی طرح اس کے دماغ ميں پيدا ہوتا ہے کہ يہ ايک خيالی تصوراتی چيز سے زياده کچھ نہيں

  ہے ۔
ثانياً:۔يہ واقعات اور داستانيں در اصل انہيں پيش کرنے والے کی فکر کو بيان کرتی ہيں ۔ وه اپنے افکار اور خواہشات کا 

  کے ہيرو کے کردار ميں مجسم کرتا ہے ۔ نچور داستان
لٰہذا ايک خيالی داستا ن ايک انسان کی فکر سے زياده کچھ نہيں ہے اور يہ چيز ايک عينی حقيقت سے بہت مختلف ہے 

۔خيالی بات کہنے والے کی نصيحت اور وعظ سے زياده حيثيت نہيں رکھتی ليکن انسانوں کی حقيقی تاريخ کی يہ صورت 
  و نتيجہ خيز ، پر بر کت اور ہر لحاظ سے راه کشا ہوتی ہے ۔نہيں ہے وه ت

  
  سورٔه يوسف (عليه السالم)کا اختتام

  
  پروردگارا !

  ہميں چشم بينا ، گوش سنوا اور قلب دانا مرحمت فرما ۔
تاکہ ہم گزشتہ لوگوں کی سر گزشتوں سے اپنی نجات کے راستے تالش کرسکيں اور ان مشکالت سے نکل جائيں کہ جن 

  يں اس وقت ہم غوطہ زن ہيں ۔م
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  خدا وندا !
  ہميں تيز نگاه عطا فرما ۔

تاکہ ہم اقوم ِ عالم کے انجام سے سبق حاصل کريں اور کايابی کے بعد اختالف و انتشار کی بناء پر دردناک ترين شکستوں 
  ميں چلی ہيں ۔سے دوچار ہونے والی اقوام کو ہم ديکھيں اور اس طرح ہم اس راستے پر نہ چليں جس پر وه قو

  باراٰلہا !
  ہميں ايسی خالص نيت عطا فرما . کہ

  ہم نفس کے ديو کے سر پر پأوں رکھ ديں اور ايسی معرفت عطا فرما .کہ
  ہم کاميابی پر مغرور نہ ہوں اور ايسی گزشت و بخشش عطا فرم کہ

  اگر دوسرا ہم سے بہتر اکام انجام دے تو وه کام ہم اس کے سپرد کرديں ۔
چيزيں تو ہميں مر حمت فرمادے تو ہم تمام مشکالت پر کاميابی حاصل کرسکتے ہيں اور ہم اسالم و قرٓان کا چراغ اگر يہ 

  ساری دنيا ميں روشن رکھ سکتے ہيں ۔
..............  

موا علی محذوف جملے کے لئے غايت و انتہا کی شکل ميں ذکر ہوا ہے اور اس کی تقدير اس طرح ہے : ان الرسل اقا“ حتیٰ ’ ’ ۔١
 دوتھم و الکافرين بھم علی مخالفتھم حتٰی ازا تيئس الرسل

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

  ٓاسمان و زمين اورسبزه زار خدا کی نشانياں ہيں 
سورتوں کی  ٢٩اس سوره کے ٓاغاز ميں ہم پھر قرٓا ن کے حروف مقطعات کا سامنا کررہے ہيں ۔ ايسے الفاظ قرٓان کی 

کا مرکب ہيں جو چند ديگر سورتوں کی ابتداء ميں “ الر” اور “ الم” ابتداے ميں ٓائے ہيں ۔ يہاں ٓانے والے حروف در اصل 
نظر ٓاتا ہے اور چونکہ ہر سوره کی ابتداء ميں “ المر”رة ہے جس کی ابتداء ميں الگ الگ ٓائے ہيں ۔ درحقيقت يہ وه واحد سو

جو حروف مقطعات ٓاتے ہيں وه اس سوره کے مضامين کے ساتھ براه راست تعلق رکھتے ہيں لٰہذا احتمال ہے کہ يہ ترکيب 
ونوں قسم سورتوں کے مضامين جو سوره رعد کی ابتداء ميں ٓائی ہے اس طرف اشاره ہے کہ سوره رعد کے مضامين ان د

ٓايا ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ ان سورتوں کے مضامين ميں غور و خو “ اور الر“ الم” کے جامع ہيں جن کی ابتداء ميں 
  کرنے سے اس امر کی تائيد ہو تی ہے ۔

ر سورهٔ  اعراف کے قرٓان کے حروف مقطعات کی تفسير کے بارے ميں اب تک ہم نے سورٔه بقره ، سوره ٓال عمران ، او
  ٓاغاز ميں تفصلی بحث کی ہے کہ جس کی تکرار کی ہم ضرورت محسوس نہيں کرتے۔
  بہر حال اس سوره کی سب سے پہلی ٓايت عظمت قرٓان کے بارے ميں گفتگو کرتی ہے۔

  ١۔“تِْلَک آيَاُت اْلِکتَابِ ” يہ عظيم ٓاسمانی کتاب کی ٓايات ہيں ” 
(َوالَِّذی ٔاُنِزَل ٕاِلَْيَک ِمْن َربَِّک اْلَحقُّ )۔اور اس “ طرف سے تجھ پر نازل ہوا ہے وه حق ہے اور جو کچھ تيرے پر وردگار کی 

ميں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہيں کيونکہ حقائق عينی بيان کرنے واال جہاں ِ ٓافرينش اور اس کے انسان 
  سے روابط عينی کا شاہد ہے ۔

يں مال ہو انہيں ہے ۔ اسی لئے اس کی حقانيت کی نشانياں اس کے چہرے سے ہويدار ہيں اور يہ يہ ايسا حق ہے جو باطل م
  مزيد استدالل کی ضرورت نہيں رکھتا ۔

ليکن اس کے باوجود بوالہوس اور نادان لوگ ، کہ جن کی اکثريت ہے، ان ٓايات پر ايمان نہيں التے (َولَِکنَّ ٔاَْکثََر النَّاِس 
  ۔الَيُْؤِمنُوَن )

کيونکہ اگر انسان کو اس کی اپنی حالت پر چھوڑ ديا جائے اور وه پاک دل معلم کی پيروی نہ کرے کہ جو راِه حيات ميں اس 
کی ہدايت اور تربيت کرے اور اس طرح ہوا و ہوس کی پيروی کرنے ميں بھی ٓازاد ہو تو اکثر وه اپنے ٓاپ کو ان کے اختيار 
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  پر چلے گی۔ ميں دے ديں تو پھر اکثريت راِه حق
اس کے بعد تو حيد اور عالم ٓافرينش ميں خدا کی نشانيوں کے اہم دالئل کی تشريح کی گئی ہے اور خاکی انسان کو ٓاسمانوں 

کی وسعت ميں گردش کرنے پر ابھارا گيا ہے اور ا س کے لئے ان عظيم کروں، ان کے نظام ِ حرکت اور ان کے اسرار کی 
س کی المتناہی اور بے پاياں قدرت و حکمت کو جان سکے، کس قدر خوبصورتی سے فرمايا نشاندہی کی گئی ہے تاکہ وه ا

گيا ہے : خدا وہی ہے جو ٓاسمانوں کو جيسا تم ديکھتے ہو بغير ستون کے قائم کئے ہوئے ہے يا وه انہيں غير مرئی ستونوں 
َماَواِت بَِغيْ    ٢ِر َعَمٍد تََرْونَھَا )۔ کے ساتھ بلند کئے ہوئے ہے ( هللاُ الَِّذی َرفََع السَّ

  کے بارے ميں دو تفسريں بيان کی ہيں :“بَِغْيِر َعَمٍد تََرْونَھَا ” 
  جس طرح تم ديکھتے ہو ٓاسمان بغير ستون کے ہے ( گويا اصل ميں ايسے تھا :(ترونھا بغير عمد ) ۔” پہلی يہ کہ 

ہے کہ ٓاسمانون کو بغير کسی مرئی ستون کے بلند کے لئے کہ جس کا معنی يہ “ عمد ”صفت ہے “ ترونھا” دوسری يہ کہ 
  کيا گيا ، جس کا الزمہ ہے کہ ٓاسمان کے لئے ستون جو غير مرئی ہے ۔

  پہلی بات امام علی بن موسٰی رضا (ع) سے حسين بن خالد کی حديث ميں ٓائی ہے ، وه کہتا ہے :
اس ٓاسمان کی قسم جو راستوں “ ( والسماء ذات الحيک  ”ميں نے امام ابو الحسن (ع) رضا (ع) سے پوچھا : يہ خدا کہتا ہے 

  کا حامل ہے ) اس سے کيا مراد ہے ؟
  امام (ع) نے فرمايا :

  اس ٓاسمان کے زمين کی طرف راستے ہيں ۔
  حسين بن خالد کہتے ہيں : ميں نے عرض کيا:

 فرماتا ہے : ٓاسمان ستون کے بغير ہيں ْ يہ کيسے ہوسکتا ہے کہ ٓاسمان زمين کے ساتھ ارتباطی راستہ رکھتا ہو حاالنکہ خدا
  اس پر امام نے فرمايا:

  سبحان هللا ! ليس هللا يقوم : بغير عمد ترونھا
  سبحان هللا ! کيا خدا نے نہيں فرمايا : بغير ايسے ستون کے جو قابل مشاہده ہو؟

  فقلت بلیٰ 
  راوی کہتا ہے : ميں نے کہا جی ہاں

  فقال ثم عمد وٰلکن الترونھا
  3ا : پس ستون تو ہيں ليکن تم انہيں نہيں ديکھ پاتے ۔ فرماي

اس حديث کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جو زير بحث ٓايت کی تفسير ميں ٓائی ہے ، اس ٓايت نے ايک سائنسی حقيقت کے 
کی  چہرے سے پرده اٹھا يا ہے کہ جو نزول ٓايات کے وقت کسی پر ٓاشکار نہيں تھی کيونکہ اس نے زمانے ميں بطليموس

ہيئت اپنی پوری طاقت کے ساتھ دنيا کے سائنسی مسائل اور لوگوں کے افکار و نظر يات پر حکمران تھی اور اس کے 
مطابق ٓاسمان ايک دوسرے پر پياز کے چھلکے کی طر ح کرات کی شکل ميں تھے ۔ ظاہر ہے اس طرح تو ان ميں کوئی 

کا سہارا ليئے ہو ئے تھا ليکن ان ٓايات کے نزول کے تقريبا ً ايک  بھی معلق اور ستون کے بغير نہ تھا بلکہ ہر ايک دوسرے
  ہزار سال بعد انسانی علم ا س مقام پر پہنچا ہے کہ پياز کے چھلکوں والے افالک کی بات موہومی ہے ۔

ور وه واقعيت يہ ہے کہ ٓاسمانی کرات ميں سے ہر ايک اپنے مدار اور جگہ سے بغير کسی سہارے کے ثابت اور معلق ہے ا
واحد چيز جو انہيں اپنی جگہ پر قائم رکھے ہوئے ہے وه قوت جاذبہ اور دافعہ کا اعتدا ل ہے کہ جن ميں سے ايک ان کے 

  کرات کے جرم سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری ان کی حر کت کے ساتھ مربوط ہے ۔
  جگہ پر قائم رکھے ہوئے ہے ۔ جاذبہ و دافعہ کا يہ اعتدال غير مرئی ستون کی شکل ميں ٓاسمانی کرات کو اپنی

اس سلسلے ميں ايک حديث جو امير المومنين علی (ع) سے نقل ہوئی ہے بہت ہی جاذب نظر ہے ۔ اس حديث کے مطابق امام
  عليہ السالم نے فرمايا :

  4ٰھذه النجوم التی فی السماء مدائن مثل مدائن فی االرض مربوطة کل مدينة الٰی عمود من نور.
ٓاسمان ميں ہيں يہ زمين کے شہروں کی طرح شہر ہيں کہ جن ميں سے ہر شہر دوسرے شہر کے ساتھ ( ہر يہ ستارے جو 

  ستاره دوسرے ستارے کے ساتھ ) نور کے ايک ستون کے ذريعے مربوط ہے ۔
“ ون غير مرئی ست” کيا اس زمانے کے افق ادبيات ميں قوت جاذبہ کی امواج اور ان کے قوِت دافعہ ميں اعتدال کے لئے 

  5سے بڑھ کر روشن اور رسا تعبير ہو سکتی تھی ؟ “ نورانی ستو ن” اور 
اس کے بعدفرمايا گيا ہے : خد انے بغير ستون کے ان ٓاسمانوں کو پيدا کرنے کے بعد کہ جو اس کی المتناہی عظمت و قدرت
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  يں لی (ثُمَّ اْستََوی َعلَی اْلَعْرِش)۔کی واضح نشانی ہيں عرش کا کنٹرول سنبھاال، يعنی عالم ہستی کی حکومت اپنے قبضے م
کے ذيل ميں کافی بحث ہو  ۵۴کے معنی اور اس پر خدا کے تسلط کے مفہوم کے سلسلے ميں سوره اعراف کی ٓايہ “ عرش”

  6چکی ہے ۔
 ٓاسمانوں کی خلقت اور ان پر پروردگار کی حکومت کا ذکرکرنے کے بعد سورج اور چاند کی تسخير کے بارے ميں گفتگو

کی گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : وه وہی ہے جس نے سورج اور چاند کا مسخر کيااور ا نہيں فرمابر دار اور خدمت گزار قرار 
َر الشَّْمَس َواْلقََمَر)۔   ديا (َوَسخَّ

اس سے بڑھ کر اور کيا تسخير ہو گی کہ يہ سب اس کے فرمان کے سامنے سر نگوں ہيں نيز انسانوں اور تمام زنده 
ات کے خدمت گزار ہيں ، نور چھڑکتے ہيں ۔ ايک عالم کو روشن کرتے ہيں ، موجودات کا بستر گرم کرتے ہيں موجود

،موجودات زنده کی پرورش کرتے ہيں اور دريأوں ميں مد جزرپيدا کرتے ہيں ۔ خالصہ يہ کہ تمام حرکتوں اور بر کتوں کا 
  سر چشمہ ہيں۔

ابدی نہيں ہے اور شمس و قمر ميں سے ہر ايک ، ايک مدت ِ معين تک اپنے راستے ليکن جہان ماده کا يہ نظام جاودانی اور 
  پر حرکت جاری رکھے ہوئے ہے (ُکلٌّ يَْجِری اِلََٔجٍل ُمَسّمًی)۔

اس کے بعد قرٓان مزيدکہتا ہے کہ يہ حرکات ، گر دشيں ، ٓامد و شد اور تبديلياں بغير کسی حساب و کتاب کے اور بے نتيجہ 
اور ہر حرکت کے لئے حساب اور ہر حساب کے “ وہی ہے جو تمام کاموں کا تدبير کرتا ہے ” نہيں ہيں بلکہ  و بے فائده

  لئے ہدف اور مقصد نظر ميں رکھتا ہے ( يَُدبُِّر ااْلَْٔمر)۔
ردگار اور وه اپنی ٓايات تمہارے لئے شمار کرتا ہے اور ان کی باريکياں تفصيل سے بيان کرتا ہے تاکہ تمہيں لقائے پر و” 

ُل اآليَاِت لََعلَُّکْم بِلِقَاِء َربُِّکْم تُوقِنُوَن)۔“ دوسرے جہان کا يقين پيدا ہو    (يُفَصِّ
گزشتہ ٓايت انسان کو ٓاسمانوں پر لے جاتی ہے اور عالم باال ميں اسے ٓايات الٰہی کی طر ف متوجہ کرتی ہے دوسری ٓايت 

يتی ہے ، انسان کو زمين ، پہاڑوں ، نہروں ، انواع و اقسام کے پھلوں اور انسان کو تو حيدی ٓايات کے مطالعے کی دعوت د
سورج کے طلو ع و غروب پر غور کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے تاکہ وه سوچ بچار کرے کہ اس مقام ِ ٓاسايش و ٓارام 

  پہلے کيا تھا اور وه اس شکل ميں کيسے ٓايا۔
ياليا (َوھَُو الَِّذی َمدَّ ااْلَْٔرَض)۔اس نے اسے يوں پھياليا کہ وه انسانی زندگی قرٓان کہتا ہے : وه وہی ہے جس نے زمين کو پھ

اور نبا تات و حيوانات کی پرورش کے قابل ہو ۔ تند اور خطر ناک گڑھوں اور ڈھلوانوں ميں پہاڑ داخل کرديئے اور انہيں 
ايا حاالنکہ ابتداء ميں ان کے پيچ و خم ايسے تھے پتھروں کو مٹی ميں تبديل کرکے پر کيا اور ان کی سطح کو قابل حيات بن

  جن ميں انسان کے لئے زندگی بسر کرنے کی گنجائش نہيں تھی ۔
سے يہ احتمال بھی ہے کہ جيسا کہ ماہرين ارض بھی کہتے ہيں ابتداء ميں ساری زمين پانی “ مد االرض” اس جملے ميں 

گيا اور خشکياں تدريجاً پانی سے نما ياں ہو نے لگيں اور دن بدن ان کے نيچے ڈھکی ہو ئی تھی ۔ پھر پانی گڑھوں ميں چال 
  ميں وسعت ِ پيدا ئش ہو تی گئی يہاں تک کہ انہوں نے موجوداه صورت حال اختيار کرلی۔

اس کے بعد پہاڑوں کی پيدائش کے مسئلے کی طرف اشاره کرتے ہوئے قرٓان کہتا ہے : خدا نے زمين ميں پہاڑ بنائے 
  يھَا َرَواِسَی)۔(َوَجَعَل فِ 

کے طور پر تعارف کروايا گيا ہے ۔ “ ) اونچی ميخيں ” يعنی “ ( اوتاد” وہی پہاڑ....کہ جن کا قرٓان کی دوسری ٓايات ميں 
شايد اس کی وجہ يہ ہے کہ نيچے سے پہاڑوں نے ايک دوسرے ميں پنجے ڈالے ہوئے ہيں اور زره کی طرح ساری سطح 

ندرونی دبأو بھی ختم کر سکيں اور باہر سے چاند کی بہت زياده قوت جاذبہ اور مد جزر کو بھی زمين کوڈھانپا ہوا ہے تاکہ ا
روکے رکھيں ، اس طرح سے تزلزل اور دائمی زلزلون کو ختم کر سکيں اور کرٔه زمين کو انسانی زندگی کے ٓارام و سکون 

  کے لئے بر قرار رکھيں ۔
ں کا ذکر گويا اس طرف اشاره ہے کہ زمين نہ اس طرح سے پھيالئی گئی ہے زمين کے پھيالنے اور بچھانے کے بعد پہاڑو

کہ اس ميں کوئی پستی و بلندی نہ ہو کيونکہ اس صورت ميں بارشيں اور پانی اس پر نہ ہوتے اور يا ہر جگہ ايک جوہڑ کی 
ئش سے ان دونوں صورتوں  صورت ميں تبديل ہو جاتی اور اس کی سطح پر دائمی طوفان جاری رہتے ليکن پہاڑوں کی پيدا

ميں امان مل گئی ہے او رنہ ساری زمين پہاڑوں اور در وں پر مشتمل ہے کہ زندگی کے قابل ہی نہ ہو يہ زمين مجموعی 
طور پر ہموار بھی ہے اور اس ميں پہاڑ اور درے بھی ہيں جو نوع بشر اور ديگر زنده موجودات کی زندگی کے لئے 

  بہترين ترکيب ہے ۔
د ان پانيوں اور دريأوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے کہ جو روئے زمين پر چلتے ہيں ۔ فرمايا گيا يت : اور اس ميں اس کے بع

  دريا جاری ہيں ( َؤاَْنھَاًرا )۔
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زمين کی ٓابياری کا نظام پہاڑوں سے ارتباط کا دريا ٔوں سے تعلق بہت جاذب نظر ہے کيونکہ زمين کے بہت سے پہاڑوں 
ر دّروں کے شگافوں ميں برف کی صورت ميں يہ دريا سٹور ہوتے ہيں جو تدريجا ً پانی کی شکل اختيار کی چوٹيوں او

کرتے ہيں اور قانون جاذبہ کے مطابق بلند ترين مقامات سے زير يں اور کشاده عالقوں کی طرف سفر کرتے ہيں او ربغير 
کی ٓابياری کرتے ہيں اور انہيں سيراب کرتے ہيں اگر کسی قوت کی احتياج کے سال بھر طبيعی طور پر بہت وسيع زمينوں 

زمينون ميں مناسب ڈھلوان نہ ہوتی اور پانی اس شکل ميں پہاڑوں پر ذخيره نہ ہوتا تو زياده تر خشک عالقوں کی ٓابياری کا 
  امکان نہ ہوتا اور اگر ٓابياری ممکن بھی ہوتی تو بہت زياده مخارج کی ضرورت پڑتی۔

مواد اور ان پھلوں کا ذکر ہے کہ جو زمين ، پانی اور سورج کی روشنی سے وجود ميں ٓاتے ہيں اور اس کے بعد غذائی 
انسانی غذا کا بہترين وسيلہ ہيں ۔ ارشاد ہوتا ہے : اور تمام پھلوں ميں سے جوڑا جوڑا زمين پر قرار دئيے گئے ہيں (َوِمْن ُکلِّ 

  )۔الثََّمَراِت َجَعَل فِيھَا َزْوَجْيِن اْثنَْينِ 
يہ اس طرف اشاره ہے کہ پھل بھی زنده موجودات ہيں اور ان ميں بھی نر اور ماده نطفے موجود ہوتے ہيں کہ جو تلقيح سے 

اٹھارھويں صدی عيسوی کے اواسط ميں يہ بات “ سوئنڈی ”اور مشہور ماہر نباتات “ لينہ ”بار ٓاور وہتے ہيں ۔ دانش مند 
نباتات ميں زوجيت اور جفت کا معاملہ تقريباً عمومی اور کلی قانون ہے اور نباتات  معلوم کرنے ميں کامياب ہوئے کہ عالم

بھی حيوانات کی طرح نر اور ماده کے نطفہ کی ٓاميزش سے بار ٓاور ہوتے ہيں اور پھل ديتے ہيں جب کہ قرٓان مجيد نے اس 
ا ايک علمی معجزه ہے کہ جس سے اس عظيم سے گياره سو سال پہلے اس حقيقت کو فاش کرديا تھا ۔ يہ خود قرٓان مجيد ک

  ٓاسمانی کتاب کی عظمت ظاہر ہوتی ہے ۔
اس ميں شک نہيں کہ لينہ سے پہلے بہت سے ماہرين اجمالی طور پر بعض نباتات ميں نر اور ماده کا وجود معلوم کرچکے 

کا نطفہ ماده حصوں ہر نہ چھڑ تھے يہاں تک کہ عام لوگ بھی جانتے تھے کہ اگر کھجور کے درخت بور نہ ديں يعنی نر 
کا جائے تو وه پھل نہيں دے گا ليکن کوئی شخص ٹھيک طرح سے يہ نہيں جانتا تھا کہ يہ قانون تقريباً سب کے لئے ہے يہاں
تک کہ لينہ اسے معلوم کرنے ميں کامياب ہوا مگر جيسا کہ ہم نے کہا ہے کہ قرٓان صديوں پہلے اس حقيقت کے چہرے سے

  کا تھا ۔پر ده ہٹا چ
انسان اور ديگر تمام زنده موجودات کی زندگی ، بالخصوص نباتات ، گياه پھلوں کی زندگی رات و دن کے دقيق نظام کے 

بغير ممکن نہيں لٰہذا ٓايت کے دوسرے حصے ميں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : خدا را ت کے ذريعے 
  ال ديتا ہے (يُْغِشی اللَّْيَل النَھَاَر )۔دن کو ڈھانپ ديتا ہے اور اس پر پرده ڈ

کيونکہ اگر رات کا سکون بخش پر ده نہ ہوتو سورج کا دائمی نور تمام سبزوں اور نبا تات کو جال دے اور صفحہ زمين پر 
  پھلوں کا بلکہ تمام زنده موجودات کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے ۔

ليکن وہاں دنون کی لمبائی کرٔه زمين کے پندره رات دن کے برا بر اور دن کے  کره مہتاب ميں اگر چہ دن ہميشہ نہيں رہتا
وسط ميں کرٔه ماہتاب کا درجہ حرارت اتنا زياده ہوجاتا ہے کہ اگر پانی يا کوئی دوسری بہنے والی چيز ہو تو ابلنے لگے 

پر پہچانتے ہيں عام حاالت ميں يہ  بلکہ اس کا درجہ حرارت اس سے بھی بڑھ جائے ۔ کوئی زنده موجود کہ جسے ہم زمين
  گرمی بر داشت نہيں کرسکتا ۔

ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا : جو امور بيان کئے گئے ہيں ان ميں ٓايات اور نشانياں ہيں ، ان کے لئے جو غور و فکر کر تے 
  ہيں (ٕاِنَّ فِی َذلَِک آَليَاٍت لِقَْوٍم يَتَفَکَُّروَن )۔

تعجب خيز نظام ميں سوچ بچار کرتے ہيں .... نور و ظلمت کے نظام ميں ، ٓاسمانی کرات اور ان وه لوگ جو اس بديع اور 
کی گردش کے نظام ميں ، ٓافتاب و مہتاب کی نورافشانی اور ان کی انسانو ں کے لئے خد مت گزاری کے نظام ميں ، زمين 

اور نباتات اور پھلوں کے نظام ميں .... جی ہاں ! جو بچھانے کے نظام ميں ، پہاڑوں اور دريأوں کی پيدائش کے اسرار ميں 
لوگ اس نظام ميں غور و فکر کرتے ہيں وه ان ميں قدر ِت اليزال کی ٓايات اور پر وردگار کی حکمت ِ بے پاياں واضح اور 

  روشن طور پر ديکھتے ہيں ۔
ے ايک سلسلے کی طرف اشاره کيا گيا ہےزير بحث ٓاخری ٓايت ميں زمين شناسی اور نباتات شناسی کے جاذب ِ نظر نکات ک

۔ ان ميں سے ہر ايک ، ايک حساب شده نظاِم خلقت کی نشانی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے ۔ زمين ميں مختلف قطعات اور ٹکڑے 
  موجود ہيں کہ ايک دوسرے کے پاس ہمسائيگی ميں ہيں (َوفِی ااْلَْٔرِض قِطٌَع ُمتََجاِوَراٌت)۔

دوسرے سے متصل او رمر بوط ہيں ، ہر ايک کی ساخت اور استعداد خود اسی کے ساتھ باوجوديکہ يہ سب قطعات ايک 
مخصوص ہے ۔ بعض محکم ہيں اور بعض نرم ، بعض نمکين ہيں اور بعض شرين اور ان ميں سے ہر ايک خاص نبا تات ، 

  درختوں ، پھلوں اور زراعتوں کی پرورش کی استعداد رکھتا ہے ۔
والے جانداروں کی ضروريات چونکہ بہت زياده اور مختلف ہيں لٰہذا زمين کا ہر قطعہ گويا ان انسان او رزمين ميں رہنے 
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ميں سے ايک ضرورت کو پورا کرنے کی مامور يت رکھتا ہے اور اگر سب قطعات ايک ہی طرح کے ہوتے يا يہ استعداديں
يگر ضروريات کے لحاظ سے کيسی کيسی ان ميں صحيح طور پر تقسيم نہ ہوتيں تو انسان غذائی مواد ، دوأوں اور د

کميابيوں ميں گرفتار ہوتا ليکن ماموريت کی اس حساب شده تقسيم کی وجہ سے مختلف قطعات زمين کو پر ورش کی مختلف 
  استعداديں دئے جانے کے باعث يہ ضروريات مکمل طور پر پوری ہو جاتی ہيں ۔

“ اور زروعتوں او رکھجوروں کے باغات اور پودے موجود ہيں  اسی زمين ميں انواع و قسام کے انگوروں،” نيز يہ کہ 
  7(َوَجنَّاٌت ِمْن ٔاَْعنَاٍب َوَزْرٌع َونَِخيٌل)َ

تعجب کی بات يہ ہے کہ يہ درخت اور ان کی مختلف انواع و اقسام کبھی تو ايک ہی پايہ و بنياد پر اگتی ہيں او رکبھی 
  8ْيُر ِصْنَواٍن)۔مختلف پايوں اور بنيادوں پر ( ِصْنَواٌن َوغَ 

کی کہ جو در اصل شاخ کے معنی ميں ہے کہ جو درخت کے اصلی تنے سے نکلتی ہے اس “ صنو”جمع ہے “ صنوان ” 
  ايک تنے سے پھوٹنے والی مختلف شاخيں ۔” کا معنی ہے “ صنوان ” بنا ء پر 

خاص قسم ديتی ہے ۔ يہ جملہ درختوں يہ جاذب نظر ہے کہ کبھی ايسا ہوتا ہے کہ ان شاخوں ميں سے ہر ايک پھل کی ايک 
کی پيوند کی استعداد کے مسئلے کی طرف اشاره ہوسکتا ہے ۔ کبھی ايک ہی پايہ اور شاخ پر چند مختلف پيوند لگائے جاتے 
ہيں اور ان پيوندوں ميں سے ايک نشو و نما حاصل کرتا ہے اور اس سے پھل کی ايک خاص قسم حاصل ہو تی ہے ... مٹی 

  يک اور شاخ ايک ليکن اس کا پھل اور محصول مختلف ہوتا ہے ۔ايک ، جڑ ا
  وه سب ايک ہی پانی سے سيراب ہوتے ہيں ( يُْسقَی بَِماٍء َواِحٍد )۔” زياده عجيب بات يہ ہے کہ 
ہم ان ميں سے بعض درختوں کو بعض دوسرے درختوں پر پھل کے لحاظ سے بر تری اور ” ان تمام چيزوں کے باوجود 

ُل بَْعَضھَا َعلَی بَْعٍض فِی ااْلُُٔکِل)۔“(ہيں  فضيلت ديتے   َونُفَضِّ
يہاں تک کہ ہم نے اکثر ديکھا ہے کہ ايک ہی درخت ميں ای ايک ہی شاخ ميں ايک ہی جنس کے پھل لگتے ہيں مگر ان کا 

لکہ ايک ہی شاخ پر ذائقہ اور رنگ مختلف ہوتا ہے ۔ اسی طرح پھلوں ميں دنياميں ہم نے بہت ديکھا کہ ايک ہی پودے ميں ب
  بالکل مختلف رنگوں والے پھل اگے ہوتے ہيں ۔

يہ کيسی تجربہ گاه ہے او رکيسی اسرار ٓاميزليبارٹری درختوں کی شاخوں ميں لگائی جاتی ہے کہ جو بالکل ايک ہی مواد 
 ورا کرتی ہے ۔سے بالکل مختلف ترکيبات کو جنم ديتی ہے کہ جن ميں سے ہر ايک انسانی ضروريات کے ايک حصے کو پ

  کيا ان اسرار ميں سے ہر ايک کسی ايک حکيم و عالم مبداء کے وجود کی دليل نہيں کہ جو اس نظام کی رہبری کرتا ہے ۔
يہ وه مقام ہے کہ جہاں ٓايت کے آخر ميں فرمايا گيا ہے : ان امور ميں عظمت ِ خدا کی نشانياں ہيں ، ان کے لئے جو تعقل 

  ( ٕاِنَّ فِی َذلَِک آَليَاٍت لِقَْوٍم يَْعقِلُوَن )۔ اور سوچ بچار رکھتے ہيں

  4تا 1سوره رعد / 

ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ
  ۔ ۔المر تِْلَک آيَاُت اْلِکتَاِب َوالَِّذی ٔاُنِزَل ٕاِلَْيَک ِمْن َربَِّک اْلَحقُّ َولَِکنَّ ٔاَْکثََر النَّاِس الَيُْؤِمنُونَ ١
َر الشَّْمَس َواْلقََمَر ُکلٌّ يَْجرِ ۔ هللاُ الَّذِ ٢ ی اِلََٔجٍل ُمَسّمًی يَُدبُِّر ااْلَْٔمَر ی َرفََع السََّماَواِت بَِغْيِر َعَمٍد تََرْونَھَا ثُمَّ اْستََوی َعلَی اْلَعْرِش َوَسخَّ

ُل اآليَاِت لََعلَُّکْم بِلِقَاِء َربُِّکْم تُوقِنُوَن۔   يُفَصِّ
َل النَھَاَر ٕاِنَّ فِی َذلَِک اْلَْٔرَض َوَجَعَل فِيھَا َرَواِسَی َؤاَْنھَاًرا َوِمْن ُکلِّ الثََّمَراِت َجَعَل فِيھَا َزْوَجْيِن اْثنَْيِن يُْغِشی اللَّيْ ۔ َوھَُو الَِّذی َمدَّ ا٣

  آَليَاٍت لِقَْوٍم يَتَفَکَُّروَن ۔
ُل بَْعَضھَا َعلَی ۔ َوفِی ااْلَْٔرِض ِقطٌَع ُمتََجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن ٔاَْعنَ ۴ اٍب َوَزْرٌع َونَِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن يُْسقَی بَِماٍء َواِحٍد َونُفَضِّ

  بَْعٍض فِی ااْلُُٔکِل ٕاِنَّ فِی َذلَِک آَليَاٍت لِقَْوٍم يَْعقِلُوَن ۔
  ترجمہ

طرف سے تجھ پر نازل ہوا ہے حق ہے ليکن ۔ آلٓمر يہ ( ٓاسمانی ) کتاب کی ٓايات ہيں اور جو کچھ تيرے پر وردگار کی ١
  اکثر لوگ ايمان نہيں التے ۔

۔خدا وہی ہے جس نے ٓاسمان کو قابل مشاہده ستون کے بغير پيدا کيا پھر عرش کا کنٹرول سنبھاال ( اور تدبير عالم کی مہار ٢
نے تک حرکت رکھتے ہيں ، وہی اپنے ہاتھ ميں لی) اور ٓافتا ب و مہتاب کو مسخر کيا کہ ان ميں سے ہر ايک معين زما

کاموں کی تدبير کرتا ہے ، ( تمہارے لئے ) ٓايات کی تشريح کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کی مالقات کا يقين حاصل کرلو۔
۔ وه وہی ہے جس نے زمين کو بچھايا اور اس ميں پہاڑ اور نہريں بنائيں اور اس ميں تمام پھولوں کے دو جفت پيدا کئے۔ ٣
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  ن کو رات ( کا سياه پرده ) اوڑھا تا ہے ۔ ان ميں ان کے لئے ٓايات ہيں جو غور و فکر کرتے ہيں ۔وہی د
۔اور روئے زمين ميں ايسے قطعات ہيں جو ايک دوسرے سے ملے ہونے کے باجود ايک دوسرے سے مختلف ہيں ۔ نيز ۴

اگتے ہيں اور کبھی دوپايوں پر ۔ وه سب ايک ہی انگور کے باگات ، کھيتياں اور نخلستان ہيں کہ جو کبھی ايک ہی پائے پر 
پانی سے سيراب ہوتے ہيں ۔ اس کے باوجود ان ميں سے بعض کو پھل لحاظ سے ايک دوسرے پر بر تری ديتے ہيں ۔ ان 

  ميں ان کے لئے نشانياں ہيں جو اپنی عقل استعمال کرتے ہيں ۔
..............  

کی بجائے قرآنی ٓايات کی “ ٰھذه” اسم اشاره بعيد ہے ، ا س کا انتخاب قريب کے اشاره “ کتل”۔جيسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کيا کہ ١
  عظمت و رفعت کے لئے کنايہ ہے ۔

کی جمع ہيں اگر چہ ادبی لحاظ سے “ ستون ”دونوں عمود بمعنی “) دھل ”بروزن “ ( عمد ”)اور “ صمد ” بر وزن “ ( عمده ”۔ ٢
  سمجھا جا تا ہے ( مجمع البيان ۔ زير بحث ٓايت کے ذيل ميں )۔پہلے جمع اور دوسرے کو اسم جمع 

  )٢٧٨ص٢۔ يہ حديث تفسير بر ہان ميں تفسير علی بن ابراہيم اور تفسير عياشی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے ۔ ( برہان جلد 3
  منقول از تفسير علی بن ابراہيم قمی۔ ۵٧۴ص  ٢۔سفينة البحار جلد 4
  کے بعد کی طرف رجوع فرمائيں ۔ ١۶۶ص “ قرٓان و ٓاخرين پيامبر ”  مزيد وضاحت کے لئے کتاب-5
  کی طرف رجوع فرمائيں ۔١٨٠ص ۶۔ تفسير نمونہ جلد6
کی جمع ہے اور شايد جمع کا صيغہ يہاں انگور او رکھجور کی مختلف انواع “ نخل “ ” نٰخل ” کی جمع ہے اور “ عنب “ ”اعناب” ۔7

و ں کے پھلوں ميں سے ہر ايک کی شاہد مثال ہيں ذائقے اور رنگ کے اعتبار سے کئی سو اقسامکی طرف اشاره ہو کيونکہ ان دو قسم
  ہيں ۔

ليکن ايسا معلوم ہوتا ہے کہ يہ معنی بھی مذکوره باال معنی “ شبيہ” کے لئے ايک او رمعنی بھی ذکر ہوا ہے او روه ہے “ صنو”۔8
  سے ليا گيا ہے ۔

  چند اہم نکات 

  ت ميں تعلق:۔ توحيد اور قيام١
  زير بحث پہلی ٓايت کے ٓاغاز ميں اسرار خلقت اور توحيد کی طرف اشاره کيا گيا ہے ليکن ٓايت کے ٓاخر ميں ہے :

  يفصل اآليات لعلکم بلقاء ربکم توقنون
  خدا تمہارے لئے اپنی ٓايات کی تشريح کرتا ہے تاکہ تم قيامت او رمعاد پر ايمان لے ٓأو۔

تا ہے کہ مسئلہ توحيد اور مسئلہ معاد کے درميان کونسا تعلق ہے کہ جس کی بناء پر ان کا ذکر ايک يہاں يہ سوال سامنے آ 
  دوسرے کے نتيجے کے حوالے سے کيا گيا ہے ۔

اس نکتہ کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ وه اس کے اعاده کی بھی قدرت رکھتا ہے 
  ميں ہے : ٢٩يت جيسا کہ سورهٔ  اعراف کی آ 

  کما بدٔاکم تعودون
  جيسے اس نے تمہيں ابتداء ميں پيدا کيا ہے ويسے ہيں پلٹا ئے گا ۔

  اور سورهٔ  ٰيس کے اواخر ميں ہے :
  کيا وه خدا کہ جس نے ٓاسمانوں اور زمين کو پيدا کيا ہے ، ان کی مثل ايجاد کرنے کی قدرت نہيں رکھتا ۔

ت می بحث ميں کہا ہے کہ اگر عالم ٓاخرت نہ ہوتو اس جہان کی خلقت فضول اور بيہوده ہوگی ثانيا ً جيسا کہ ہم معاد و قيام
کيونکہ يہ زندگی اس وسيع جہان کی خلقت کا مقصد نہيں ہوسکتی ۔ قرٓان مجيد معاد سے مربوط ٓايات ( مثال ً سوره واقعہ 

  ميں کہتا ہے :) ۶٢ٓايہ
  ولقد علمتم النشٔا ة االولٰی فلوال تذکرون

  1تم نے جو اس جہان کو ديکھا تو پھر دھيان کيوں نہيں ديتے کہ يقينا اس کے بعد ايک اور جہان ہو گا ۔ 
  
  ۔قرٓان کی سائنسی معجزات :٢

قرٓان مجيد ميں بہت سے ٓايات ايسی ہيں جو ايسے سائنسی اسرار کے ايک پہلو سے پر ده اٹھاتی ہيں کہ جو اس زمانے کے 
ده تھے اور يہ امر خود قرٓانی اعجاز اور عظمت کی نشانی ہے ۔ وه محققين کہ جنہوں نے ماہرين کی نظروں سے پو شي

  اعجاز قرٓان کے سلسلے ميں بحث کی ہے اکثر و بيشتر ان ٓايات کے ايک حصے کی طرف اشاره کيا ہے ۔
ے کے بارے ميں گفتگو ان ميں سے ايک ٓايت سطور با ال ميں ذکر ہو ئی ہے کہ جو عالم نباتات ميں زوجيت اور جفت ہون
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کرتی ہے ۔ جيسا کہ ہم نےے کہا ہے کہ عالم نباتات ميں زوجيت کا مسئلہ جزوی طور پر عرصہ قديم سے جانا پہچاناتھا 
” ليکن ايک کلی اور عمومی قانون کے طور پر پہلی مرتبہ يورپ ميں اٹھارھويں صدی کے وسط ميں ايک اٹلی سائنسداں 

  ليکن قرٓان مسلمانوں کو ايک ہزار سال بلکہ اس سے بھی قبل اس کی خبر دے چکا تھا ۔ نے اس کا انکشاف کيا“ لينہ 
  ميں بھی بيان ہوا ہے ، ارشاد ہوتا ہے : ١٠يہ مسئلہ سوره لقمان کی ٓايہ 

  و انزلنا من السماء ماًء فانبتنا فيھا من کل زوج کريم
  ن پر زوج اور جفت سے مفيد گيا ه اُگا يا ۔ہم نے ٓاسمان سے پانی نا زل کيا اور اس کے ذريعے ہم نے زمي
  بعض دوسری ٓايات ميں بھی اس مسئلے کی طرف اشاره ہوا ہے ۔

  
  ۔ سورج اور چاند کی تسخير :٣

ہم نے مندرجہ باال ٓايات ميں پڑحا کہ خد انے سورج اور چاند کو مسخر کيا ہے ۔ قرٓان مجيد ميں بہت سے ايسی ٓايات ہيں کہ 
  سمانی کرات ، زمينی موجودات اور رات دن وغيره سب انسان کے لئے مسخر ہيں ، ايک موقع پر ہے :جو کہتی ہيں کہ آ 
  و سخر لکم االنھار

  )٣٢خدا نے تمہارے لئے دريأو ں کو مسخر کيا ہے ۔ ( براہيم ۔ 
  ايک اور موقع پر ہے :

  و سخر لکم الفلک
  )٣٢تمہارے لئے کشتی کو مسخر کيا ہے ۔( ابراہيم ۔ 

  ر جگہ ہے :ايک او
  وسخر لکم الليل و النھار

  )١٢رات اور دن کو تمہارے لئے مسخر کيا ہے ۔ ( نحل ۔
  اور مقام پر ہے :

  سخر لکم الشمس و القمر
  )٣٢سورج اور چاند تمہارے لئے مسخرکئے ہيں ۔( ابراہيم ۔

  ايک اور جگہ پرہے :
  وھو الذی سخر لبحر لتٔاکلو ا منہ لحماً طرياً 

  )١۴مسخر کيا تاکہ اس سے تازه گوشت کھا ٔو( نحل ۔ تمہارے لئے دريا 
  ايک او رمقام پر ہے :

  الم تر ان هللا سخر لکم ما فی االرض
  )۶۵کيا ديکھتے نہيں ہو کہ خدا نے ان تمام چيزوں کو تمہارے لئے مسخر کر ديا ہے جو روئے زمين پر ہيں (حج۔

  ايک اور موقع پر ہے :
  االرض جميعاً منہوسخر لکم ما فی السٰمٰوت وما فی 

  )١٣جو کچھ ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے سب کو خد انے تمہارے لئے مسخر کيا ہے ( جا ثيہ ۔ 
  ان تمام ٓايات سے مجموعی طور پر اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ :

قام ديا گيا ہے اوالً:انسان اس جہان کا اکمل اور ترقی يافتہ موجود ہے اور اسالم کی جہان بينی کی نظر سے اسے اس قدر م
ہے اور اس کا دل مقام ِ نور خد “ خليفة هللا ” کہ دوسرے تمام موجودات کو اس انسان کے لئے مسخر کر ديا گيا ہے کہ جو 

  اہے ۔
ثانياً:ان ٓايا ت ميں تسخير ان معنی ميں نہيں کہ يہ تمام چيزيں انسان کے تحت فرمان ہيں بلکہ اس قدر ہے کہ يہ اس کے 

  فع کے لئے اور اس کی خدمت کے لئے حرکت کررہے ہيں ۔فائدے اور منا
مثالًٓاسمانی کرات اس کے لئے نور افشانی کرتے ہيں يا ان سے ديگر فوائد حاصل ہوتے ہيں ، وه اس کی تسخير ميں ہيں ۔ کو

ہيں رکھتا ... اور يہ دين ئی مکتب و مذہب اس قدر بلند انسانی مقام کا قائل نہيں اور کسی فلسفہ ميں انسان يہ حيثيت اور مقام ن
اسالم کی خصوصيت ہے کہ اس نے انسانی وجود کی اہميت اس حد تک بلند کر دی ہے کہ جس سے ٓاگاہی انسانی تربيت 

اور ارتقاء کے لئے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے کيونکہ جب انسان يہ سوچے کہ خدا نے يہ تمام عظمتيں اسے بخشی ہيں 
  اور۔

  در کار ندابر و باد ماه خورشيد 
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  يعنی .. بادل، ہوا ، چاند ، سورج سب محو کار ہيں اور سب اس کے فرمابر دار اور خدمت گزار ہيں ۔
ايسا انسان غفلت اور پستی کے لئے تيار نہيں ہوتا ، اپنے ٓاپ کو خواہشات و شہوات کا اسير نہيں کرتا اور ثروت و مقام اور 

  کی زنجيريں توڑ کر ٓاسمانوں کی اوج پر پر واز کرتا ہے ۔زرو زور کا غالم، نہيں بنات.... وه غالمی 
کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ سورج اور چاند انسان کے مسخر نہيں ہيں حاالنکہ وه اپنی نورافشانی سے حياِت انسانی کو 

  روشن اور گرم کئے ہوئے ہيں ۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہوتو کرٔه ارض پر کوئی جنبش و حرکت نہ ہو۔
  طرف سورج کی قوت جاذبہ زمين کی حرکت کو اس کے مدار ميں منظم کرتی ہے ۔دوسری 

  دريأوں اور سمندروں کا مدو جزر چاند کی مدد سے پيدا ہوتا ہے کہ جو خود بہت سی برکات اور منافع کا سر چشمہ ہے ۔
اس کے فائدے کے لئے رواں کشتياں ، دريا،نہريں اور دن رات ہر ايک کسی نہ کسی طرح انسان کی خدمت کرتے ہيں اور 

  دواں ہيں ۔
ان تسخيرات اور ان کے حساب شده نظام ميں غور و فکر کيا جائے تو يہ خالق کی عظمت ، قدرت اور حکمت کی واضح 

 دليل ہيں ۔

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   6تا 5سوره رعد / 

بَِربِِّھْم َؤاُْولَئَِک ااْلَْٔغاَلُل فِی ٔاَْعنَاقِھْم َؤاُْولَئَِک ۔َوٕاِْن تَْعَجْب فََعَجٌب قَْولُھُْم ٔاَئَِذا ُکنَّا تَُرابًا ٔاَئِنَّا لَفِی َخْلٍق َجِديٍد ٔاُْولَئَِک الَِّذيَن َکفَُروا ۵
  ٔاَْصَحاُب النَّاِرھُْم ِفيھَا َخاِلُدوَن ۔

يِّئَِة قَْبَل اْلَحَسنَِة َوقَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِھْم اْلَمثاَُلُت َوٕاِنَّ َربََّک لَُذو َمْغفَِرٍة لِلنَّا۔ َويَْستَْعجِ ۶   ِس َعلَی ظُْلِمھْم َوٕاِنَّ َربََّک لََشِديُد اْلِعقَاِب۔لُونََک بِالسَّ
  ترجمہ

ہے کہ جو کہتے ہيں کہ کيا جس وقت ہم مٹی ۔اور اگر تو( کسی چيز پر) تعجب کرنا چاہتا ہے تو ان کی گفتگو عجيب ۵
لوگئے تو ہم دوباره زنده ہو ں گے اور کيا )ہم نئی خلقت کے ساتھ پلٹ ٓائيں گے۔ وه ايسے لوگ ہيں کہ جو اپنے پر وردگار 

  سے کافر ہو گئے ہيں اور يہ وه ہيں جن کی گردن ميں زنجيريں اور يہ اہل نار ہيں اور ہميشہ اس ميں رہيں گے۔
ه تجھ سے حسنہ ( اور رحمت ) سے پہلے جلدی سے سيئہ (اور عذاب) کا تقاضا کرتے ہيں حاالنکہ ان سے پہلے عبرت۔ و۶

انگيز بالئيں اور مصيبتيں نازل ہوئی ہيں اور اگر چہ لوگ ظلم کرتے ہيں تيرا پروردگار ان کے لئے صاحب ِ مغفرت ہے 
  اور تيرا پر وردگار عذاِب شديد بھی رکھتا ہے ۔

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

  کی طرف رجوع کريں ۔“ معاد و جہان پس از مرگ ” مزيد وضاحت کے لئے کتاب -  1

  قيامت کے بارے ميں کافروں کا تعجب 

عظمت الٰہی کی نشانيوں کے بارے ميں جو ٓايات گزری ہيں ان کے بعد زير بحث پہلی ٓايت ميں مسئلہ معاد پيش کيا گيا ہے او
جو خاص ربط اور تعلق ہے اس کی بنياد پر اس بحثکو پختگی دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر تم  ر مسئلہ مبداء و معاد ميں

کسی چيز پر تعجب کرنا چاہتے ہو تو ان کی اس بات پر تعجب کرو کہ کہتے ہيں کہ کيا جب ہم مٹی ہو جائيں گے تو ہميں 
  ١َذا ُکنَّا تَُرابًا ٔاَئِنَّا لَفِی َخْلٍق َجِديد)۔نئی خلقت دی جائے گی (َوٕاِْن تَْعَجْب فََعَجٌب قَْولُھُْم ٔاَئِ 

يہ وہی تعجب ہے جو تمام جاہل قوموں کو مسئلہ معاد کے بارے ميں تھا ۔ وه موت کے بعد حيات ِ نواور خلقت ِ جديد کو 
ديا گيا ہے اورمحال سمجھتے تھے حاالنکہ گزشتہ ٓايات ميں اور ديگر قرٓانی ٓايات ميں اس مسئلے کا اچھی طرح سے جواب 

وه يہ کہ ٓاغاز ِ خلقت اور تجديد ِ خلقت ميں کيا فرق ہے وه ذات جو آغاز ِ خلقت ميں انہيں پيدا کرنے پر قادرتھی وه اس پر 
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بھی قادر ہے کہ ان کے بدن کو حيات نو عطا کرے ۔ گويا يہ اپنی خلقت کی ابتدا کو بھول چکے ہيں تبھی تو اس کی تجديد 
  کرتے ہيں۔ کے بارے ميں بحث

لوگ خدا پہلے کہتا ہے : يہ وه لوگ ہيں جو اپنے پر ور دگار کے کافر ہو گئے ہيں ( ٔاُْولَئَِک الَِّذيَن َکفَُروا بَِربِِّھْم)۔کيونکہ اگريہ
کو اور اس کی ربوبيت کو قبول کرتے توپھر معاد اور تجديد حياِت انسانی کے بارے ميں شک نہ کرتے لٰہذا مسئلہ معاد ميں 

  ان کی خرابی مسئلہ توحيد و ربوبيت ِ الٰہی کے بارے ميں ان کی خرابی کی وجہ سے پيدا ہوئی ہے ۔
دوسرا يہ کہ کفر اور بے ايمانی اختيار کرنے کی وجہ سے اور توحيد کے پر چم ٓازادی کے سائے سے نکل جانے کی وجہ 

ہوں نے بت پرستی ، ہوسپرستی ، ماده پرستی اور جہالتسے انہوں نے اپنے ٓاپ کو طوق و زنجير ميں گرفتار کر ليا ہے ۔ ان
َؤاُْولَئَِک ااْلَْٔغاَلُل فِی “ ( اور ان کی گردن ميں يہ طوق ہيں ” و خرافات کے طوق اپنے ہاتھوں اپنی گردن ميں ڈالے ہيں 

  ٔاَْعنَاقِھْم)۔
اور ان کے لئے اس “ ہ اس ميں رہيں گےاور اس کيفيت اور کردار کی وجہ سے ايسے لوگ يقينا اہل دوزخ ہيں اور ہميش” 

  کے سوا کوئی نتيجہ اور توقع نہيں ہے (َؤاُْولَئَِک ٔاَْصَحاُب النَّاِرھُْم فِيھَا َخالُِدوَن )۔
بعد والی ٓايت ميں مشرکين کی ايک اور غير منطقی بات پيش کی گئی ہے ۔ فرمايا : بجائے اس کے کہ وه تيرے ذريعے خدا 

يِّئَِة قَْبَل اْلَحَسنَِة)۔سے رحمت کا تقاضا ک  رتے عذاب ، کيفر کردار اور سزا ميں تعجيل کا تقاضا کرتے ہيں ( َويَْستَْعِجلُونََک بِالسَّ
يہ قوم اس قدر ہٹ دھرم اور جاہل کيوں ہے ۔ لوگ يہ کيوں نہيں کہتے کہ اگر تو سچ کہتا تو ہم اس طرح يا س رحمت ِ خدا 

  تيری بات سچی ہے تو ہم پر عذاب ِ خدا نازل کر۔ نازل کر ، الٹا کہتے ہيں کہ اگر
حاالنکہ گزشتہ زمانوں ميں سر کش امتوں پر عذاب نازل ” کيا ان کا خيا ل ہے کہ خدا کی سزا اور عذاب کی بات غلط ہے 

  2ُت )۔ جن کی خبريں صفحاِت تاريخ پر اور زمين کے دل پر ثبت ہيں ( َوقَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِھْم اْلَمثاَُل “ ہو ئے 
اس کے بعد قرٓان مزيد کہتا ہے : لوگوں کی برائيوں ، قباحتوں اور ظلم و ستم کے مقابلے ميں خدا صاحِب مغفرت ہے اور 

  شديد العقاب بھی ہے (َوٕاِنَّ َربََّک لَُذو َمْغفَِرٍة لِلنَّاِس َعلَی ظُْلِمھْم َوٕاِنَّ َربََّک لََشِديُد اْلِعقَاِب)۔
زا اس کی رحمت ِ عام کے لئے ہر گز رکاوٹ نہيں جيسا کہ اس کی رحمت ِ عام شد ِت عقاب و سزا اس کی شدت عقاب و س

  کا وٹ نہيں ہے ۔
يہ اشتباه نہيں ہو نا چاہئيے کہ وه ظالموں کو موقع ديتا ہے کہ جو کچھ وه چاہيں کريں کيونکہ ايسے مواقع پرتو وه شديد 

کے ٓاثار کا تعلق خود انسان کے وجود سے “ شديد العقاب” اور “ ذو مغفرة”العقاب ہے ۔ پر وردگار کی يہ دو صفات يعنی 
  ہے ۔

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

۔ اس جملے کا در حقيقت يہ معنی ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ کسی چيز کے بارے ميں تعجب کرے تو ا ن کی“ ان تعجب فعجب قولھم”۔١
  در اصل جملہ شرطيہ کی جزا ہے ۔“ فعجب قولھم” بات پر تعجب کرو کيونکہ يہ بہت ہی تعجب کی بات ہے اور 

کی جمع ہے ۔ يہ بالٔوناور سزا ٔوں کے معنی ميں ہے جو گزشتہ امتوں پر اس طرح سے نازل ہوئيں کہ ضرب المثل “مثلة“مثالت”۔2
  ہوگئيں۔

  چند اہم نکات 

کہ انبياء کی مشکالت ميں سے ايک ۔ خلقت ِ نو کے بارے ميں تعجب کيوں؟ قرٓان کی مختلف ٓايات سے معلوم ہوتا ہے ١
مشرک قوموں کے سامنے معاِد جسمانی کے اثبات کا مسئلہ تھا کيونکہ وه لوگ ہميشہ اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ کس 

  طرح انسان مٹی ہونے کے بعد دوباره حيات کی طرف پلٹ ٓائے گا ۔ يہ جو محل بحث ٓايات ميں ہے :
  جديدء اذا کنا تراباً ء انّا لفی خلق 

  کيا جب ہم مٹی ہو جائيں تو دوباره حيات ِ نو پائيں گے۔
  ايسی تعبيرات تھوڑے بہت فرق کے ساتھ قرٓان کی سات ديگر ٓايات ميں موجود ہيں ، جو يہ ہيں :

  ۴٧اور واقعہ ۔ ٣ق  ۵٣صافات ۔ ۶٧نمل ۔ ٨٢۔ مومنون ٣۵مومنون ۔
اہم تھا ۔ تبھی تو ہر جگہ اسی کا سہارا ليتے تھے ليکن قرٓان  اس سے واضح ہوتا ہے کہ يہ اعتراض ان کی نگاه ميں بہت ہی

  ميں : ٢٩مجيد بہت ہی مختصر عبارتوں ميں انہيں دو ٹوک اور قاطع جواب ديتا ہے ۔ مثال ً سورهٔ  اعراف کی ٓايہ 
  کمابداء کم تعودون

  جيسا کہ ابتداء ميں تمہيں پيدا کيا گيا ہے اسی طرح پھر لوٹا ئے جأو گے۔
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  لفاظ ميں يہ ايک دندان شکن جواب ہے۔ ايک اور جگہ فرمايا گيا ہے :چند ا
  وھو اھوان عليہ

  )٢٧تمہاری بازگشت تو تمہارے ٓاغاز سے بھی ساده اور ٓاسان ہے ۔ ( روم ۔
  کيونکہ ابتداء ميں تم کچھ بھی نہيں تھے ليکن اب کم از کم بوسيده ہڈی يا مٹی کی صورت ميں تو تم موجود ہو۔

ت پر قرٓان لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر وسيع کائنات زمين و ٓاسمان ميں عظمت قدرِت خدا کا مشاہده کرواتا ہے او بعض مقاما
رکہتا ہے : کيا وه ذات جو يہ سب کرات ، کہکشائيں ، ثوابت اور سيارے پيدا کرسکتی ہے اس کے اعاده پر قادر نہيں ہے 

  )٨۔(ٰيٓس۔
رجہ باالٓايات ميں ہم نے پڑھا ہے کہ پر ور دگار لوگوں کے ظلم کے باوجود ۔کيا خدا ستمگر وں کو بخش ديتا ہے :مند٢

صاحِب مغفرت و بخشش ہے۔ مسلم ہے کہ اس سے يہ مراد نہيں کہ خد ااپنی عفو و بخشش ان ظالموں کے شامل حال کرتا 
ت اور اپنی اصالح کا ہے جو اپنے ظلم پر اصرار کرتے ہيں بلکہ وه چاہتا ہے کہ ظالموں کو بھی اس وسيلے سے بازگش

تيرا پر ور دگار شديد العقاب ہے ” امکان فراہم کرے ورنہ دوسرے جملے ميں ان کے انجام کی طرف اشاره موجود ہے کہ 
  ۔“

ضمنا ً اس ٓايت سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہاِن کبيره ( کہ جن ميں سے ايک ظلم ہے ) بھی قابل بخشش ہيں ( تمام تر شرائط 
ت اور اس جيسی ديگر ٓايات اس غلط بات کا دو ٹوک اور قاطع جواب ديتی ہے جو قديم زمانے سے معتزلہ کے ساتھ ) يہ ٓاي

  کے حوالے سے نقل ہو ئی ہے کہ جو کہتے ہيں کہ گناہاں کبيره کبھی بھی نہيں بخشے جائيں گے ۔
ميانہ راه پر اور خوف و رجا کا ذکر در حقيقت سب کو “ شديدعقاب” اور اس کے “ وسيع مغفرت” بہر حال پروردگار کی 

کے درميان لے ٓاتا ہے کہ جس کا اہم عامل انسان کی تربيت ہے کہ نہ بالکل رحمِت الٰہی سے مايوس ہو جائے چاہے اس کا 
جرم سنگين بھی ہو اور نہ ہی کبھی اپنے ٓاپ کو اس کی سزا سے مامون سمجھے چاہے اس کا گناه خفيف ہی کيوں نہ ہو۔ 

  ث ميں پيغمبر اکرم سے روايت ہے :اسی لئے ايک حدي
  لوال عفو هللا وتجا وزه ما ھنا احد العيش ، ولوال وعيد هللا و عقابہ التکل کل واحد

اگر خدا کی عفو و بخشش نہ ہوتی تو زندگی ہر گز کسی کے حلق ميں گوارانہ ہوتی اور اگرخدائی تہديديں اور سزائيں نہ 
  1جو چاہتا انجام ديتا۔ ہوتيں تو ہر شخص اس کی رحمت کے نام پر

در حقيقت “ خد اکريم ہے ” يہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو لوگ گناه انجام ديتے ہوئے بڑے غرور سے کہتے ہيں کہ 
انہوں نے خدا کے کرم پر بھروسہ نہيں کيا وه جھوٹ بولتے ہيں اور اصل ميں وه پروردگار کی سزا اور عذاب سے بے 

  اعتنائی کرتے ہيں ۔
..............  

  ۔٣١۴ص  ۶زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ، تفسير قرطبی جلد  ۶و  ۵جلد  ٢٧٨۔ مجمع البيان ص 1

  

   7سوره رعد / 

  

  ۔َويَقُوُل الَِّذيَن َکفَُروا لَْوالَٔاُنِزَل َعلَْيِہ آيَةٌ ِمْن َربِِّہ ٕاِنََّما ٔاَْنَت ُمنِذٌر َولُِکلِّ قَْوٍم ھَاٍد۔٧

  ترجمہ
کافر ہو گئے کہتے ہيں کہ اس کے پر وردگار کی طرف سے اس پر ٓايت( اور معجزه) کيوں نازل نہيں ہوا۔ ۔ اور وه جو ٧

تُوتو صرف ڈرانے واالہے اور ہر گروه کے لئے ہدايت کرنے واال ہوتا ہے ( اور يہ تو سب بہانے ہيں نہ کہ حقيقت کی 
  جستجو)۔

  پھر بہانہ سازی 

معاد کی طرف کيا گيا ہے ۔ اس ” ٔ توحيد کے متعلق کئے گئے ہيں اور ايک اشاره مسئلہ گزشتہ ٓايات ميں کچھ اشاره مسئلہ 
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کے بارے ميں ايک اعتراض بيان کيا گيا ہے ۔ ارشاد “ نبوت” کے بعد زير بحث ٓايت ميں ہٹ دھرم مشرکين کی طرف سے
او ر نشانی نازل نہيں ہوئی(َويَقُوُل ہو تا ہے : کفار کہتے ہيں : اس کے پروردگار کی طرف سے اس پرکيوں کوئی معجزه 

  الَِّذيَن َکفَُروا لَْوالَٔاُنِزَل َعلَْيِہ آيَةٌ ِمْن َربِِّہ )۔
واضح ہے کہ پيغمبر کی ذمہ داريوں ميں سے ايک يہ ہے کہ اپنی حقانيت کی سند کے طور پر اور وحی الٰہی سے اپنے 

وت کی دعوت ميں شک و ترديد کے موقع پر حق رکھتے ہيں تعلق کے ثبوت ميں معجزات پيش کرے اور متالشياِن حق نب
کہ معجزے کا مطالبہ کريں ليکن اگر نبوت کے دالئل دوسرے طريقے سے ٓاشکار اور واضح ہو ں تو پھر وه حق نہيں 
تھے رکھتے ليکن ايک نکتہ کی طرف بھر پور توجہ کرنا چاہئيے کہ مخالفين ِ انبياء ہميشہ حسِن نيت کے حامل نہيں ہوتے 

معجزات حق معلوم کرنے کے لئے طلب نہيں کرتے تھے بلکہ ہٹ دھرمی اور حق کے سامنے سر تسليم خم نہ کرنے کے 
معجزات ِ ” لئے بھی ہر وقت معجزے اور عجيب و غريب خارق ِ عادت کا تقاضا کرتے تھے۔ ايسے معجزات کہ جنہيں 

۔ اسی لئے انبياء ان کا تقا ضا تسليم نہيں کر تے تھے ۔ در  کہا جاتا ہے ہر گز کشِف حقيقت کے لئے نہيں تھے“ اقتراحی
حقيقت ان ہٹ دھرم کفار کا يہ خيال تھا کہ پيغمبر (ص) کا دعوٰی ہے کہ ميں ہر چيز انجام دينے پر قادر ہو ں اور معجزه گر 

  ہوں اور يہاں بيٹھا ہوں جو شخص بھی کسی معجزے کا تقاضا کرے گا وه پيش کرودوں گا ۔
نبياء يہ حقيقت بيان کرکے ايسے لوگوں کی خواہشات ٹھکراديتے تھے کہ معجزات خدا کے ہاتھ ميں ہيں اوراس کے ليکن ا

  حکم سے انجام پاتے ہيں اور ہماری ذمہ داری لوگوں کی تعليم و تربيت ہے ۔
صرف ڈرانے واال ہے اور ہر اسی لئے زير بحث ٓايت ميں ہے کہ خدا تعالٰی اس گفتگو کے بعد فرماتا ہے : اے پيغمبر تو ُتو 

  قوم و ملت کے لئے ہادی و رہنما ہوتا ہے
  

  ( ٕا ِنََّما ٔاَْنَت ُمنِذٌر َولُِکلِّ قَْوٍم ھَاٍد)۔

  دو سوال اور ان کے جواب 
کی معجزه طلبی کا کس طرح کافروں “ٕا ِنََّما ٔاَْنَت ُمنِذٌر َولُِکلِّ قَْوٍم ھَادٍ ” ۔ کافروں کا جواب کيسے ہوا ؟ سوال پيدا ہوا کہ ١

  جواب ہو سکتا ہے ۔
جو بات مندرجہ باال سطور ميں کہی گئی ہے اس کی طرف توجہ دينے سے سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ کيونکہ 

پيغمبر ايک ايسی شخصيت نہيں کہ ہر تقاضے، ہر مقصد اور ہر مراد کے لئے معجزه ايجاد کردے ۔پہلے تو ا س کی ذمہ 
ر انہيں ڈرانا جو بے راه چلتے ہيں اور صراط مستقيم کی دعوت دينا ۔ البتہ جس مقام پر انذار اور ڈرانے او“ انذار” دای ہے 

کی تکميل کے لئے اور گمراہوں کی صراط مستقيم پر النے کے لئے معجزے کی ضرورت ہو مسلم ہے کہ پيغمبر کوتاہی 
کی ايسی کوئی ذمہ داری نہيں جو بالکل راستے پر نہيں نہيں کرے گا ۔ البتہ ان ہٹ دھرم لوگوں کے جواب ميں ہر گز اس 

  ٓاتے۔
در اصل قرٓان کہتا ہے کہ يہ کفار پيغمبر کی اصلی ذمہ داری بھول چکے ہيں اور وه ہے انذار ، ڈرانا اور خدا کی طرف 

  دعوت دينا اور انہوں نے سمجھ ليا ہے کہ اس کی بنيادی ذمہ داری معجزه دکھانا ہے ۔
اور پيغمبر اکرم کی طرف “ہادی“ منذر” سے کيا مراد ہے ؟ کچھ مفسرين کا کہنا ہے کہ يہ دونوں صفات“ لکل قوم ھاد”۔٢

  لوٹتی ہيں ۔ ان کے خيال ميں در اصل يہ جملہ يوں ہے :
  انت منذر و ھاد لکل قوم

  تو ہر قوم اور ہر گروه کے لئے ڈرانے واال او ر ہادی ہے۔
سے جدا کرديا “انما انت منذر” کو“ لکل قوم ھاد” ظاہرکے خالف ہے کيونکہ وأو نے  ليکن يہی تفسير مندر جہ باال ٓايت کے

  سے پہلے ہوتا تو يہ معنی پورے طور پر قابِل قبول تھا ليکن ايسانہيں ہے ۔“ لکل قوم“ ”ھاد”ہے ۔ ہا ں البتہ اگر لفظ 
کی دو قسميں بيان کی جائيں ۔ پہلی قسم کچھ مفسرين کا خيال ہے کہ يہاں مقصد يہ تھا حق کی طرف دعوت کرن ے والوں 

  ان کے دعوت کرنے والوں کی جو انذار کريں اور ڈرائيں اور دوسری قسم ان دعوت کرنے والوں کی جو ہدايت کريں ۔
اس لئے کہ گمراہی “ انذار” ميں کيا فرق ہے ؟ اس کا جواب يہ ہے کہ “ہدايت ” اور“ انذار” حتماً ٓاپ سوال کريں گے کہ 

اس لئے ہے کہ “ ہدايت ”راه روی سے راستے کی طرف پلٹا يا جائے اور صراِط مسقتيم پر پہنچايا جائے ليکن اور بے 
  لوگوں کو راستے پر ٓاجانے کے بعد ٓاگے لے جايا جائے۔

يعنی باقی رکھنے “ علت مبقية“ ” ہادی”کی طرح ہے اور “ يعنی ايجاد کرنے والے سبب“ علت محدثة“” منذر” حقيقت ميں 
سے تعبير کرتے “ امام ” اور “ رسول ” کی مانند ہے اور يہ وہی چيز ہے جسے ہم “ لے اور ٓاگے لے جانے والے سبب وا
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ہيں ۔ رسول ِ شريعت کی بنياد رکھتا ہے اور امام شريعت کا محافظ اور نگہبان ہے ( اس ميں شک نہيں کہ ديگر مواقع پر 
کے ذکر کے قرينے سے ہم سمجھتے ہيں “ منذر” ے ليکن زير بحث ٓايت ميں کا اطالق ہوا ہ“ ہادی”خود ذاِت پيغمبرپر لفظ 

سے يہاں مراد وه شخص ہے جو راه پيغمبر کو جاری وساری رکھے اور اس کی شريعت کا محافظ و نگہبان “ ہادی ” کہ 
  ہو)۔

پ نے فرمايا ہے کہ : ميں متعدد روايات کہ جو پيغمبر اسالم سے مروی ہيں اور شيعہ سنی کتب ميں موجود ہيں ان ميں آ 
  منذر ہو ں اور علی ہادی ہيں ۔

  يہ روايات مندرجہ باال تفسری کی مکمل طور پر تائيد کرتی ہيں ۔ چند ايک روايات ذيل ميں پيش کی جاتی ہيں :
  اسی ٓايت کے ٰذل ميں فخر الدين رازی ابن عباس سے نقل کرتے ہيں :) ١

  لمنذر، ثم اومٔا الی منکب علی (ع) و قال انت الھادی بک يھتدی المھتدون من بعدیوضع رسول هللا يده علی صدره فقال انا ا
رسول هللا نے اپنا ہاتھ اپنے سينہ پر مارا اور فرمايا : ميں منذر ہو ں ۔ پھر علی کے کندھے کی طرف اشاره کيا اور فرماياتو 

  ١۔ ہادی ہے اور تيرے ذريعے ميرے بعد ہدايت پانے والے ہدايت پائيں گے 
فصول ” يہ روايت اہل سنت کے مشہور عالم عالمہ ابن کثير نے اپنی تفسير ميں اسی طرح عالمہ ابن صباغ مالکی نے 

بحر ” ميں ، گنجی شافعی نے کفاية الطالب ميں ، طبری نے اپنے تفسير ميں ، ابو حيان اندلسی نے اپنی تفسير “ المہمہ 
  ير ميں اور اسی طرح ديگر بہت سے علماء نے نقل کی ہےميں ، عالمہ نيشاپوری نے اپنی تفس“ المحيط

ميں ابو ہريره اسلمی سے اس طرح نقل کرتے ہيں “ فرائد السمطين ” حموينی جو اہل سنت کے مشہور عالم ہيں اپنی کتاب)٢
:  

  ان المراد بالھادی علی (ع)
  ہادی سے مراد حضرت علی (ع) ہيں

  پر اس طرح لکھتے ہيں : ١٢اپنی کتاب کی دوسری جلد صکے مولف مير غياث الدين “ حبيب السير) ” ٣
انا المنذر و انت الھادی بک يا علی ” قال لعلی “ انما انت منذر و لکل قوم ھاد” قد ثبت بطرق متعدده انہ لما نزل قولہ تعالٰی 

  ۔“يھتدی المھتدون من بعدی
نازل ہوئی تو پيغمبر اکرم نے حضرت علی (ع) “ ادانما انت منذر و لکل قوم ھ” متعدد طريق سے نقل ہوا ہے کہ جب ٓايت 

  ۔“ميں منذر ہو ں اور تو ہادی ہے او رميرے بعد ہدايت پانے والوں کی تيرے ذريعے ہدايت ہو گی ” سے فرمايا:
ميں يہی “ ينابع المودة” ميں اور شيخ سليمان قندوزی نے “ نور االبصار”ميں ، شبلنجی نے“ روح المعانی ” ٓالوسی نے 

  ث انہيں الفاظ ميں يا اس کے قريب قريب الفاظ ميں نقل کی ہے ۔حدي
اکرثر روايات ميں اس حديث کے راوی اگر چہ ابن عباس ہيں تا ہم يہ روايت ابن عباس ميں منحصر نہيں ہے بلکہ حموينی 

  کی نقل کے مطابق خود حضرت علی (ع) سے بھی مروی ہے ، ٓاپ (ع) فرماتے ہيں :
  دی رجل من بنی ھاشم يغنی نفسہالمنذر النبی و الھا

  2منذر پيغمبر ہيں ہادی بنی ہاشم ميں سے ايک شخص ہے کہ اس سے مراد خود ٓاپ کی ذات ہے ۔ 
..............  

  ۔١۴ص ١٩۔تفسير کبير فخر رازی جلد ١
تے ہوئے کہ ہدايت اپنے ۔ اس حديث ميں اگر چہ مسئلہ واليت اور خالفِت بال فصل کی تصريح نہيں کی گئی تا ہم اس طرف توجہ کر2

وسيع معنی کے لحاظ سے حضرت علی (ع) ميں منحصر نہ تھی بلکہ تمام سچے علماء اور رسول هللا کے خاص اصحاب يہ کام انجام 
کے طور پر حضرت علی (ع) کی تعارف ٓاپ کے خاص امتياز اور خصوصيت کی وجہ سے ہے “ ہادی ”ديتے تھے ، معلوم ہوتا ہے کہ 

 رين اور افضل ترين ہادی کے مصداق ہيں اور اس قسم کامطلب واليت اور خالفِت پيغمبر سے جدا نہيں ہو سکتا ۔۔ ٓاپ (ع) بہت

 

  10تفسير نمونہ جلد 
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   10تا 8سوره رعد / 
  

  ۔ هللاُ يَْعلَُم َما تَْحِمُل ُکلُّ ٔاُنثَی َوَما تَِغيُض ااْلَْٔرَحاُم َوَما تَْزَداُد َوُکلُّ َشْیٍء ِعْنَدهُ بِِمْقَداٍر ۔٨
  ۔ َعالُِم اْلَغْيِب َوالّشھََ◌اَدِة اْلَکبِيُر اْلُمتََعالِی ۔٩
  ۔ َسَواٌء ِمْنُکْم َمْن ٔاََسرَّ اْلقَْوَل َوَمْن َجھََر بِِہ َوَمْن ھَُو ُمْستَْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنَّھَاِر ۔١٠

  ترجمہ
۔خدا ان تمام جنيوں سے ٓاگاه ہے جن کا ہر ماده انسان يا ماده جانور حامل ہے اور جسے رحم کرتے ہيں ( اور مقرره مدت ٨

  يں ) اور جسے زياده کرتے ہيں اور اس کے ہاں ہر چيز کی مقدار معين ہے ۔سے پہلے جتنے ہ
  ۔ وه غيب و شہود سے ٓاگاه ہے او ربزرگ و متعال ہے ۔٩
۔ اسے فرق نہيں پڑتا کہ تم ميں سے کچھ پنہاں گفتگو کرتے ہيں يا ٓاشکار اور وه جو رات کو خفيہ حر کت کرتے ہيں يا ١٠

  دن کی روشنی ميں ۔

  بے پاياں علم خدا کا 
ان ٓايات ميں پر وردگار کی کچھ صفات بھی ہيں اور يہ ٓايات توحيد اور معاد کی بحث کی تکميل بھی کرتی ہيں ۔ يہاں پر 

وردگار کے وسيع علم اور ہر چيز کے بارے ميں اس کی ٓاگاہی کے متعلق گفتگو ہے۔ وہی علم جو نظام ٓافرينش ، عجائبات ِ 
کا سر چشمہ ہے ۔ وہی علم جو قيامت اور اس کی عظيم عدالت کی بياد ہے ۔ ان ٓايات ميں علم کے  خلقت اور دالئل ِ توحيد

  دونوں پہلؤوں ( نظام ٓافرينش کا علم اور بندوں کے اعمال کا علم ) کے بارے ميں بات کی گئی ہے ۔
ہے کہ جنہيں ہر عورت اور ہر ماده  پہلے فرمايا گيا ہے : خدا ان جنينوں ( جو بچے شکم مادر ميں ہوتے ہيں ) سے ٓاگاه

  جانور( اپنے شکم ميں ) اٹھائے ہوتا ہے (هللاُ يَْعلَُم َما تَْحِمُل ُکلُّ ٔاُنثَی )۔
  ١اور اسی طرح انہيں بھی جانتا ہے جنہيں رحم وقت مقره سے پہلے َجن ديتے ہيں (َوَما تَِغيُض ااْلَْٔرَحاُم )۔

  قت مقرره سے زياده روک رکھتے ہيں ( َوَما تَْزَداُد )۔اور يونہی ان سے باخبر ہے جنہيں رحم و
  مندرجہ باال تين جملوں کی تفسير کے بارے ميں مفسيرن ميں بہت اختالف ہے ۔

جيسا کہ ہم نے سطور باال ميں کہا ہے بعض مفسرين حمل کی تين قسموں کی طرف اشاره سمجھتے ہيں ۔ يعنی کبھی وقت 
قت مقرره سے پہلے ( گويا در کار وقت کو اپنے اندر جذ کرليتا ہے ) اور کبھی وقت مقرره مقرره پر پيدا ہوتا ہے ، کبھی و

کے بعد ۔ خدا ان تمام کو جانتا ہے ۔ وه جنين کی تاريخ تولد اور لمحٔہ والدت سے بے کم و کاست ٓاگاه ہے اور يہ ايسے امور 
۔ يہ علم پروردگار کی ذات پاک سے مخصوص  ميں سے ہے جسے کوئی شخص اورکوئی مشينری حتماًمعين نہيں کرسکتی

ہے اور اس کی دليل بھی واضح ہے کيونکہ رحمتوں اور جنينوں کی استعداد بالکل مختلف ہوتی ہے اور کوئی شخص بھی 
  ان اختالفات سے حتماً اور کامال ً ٓاگاه نہيں ہے ۔

رف اشاره ہيں ۔ پہال جملہ خود جنين کی بعض ديگر مفسرين نے کہا ہے کہ يہ تين جملے حمل کی مختلف حالتوں کی ط
طرف اشاره ہے کہ رحم اسے محفوظ کرليتا ہے ۔ دوسرا جملہ خوِن ٰحض کی طرف اشاره ہے جو رحم ميں گرتا ہے اور 
جنين اسے جذب کرليتا ہے ، اسے چوستا ہے اور اسے نگل ليتا ہے اور تيسرا جملہ اضافی خون کی طرف اشاره ہے جو 

  ٢کبھی کبھار باہر گرتا ہے يا والدت کے وقت يا س کے بعد رحم سے الگ ہو تا ہے ۔ حمل کے دنوں ميں 
ليکن جو روايات تفسير نو ر الثقلين ميں اس ٓايت کے ذيل ميں ٓائمہ اہل بيت (ع) سے نقل ہوئی ہيں وه زياده تر اسی پہلے منعی

  کی طرف اشاره کرتی ہيں کہ جو ہم متن ميں ذکر کرچکے ہيں .
کی تفسير کے سلسلہ ميں ديگر احتماالت بھی ذکر کئے گئے ہيں کہ جن ميں سے کوئی بھی مختلف ہو نے کے اس ٓايت 

باوجود دوسرے سے متضاد نہيں ہے اور ہوسکتا ہے يہ ٓايت ان تمام تفاسير کی طرف اشاره ہو ارگ چہ ظاہری مفہوم وہی 
جنين کے اٹھانے کا معنی ديتا ہے اور اس کے قرينہ“ تحمل”ہے جو پہلی تفسير کے ضمن ميں پيش کيا گيا ہے ۔ کيونکہ لفظ 

  کے الفاظ دوراِن حمل کی کمی اور بيشی کی طرف اشاره ہيں ۔“ تزداد”اور “ تغيض” سے 
ايک حديث جو امام محمد باقرعليہ السالم يا امام جعفر صادق عليہ السالم سے اس ٓايت کی تفسير ميں منقول ہے ، اس طرح 

  ہے :
  مل دون تسعة اشھر ، وما تزداد کل شیء يزداد علی تسعة اشھرالغيض کل ح
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  ماه سے زياده ہو ۔ ٩ہر وه چيز ہے جو “ ماتزداد” ماه سے کم ہو اور  ٩ہر اس حمل کو کہتے ہيں جس کی مدت “ غيض”
  اس حديث کے ٓاخر ميں فرماتے ہيں :

  التی زاد فيھا فی حملھا من الدمکلمارٔات المراة الدم الخالص فی حملھا فانھا تزداد و بعدد االيام 
جب عورت حمل کی حالت ميں خالص خون ديکھے تو اس خون کے ايام کی تعداد کے برابر حمل کی مدت ميں اضافہ ہو 

  3جاتا ہے ۔
يہ خيال نہ ہو اس کے بعد قرٓان مزيد کہتا ہے : ہر چيز خد اکے ہاں معين مقدار کی حامل ہے (َوُکلُّ َشْیٍء ِعْنَدهُ بِِمْقَداٍر )۔کہيں 

کہ مدت حمل کی يہ کمی بيشی بغير کسی حساب کتاب کے اور بغير کسی سبب کے ہے بلکہ اس مدت کی ہر گھڑی اور ہر 
  لحظہ نپا تاُل ہے ۔

بعد والی ٓايت درحقيقت گذشتہ ٓايت ميں بيان کی گئی بات کی دليل ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : خدا غيب و شہود ( اور پنہاں و 
  کو جانتا ہے ( َعالُِم اْلَغْيِب َوالّشھََ◌اَدِة)۔ٓاشکار) سب 

وه بزرگ و بر تر ہے ، ہر چيز کے لئے متعال ہے اور ہر چيز ” غيب و شہود کے بارے ميں اس کی ٓاگاہی اس بناء پر کہ 
  ُر اْلُمتََعاِل )۔اسی بناء پر وه ہر جگہ حاضر ہے اور کوئی چيز اس کی نگاِه علم سے پوشيده نہيں ہے ( اْلَکبِي“ پر مسلط ہے 

خدا کے لئے ان ” اس بحث کی تکميل کے لئے اور اس کے علم بے پاياں کے بارے ميں تاکيد کے لئے مزيد فرمايا گيا ہے 
لوگوں ميں کوئی فرق نہيں کہ جو اپنی بات چھپاتے ہيں اور وه جو ٓاشکار کرتے ہيں وه سب کچھ جانتا اور سنتا ہے ( َسَواٌء 

  َسرَّ اْلقَْوَل َوَمْن َجھََر بِِہ )۔ِمْنُکْم َمْن ٔاَ 
نيز اس کے لئے ان لوگوں ميں کچھ فرق نہيں کہ جو خفيہ طور پر رات کی تاريکی ميں اور ظلمت کے پردوں ميں قدم 

اِرٌب بِالنَّھَاِر اٹھاتے ہيں اور وه کہ جو ٓاشکارا روِز روشن ميں اپنے کارو بار کے لئے نکلتے ہيں (َوَمْن ھَُو ُمْستَْخٍف بِاللَّْيِل َوسَ 
  4)۔

  چند اہم نکات 
  ۔ قرٓان اور جنين شناسی :١

قر ٓا ن مجيد ميں بار ہا جنين ، اس کے عجائب و غرائب اور نظام کی طرف توحيد ، خدا شناسی اور حضرِت حق کے علم 
گزشتہ زمانے ميں علماء اور  بے پاياں کی ايک دليل کے طور پر اشاره ہوا ہے ۔ البتہ جنين شناسی ايک بالکل نيا علم ہے ۔

سائنسداں جنين اور اس کے مختلف مراحل کے بارے ميں بہت محدود اطالعات رکھتے تھے ليکن علم اور سائنس کی پيش 
رفت کے ساتھ اس علم ميں تيزی سے غير معمولی ترقی ہوئی ہے اور اس خاموش اور بے ٓاواز دنای کے بہت سے اسرار و 

طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جنين کی خلقت ، اس کے تحول اور تکامل ميں خدا شناسی کی  عجائب منکشف ہوئے ہيں اس
  ايک دنيا پوشيده ہے ۔

تين “ ( ظلمات ثالث ” اس موجوده کی کونخبر پا سکتا ہے کہ جو ہر کسی کی دسترس سے باہر ہو قرٓانی الفاظ ميں جو 
اور دقيق ہو ۔ کو ن اسے ضروری مقدار ميں غذا بہم پہنچا سکتا  تاريکيوں ) ميں موجود ہواور جس کی زندگی انتہائی ظريف
  ہے اور کون تمام مراحل ميں اس کی ہدايت کرسکتا ہے ۔

تو اس کا يہ مفہوم نہيں “ خدا جانتا ہے کہ ہر ماده جانور کے رحم ميں کيا ہے ” مندرجہ باال ٓايات ميں جب خدا فرماتا ہے کہ 
ا ماده ہونے ) کے بارے ميں ٓاگاه ہے بلکہ اس کی تمام مشخصات ، استعداد، ذوق اور کہ صرف اس کی جنسيت ( يعنی نر ي

طاقت کہ جو بالقوه اس ميں پوشيده ہے کے متعلق ٓاگاه ہے اور يہ وه امور ہيں جن کے بارے ميں کوئی شخص کسی بھی 
  ذريعے سے ٓاگاہی حاصل نہيں کرسکتا ۔

دگی اور دقيق و پيچيده ارتقاء ميں اس کی راہبری ايک عالم و قدار مبداء کے اس بناء جنين ميں حساب شده نظاموں کی موجو
  بغير ممکن نہيں ۔
  ميں ہے : ٣سورهٔ  طالق ٓايہ 

  قد جعل هللا لکل شیء قدراً 
  خدا انے ہر چيز کے لئے ايک مقدار معين کی ہے

  ميں ہے : ٢١سوره حجر ٓايہ 
  بقدر معلوم و ان کان من شیء عنده نا خزائنہ و ما ننزلہ اال

  ہر چيز کے خزانے ہمارے پاس ہيں اور ہم ايک معين مقدار کے سوا نازل نہيں کرتے ۔
  زير بحث ٓايات ميں بھی ہم نے پڑھا ہے :
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  وکل شیء عنده بمقدار
  اور تمام چيزوں کی اس کے يہاں مقدار ہے ۔

ے بغير نہيں ہے يہاں تک کہ طبيعی دنيا يہ سب ٓايات اس امر کی طرف اشاره ہيں کہ اس عالم کی کوئی چيزحساب کتا ب ک
ميں جن موجودات کو ہم بغير حساب کتاب کے فرض کرتے ہيں وه سب دقيق او ر جچا تال حساب رکھتی ہيں چاہے ہم اس 

سے جانيں يا نہ جانيں ۔ اصولی طو ر پر خدا کے حکيم ہو نے کا بھی اس کے عالوه کوئی مفہوم نہيں کہ ہر چيز کی خلقت 
روگرام ، حد اور مقدار معين ہوتی ہے ۔ جن اسرار ِ خلقت کو ہم نے ٓاج علوم کے ذريعے معلوم کيا ہے وه اس ميں ايک پ

حقيقت کو پورے طور پر تاکيد کرتے ہيں ۔ مثالً انسان کا خون کہ جو اس کے وجود کی زندگی کا سب سے اہم ماده ہے اور 
پہنچانے کا ذمہ دار ہے ، بيس سے زياده عناصر کا مرکب ہے ان  جو تمام ضروری مواد کو انسانی بدن کے تمام خليوں تک

عناصر کا تناسب اور کيفيت اس قدر مہم دقيق اور جچی تلی ہے کہ اس ميں تھوڑے سے تغير سے بھی انسانی سالمتی 
، چربی خطرے ميں پڑجاتی ہے ۔يہی وجہ ہے بدن کی خرابيوں کو پہچاننے کے لئے فوراً خون ٹيسٹ کرتے ہيں اور شوگر 

اور اوره، ٓائرن اور ديگر اجزائے ترکيبی کا اندازه لگا يا جاتا ہے اور ان اجزاکی کمی بيشی سے فوراً بدن کی بيماريوں کے 
  علل و اسباب معلوم کرلئے جاتے ہيں ۔

  ان کا خون ہی ايسی دقيق ترکيب نہيں رکھتا بلکہ يہی صورت تمام عالم ہستی کی ہے ۔
نے سے يہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار وه چيزيں ہم عالم ہستی کی بے نظمياں خيال اس نکتے کی طرف توجہ کر

کرتے ہيں اور دراصل ہمارے علم کی نارسائی اور ناپختگی سے مربوط ہيں ۔ ايک موحد اور سچا خدا پرست عالم کے بارے
  قيقت کی گواه ہے ۔ميں کبھی بھی ايسا تصور نہيں کرسکتا او رعلوم کی تدريجی پيش رفت اسی ح

اس گفتگو سے ہم يہ سبق بھی سيکھ سکتے کہ انسانی معاشره جو پورے نظام ہستی کا ايک حصہ ہے اگر صحيح زندگی 
کا اصول اس کے سارے وجود پر حکمران ہو وه ہر قسم کے “ شیء عنده بمقدار” بسر کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہئيے کہ 
سے پر ہيز کرے جو بغير کسی حساب کتاب کے ہو اور اسکے تمام اجتماعی اصول افراط و تفريط سے بچے اور ہر اس کام

  جچے تلے ہونے چاہئيں ۔
  
  ۔ خد اکے لئے غيب و شہود برابر ہيں :٣

زير بحث ٓايات ميں يہ بات ذکر ہوئی ہے کہ غيب و شہود بار گاه خدا وندی ميں واضح اور روشن ہے ۔ بنيادی طور پر غيب 
  فہوم ہيں کہ جو ايسے موجود کے بارے ميں استعمال ہوتے ہيں جس کا علم اور ہستی محدود ہوں ۔و شہود دو نسبتی م

مثالً ہم جو حواس خمسہ کے حامل ہيں تو جو کچھ ہماری ٓانکھوں ، قوِت سماعت اور ديگر حواس کی پہنچ کے اندر ہے وه 
۔ فرض کيا اگر ہماری نگاه کی “غيب ہے ” ے وه ہے اور جو کچھ ہماری ديد و شنيد سے باہر ہے ہمارے لئ“ شہود”ہمارے 

قدرت المحدود ہوتی، ہم اشياء کے ظاہر و باطن کو ديکھ سکتے اور ذرات عالم کے اندے ہماری نظر اتر جاتی تو تمام 
وں ہو جاتيں ۔ خدا کی ذات پا ک کے عالوه باقی تمام چيزيں چونکہ محدود ہيں لٰہذا ان تما م چيز“ چيزيں ہمارے لئے شہود

کے لئے ٰغب و شہود موجود ہے ليکن ذات الٰہی چونکہ المحدود ہے اور ہر جگہ موجود ہے لٰہذا اس کے لئے تمام چيزيں 
  کوئی مفہوم نہيں رکھتا ۔“غيب ”شہود ہيں اور اس کی ذاِت پاک کے برے ميں 

چھ ہمارے لئے غيب يا شہود ہے اس ہے تو اس کا معنی يہ ہے کہ جو ک“ عالم الغيب و الشہادة ” اگر ہم کہتے ہيں کہ خدا 
  کے لئے يکساں اور شہود ہے ۔

اگر ہم روشنی ميں اپنی ہتھيلی کی طرف ديکھيں تو کيا ممکن ہے کہ جو کچھ اس ميں ہو ہم اس سے بے خبر ره جائيں ۔ 
  عاللم ہستی علم خدا کے سامنے اس بھی کئی درجے زياده واضح و ٓاشکار ہے ۔

  
  بيتی ٓاثار:۔ علم خدا کی طرف کے تر۴

يہ جو ہم مندرجہ باال ٓايات ميں پڑھتے ہيں کہ خد اپنہاں و ٓاشکار چيزوں کو ، رات اور دن کی ٓامدو رفت کو تمہاری تمام 
حرکات کو يکسا ں طور پر جانتا ہے اور اس کے علم کی بارگاه ميں يہ سب ٓاشکار ہيں ۔ اس حقيقت پر اگر ہم حقيقی ايمان 

س رکھتے ہوں کہ وه ہمارے اوپر ہر وقت نگران ہے تو اس سے ہماری روح ، فکر ، گفتار اور رکھتے ہوں اور يہ احسا
  کردار ميں ايک بہت گہرا انقالب پيداہو جائے گا ۔

  ايک روايت ميں ہے کہ ايک شخص نے امام جعفر صا دق عليہ السالم ايک سوال کيا : ٓاپ کی زندگی کا پروگرام کيا ہے ؟
  فرمانے کے بعد فرمايا : ٓاپ نے چند امور بيان

  علمت ان هللا مطلع علی فاستحييت
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ميراايک پروگرام يہ ہے کہ ميں نے جان ليا ہے کہ خد اميرے تمام کاموں سے ٓاگاه ہے اور ان کے بارے ميں باخبر ہے لٰہذا 
  ميں ا س کی نافرمانی سے حيا کرتا ہوں ۔

ميں ہم اس حقيقت کے بہت سے جلوه مشاہده کرتے ہيں ۔ کہتے ہيں تاريخ اسالم ميں اور حقيقی مسلمانوں کی روز مره زندگی
ايک باپ بيٹا ايک باغ ميں پہنچے ۔ باپ باغ کے مالک کی اجازت کے بٰغر پھل توڑنے کے لئے درخت پر چڑھ گيا ۔ اس کا 

  بيٹا جو با معرفت نوجوان تھا کہنے لگا : ابّا ! نيچے اتر ٓأو ۔
ے ٓاپ کو سنبھالتے ہوئے فوراً نيچے اتر ٓايا۔ اس نے پوچھا : مجھے نظر نہيں ٓايا، کوتھا جو باپ پريشان ہوا اور ڈرا ۔ اپن

  مجھے ديکھ رہا تھا ؟ لڑکے نے کہا تمہارے اوپر سے ۔
  اس نے اوپر کی کی طرف ديکھا تو اسے کوئی چيز نظر نہيں ٓائی۔

محيط ہے ، کيسے مکن ہے کہ ايک انسان کے بيٹے نے کہا، ميری مراد خدا ہے ، جو ہم سب سے مافوق اور ہم سب پر
ديکھنے سے تو تمہيں خوف ٓاتا ہے ليکن خدا جو تمہيں ہر حالت ميں ديکھ رہا ہے اس سے تجھے کوئی خوف نہيں ٓاتا ۔ يہ 

  کيا ايمان ہے ۔

   11سوره رعد / 
  

 ُسوئًا ْن ٔاَْمِر هللاِ ٕاِنَّ هللاَ الَيَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّی يَُغيُِّروا َما بِٔاَنفُِسِھْم َوٕاَِذا ٔاََراَد هللاُ بِقَْومٍ ۔ لَہُ ُمَعقِّبَاٌت ِمْن بَْيِن يََدْيِہ َوِمْن َخْلفِِہ يَْحفَظُونَہُ مِ ١١
  فاَلََمَردَّ لَہُ َوَما لَھُْم ِمْن ُدونِِہ ِمْن َواٍل۔

  ترجمہ
کے پيچھے سے اسے ( غير حتمی ) حوادث سے ۔انسان کے لئے کچھ مامورين ہيں کہ جو پے درپے سامنے اور اس ١١

محفوظ رکھتے ہيں ليکن خدا کسی قوم ( اور ملت ) کی سر نوشت کو نہيں بدلتا مگر يہ کہ وه خود اسے تبديل کريں اور جب 
خدا کسی قوم کے بارے ميں ( ان کے اعمال کی وجہ سے ) بُرا اراده کرتا ہے تو کوئی اس کے لئے رکاوٹ نہيں ہوتی اور 

  اکے عالوه ان کا کوئی سر پرست نہيں ہو گا۔ خد
..............  

کے ماده سے ہے ۔ يہ اصل ميں بہنے والی چيز کا نگل جانے اور اسے ٹھہرالينے کے معنی ميں ہے اسی لئے “ غيض“ ” تغيض ”۔ ١
ميں پانی کھڑا ہو جائے اور اسےايسے مکان اور جگہ کو کہا جاتا ہے جس “ غيض”يہ لفظ نقصان اور فساد کے معنی ميں بھی ٓاياہے۔

  تاريک رات کے معنی ميں ہے ( يعنی ايسی رات جو سارا نور نگل گئی ہو )۔“ليلة غائضة” نگل جائے 
۔ تفسير الميزان ميں ٓايت کی اس تفسير کی تائيد کے ضمن ميں صاحِب تفسير کی تائيد کے ضمن ميں صاحِب تفسير فرماتے ہيں کہ ٢

بعض روايات اس تفسير کی تائيد کرتی ہيں او رجو کچھ ابن عباس سے نقل ہو اہے وه بھی حتما ً اسی معنی پر ٓائمہ اہل بيت (ع) کی 
  منطبق ہوتا ہے ۔

  ۔۴٨۵ص  ٢۔ نور الثقلين جلد 3
کے معنی ميں ہے ۔ بعد از اں لفظ اس انسان کے بارے “ جاری پانی ”کے ماده سے “ ) ضرر” بر وزن“ ( سرب”اصل ميں “ سارب”4

  استعمال ہونے لگا جو کسی کام کے پيچھے چل رہا ہو۔ ميں
اصولی طور پر اس شخص کے لئے نور و ظلمت ، تاريکی و روشنی اور غيب و شہود کوئی مفہوم نہيں رکھتے جو ہر جگہ حاضر و 

  ناضر ہے ۔ وه يکساں طور پر ان سب سے ٓاگاه اور با خبر ہے ۔

  غيبی محافظ 

ہے کہ خدا علم الغيب و الشہادة ہونے کی بناء پر لوگوں کے پنہاں اور ٓاشکار سے باخبر ہے اورگزشتہ ٓايات ميں ہم نے پڑھا 
  وه ہر جگہ حاضر و ناظر ہے ۔

کچھ مامورين ہيں ” زير بحث ٓايت ميں مزيد اشاد فرمايا گيا ہے : اس کے عالوه کہ خدا اپنے بندوں کا محافظ اور نگہبان ہے 
لَہُ ُمَعقِّبَاٌت ِمْن بَْيِن يََدْيِہ َوِمْن َخْلفِِہ “ ( ھے سے حوادث سے انسان کی حفاظت کرتے ہيں کہ جو پے در پے ٓاگے اور پيچ

  ١يَْحفَظُونَہُ ِمْن ٔاَْمِر هللاِ )۔
ليکن کوئی اس بناء پر کہ کوئی يہ اشتباه نہ کرے کہ يہ حفاظت و نگہبانی بال مشروط ہے اور انسان کہيں اپنے ٓاپ کو ہر 

ہ گرادے ياکہيں انسان ہر طرح کے گناه کامرتکب نہ ہونے لگے اور اس طرح اپنے ٓاپ کو عذاب کا سزا وار بناگڑھے ميں ن
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کر بھی توقع رکھے کہ خدا اور اس کے مامو محافظين اس کی حفاظت کريں ، مزيد فرمايا گيا ہے : خداکسی قوم و ملت کی 
يدا نہ کرے ( ٕاِنَّ هللاَ الَيَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّی يَُغيُِّروا َما بِٔاَنفُِسِھْم )۔دوباره اس حالت نہيں بدلتا جب تک وه خود اپنے ٓاپ ميں تبديلی پ

لئے کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ انسانی حفاظت کے مامورين ہونے کے باوجود مجازات و سزا اور خدا ئی امتحانات کا کيا 
وقت خدا کسی قوم کے لئے برائی کا راده کرتا ہے تو پھر دفاع اور  معنی ہے ، ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے : جس

  بازگشت کی کوئی باگشت کی کوئی صورت نہيں ہے (َوٕاَِذا ٔاََراَد هللاُ بِقَْوٍم ُسوئًا فاَلََمَردَّ لَہُ)۔
  ْن ُدونِِہ ِمْن َواٍل)۔َوَما لَھُْم مِ “ ( اور خدا کے عالوه ان کو کوئی والی و ناصر اور يارو مدد گار نہيں ہو سکتا ” 

اسی بناء پر جب کسی قوم کے لئے خدا کی طرف سے عذاب ، سزا اور نابودی کا فرمان صادر ہوجاتا ہے تو محافظين اور 
  نگہبان الگ ہو جاتے ہيں اور انسان کو حوادث کے سپرد کرديتے ہيں ۔

  چند اہم نکات 
  کيا ہيں ؟“ معقبات”۔ ١

” جمع ہے “ معقبات” ان ميں اور بعض ميں اور بعض دوسرے بزرگ مفسرين نے کہاہے جيسا کہ طبرسی نے مجمع البي
کی جمع ہے اور يہ اس گروه کو کہتے ہيں جس کے افراد پے در پدے ايک “ معقب” بھی “ معقبہ” کی جب خود “معقبہ

  دوسرے کی نيابت ميں کسی کا کے لئے نکليں ۔
نے کچھ فرشتوں کی يہ ڈيوٹی لگائی ہے کہ وه رات دن باری انسان کے پاس  اس ٓايت کا ظاہری مفہوم يہ ہے کہ خدا تعالےٰ 

  ٓائيں اور ٓاگے اور پيچھے سے اس کی حفاظت کريں ۔
بيشک انسان اپنی زندگی ميں بہت سی ٓافات و بليات سے دوچار ہے ۔ اندرونی و بيرونی حوادث ، طرح طرح کی بيمارياں ، 

رات کہ جو زمين و ٓاسمان سے ابھر تے ہيں انسان کو گھير ے ہوئے ہيں ۔ جرائم اور مختلف قسم کے حادثات و خط
خصوصاًبچپن کے زمانے ميں جب گردو پيش کی کيفيتوں سے انسان بہت کم ٓاگاه ہوتا ہے ، اسے کوئی تجربہ نہيں ہوتا، ہر 

مام حوادث سے بچہ طرح بچ قدم پر اسے کوئی نہ کوئی خطره در پيش ہوتا ہے او رکبھی تو انسان تعجب کرتا ہے کہ ان ت
نکلتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے خصوصاًايسے گھر انوں ميں جہاں ماں باپ مسائل سے بالکل ٓاگاه بھی نہيں ہوتے يا ان کے 

پاس وسائل نہيں ہوتے ۔ خاص طور پر ديہات ميں پلنے بڑھنے والے وه بچے جو محروميوں کا شکارہوتے ہيں اور بيماری 
  ميں گھر ے ہوتے ہيں ۔ اور خطرات کے عوامل

اگر ان مسائل پر ہم حقيقی طور پر غور وفکر کريں تو ہم محسوس کريں گے کہ ايک محافظ طاقت ہے کہ جو ان حوادث 
  سے ہماری حفاظت کرتی ہے اور سپرد اور ڈھال کی طرح ٓاگے اور پيچھے سے ہماری محافظ و نگہبان ہے ۔

پيش ٓاتے ہيں اور وه معجزانہ طور پر ان سے بچ نکلتا ہے اس طرح سے کہ بہت سے مواقع پر انسان کو خطر ناک حادثات 
  وه محسوس کرتا ہے کہ يہ سب چيزيں اتفاقی نہيں ہيں کہ بلکہ ايک محافظ طاقت اس کی نگہبانی کررہی ہے ۔

عليہ السالم سے  پيشوايان ِ اسالم سے مروی بہت سی روايات بھی اس پر تاکيد کرتی ہيں ۔ ايک روايت ميں امام محمد باقر
  مروی ہے کہ زير ِ بحث ٓايت کی تفسير ميں ٓاپ (ع) نے فرمايا :

بحفظ بامر هللا من ان يقع فی رکی عليہ حائط او يصيبہ شیء حتی اذاجاء القدر خلو بينہ و بين يدفعونہ الٰی المقادير و ھما ملکان 
  يحفظانہ بالليل و ملکان من نھار يتعاقبانہ

حفاظت ہوتی ہے ، کنويں ميں گرنے سے يا ديوار پر ٓاپڑ نے سے يا کوئی اور حادثہ سے مگر جب  حکم خدا سے انسان کی
حتمی مقدرات ٓاپہنچيں تو محافظين ايک طرف ہا جاتے ہيں اور اسے حوادث کے سپرد کرديتے ہيں ۔ اور دو فرشتے انسان 

  2ری باری ذمہ داری پوری کرتے ہيں ۔ کی رات کو حفاظت کرتے ہيں اور ( ان کے عالوه ) فر شتے دن کے وقت با
  ايک اور حديث ميں امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے :

  مامن عبد اال و معہ ملکان يحفظانہ فاذا جاء االمر من عند هللا خليا بينہ و بين امر هللاِ 
يکن جب خدا کا قطعی فرمانکوئی بھی ايسا بنده نہيں کہ جس کے ساتھ دو فرشتے نہ ہوں کہ جو اس کی حفاظت کرتے ہوں ل

  3ٓاپہنچا ہے تو وه اسے حوادث کے سپرد کرديتے ہيں ۔
  (اس بناء پر وه انسان کی حفاظت صرف ان حوادث سے کرتے ہيں جن کے بارے ميں خدا کا قطعی حکم نہيں ہوتا )۔

  نہج البالغہ ميں بھی حضر ت امير المومنين علی عليہ السالم نے فرمايا :
  ملکين يحفظانہ فاذا جاء القدر خليا بينہ و بينہان مع کل انسان 

يعنی ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہيں کہ جو اس کی حفاظت کرتے ہيں ليکن جب حتمی مقدرات ٓاپہنچے تو وه اسے 
  4چھوڑ ديتے ہيں ۔ 
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  ہے : اسی طرح نہج البالغہ کے پہلے خطبے ميں فرشتوں کی تعريف اور ان کے مختلف گروہوں کے بارے ميں
  و منھم الحفظة لعباده

  ان ميں سے ايک گروه خد اکے بندوں کا محافظ ہے ۔
البتہ حّسی ذرائع سے يا طبعی علوم کے ذريعے ان فرشتوں کے وجود کے بارے ميں عدم ٓاگاہی ان کے وجود کی نفی کی 

اسی طرح ديگر مذاہب بہت سے  دليل نہيں ہو سکتی اور يہ بات زير بحث ٓايت ميں منحصر نہيں ہے بلکہ قرٓان مجيد اور
ايسے امور کی خبر ديتے ہيں جو حس ّ انسانی سے ماوراء ہيں کہ جن کے بارے ميں انسان عام ذرائع سے ٓاگاہی حاصل 

  نہيں کرسکتا ۔
اس سے قطع نظر جيسا کہ ہم نے مندرجہ باال سطور ميں کہا ہے کہ ہماری روز مره کی زندگی ميں ہميں اس محافظ قوت 

نشانياں نظر ٓاتی ہيں اور ہم محسوس کرتے ہيں کہ بہت سے تباه کن حوادث سے ہم معجزانہ طور پر نجات حاصل کی واضح
  کرتے ہيں کہ جن کی تفسير عام طريقے سے نہيں ہوسکتی يا جنہيں اتفاق قرار دينا مشکل ہے ۔

يں کہ جو مجھ جيسے جلدی يقين نہ خود راقم نے اپنی زندگی ميں اس کے نمونے ديکھے ہيں کہ جو يقينا حيرت انگيز ہ
  کرنے والے شخص کے لئے بھی غير مرئی محافظ کے وجود کے لئے دليل تھے ۔

  
  ۔ تبديلی ہميشہ خود ہمارے ہاتھو سے ٓاتی ہے :٢
ک يہ جمہ قرٓان ميں دو مواقع پر مختصر سے فرق کے ساتھ ٓاياہے اس ميں اي“ ان هللا اليغير مابقوم حتی يغيروا ما بانفسھم ”

  عمومی اور کلی قانون بيان کيا گيا ہے ۔ يہ ايک حيات ساز ، انقالب ٓافريں، اور خبر دار اور ہوشيار کرنے واال قانون ہے ۔
يہ قانون اسالم ميں جہاں بينی او رمعاشره شناسی کی بنياد ہے .....يہ قانون ہم سے کہتا ہے کہ تمہاری تقدير ہر چيز اور ہر 

ہاتھ ميں ہے اور قوموں کی خوش بختی و بد بختی کے سلسلے ميں تبديلی اور تغير پہلے شخص سے پہلے خود تمہارے 
درجے ميں خود انہی سے وابستہ ہے ۔ قسمت ، اقبال اتفاقات اور اوضاِع فلکی کی تاثير و غيره کوئی بھی بنياد نہيں رکھتی ۔ 

ا اس کے عالوه خود چاہے تو اپنے ٓاپ کو ذلت ، اساس و بياد يہی ہے کہ ہر شخص خود چاہے تو سر بلند اور کامياب ہو ي
  زبوں حالی اور شکست کے سپرد کردے ۔ يہاں تک کہ لطف الٰہی کسی ملت پر بغير کسی مقدمہ اور تمہيد کے نہيں ٓاتا۔

حق بنا تے بلکہ يہ ملتوں کا اپنا اراده ، خواہش اور ان کے اندر ونی تغيرات ہيں کہ جو انہيں لطف ِ خدا يا عذاِب خدا کا مست
  ہيں ۔

دوسرے لفظوں ميں اسالم اجتماعی پرگرام کے ايک اہم ترين گوشے سے ٓاگاه کرنے واال يہ قانون ہم سے کہتا ہے کہ ہر قسم
کے بيرانی تغيرات اور تبديلياں ملتوں اور قوموں کے اندرونی تغيرات پر منحصر ہوتی ہيں اور کسی قوم کو پيش ٓانے ہر 

بيرونی ” سر چشمہ اس کے اندر ہو تا ہے ۔ لٰہذا وه لوگ کہ جو اپنا دامن بچانے کے لئے ہر وقت قسم کی فتح و شکست کا 
کے پيچھے پھرتے ہيں اور ہميشہ اقتدار پرست اور استعماری طاقتوں کو اپنی بد بختی کا عامل شمار کر تے ہيں “ عوامل 

ان جہنمی طاقتوں کو کوئی مر کز حاصل نہ ہو تو يہ  بہت بڑی غلط فہمی ميں مبتال ہيں کيونکہ اگر کسی معاشرے کے اندر
  کچھ بھی نہيں کر سکتيں ۔

اہم بات يہ ہے کہ ان توسيع پسندوں ، استعماری قوتوں اور سپرد طاقتوں کی چھأونياں او رمراکز اپنے معاشرے سے در ہم 
  نہ رہے ۔برہم کرديں اور ان کی سر کوبی کريں تاکہ ان کے لئے نفوذ کی کوئی راه ہی باقی 

” يہ طاقتيں شيطان کی مانند ہيں اور ہم جانتے ہيں کہ قرٓان کے بقول شيطان ان لوگوں پر دسترس حاصل نہيں کرسکتا جو
ہيں ۔ وه صرف ان لوگوں پر غلبہ حاصل کرتا ہے جنہوں نے اپنے وجود کے اندر شيطان کے لئے کوئی “ عباد مخلصين 

  جگہ بنا رکھی ہے ۔
تعليم کا تقاضا ہے کہ بد بختيوں او رناکاميوں کو ختم کرنے کے لئے اندرونی انقالب کی طرف بڑھيں ۔ قرٓان کی اس بنيادی 

ايک فکری اور ثقافتی انقالب کی طرف ، ايک ايمانی اور اخالقی انقالب کی طرف ۔ بد بختيوں کے چنگل ميں گرفتاری کے 
اپنی روح سے کمزوری کے داغ توبہ او رحق کی طرف باز وقت اپنے کمزور پہلؤوں کو فوراً تالش کرنا چاہئيے ۔ ہميں 

گشت کے پانی سے دھونے چاہئيں ۔ا س طرح ہم ايک نيا جنم ليں گے ، نيا نور بصيرت ملے گا اور نئی طاقت حرکت پيدا ہو 
مکن نہيں گی اور اس کے ذريعے ہم اپنی ناکاميوں اور شکستوں کو کاميابی ميں بدل سکتے ہيں ۔ يہ کاميابی اس طرح سے م

کہ ہم اپنے کمزورپہلؤوں کو خود خواہی اور خود غرضی کے پردوں ميں چھپا ديں اور عوامل شکست کو اپنے معاشرے 
  کے باہر سے تالش کرتے پھريں ۔

پہلے مسلمانوں کی فتح و کامرانی او ربعد والے مسلمانوں کی شکست کے عوامل پر اب تک بہت سی کتا بيں لکھی گئی ہيں 
سے بہت سی مباحث سنگالخ زمين پر ہل چالنے اور بے سمت چلنے کے مترادف ہيں ۔ ہميں چاہئيے کہ کاميابی ۔ ان ميں 
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اور ناکامی کے عوامل خود مسلمانوں کے فکری ، اعتقادی اور اخالقی تغيرات ميں تالش کريں ۔ خود مسلمانوں کی عملی 
  زندگی کا مطالعہ کريں نہ کہ اس سے ہٹ کر ۔

البات کہ جن ميں سے ايک ہماری ملت کا انقالب ہے اسی طرح اگر ہم الجزائر ، افغانستان اور ديگر دورحاضر کے انق
  مقامات کی انقالبی جد و جہد کا مطالعہ کريں تو ہم ان ميں واضح طورپر اس قرٓانی اصل کی حاکميت کا مشاہده کريں گے۔

روش نہيں بدلی ليکن جب ہم اندر سے تبديل ہو گئے تو ہر  يعنی ... سامراجی حکومتوں اورتو سيع پسند طاقتوں نے تو اپنی
  چيز بدل گئی۔

ہم ديکھتے ہيں کہ صرف وہی رہبر اور قائد کا مياب ہوئے ہيں کہ جنہوں نے اس بنيادی قانون کے مطابق اپنی ملت کی 
  رہبری کی ہے اور اس ميں ايک انقالب پيدا کيا ہے ۔

اساسی و بنيادی اور جاو دانی و دائمی قانون کی صداقت کے شواہد سے بھری  تاريخ اسالم اور دوِر حاضر کی تاريخ اس
 پڑی ہے کہ جن کے تفصيلی ذکر سے ہماری بحث ہميں اس تفسير کی روش سے دور لے جائے گی ۔

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   15تا 12سوره رعد / 
  

  ۔ ھَُو الَِّذی يُِريُکْم اْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َويُْنِشُء السََّحاَب الثِّقَاَل۔١٢
َواِعَق فَيُِصيُب بِھَا َمْن يََشاُء َوھُمْ ١٣ ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَماَلئَِکةُ ِمْن ِخيفَتِِہ َويُْرِسُل الصَّ    يَُجاِدلُوَن فِی هللاِ َوھَو َشِديُد اْلِمَحاِل۔۔ َويَُسبُِّح الرَّ
لَھُْم بَِشْیٍء ٕاِالَّ َکبَاِسِط َکفَّْيِہ ٕاِلَی اْلَماِء لِيَْبلَُغ فَاهُ َوَما ھَو بِبَالِِغِہ َوَما ُدَعاُء  ۔ لَہُ َدْعَوةُ اْلَحقِّ َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِہ الَيَْستَِجيبُونَ ١۴

  اْلَکافِِريَن ٕاِالَّ فِی َضاَلٍل۔
ِ يَْسُجُد َمْن فِی السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض طَْوًعا َوَکْرھًا َوِظاَللُھْم بِاْلُغُدوِّ َوا١۵ َّ ِ   آْلَصاِل ۔۔ َو

  ترجمہ
 ۔ وه وہی ہے جو تمہيں بجلی دکھا تا ہے کہ جو خوف کا بھی باعث ہے اور اميد کا بھی نيزه وه بوجھل باده پيدا کرتاہے ۔١٢
۔ اور گرج اس کی تسبيح اور حمد کرتی ہے اور فرشتر ( بھی ) اس کے خوف سے( مشغول تسبيح ہيں )اور ويہ صاعقہ ١٣

ا ہے اس ميں گرفتار کرتا ہے حاالنکہ وه (خدا کی ان ٓايات کا مشاہده کرنے کے باوجود ) خدا کے بھيجتا ہے اور جسے چاہت
  بارے ميں مجادلہ ميں مشغول ہيں اوراس کی قدرت المتناہی ( اور عذاب درناک) ہے ۔

کوئی جواب ۔ حق کی دعوت اس کی طرف سے ہے اور جو ( مشرک ) لوگ غير خدا کو پکار تے ہيں ان کی پکار کا وه ١۴
نہيں ديتے يہ لوگ اس شخص کی طرح ہيں جو پانی کی طرف اپنی ہتھيلياں کھولتا ہے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے 

  ليکن وه کبھی نہيں پہنچے گا اور کافروں کا پکار ضاللت ( اور گمراہی ) کے سوال کچھ نہيں
لئے سجده ريز ہے ۔ اسی طرح دن رات ان کے سائے بھی (  ۔ جو کچھ ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے طوعاً ياکرھاًخد اکے١۵

  سجده گزار ہيں ) ۔
..............  

کی ضمير کس کی طرف لوٹتی ہے ۔ مشہور تفسير يہی ہے کہ يہ انسان کی طرف“ لہ ”۔ مفسرين ميں اس سلسلے ميں اختالف ہے کہ ١
احتمال ذکر کيا ہے کہ يہ پيغمبر يا خدا کی طرف لوٹتی ہے ليکن  لوٹتی ہے جس کی طرف قبل کی ٓايت ميں اشاره ہوا ہے ۔ بعض نے يہ

  يہ احتمال ذيل کی ٓايت سے مناسبت نہيں رکھتا ( غورکيجئے گا )
  ۔٣٨٣ص  ٢۔ تفسير بر ہان جل د 2
  ۔٣٨٣ص  ٢۔ تفسير بر ہان جل د 3
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  ۔٢٠١۔نہج البالغہ ، کلمات قصار جملہ 4

  عظمت الٰہی کی کچھ نشانياں 

ايک مرتبہ پھر ٓايات ِ توحيد ، عظمت ِ پر وردگار کی نشانياں اور اسرار ٓافرينش بيان کررہا ہے ۔ عالم طبيعت ميں قرٓان يہاں 
نمودار ہونے والی مختلف قدرتوں کی نشاندہی کی گئی ہے نيز ان کے اسرار کی طرف مختصر اور پر معنی اشارے کرتے 

  ر ايمان و معرفت کی نور پاشی کی گئی ہے ۔ہوئے خدا سے بندوں کو زياده قريب کرکے ان دلوں پ
پہلے ( بادلوں ميں پيدا ہونے والی ) بجلی کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : وه وہی ہے جو تمہيں وه بجلی دکھا تا 

  ہے جو خوف او راميد کاباعث ہے
  

  ( ھَُو الَِّذی يُِريُکْم اْلبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا ) ۔
ی شعاِع درخشاں ٓانکھوں کو خيره کرتی ہے اور رعد دار ٓاواز جو اس سے اٹھتی ہے بعض اوقات تمہيں ايک طرف تو اس ک

وحشت زده کرديتی ہے ۔ اس سے جو ٓاتش سوزی کے خطرات پيد ا ہوتے ہيں وه خوف و اضطراب پيدا کرديتا ہے خصوصا ً
  ہيں انہيں اس سے بہت وحشت ٓاتی ہے ۔جو لوگ بيابانوں ميں زندگی بسر کرتے ہيں بيابانوں سے گزرہے ہوتے 

دوسری طرف عموماً چونکہ ساتھ ساتھ موٹے قطروں کی بارش بھی ہوتی ہے جو بيابانوں کے تشنہ کاموں اور پياسوں کو 
خوشگوار پانی بخشتی ہے اور اس سے درخت اور زراعت سيراب ہوتے ہيں لٰہذا اس سے ان کے دل ميں ايک اميد بھی پيد 

  يوں وه خوف و اميد کے حصاس لمحے گزارتے ہيں ۔اہوتی ہے او ر
اس کے بعد قرٓان مزيدکہتا ہے : وه وہی ہے جو بوجھل اور پر بار بادل پيدا کرتا ہے کہ جو پياسی زمينوں کی ٓابياری 

  کرسکتے ہيں (َويُْنشِیُء السََّحاَب الثِّقَاَل) ۔

  رعد و برق کی بر کتيں 
برق اس طرح سے پيد اہوتی ہے کہ بادل کے دو ٹکڑے مختلف بجلی کے لحاظ سے ہم جانتے ہيں کہ سائنسی لحاظ سے 

(مثبت او رمنفی پول کی صورت ميں) ايک دوسرے کے قريب ہوتے ہيں اور ان سے بالکل اس طرح سے کرنٹ پيدا ہوتا 
سرے کے قريب )کی بجلی ٓارہی ہو جب ايک دوPhaseہے جيسے بجلی کے دو تار جن ميں مختلف (مثبت اور منفی فيز (

  ہوتے ہيں تو بہت زياده کرنٹ پيدا ہوتا ہے اور اصطالح کے مطابق ہو جاتے ہيں ۔
تاروں کے دو سے جب ٓاپس ميں ملتے ہيں تو ہمارے سامنے معمولی سا کرنٹ اور شعلہ پيد اہوتا ہے اور ايک ہلکی سے 

ے اعتبار سے اليکٹرک ڈسچارج شديد ہوتا ہے کہ ٓاواز بھی پيدا ہوتی ہے جب کہ ٓاسمانی بجلی کے ساتھ بادلوں کی وسعت ک
  اور گرج پيد اہوتی ہے۔“ رعد” اس سے 

بادل کا ٹکڑا جو مثبت رو ہوتی ہے جب زمين کے نزديک ہو جائے کہ جس ميں ہميشہ منفی رو ہوتی تو زمين اور بادل کے 
ناک ہوتی ہے کہ اس کا ايک سر زمين کہتے ہيں ۔ يہ برقی رو اس ئے خطر “ صاعقہ”درميان کرنٹ پيد اہو جاتا ہے جسے 

کے بلند مقامات ہو تے ہيں ۔ اصطالح کے مطابق يہ بلند جگہيں منفی رو کی حامل تار کے سرے يا نوک ميں بدل جاتی ہيں 
يہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بيابان ميں ايک انسان عملی طور پر اس منفی تا ر کی نوک ميں بدل جائے اور بہت وحشت

ٹ اس کے سر پر ٓاگرے اور مختصر سے لمحہ ميں وه خاکستر ہو جائے ۔ لٰہذا بيا بانوں ميں رعد اور برق کے موقعناک کرن
پر فورا ً درخت ، ديوار يا پہاڑ کے دامن ميں يا کسی اونچی جگہ کی اوٹ ميں پناه لے لينا چاہئيے يا کسی گرھے ميں ليٹ 

  جانا چاہئيے ۔
اه ميں عالم طبيعت کی شوخی ہے موجوده سائنسی انکشافات سے ثابت ہو ا ہے کہ اس بہر حال برق جو شايد بعض کی نگ

  کے بہت سے فوائد و برکات ہيں ۔ ذيل ميں ہم ان فوائد کے تين پہلؤو ں کی طرف اشاره کرتے ہيں :
ی گريڈ ہوتی ہے ۔ يہ ہزار سنت/ ١۵۔ ٓابياری : بجلياں عموما ً بہت زياده حرارت پيد اکرتی ہيں جو بعض اوقات تقريبا ً ١

حرارت اس مقصد کے لئے کافی ہوتی ہے کہ اطراف کی زياده تر ہوا کو جالدے اور اس کے نتيجہ ميں فوراً ہوا کا دبأو کم 
ہو جاتا ہے اور ہم جانتے ہيں کہ کم دبأو کی صورت ميں ہی بادل برستے ہيں ۔ يہی وجہ ہے کہ عام طور پر بجلی چمکنے 

اولے پڑنے شروع ہوجاتے ہيں اور بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنے لگتے ہيں ۔ اس بناء پر در  اور گرنے کے بعد ہی
  حقيقت بجلی کی ايک ذمہ داری ٓابياری ہے ۔

۔ جراثم پرسم پاشی : جس وقت برجلی اپنی اس حرارت کے ساتھ چمکتی ہے تو بارش کے قطرات اضافی ٓاکسيجن کی ٢
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ھاری پانی يعنی ہائيڈروجن پر ٓاکسائيڈ پيدا کرتے ہيں اور ہم جانتے ہيں کہ بھاری پانی مقدار ميں ترکيب ہوتے ہيں اور يہ ب
کے ٓاثار ميں سے ايک يہ ہے وه جراثيم کش ہوتا ہے ۔ اسی بناء پر طبی مصارف ميں اسے زخموں کو دھونے کے لئے 

بناتاتی بيماريوں کے جراثم ختم کرديتے استعمال کيا جاتا ہے ۔ بھاری پانی کے يہ قطرات جس وقت زمين پر برستے ہيں تو 
ہيں ۔ گويا پانی جراثيم پر خوب سم پاشی کرتا ہے ۔ اسی بنا ء پر ماہرين نے کہا ہے کہ جس سال رعد و برکم ہو بناتاتی ٓافات 

  اور بيمارياں زياد ہوتی ہيں ۔
  ١طرے کار بانک اسيڈ۔ تغذيہ اور کھاد رسائی : بجلی ، شديد حرارت او رکيميائی ترکيب سے بارش کے ق٣
)H2CO3 CARBONIC ACID بے رنگ و بو بھاپ جو کچھ ترش مزه ہوتی ہے طب مين ہاضمے کی تقويت کے لئے(

  استعمال ہوتی ہے ۔ ( مترجم )
کی حالت اختيار کرليتے ہيں يہ جب زمينوں پر چھڑکے جاتے ہيں ، تو کيميائی اثرات کی بدولت نباتات کے لئے ايک موثر 

  کرتے ہيں ۔ اسی طرح سے نباتات کو غذا ملتی ہے ۔ کھا دکا کام
  بعض ماہرين کے مطابق ٓاسمانی بجليوں کے ذريعے کره زمين کو سال بھر ميں ملنے والی کھاد سينکڑوں الکھ ٹن ہے ۔
 لٰہذا ہم ديکھتے ہيں کہ پأوں کے نيچے روندی جانے والی بظاہر ايک بے خاصيت چيز کس قدر پر بار او رپر بر کت ہے
ٓابياری بھی کرتی ہے ، جراثم پر رسم پاشی بھی کرتی ہے اور غذا بھی بنتی ہے ۔ يہ عالم ِ ہستی کے عجيب و غريب اور 

  وسيع و عريض اسرار ميں خدا شناسی کی طرف واضح راہنمائی کرنے واال ايک چھوٹا سا نمونہ ہے ۔
” کو بھی وجود ديتی ہے کہ جس کی ايک قسم يہ سب ايک طرف بجلی کی برکات ہيں اور دوسری طرف يہ ٓاتش سوزاں 

ہے۔ يہ بجلی ہوسکتا ہے ايک يا کئی انسانوں کو يا درکتوں کوجال ڈالے ۔ يہ چيز اگر کم اور ناد رہے اور اس سے “ صاعقہ 
  بچا بھی جا سکتا ہے تا ہم خوف و ہراس کا عامل بن سکتی ہے ۔

وف کا سبب بھی ہے اور اميد کا بھی ۔ ہو سکتا ہے کہ يہ ان تمام اس طرح سے يہ جو ہم نے ٓايت باال ميں پڑھا کہ برق خ
  امور کی طرف اشاره ہو۔

جو مندر جہ باال ٓايت کے ٓاخر ميں ٓاياہے وه بجلی کی اسی خاصيت کے “َويُْنِشیء السََّحاَب الثِّقَالَ ”يہ بھی ممکن ہے کہ جملہ 
  پشت والے قطروں سے بوجھل کرتی ہے ۔ ساتھ مربوط ہو کہ جو بادلوں کی بارش کے انہی بھری ہو ئی

کی ٓاواز کا ذکر ہے کہ جو برق سے جدا نہيں ہے ۔ فرمايا گياہے : رعد خدا کی تسبيح اور حمد “ رعد”بعد والی ٓايت ميں
ْعُد بَِحْمِدِه ) ۔“( کرتی ہے    َويَُسبُِّح الرَّ

مثل ہے چونکہ بجلی سے منسلک ہے اور دونوں جی ہاں !عالم طبيعت کی يہ سخت ٓاواز کہ جو بڑی ٓاواز کے لئے ضرب ال
ايک ہی مقصد کو پورا کرتی ہيں اور بہت اہم اور سوچی سمجھی خدمات انجام ديتی ہيں کہ جن کی طرف سطور باال ميں 

کی زبان ِ گويا ہے جو نظام ٓافرينش “ برق“ ”رعد”اشاره کيا گيا ہے عملی طور پر خدا کی تسبيح کرتی ہيں دوسری طرف 
  ظمت خلق کی ترجمانی کرتی ہے ۔اور ع

کہتے ہيں ۔ ايک جامع کتاب ، ايک قصيدهٔ غرا، ايک خوبصورت اور دل انگيز مصوری “زبان حال ”يہ وہی چيز ہے جسے 
کا نمونہ اور ايک مستحکم و منظم عمارت سب اپنی زبان حل سے اپنے لکھنے والے ، کہنے والے ، نقاش اور معمار کے 

  مہارت کی بات کرتے ہيں اور انہيں خراج ِ تحسين پيش کرتے ہيں ۔ علم و دانش اور ذوق و
اس عالم ہستی کا ہر ذره اسرار ٓاميز ہے اور بہت ہی دقيق اور حساب شده نظام رکھتا ہے ۔ سب ذراتِ  کائنات خدا پاکيزگی 

اک جانتے کے عالوه تنزيہ اور پ“تسبيح” اور ہرقسم کے نقص و عيب سے اس کے منزه ہونے کی حکايت کرتے ہيں (کيا
صفات ِ کمال بيان کرنے کے “ حمد”کچھ اور ہے ؟)اور سب کے سب اس کی قدرت اور علم و حکمت کی خبر ديتے ہيں (کيا

  ١عالوه کچھ اور ہے ؟) 
فالسفہ کی ايک جماعت نے يہ احتمال بھی ذکر کيا ہے کہ اس جہان کے تمام ذرات ميں سے ہر ايک ايک قسم کا عقل و 

ہے اور اسی عقل و شعور کی بناء پر خدا کی تسبيح و تقديس کرتا ہے نہ صرف زبان حال سے اور اپنے وجود  شعور رکھتا
  سے کہ وجود خدا کی ترجمانی کرتا ہے بلکہ زبان قال سے بھی اس کی تعريف کرتا ہے ۔
فرشتے بھی خدا کے خوف  تمام” نہ صرف يہ کہ صدائے رعد اور عالم ماده کے ديگر اجراء اس کی تسبيح کرتے ہيں بلکہ 

  ٢َواْلَماَلئَِکةُ ِمْن ِخيفَتِِہ) ۔ “(و خشيت سے اس کی تسبيح ميں مشغول ہيں 
وه اس بات سے ڈرتے ہيں کہ کہيں فرمان ، خدا پر عمل کرنے ميں اور نظام ہستی کے بارے ميں عائد شده اپنی ذمہ داريوں 

ه عذاب ِ اٰلہی ميں گرفتار نہ ہوجائيں ۔ ہم جانتے ہيں کہ جواحساس ِ کی ادائيگی ميں کوتاہی نہ ہو جائے اور اس طرح کہيں و
مسئوليت رکھتے ہيں ان کے لئے ذمہ دارياں خوف کا باعث ہوتی ہيں ايک اصالحی خوف کو جو انسان کو سعی و کاوش 

  اور تحريک پر ٓاماده کرتا اور ابھار تا ہے ۔
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کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : خد اصواعق “ قصواع”کے بارے ميں مزيد وضاحت کے لئے “ رعد و برق”
َواِعَق فَيُِصيُب بِھَا َمْن يََشاُء ) ۔   کو بھيجتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان کے ذريعے تکليف پہنچاتا ہے (َويُْرِسُل الصَّ

اس طرح کی ديگر چيزوں مين ليکن ان سب چيزوں کے باوجود عالم ٓافرينش ، وسيع ٓاسمان و زمين ، نباتات، رعد و برق اور
عظمت ِ اٰلہی کی ٓايات ديکھنے کے باوجود حوادث يہاں تک کہ ايک ٓاسمانی شعلے کے سامنے انسانی طاقت بے بسی کا 
مشاہده کرنے کے باوجود بے خبروں کا ايک گروه خدا کے بارے ميں مجادلہ او رجنگ کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے ( َوھُْم 

   ) ۔يَُجاِدلُوَن فِی هللاِ 
  حاالنکہ خدا کی قدرت المتناہی ہے ، اس کا عذاب دردناک ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے (َوھَو َشِديُد اْلِمَحال) ۔

ہر قسم کی مخفی اور پنہان چاره انديشی کے معنی ميں ہے ( غلط کو “ حيلہ ” سے ہے اور “ حيلہ” اصل ميں “ محال “
کہ جس ميں يہ لفظ فارسی زبان ميں مشہور ہو چکا ہے ) ۔ يہ بات مسلم ہے ہے  ششوں اور چاره جوئيوں کے معنی ميں نہيں

کہ جو چاره جوئی پر بہت زياده قدرت رکھتا ہے وه وہی ہے جو قدرت کے لحاظ سے بھی غير معمولی ہے اور علم و 
کو اس کے مرکز ِ قدرت حکمت کے لحاظ سے بھی اور اس بناء پر وه اپنے دشمنوں پر مسلط اور کامياب ہوتا ہے اور کسی 

کی اس طرح تفسير کی ہے کہ سب نے “ شديد المحال ” سے نکل بھاگنے کا يارا نہيں ہے اسی لئے مفسرين نے ہر ايک نے 
، بعض نے “ شديد العذاب”، بعض نے “ شديد القوة ”اس کے مفہوم کی بنياد مذکوره معنی کو قرار ديا ہے ۔ بعض نے اسے 

  3کے معنی ميں اور اس جيسے الفاظ ميں اس کی تفسير کی ہے ۔ “ شديد االخذ” نے اور بعض “ شديد القدرة” 
  زيربحث ٓاخری ٓايت دو مطالب کی طرف اشاره کرتی ہے :۔

(لَہُ َدْعَوةُ اْلَحقِّ ) ۔ يعنی جس وقت ہم اسے پکار يں تو وه سنتاہے اور ہماری “ دعوت ِ حق ( اور حقيقی دعا ) ”پہال يہ کہ 
ديتا ہے اور وه بندوں کی دعا سے ٓاگاہی بھی رکھتا ہے اور ان کی ٓارزؤوں کو پورا کرنے کی قدرت بھی پکارکا جواب 

  رکھتا ہے ۔ اس لئے اسے پکارنا اور اس کی مقدس ذات سے تقا ضا کرنا حق ہے نہ کہ باطل اور بے اساس و بے بنياد ۔
جن لوگوں کو مشرکين خدا ”کرنا دعائے باطل ہے کيونکہ دوسرا يہ ہے کہ بتوں کو پکارنا اور ان سے درخواست اور دعا 

کے عالوه پکارتے ہيں اور اپنی تمنأوں کو پورا کرنے کے لئے حق کا سہارا ليتے ہيں وه ہر گز انہيں جواب نہيں ديں گے 
  َشْیٍء ) ۔(َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِہ الَيَْستَِجيبُوَن لَھُْم بِ “ اور ان کی دعا قبول نہيں کريں گے 

جی ہاں باطل کو پکارنا ايسا ہی ہے کيونکہ وه خيالی تصور سے زياده حيثيت نہيں رکھتا اور بتوں کے لئے وه جيسے بھی 
  علم و قدرت کے قائل ہوں سب موہوم ، بے پايہ اور بے اساس ہے ۔

“ باطل ” اور مائہ شروفساد کے سوا کچھ اور ہے اور خيال ، توہم“ حق” کيا عينيت ، واقعيت اور مائہ خيرو برکت کے سوا
  کچھ اور ہے ۔

اس کے بعد جيسا کہ قرٓان کی روش ہے اس عقلی بات کو ثابت کرنے کے لئے وه ايک خوبصورت حسی اور رسا مثال پيش 
کرتے ہوئے کہتا ہے : وه کہ جو غير خدا کو پکار تے ہيں ، اس شخص کی طر ح ہيں جو ايسے پانی کے کنارے بيٹھا ہو 

کی سطح اس کے دسترس ميں نہ ہو اور وه اس اميد سے پانی کی طرف اشاره کرتا ہو کہ وه اس کے دہن ميں پہنچ جس 
يَْبلَُغ فَاهُ َوَماجائے حاالنکہ وه ہر گز نہيں پہنچے گا ۔ يہ کيسا بے ہوده اور فضول خواب و خيال ہے (ٕاِالَّ َکبَاِسِط َکفَّْيِہ ٕاِلَی اْلَماِء لِ 

  ہ) ۔ھَو بِبَالِغِ 
کيا کنويں کے کنارے بيٹھ کر پانی کی طرف ہاتھ پھيال کر ، اشاره سے پانی منہ تک پہنچا يا جا سکتا ہے ؟ ايسا کام کسی 

  ديوانے اور ساده لوح شخص کے سوا کوئی نہيں کرسکتا ہے ۔
ہ جو اپنے ہاتھوں کیمذکوره جملہ کی تفسير ميں يہ احتمال بھی ہے کہ بت پرستوں کو ايک شخص سے تشبيہ دی گئی ہے ک

ہتھيليوں کو پوری طرح کھول کر افقی شکل ميں پانی داخل کرتا ہے اور اس انتظار ميں ہے کہ پانی ا س کے ہاتھ ميں ٹھہر 
  جائے حاالنکہ پانی سے نکلتے ہی پانی کے قطرے انگليوں کی طرف سے نکل جائيں گے اور کچھ باقی نہيں رہے گا ۔

ايک تيسری تفسير بھی ذکر کی ہے اور وه يہ کہ بت پرست جو اپنی مشکالت کے حل کے مفسرين نے اس جملے کے لئے 
لئے بتوں کے پاس جاتے ہيں اس شخص کی طرح ہيں جو چاہتا ہے کہ پانی اپنی مٹھی ميں بند رکھے ۔ کيا کبھی پانی کو 

کہ جب وه اس شخص کے لئے مٹھی ميں بند رکھا جاسکتا ہے ، يہ بات عربوں ميں مشہور ضرب المثل سے لی گئی ہے 
  کوئی مثال ذکر کرنا چاہتے ہيں کہ جو بے ہوده اور فضول کو شش کرتا ہے تو کہتے ہيں :

  “ھو کقابض الماء باليد ”
  وه اس شخص کی طرح ہے جو پانی کو ہاتھ سے پکڑ نا چاہتا ہے ۔

  ايک عرب شاعر کہتا ہے :
  اء باليدفاصبحت فيماکان بينی و بينھا من الود مثل قابِض الم
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ميری حالت تو يہ ہو گئی کہ ميں اپنے اور اس کے درميان محبت بر قرار رکھنے کے لئے اس شخص کو طرح ہو گيا کہ جو
  4پانی کو ہاتھ ميں روک رکھے۔

ٓايت کے ٓاخر ميں اس بات کی تاکيد کے لئے قرٓان کہتا ہے : کافروں کابتون سے دعا اور درخواست کرنا گمراہی ميں قدم 
  ے کے عالوه کچھ نہيں ( َوَما ُدَعاُء اْلَکافِِريَن ٕاِالَّ فِی َضاَلٍل) ۔اٹھان

اس سے بڑھ کر کيا گمراہی ہوسکتی ہے کہ انسان اس راستے ميں اپنی کاوشيں صرف کرے کہ جو کبھی منزل مقصود تک 
  ہ اور فائده حاصل نہ ہو۔نہيں پہنچاتا اور اس راستے ميں وه اپنے آپ کو خستہ و بے حال کردے ليکن اسے کوئی نتيج

زير بحث ٓاخر ی ٓايت ميں يہ نشاندہی کرنے کے لئے کہ بت پرست عالم ہستی کے کارواں سے کس طرح الگ ہو گئے ہيں 
اور تنہا بے راه روی ميں سر گرداں ہيں فرماياگيا ہے : ٓاسمانوں اور زمين کے تمام رہنے والے اطاعت و تسليم سے يا 

ِ يَْسُجُد َمْن فِی  کراہت و ناپسنديدگی سے َّ ِ سر بسجود ہيں اور اسی طرح ان کے سائے بھی صبح و شام سجده ريز ہيں ( َو
  السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض طَْوًعا َوَکْرھًا َوِظاَللُھْم بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل ) ۔

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

وان من شیء اال يسبح بحمده لکن التفقھون ” حت انشا هللا کہ جو مودات کرتی ہيں کے بارے ميں مزيد وضا“ تسبيح و تقديس ”۔١
  کے ذيل ميں ٓائے گی ۔) ۴۴بنی اسرائيل “ ( تسبيحھم 

  ۔شيخ طوسی تبيان ميں فرماتے ہيں :٢
مصدر ہے ۔ يعنی پہال حالت خوف کے “خوف ”حالت کو بيان کرتا ہے اور “خفية” کے درميان فرق يہ ہے کہ“ خوف”اور “ خفية”

  ے اور دوسرا ڈرنے کے معنی ميں ہے ۔معنی ميں ہ
کے ماده سے قرار ديتے ہيں کہ جو مکر و جدال “ ماحل ”اور “محل ” کے ماده سے نہيں سمجھتے بلکہ“ حيلة”کو “محال ”۔بعض 3

ده اور عذاب دينے اور سزا دينے کے لئے عزم و صميم کرنے کے معنی سے ليا گيا ہے ليکن جو کچھ ہم نے تين ميں کہا ہے وه زيا
  صحيح معلوم ہوتا ہے اگر چہ دونوں معانی قريب االفق ہيں ۔

  ۔٣۵٢٩۔ ص ۵۔ تفسير قرطبی جلد 4

  چند اہم نکات 

  ۔ موجودات کے سجده کرنے سے کيا مرد ہے :١
ايسے مواقع پر سجده خضوع و خشوع ، انتہائی قسم کی تواضع و انکساری اور سر تسليم خم کرنے کے معنی ميں ہے يعنی 

شتے ، انسان اور سب صاحبان عقل و فکر خدا کے سامنے متواضع ہيں ليکن کچھ مخلوقات سجود، تکوينی کے عالوهتمام فر
  سجود تشريعی کی بھی حامل ہيں ۔

  سجود تشريعی يعنی اپنے ارادے اور رضاو رغبت سے کئے جانے والے سجدے ۔
و وتکامل اور سالمتی و بيماری وغيره کے جب سجود تکوينی کی مثال يہ ہے کہ جب کوئی مخلوق موت و حيات ، نش

سامنے سر تسليم خم کيے ہوئے ہے تو تسليم و خضوع کی يہ حالت در حقيقت قوانين ٓافرينش کے لئے ان کی طرف سے 
  ايک قسم کا سجده تکوينی ہے ۔

  
  ۔ طوعاً و کرھاً سے کيا مراد :٢

يں رضاو رغبت سے سجده ريز ہوتے ہيں اور اس کے ہو سکتا ہے يہ اس طرف اشاره ہو کہ مومنين بارگاه پروردگار م
سامنے خضوع کرتے ہيں ليکن غير مومنين اگر چہ ايسے سجدے کے لئے تيار نہيں ہيں تا ہم ان کے وجود کے تمام ذرات 

  قوانين ِ ٓافرينش کے پيش نظر فرمان خدا کے سامنے سر تسليم خم کئے ہوئے ہيں ، وه چاہيں يا نہ چاہيں ۔
اس کراہت کے معنی ميں ہے جس کا سر چشمہ انسان کا اندر اور باطن ہے“ ) جرم ”بر وزن “ ( کره”رہے کہ  ضمنا ً توجہ

اس کراہت کے معنی ميں ہے جس عامل بيرونی اور خارجی ہو ۔ زير بحث مقام پر چونکہ “) شرح ” بروزن “ ( کره”اور
“) شرح ”بر وزن “ ( کره ”ے مقہور و مغلوب ہيں اس لئے غير مومنين خارج از ذات عوامل کے زير اثر قوانين ِ ٓافرينش ک

  استعمال ہوا ہے ۔
” ً سے مراد عالم خلقت کے وه واقعات ہيں جو ايک “ طوعاً ” کی تفسير ميں يہ احتمال بھی ذکر کيا گيا ہے کہ “ طوعاً و کرھا

“ کرھاً ”وِدزنده کی رغبت ) اور موجود کی فطری اور طبيعی رضا و رغبت کے موافق ہيں ( مثالً زنده رہنے کے لئے موج
  سے مراد وه ميالن ہے جو ايک وجود کو خارج سے الحق ہو۔ مثالً جراثيم کے حملے سے ايک زنده موجود کی موت۔
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  کے معنی ميں ہے “ سايہ ”کی ، جو “ ظل”جمع “ظالل :”کامفہوم “ ظالل”۔ ٣
سے مراد صرف تشريعی سجده نہيں کيونکہ موجودات “ ود سج”۔ مندرجہ باال ٓايت ميں اس لفظ کا ذکر نشاندہی کرتا ہے کہ 

کے سايہ تو اپنا کوئی اراده و اختيار نہيں رکھتے بلکہ وه تو روشنی کہ چمک کے قوانين کے سامنے سر تسليم خم کيے 
  ۔ ہوئے ہيں ، اس بناء پر ان کا سجده تکوينی ہے يعنی وه قوانين ِ ٓافرينش کے سامنے سر تسليم کم کئے ہوئے ہيں

کے ذکر کا يہ مطلب نہيں کہ زمين و ٓاسمان کی تمام موجودات کا وجود مادی ہے اور ان سب کا سايہ ہوتا “ ظالل ”البتہ لفظ 
ہے بلکہ يہ صرف ان موجودات کی طرف اشاره ہے کہ جن کا سايہ ہوتا ہے ۔ مثالً جب کہا جاتا ہے کہ شہر کے علماء اور 

کت کی تو ا س کا مطلب يہ ہوتا ہے کہ ان کے فرزندوں نے شر کت کی کہ جن  ان کے فرزندوں نے فالں مجلس ميں شر
  کے فرزند تھے ۔ اس جملے سے ہر گز يہ نتيجہ نہيں نکلتا کہ شہر کے تمام علماء صاحِب اوالد ہيں (غورکيجئے گا

ہے ليکن چونکہ ہر طرف بہر حال سايہ اگر چہ ايک عدی چيز کے عالوه کچھ نہيں کہ جو روشنی کا فقدان اور نہ ہونا ہی 
سے نو رکا وجود اس کا احاطہ کئے ہوتا ہے لٰہذا اس کی بھی ايک موجوديت ہے اور وه بھی ٓاثار رکھتا ہے ۔ مندر جہ باال 

  ٓايت ميں اس لفظ کی تصريح شايد تاکيد کے لئے ہے کہ موجودات کے سائے تک بار گاه خدا وندی ميں سر خميده ہيں ۔
جمع ہے کہ جو “ بھی اور اصيل“اصل”جمع ہے اور “) دھل ”بر وزن “( اصل ” کامطلب :يہ  “غدو” اور“ٓاصال ”۔ ۴
کے ماده سے لی گئی ہے اور يہ دن کے ٓاخری حصے کو کہتے ہيں اس لئے کہ دن کا يہ حصہ رات کی اصل اور “اصل ”

  بنياد شمار ہوتا ہے ۔
ميں ہے ( اور بعض اوقات يہ مصدری معنی ميں بھی کی کہ جو دن کے پہلے حصے کے معنی “ غداة”جمع ہے “ غدو”نيز 

  استعمال ہوتا ہے ) ۔
اگر چہ حکم خدا کے سامنے عالم ِ ہستی کی موجودات کا سجده اور خضوع صبح اور عصر کے ساتھ مخصوص نہيں ہے 

کہ فالں شخص صبح وبلکہ ہر وقت ہے پھر بھی ان دو مواقع کا ذکر ياتو اس امر کے دوام کے لئے کنايہ ہے مثالً کہتے ہيں 
شام تحصيِل علم ميں مشغول ہے يعنی ہميشہ تحصيل علم ميں محو ہے اور يا اس بناء پر ہے کہ گزشتہ جملے ميں موجودات 

  کے سايوں کے بارے ميں گفتگو ہوئی تھی اور سائے دن کے ٓاغاز اور اختتام پر ديگر اوقات کی نسبت زياده ہوتے ہيں ۔

   16سوره رعد / 
  

ا قُْل ھَْل يَْستَِوی ااْلَْٔعَمی قُْل َمْن َربُّ السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض قُْل هللاُ قُْل ٔاَفَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِہ ٔاَْولِيَاَء الَيَْملُِکوَن اِلَٔنفُ ۔ ١۶ ِسھْم نَْفًعا َوالََضّرً
ِ ُشَرَکاَء َخلَقُوا َکَخْلقِِہ فَتََشابَہَ اْلَخْلُق َعلَْيِھْم قُْل هللاُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء َوھَُو اْلَواِحُد  َواْلبَِصيُر ٔاَْم ھَْل تَْستَِوی الظُّلَُماُت َوالنُّوُر ٔاَْم َجَعلُوا َّ ِ

  اْلقَھَّاُر ۔

  ترجمہ
  

جو کہو ٓاسمان اور زمين کا پر وردگار کون ہے ؟ کہہ دو : تم نے اپنے لئے اس کے عالوه اولياء ( اور خدا) بنالئے ہيں ، کہ 
اپنے سودو زياں کے ( بھی ) مالک نہيں ہيں ( چہ جائيکہ تمہارے ) ۔ کہو : کيا بينا اور نابينا برابر ہيں يا ظلمتيں اورنور برا 
بر ہيں ؟ کيا انہوں نے انہيں خدا کا اس لئے شريک قرار ديا ہے کہ وه خدا کا طرح خلقت رکھتے ہيں اور يہ خلقتيں ان کے 

  کہہ دو : خدا ہر چيز کا خالق ہے اور وہی ہے يکتا و کامياب ۔ لئے مشتبہ ہو گئی ہيں ؟

  بت پرستی کيوں ؟ 
گزشتہ ٓايات ميں وجوِد خد اکی معرفت کے بارے ميں بہت سی بحثيں تھيں ۔ اس ٓايت ميں بت پرستوں کے اشتباه کے بارے 

  ميں بحث کی گئی ہے اور اس کے بارے ميں مختلف پہلؤوں سے گفتگو کی گئی ہے ۔
پہلے پيغمبر کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : ان سے پوچھوکہ ٓاسمانوں اور زمين کاپر وردگار اور مدبر 

  کون ہے ( قُْل َمْن َربُّ السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض) ۔
خود دو، کہو : اس کے بعد بغير اس کے کہ پيغمبر ان کے جواب کے انتظار ميں رہے حکم ديا گيا ہے کہاس سوال کا جواب 

  قل هللا ) ۔“(هللا ”
پھر انھيں يو نمالمت کی گئی ہے : ان سے کہو : کيا تم نے غير خدا کو اپنے لئے اولياء ،سہارا اور معبود قرار دے ليا ہے 
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ا ) ۔حاالنکہ يہ بت تو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہيں ہيں ( قُْل هللاُ قُْل ٔافَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِہ ٔاْولِيَ   اَء الَيَْملُِکوَن اِلَٔنفُِسھْم نَْفًعا َوالََضّرً
کے حوالے سے بحث کی گئی ہے نيز يہ کہ وہی عالم ک امالک و مدبر ہے ہر خير و “ خدا کی ربوبيت ” در حقيقت پہلے 

ے ہوکہ نيکی اسی کی جانب سے ہے اور وہی ہر شر کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے يعنی جب کہ تم يہ بات قبول کرت
خالق اور پرور دگار وه ہے تو اب جو مانگنا ہے اسی سے مانگو نہ کہ بتوں سے کہ جہ جو تمہاری کوئی مشکل حل نہيں 

کرسکتے۔ پھر اس سے بھی پڑھ کر فرماياگيا ہے کہ وه تو اپنے نفع و نقصان تک کے مالک نہيں ہيں چہ جائيکہ تمہارے ۔ 
ان کرسکتے ہيں جس کی بناء پر تم ان کی پرستش کرتے ہو جب وه اپنے لئے بے ان حاالت ميں وه تمہاری کونسی مشکل ٓاس
  بس ہيں تو تم ان سے کيا توقع رکھتے ہو۔

  کی کيفيت بيان کی گئی ہے ۔“ شرک”اور “ موحد” اس کے بعد دو واضح اور صريح مثالوں کے ذريعے 
  ھَْل يَْستَِوی ااْلَْٔعَمی َواْلبَِصيُر ) ۔پہلے فرمايا گيا ہے : کہو: کيا نابينا اور بينا برابر ہيں (قُْل 

کا شريک قرار نہيں “ هللا ”جس طرح بينا اور نابينا برابر نہيں ہيں اسی طرح کافر اور مون بھی برابر نہيں ہيں اور بتوں کو 
  ديا جاسکتا ۔

  وُر ) ۔دوسرا يہ کہ : کيا ظلمات اور نور برابر ہيں (ٔاَْم ھَْل تَْستَِوی الظُّلَُماُت َوالنُّ 
وه ظلمت کہ جو انحراف ، گمراہی ، اشتباه اور خوف و خطر کا مر کز ہے اسے اس نور کے برابر کيسے سمجھا جا سکتا 
ہے جو رہنما اور حيات بخش ہے ۔ کس طرح سے بتون کو کہ جو محض ظلمات ہيں خدا کے ساتھ شريک کيا جا سکتا ہے 

توحيد کہ جو روِح نور ہے اسے شر ک و بت پرستی سے کيانسبت کہ جو کہ جو عالم ہستی کا نور مطلق ہے ۔ ايمان اور 
  ظلمت کہ روِح رواں ہے ۔

اس کے بعد ايک طريقے سے مشرکين کے عقيدے کابطالن ثابت کيا گيا ہے ۔ ارشاد ہو تا ہے : وه کہ جنہوں نے خدا کے 
خلق کيا ہے او ريہ خلق کيا ہے اور يہ  لئے شريک قرار دئے ہيں کيا اس کی وجہ يہ ہے کہ انہوں نے بھی خدا کی طرح

خلقت ا س کے لئے مشتبہ ہو گئی اور انہيں يہ گمان ہو گيا ہے کہ بت بھی خدا کی طرح عبادت کے مستحق ہيں کيونکہ ان 
ِ ُشَرَکاَء َخلَقُوا َکَخْلقِِہ فَتَشَ  َّ ِ   ابَہَ اْلَخْلُق َعلَْيِھْم ) ۔کی نظر ميں بت بھی وہی کام کرتے ہيں کہ جو خدا کرتا ہے (ٔاَْم َجَعلُوا 

حاالنکہ ايسا نہيں ہے ۔ يہاں تک کہ بت پرست بھی بتوں کے بارے ميں ايساعقيده نہيں رکھتے ۔ وه بھی خدا کو تمام چيزوں 
  کا خالق سمجھتے ہيناور عالم خلقت کو فقط اس سے مربوط شمار کرتے ہيں ۔

کا خالق ہے اور وہی ہے يکتا و کامياب(قُْل هللاُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء َوھَُو اْلَواِحُد  اسی لئے فوراً فرمايا گياہے : کہہ دو خدا ہر چيز
  اْلقَھَّاُر ) ۔

  چند اہم نکات 
  ۔ خالقيت و ربوبيت معبوديت سے مر بوط ہے :١

ت ايک دائمی زير نظر ٓايت سے پہلے تو يہ نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ جو خالق ہے وه رب اور مدبر ہے بھی ہے کيونکہ خلق
اور مسلسل امر ہے ۔ ايسا نہيں ہے کہ خدا وند عالم موجودات کو پيداکرکے ايک طرف بيٹھ جائے بلکہ فيِض ہستی خدا کی 
طرف سے دائمی طور پر ہوتا ہے اور ہر موجود اس کی پاک ذات سے ہستی اور وجود حاصل کرتا رہتا ہے ۔ اس بناء پر 

خدا کی تدبير ابتدائے خلقت کی طرح خدا کے ہاتھ ميں ہے ۔ يہی وجہ ہے کہ سود زياں  ٓافرينش کا پر وگرام اور عالم ہستی
اور نفع و نقصان کامالک وہی ہے اور اس کے عالوه جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کی طرف سے ہے ۔ اس کے 

  باوجود کيا خدا کے عالوه کوئی عبوديت کا اہل ہے۔
  
  ۔ خود ہی سوال اور خود ہی جواب :٢
ل بحث ٓايت سے يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ خدا اپنے پيغمبر کو کيونکر حکم ديتا ہے کہ مشرکين سے سوال کريں کہ مح

ٓاسمان و زمين کا پر ور دگار اور مالک کون ہے اور ا سکے بعد بغير جواب کا انتظار کئے اپنے پيغمبر کو حکم ديتا ہے کہ 
فاصلہ ان مشرکين کو سر زنش کی گئی ہے کہ وه بتوں کی پر ستش کيوں  وه ا س سوال کا جواب ديں اور اس کے بعد بال

  کرتے ہيں ۔
يہ سوا ل و جواب کا کيسا طريقہ ہے ؟ايک نکتہ کی طرف تو جہ کرنے سے اس سوال کا جوا ب واضح ہو جاتا ہے اور وه 

ہوتا کہ مدمقابل کے جواب کا  يہ کہ بعض اوقات ايک سوال کا جواب اس در واضح ہوتا ہے کہ وه اس بات کا محتاج نہيں
انتظار کيا جائے ۔ مثال ًيہ کہ ہم کسی سے سوال کرتے ہيں کہ اس وقت رات يا دن اور پھر بال فاصلہ ہم خود جواب ديتے ہيں 

کہ يقينارات ہے ۔ يہ در اصل اس امر کے لئے ايک لطيف کنايہ ہے کہ يہ بات اس قدر واضح ہے کہ جواب کے انتظار 
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  نہيں ہے ۔ کرنے کی محتاج
عالوه ازيں مشرکين خالقيت کو خدا کے ساتھ مخصوص سمجھتے تھے اور وه ہر گز يہ بات نہيں کہتے تھے کہ بت پرست 
زمين و ٓاسمان کے خالق ہيں بلکہ ان کا عقيده تھا کہ وه شفيع ہيں اور انسان کو نفع و نقصان پہونچانے پر قادر ہيں اور اسی 

عالم ہستی کی تدبير اور “ ( ربوبيت”اور “ خالقيت”کہ ان کی عبادت کرنا چاہئيے ۔ ليکن چونکہ بناء پر ان کا يہ عقيده تھا 
اس کے نظام کو چالنا)ايک دوسرے سے جد انہيں ہے لٰہذا مشرکين پر يہ اعتراج کيا جا سکتا ہے اور انہيں کہا جا سکتا ہے 

ھی اس کے ساتھ مخصوص سمجھو اور اس کے ساتھ کہ تم خالقيت کو خدا کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہو تو ربوبيت کو ب
  عبادت بھی اسی سے مخصوص ہو گئی ہے ۔

  
  ۔چشم بينا اور روشنی الزم و ملزوم ہيں :٣

دونوں کا ذکر کيا گيا ہے۔ گويا يہ اس حقيقت کی طرف اشاره ہے کہ ايک “ ظلمات و نور ”اور “ نابينا و بينا ” ٓايت ميں 
ے دو چيزوں کی ضرورت ہے ۔ چشم بيناکی بھی اور نور کی شعاعوں کی بھی ۔ ان ميں سےحقيقت ِ عينی کے مشاہده کے لئ

کوئی ايک نہ ہو تو مشاہده ممکن نہيں ۔ لٰہذا سوچنا چاہئيے کہ ان لوگوں کی کيا حالت ہو گی کہ جو ان دونوں سے محروم 
جن کی چشم بصيرت بھی اندھی ہے او ر  ہوں ، بينائی سے بھی اور نور سے بھی ۔ اس کا حقيقی مقصداق مشرکين ہيں کہ

جن کی زندگی کو بھی کفر و بت پرستی کی تاريکی نے گھير ليارکھا ہے اسی لئے وه تاريک گھاٹيوں اور گڑھوں ميں سر 
گرداں ہيں ۔ جب ان کے بر عکس مومنين نگاِه بينا رکھتے ہيں ۔ ان کا پر و گرام واضح ہے اور انہوں نے نوِر وحی اور 

  انبياء کی مدد سے اپنی زندگی صحيح راستے پر دال ليا ہے ۔ تعليماتِ 
هللا خالق” ۔ کيا خدا کی خالقيت جبر و اکراه کی دليل ہے ؟زير نظر جبر کی بعض طرفداروں نے محل بحث ٓايت کے جملے ۴

ا ہے يعنی ہمارا اپنا سے اپنا مقصد ثابت کرنے کے لئے استدالل کيا ہے ۔ وه کہتے ہيں کہ کاموں کا خالق بھی خد“ کل شیء 
  کوئی اختيار نہيں ہے ۔

  اس بات کو دو طريقوں سے جواب دياجا سکتا ہے :
پہال يہ کہ اس ٓايت کے دوسرے جملے اس بات کی پورے طور پر نفی کرتے ہيں کيونکہ ان ميں بت پرستوں کی بڑی مالمت

و پرتنبيہ اور سر زنش کس بناء پر ؟اگر خدا چاہتا کہ ہم کی گئی ہے اگر واقعا ً ہم اپنے اعمال ميں کوئی اختيار نہيں رکھتے ت
بت پرست رہين تو پھر وه کيون سر زنش کرتا ہے او رکيوں ہدايت کے لئے اور راه بدلنے کے لئے استدالل کرتا ہے ۔ يہ 

  سب چيزيں اس بات کی دليل ہيں کہ لوگ اپنی راه انتخاب کرنے ميں ٓازاد اور مختار ہيں ۔
چيز ميں خالقيت بالذات خدا کے ساتھ مخصوص ہے ليکن پھر بھی يہ چيز اپنے افعال ميں ہمارے مختار دوسرايہ کہ ہر 

ہونے کے منافی نہيں ہے کيونکہ ہماری طاقت اور ہماری عقل بلکہ ہمارے ارادے کی ٓازادی سب کے سب اسی کی جانب 
الق حتی کہ ہمارے افعال و اعمال کا خالق ) اور ہم سے ہيں ۔ اس بناء پر ايک لحاظ سے وه بھی خالق ہے ( تمام چيزوں کا خ

بھی فاعل مختار ہيں اور يہ دونوں ايک دوسرے کے طول ميں ہيں کہ کہ عرض ميں ۔ وه فعل کے تمام وسائل اور ذرائع پيدا 
  کرنے واال ہے اور ہم خير و شر کے راستے پر ان وسائل سے استفاده کرنے والے ہيں ۔

طرح سے کوئی شخص بجلی گھر يا پانی پالئی کا مر کز تيار کرکے ہمارے اختيار ميں دے ديتا يہ بالکل اس طرح ہے جس 
ہے ۔ مسلم ہے کہ ہم اس بجلی سے کسی قريب المرگ بيمار کے لئے ٓاپريشن تھيٹر کو روشن کريں يا ايک برائی کے مرکز 

کی ٓابياری کريں يا کسی بے گناه کے گھر کو ۔ اسی طرح پانی سے کسی تشنہ لب کو سيراب کريں اور پھولوں کے پودوں 
 کی بنيادوں ميں پانی ڈال کر اسے تباه کرديں ۔

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 
  

   17سوره رعد / 
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ا يُوقُِدونَ ١٧ ْيُل َزبًَدا َرابِيًا َوِممَّ َماِء َماًء فََسالَْت ٔاَْوِديَةٌ بِقََدِرھَا فَاْحتََمَل السَّ َعلَْيِہ فِی النَّاِر اْبتَِغاَء ِحْليٍَة ٔاَْو َمتَاٍع َزبٌَد ِمْثلُہُ  ۔ ٔاَنَزَل ِمْن السَّ
ا  ا َما يَنفَُع النَّاَس فَيَْمُکُث فِی ااْلَْٔرِض َکَذلَِک يَْضِرُب هللاُ ااْلَْٔمثَاَل۔َکَذلَِک يَْضِرُب هللاُ اْلَحقَّ َواْلبَاِطَل فَٔاَمَّ بَُد فَيَْذھَُب ُجفَاًء َؤاَمَّ   الزَّ

  ترجمہ
۔ خدا نے ٓاسمان سے پانی بھيجا اور ہر دّره اور دريا سے ان کی مقدار کے مطابق سيالب امند پڑا پھر پانی کے ريلوں پر ١٧

گئی اور جن (بھٹيوں ) ميں زيرات يا اسباب زندگی تيار کرنے کے لئے ٓاگ روشن کرتے ہيں ان سے بھی  جھگ پيدا ہو
جھاگ نکلنے لگی ۔ اس طرح خدا حق او رباطل کے لئے مثال بيان کرتا ہے ۔ليکن جھگ ايک طرف ہو جاتی ہے او رلوگوں 

  جاتی ہے ۔ خدا اسی سے مثال بيان کرتا ہے ۔ کے لئے فائده رساں چيز ( پانی يا خالص دھات ) زمين ميں باقی ره

  حق و باطل کی منظر کشی 
قرٓان کے جو تعليم وتربيت کی کتاب ہے ا س کی روش ہے کہ وه مسائل عينی کی بنيا دپر گفتگو کرتا ہے لٰہذا اس ميں پيچيده 

حسی مثاليں پيش کی گئی ہيں مسائل کو ذھن نشين کروالے کے لئے لوگوں کی روز مره زندگی سے عمده، خوبصورت اور 
زير نظر ٓايت ميں بھی توحيد و شرک ، ايمان و کفر اور حق و باطل کے بارے ميں گزشتہ ٓايات ميں ذکر کئے گئے حقائق کو

  مجسم کرنے کے لئے ايک بہت ہی رسا اور عمده مثال بيان کی گئی ہے ۔
َماِء َماًء ) ۔زندگی کی بخش اور حيات ٓافرين پانی  پہلے ارشاد ہوتا ہے : خدا نے ٓاسمان سے پانی نا زل کيا ہے ( ٔاَنَزَل ِمْن السَّ

  نشو ونما اور حرکت کا سر چشمہ پانی ۔
اس وقت يہ پانی زمين کے دروں ،گڑھوں ، دريأوں اور نہروں ميں ان کی وسعت کے مطابق سما جا تا ہے (فََسالَْت ٔاَْوِديَةٌ 

  بِقََدِرھَا ) ۔
ک دوسرے گلے ملتی ہيں ۔ تو در يا وجود ميں ٓاتے ہيں دريا باہم مل مل جائيں تو دامن کہساز سے چھوٹی چھوٹی ندياں اي

سيالِب عظيم امنڈ پڑتا ہے پانی کندھوں اور سروں سے بلند ہو جاتا ہے او رجو کچھ اس کی راه ميں ٓاتا ہے اسے بہالے جاتا 
تی ہيں تو جھاگ پيدا ہوتی ہے ۔ جيسا کہ قرٓان کہتا ہے : سيالبہے ۔ ايسے ميں پانی کی موجيں اور لہريں جب ٓاپس ميں ٹکرا

ْيُل َزبًَدا َرابِيًا ) ۔   کے اوپر جھاگ اٹھتی ہے ((فَاْحتََمَل السَّ
کہ جوسود يا اضافی رقم يا “ربا ”ہے ۔ يہ بلندی و بر تری کے معنی ميں ہے۔ “) غلو”بر وزن “ ( ربو”کا ماده “ رابی ”

  ہے وه بھی اسی ماده سے اسی معنی ميں ہے چونکہ يہ اضافے اور زيادتی کا معنی ديتا ہے ۔ اضافی جنس کے معنی ميں
جھاگ صرف بارش برسنے سے پيدا نہيں ہوتی بلکہ جو دھاتيں ٓاگ کے ذريعے پگھلتی ہيں تاکہ ان سے زيوارات يا ديگر 

ا يُوقُِدوَن َعلَْيِہ فِی النَّاِر اْبتَِغاَء ِحْليٍَة اسباب ِ زندگی تيار کئے جائيں ان سے بھی پانی کی جھاگ کی طرح جھاگ نکلتی ہے (َوِممَّ
  ١ٔاَْو َمتَاٍع َزبٌَد ِمْثلُہُ ) ۔

يہ تعبير ان کٹھاليوں کی طرف اشاره ہے جن ميں دھاتيں پگھالنے کے لئے ان کے نيچے بھی ٓاگ ہوتی ہے اور اوپر بھی ۔ 
پتھر کہ جن ميں سامواد ہوتا ہے ڈالے جاتے ہيں اور پھر اس کے  اس طرح سے نيچے ٓاگ ہوتی ہے پھر اس کے اوپر ايسے

اوپر بھی ٓاگ ڈالتے ہيں ۔ يہ بہترين قسم کی کٹھالی ہے کہ جن ميں ٓاگ نے پگھلنے کے قابل مواد کو ہر طرف سے گھير 
  رکھا ہوتا ہے ۔

وں کے بارے ميں بھی ہے چاہے وه يہ ايک ايسی وسيع مثال بيان کی گئی ہے جو صرف پانی سے متعلق نہيں ہے بلکہ دھات
دھا تيں زيورات بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہوں يا ديگر اسباب ِ حيات تيار کرنے کے کام ميں ٓاتی ہوں ۔ اس کے بعد نتيجہ 

 َواْلبَاِطَل) ۔اخذ کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : اس طرح خدا حق او رباطل کے لئے مثال بيان کرتا ہے (َکَذلَِک يَْضِرُب هللاُ اْلَحقَّ 
پھر اس کی تفصيل بيان کرتے ہوئے فرمايا گياہے : ليکن جھاگ ايک طرف ہو جاتی ہے اور وه پانی کہ جو لوگوں کے لئے 

ا َما يَنفَُع النَّاسَ  بَُد فَيَْذھَُب ُجفَاًء َؤاَمَّ ا الزَّ   ُث فِی ااْلَْٔرِض) ۔فَيَْمکُ  مفيد اور سود مند ہوتا ہوتا ہے زمين ميں باقی ره جاتا ہے (فَٔاَمَّ
فضول شوريلی اور اندر سے خالی جھاگ کہ جو ہميشہ اوپر ہوتی ہے ليکن کوئی فائده بخش نہيں ہوتی اسے ايک طرف 

پھينک دينا چاہئيے ليکن خاموش، بے صدا، متواضع ، مفيد اور سود مند پانی باقی ره جاتا ہے اور اگر زمين کے اوپر نہ ہو 
ں اتر جاتا ہے اور زياده وقت نہيں گذرتا کہ رواں چشموں اور کنؤوں کی صورت ميں زمين سے تو زمين کی گہرائيوں مي

نکل ٓاتا ہے اور تشنہ کاموں کو سيراب کرتا ہے ۔ درختوں کو بار ٓاور ، گلو کو شگفتہ اور پھلوں کو تيار کرتا ہے اور ہرچيز 
  کو سروسامان ِ حيات عطا کرتا ہے ۔
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اکيد کے طور پر اور اس ٓايت ميں زياده غور و فکر کی دعوت ديتے ہوئے فرمايا گيا ہے : اس طرحٓايت کے ٓاخر ميں مزيد ت
  خدا مثاليں بيان کرتا ہے (َکَذلَِک يَْضِرُب هللاُ ااْلَْٔمثَاَل) ۔

  چند اہم نکات
ی نہايت عمده گی سے اس معنی خيز مثال ميں نہايت موزوں الفاظ اور جملے استعمال ہوئے ہيں ۔ حق و باطل کی منظر کش

  کی گئی ہے ۔ اس ميں بہت سے حقائق پوشيده ہيں ۔ ان ميں سے بعض کی طرف ہم يہاں اشاره کرتے ہيں ۔
  
  ۔ حق و باطل کی شناخت کے لئے عالمتيں :١

حق و باطل کی پہچان کہ جو در حقيقت واقعيت اور حقيقت کو خالی اور جعلی باتوں سے الگ کرنے کا نام ہے بعض اوقات 
انسان کے لئے اس قدر مشکل اور پيچيده ہو جاتی ہے کہ کسی حتمی اور يقينی عالمت کو تالش کرنا پڑتا ہے اور عالمتوں 
کے ذريعے حقائق کو اوہام سے اور حق کو باطل سے جدا کرکے پہچاننا پڑتا ہے ۔ قرٓان نے مذکوره مثال ميں ان عالمتوں 

  کو اس طرح سے بيان کيا ہے :
ہ مفيد اور سود مند ہوتا ہے ٓاب شيريں کی طرح کہ جو باعث حيات ہے ليکن باطل بے فائده اور فضول ہوتا الف : حق ہميش

ہے پانی کے اوپر والی جھاگ کسی کو سيراب کرتی ہے نہ درخت اگاتی ہے ۔ کٹھالی ميں پگھلنے والی دھاتوں سے نکلنے 
کوئی اور ساز و سامان ۔ اگر اس جھاگ کا کوئی مصرف ہے تووالی جھاگ بھی نہ زيور بنانے کے کام ٓاتی ہے نہ زندگی کا 

  پست اور بے وقعت جو کسی حساب و شمار ميں نہيں ٓاتا ۔ جيسے خمس و خاشاک کو جالنے کے کا م الياجائے ۔
ن حق ب:باطل ہميشہ مستکبر ، باال نشين اور قال و قيل اورشور و غوغا سے پر ليکن اند سے خالی اور کھوکھال ہوتا ہے ليک

  2متواضع ، کم صدا، باعمل ، با مقصد اور وزنی ہوتا ہے ۔
  ۔حضرت علی عليہ السالم اپنے متعلق اور اپنے دشمنوں ، جيسے اصحاب ِ جمل تھے ، کے بارے ميں فرماتے ہيں2

  وقد ارعدوا و برقوا و مع ٰھذين االمرين الفشل ولسنا نر عد حتی نو قع والنسيل حتی نمطر
گرج دکھاتے ہيں ليکن انجام کا رسکتی اور ناتوانی کے عالوه کچھ نہيں ہوتا ليکن اس کے بر عکس ہم  وه رعد بر ق کی سی

جب تک کوئی اکام انجام نہ دے ليں گرج چمک نہيں دکھاے۔ ہم نہ بر سيں تو سيالب ِ خروشاں نہيں اٹھاتے(ہمارا پر گرام 
  ۔٩عمل ہے نہ کہ باتيں کرنا ) ۔نہج البالغہ ۔ خطبہ 

ميشہ اپنے اوپر تکيہ کرتا ہے ليکن باطل حق کی ٓابرو کا سہارا ليتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے ٓاپ کو حق کے ج:حق ہ
  لباس ميں پيش کرے اور اس کے مقام سے استفاده کرے ۔ جيسے کہا جاتا ہے :

  “ہر دروغی از راست فروغ می گيرد” 
ونکہ اگر سچ بات دنيا ميں نہ ہوتی تو کوئی شخص کبھی يعنی ہر دروغ اور جھوٹ سچ سے فروغ حاصل کرتا ہے ۔ کي

جھوٹ کا اعتبار نہيں کرتااور اگر خالص جنس دنيا ميں نہ ہوتی تو کوئی مال وٹی اور جعلی چيز سے فريب نہ کھا تا۔ اس 
تا ہے اور بناء پر باطل کا کم عمر فروغ اور وقتی ٓابرو بھی حق کی وجہ سے ہے ليکن حق ہر جگہ اپنے اوپر بھروسہ کر

  اپنی ٓابرو کا سہارا ليتا ہے ۔
  اسی امر کی طرف حضرت علی عليہ السالم نے نہج البالغہ ميں اشاره کرتے ہوئے فرمايا ہے :

  لو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف علی المرتادين ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنہ السن المعاندين
ائے تو حق متالشيوں کے لئے مخفی نہ رہے اور اگر حق باطل سے جدا ہو جائے تو بد لوگو اگر اگر باطل حق سے مل نہ ج

  3ں کی زبان اس سے منقطع ہو جائے گی۔ 
  بعض مفسرين نے کہا ہے کہ مندرجہ باال ٓايت ميں در حقيقت تين تشبيہيں ہيں ۔

  برسنے سے تشبيہ دی گئی ہے ۔ ۔ ٓاسمان وحی سے ٓايات ِ قرٓان کا نزول جسے بارش کے حيات بخش قطرات کے١
۔ انسانوں کے دلوں کو ايسی زمينوں ، دروں اور گہرائيوں سے تشبيہ دی گئی ہے جو اپنی وسعت اور ظرف کے لحاظ ٢

  سے استفاده کرتے ہيں ۔
ی کو پانی پر پيدا ہونے والی ايسی گندی جھاگ سے تشبيہ دی گئی ہے جو پانی سے پيدا نہيں ہوئ“ شيطانی وسوسوں ”۔ ٣

بلکہ پانی کے گرنے کی جگہ کی گندگی سے پيدا ہوئی ہے ۔ اسی بناء پر نفس اور شيطان کے وسوسے مومنين کے دلوں 
  سے بر طرف ہو جاتے ہيں اور وحی کا ٓاپ شيريں باقی ره جاتا ہے جو انسانوں کی ہدايت اور حيات کا موجب ہے ۔

  
  ۔ فائده ہميشہ اہليت کے اعتبار سے ہوتا ہے :٣
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ت سے ضمنی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ خدائی فيض کے مبداء ميں کسی قسم کا کوئی بخل، محدوديت اور ممنوعيت اس ٓاي
نہيں ہے ۔ جيساکہ ٓاسمانی بادل ہر جگہ بغير کسی قيد کے برستے ہيں اور زمين کے مختلف حصے اور دّرے اپنے وجود کی

ھوٹی ہے ا س کا حصہ کم ہے اور جو بڑی ہے اس کا حصہ وسعت کے اعتبار سے اس سے فائده اٹھاتے ہيں ۔جو زمين چ
  زياده ہے ۔ انسانوں کے دل اور روحيں بھی خدائی فيض سے اسی اعتبار سے مستفيد ہوتی ہيں ۔

  
  ۔ باطل سر گرداں ہے :۴

 جس وقت سيِل ٓاب کسی صاف صحرا ميں پہنچا ہے اور پانی کا جوش و خروش مد ہم پرجاتا ہے تو جو چيزيں پانی سے
مخلوط ہوئی ہوتی ہيں ٓاہستہ ٓاہستہ تی نشين ہو جاتی ہيں اور جھاگ ختم ہو جاتی ہے ۔ صاف و شيريں پانی نماياں ہو جاتا ہے ۔
باطل بھی اسی طرح پريشاں حال ہے وه مفاد اٹھانے کے چکر ميں ہے ليکن جس وقت سکون ٓاتا ہے اورہرشخص اپنے مقام 

بطے معاشرے ميں ظاہر ہوتے ہيں تو پھر باطل کے لئے کوئی جگہ نہيں ہوتی اور وه پر بيٹھ جاتا ہے حقيقی معيار اور ضا
  جلدی ہی رفو چکر ہو جا تا ہے ۔

  
  ۔ باطل صرف ايک لباده ميں نہيں ہوتا:۵

باطل کی خصوصيت ميں سے ہے کہ لمحہ بہ لمحہ شکليں اور لباس بدلتا رہتا ہے ۔ تاکہ اگر اسے ايک بہروپ ميں پہچان ليا 
  تو وه دوسرے ميں اپنے تئيں چھپا لے ۔جائے 

مندرجہ باال ٓايت ميں بھی اس معالے کی طرف ايک لطيف اشاره کيا گيا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جھاگ نہ صرف پانی پر 
ظاہر ہوتی ہے بلکہ ہر بھٹی، ہر کٹھالی اور سانچے ميں سے کہ جس ميں دھاتوں کو پگاليا جاتا ہے نئی جھاگ نئی شکل 

نئے لباس ميں ٓاشکار ہو تی ہے ۔ دوسرے لفظوں ميں حق و باطل ہر جگہ موجود ہوتا ہے جيسا کہ ہر بہنے والی ميں اور 
چيز ميں جھاگ نئی اپنی خاص شکل ميں ظاہر ہوتی ہے ۔ لٰہذا ضروری ہے کہ ہم شکليں بدلنے سے دھوکا نہ کھائيں اور ہر 

اس کی صفات ہر جگہ ايک ہی طرح کی ہيں اور جيسا کہ جگہ باطل کو اس کی مخصوص صفات سے پہچان ليں کيونکہ 
  اوپر اشاره کيا جا چکا ہے کہ ان صفات کے حوالے سے باطل کو پہچان کر اسے حق سے الگ کردينا چاہئيے ۔

  
  ۔ ہر موجود کی بقا اس کے فائدے سے وابستہ ہے :۶

ہے باقی ره جاتی ہے (واماما ينفع الناس فيمکث اس سلسلے ميں زير بحث ٓايت ميں ہے کہ جو چيز لوگوں کو فائده پہنچاتی 
  فی االرض) ۔

يعنی پانی کہ جو صرف باعث حيات ہے باقی ره جاتا ہے اور جھاگ ختم ہو جاتی ہے بلکہ دھات بھی چاہے وه زيور کے 
اور لئے ہو چاہے اسباب زندگی تيار کرنے کے لئے اس ميں سے بھی خالص دھات جو مفيد ، سود مند يا صاف و شفاف 

  خوبصورت و زيبا ہوتی ہے باقی ره جاتی ہے اور جھاگ کو دور پھينک ديتی ہے ۔
اسی طرح سے انسان ، گروه ، مکاتب فکر اور پروگرام جس قدر سود مند ہيں اس قدر بقا و حيات کا حق رکھتے ہيں اور اگر

ہے تو اس کی وجہ بھی حق کی وه مقدار ہم ديکھتے ہيں کہ کوئی انسان يا باطل مکتب و مذہب ايک مدت تک باقی ره جاتا 
  ہے جو اس ميں مال ہوا ہے اور وه اتنی مقدار کے لئے حِق حيات پيدا کرچکا ہے ۔

  
  ۔ حق باطل کو کس طرح باہر نکال پھينکتا ہے :٧

وه  جو گر جانے او ربا ہر کی طرف جا پڑنے کے معنی ميں ہے اپنے اندر ايک لطيف نکتہ لئے ہوئے ہے اور“ جفاء ”لفظ 
يہ کہ باطل اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وه اپنی حفاظت نہيں کرسکتا اور ہمہ وقت معاشرے سے باہر جا گر نا چاہتا ہے او 
ريہ اسی وقت ہوتا ہے جب حق جوش ميں ٓاتا ہے اور جس وقت حق ميں حرکت اور جوش و خروش پيدا ہوتا ہے تو باطل 

ا پڑتا ہے اور يہ بات خود اس امر کی دليل ہے کہ حق کو ہميشہ جوش او کسی بر تن کی جھاگ کی طرح اچھل کر باہر ج
  رجنبش و خروش ميں رہنا چاہيئے تاکہ باطل کو اپنے سے دو رکھے ۔

  
  ۔ باطل اپنی بقا ميں حق کا مقروض ہے :٨

ہيں رکھ سکتی ۔ اسی جيسا کہ ہم نے ٓايت کی تفسير ميں کہا ہے کہ اگر پانی نہ ہوتو جھاگ کبھی بھی اپنا وجود بر قرار ن
طرح اگر حق نہ ہو تو باطل کے لئے فروغ و ظہو ر ممکن نہيں ۔ اگر صالح اور اچھے لوگ نہ ہوتے تو کوئی شخص خائن 

اور دھو کا باز افراد سے متاثر نہ ہوتا اور ان کے فريب ميں نہ ٓاتا لٰہذا باطل کا يہ جھوٹا جوالن اور فروغ بھی فروِغ حق 
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  سے بہره وری ہے :
  کان دروغ از راست می گيرد فروغ جھوت سچ سے فروغ پاتا ہے ۔

  
  ۔ حق اور باطل ميں ہميشہ مقابلہ رہتا ہے :٩

قرٓان نے يہاں حق و باطل کو مجسم کرنے کے لئے ايک ايسی مثال دی ہے جوکسی مکان و زمان سے مخصوص نہيں ہے ۔ 
کے سامنے ٓاتا رہتا ہے ۔ يہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ حق و يہ ايک ايسا منظر ہے جو دنيا کے مختلف عالقوں ميں انسانوں 

باطل کے مابين جنگ کوئی وقتی اور مقامی جنگ نہيں ہے ۔ صاف اور ٓالوده پانی کی يہ ندياں مخلوق پر صور پھونکے 
السالم کےجانے تک اسی طرح جاری رہيں گی مگر يہ کہ ايک ٓائيڈيل معاشرے وجود ميں ٓاجائے ( مثالً حضرت مہدی عليہ 

دور قيام کا معاشره) ۔ کو اس مبارزه کے اختتام کا اعالن ہو گا ۔ حق کا لشکر کامياب ہو جائے گا ۔ باطل کی بساط الت جائے 
گی ۔ بشريت اپنی تاريخ کے نئے مرحلے ميں داخل ہو گی اور جب تک يہ تاريخی مرحلہ نہ ٓاجائے ہر جگہ حق و باطل کے 

  چاہئيے اور باطل کے مقابلے کے لئے ضروری اہتمام کرنا چاہئيے ۔تصادم کی انتظار ميں رہنا 
  
  ۔ زندگی جہاد و جستجو کے سائے ميں :١٠

زير بحث ٓايت ميں دی گئی خوبصورت مثال زندگی کی اس بنيادی حقيقت کو بھی واضح کرتی ہے کہ زندگی بغير جہاد کے 
فرمايا ہے کہ لوگ وسائل زندگی يا زيور کی تياری کے لئے  بقا و سر بلندی بغير سعی و کوشش کے ممکن نہيں ہے ۔ ارشاد

جو کچھ بھٹيوں اور کٹھاليوں ميں ڈالتے ہيں اس ميں سے ہميشہ غير ضروری مواد نکلتا ہے اور جھاگ پيدا ہوتی ہے اور يہ 
کو جو عالم ِ دو قسم کے وسائل يعنی ضروری اور رفاہی وسائل (ابتغاء حلية او متاع) حاصل کرنے کے لئے اصلی مواد 

طبيعت ميں اصلی شکل ميں نہيں مل سکتا اور ہميشہ دوسری چيز وں ميں مال ہوتا ہے اسے ااگ کی کٹھالی ميں ڈالنا پڑتا 
  ہے اور اسے پاک صاف کرنا پڑتا ہے تاکہ خالص دھات ميسر ٓاسکے اور يہ کام سعی و جستجو کے بغير ممکن نہيں ۔

يہ ہے کہ گلوں کے ساتھ خار م نوش کے ساتھ نيش ، اور کاميابيوں کے ساتھ  اصولی طور پر دنيا وی زندگی کا مزاج
  مشکالت ہوتی ہيں ۔ قديم زمانے کی کہاوت ہے کہ :

  خزانے ويرانوں ميں ہوتے ہيں اور ہر خزانے کے اوپر ايک اژدھا سويا ہوا ہے ۔
  اميابی کے راستے ميں موجود ہيں ۔کيا يہ ويرانے اور اژدھا سوائے مشکالت کے کسی اور چيز کا نام ہے کہ جو ک

ايرانی داستانوں ميں بھی رستم کی داستان ميں ہے کہ وه کاميابی تک پہنچنے کے لئے مجبور تھا کہ سات خوان سے گزرے 
  کہ جن ميں سے ہر ايک انبوِه مشکالت کی طرف اشاره ہے کہ جو ہر مثبت کام کے راستے ميں در پيش ہوتی ہيں ۔

ہ حقيقت با رہا بيان فرمائی ہے کہ انسان کوئی کاميابی مشکالت اور تکاليف اٹھائے بغير حاصل نہيں بہر حال قرٓان نے ي
  ميں ہے : ٢١۴کرسکتا ۔ اس کے لئے قراان ميں مختلف عبارتيں ہيں ۔ سوره بقره کی ٓايہ 

اء و زلزلوا حتی يقول الرسول و الذين ام حسبتم ان تدخلوا الجنة و لما ئاتکم مثل الذين خلوا من قبلکم مستھم البٔاساء و الضر”
  “ٰامنوا معہ متی نصر هللا قريب 

کيا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ کہ تمام ٓاسانی سے جنت ميں جا پہنچو گے اور تمہيں وه حوادث پيش نہيں اائيں گے جو گزشتہ 
ايسے دکھ درد ميں مبتال ہوئے کہ  لوگوں کو در پيش ہوئے ، وہی لوگ کہ جنہيں دشوارياں اورتکليفيں در پيش ہوئيں اور وه

پيغمبر اور ان کے ساتھ اہل ايمان کہنے لگے کہ خدا کی مدد کہا نہے تو ان بہت ہی سخت اور دردناک لمحات ميں خدائی 
  نصرت ان کے پاس ٓاپہنچی اور ان سے کہا گيا کہ خدا ئی مدد قريب ہے ۔

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

  ۔اس جملہ کا لفظی ترجمہ يہ ہے١
  خيز زيور اور متاع حاصل کرنے کے لئے آگ روشن کرتے ہيں اس سے پانی کی جھاگ کی طرح جھاگ حاصل ہوتی ہے ۔ اس معنی

پانی کے اوپر والی يا ہر قسم کی جھاگ کو کہتے ہيں اور ہم جانتے ہيں کہ ٓاِب شيريں پر بہت کم جھاگ ٓاتی “ زبد”کيا ہے ؟ “ زبد”۔ ٢
ٓالوده ہونے کی وجہ سے جھاگ پيدا ہوتی ہے ۔ يہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر حق اپنی ہے کيونکہ پانی کے خارجی اجسال سے 

اصل صفائی اور پاکيزگی پر رہے تو ا س کے اطراف ميں باطل کی جھاگ کبھی پيدا نہ ہوگی ليکن جب حق ٓالوده گندے ماحول ميں ہو 
ور پاکيزگی ناپاکی سے خلط ملط ہو جائے تو باطل کی جھاگ اس اور حقيقت خرافات ميں کھو جائے ، درستی نا درستی سے مل جائے ا

  کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے ۔
  ۔۵٠۔ نہج البالغہ ،خطبہ۔3
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  قرٓانی مثاليں 

مباحث کی توضيح و تفسير ميں مثال کی تاثير ناقابل انکار ہے ۔ اسی بناء پر کسی بھی علم ميں حقائق کے اثبات اور توضيح 
  قريب النے کے لئے ہم مثال پيش کرنے سے بے نياز نہيں ہيں ۔کے لئے انہيں ذہن کے 

بعض اوقات ايسا ہوتا ہے کہ ايک بر محل مثال کو جو مقصود سے پوری طرح ہم ٓاہنگ ہو اور اس پر منطبق ہو مطلب کو 
  ٓاسمان سے زمين پرلے ٓاتی ہے اور اسے سب کے لئے قابل فہم بناديتی ہے ۔

ختلف علمی ، تر تيبی، اجتماعی اور اخالقی مباحث ميں مثال مندرجہ ذيل موثر اثرات رکھتی بہر حال کہا جا سکتا ہے کہ م
  ہے ۔
۔ مثال مسائل کو حّسی بنا ديتی ہے : انسان چونکہ زياده تر محسوسات سے مانوس ہے اور پيچيده عقلی حقائق نسبتاً افکار ١

اصلونکو سميٹ ديتی ہيں اور انہيں محسوسات کے ٓاستانے پر کی دسترس سے دور ہوتے ہيں لٰہذا حّسی مثاليں ان دور دراز ف
  الکھڑا کرتی ہيں اور ان کے ادراک کو دل چسپ، شيريں اور اطمينان بخش بناديتی ہيں ۔

۔ مثال راستے کو مختصر کرديتی ہے :بعض اوقات ايسا ہوتا ہے کہ ايک گہرا ، منطقی اور عقلی مسئلہ ثابت کرنے کے ٢
استدالالت کا سہارا لينا پڑتا ہے مگر پھر بھی اس کے گرد ابہام موجود رہتا ہے ليکن ايک واضح اور  لئے انسان کو مختلف

مقصد سے ہم ٓاہنگ مثال راستہ اس قدر مختصر کرديتی ہے کہ استدالل کی تاثير ميں اضافہ ہو جاتا ہے اور متعدد استدالالت 
  کی ضرورت بھی نہيں رہتی ۔

يکسان بنا ديتی ہے : بہت سے علمی مسائل کہ جو اپنی اصل صورت ميں صرف خواص  ۔ مثال مسائل کو سب کے لئے٣
کے لئے قابل فہم ہيں اور عامة الناس اس سے کوئی فائده نہيں اٹھا پاتے ليکن جب ساتھ مثال موجود ہو اور اس کے ذريعے 

وميت دينے کے اعتبار سے ناقابل انکاروه قابل فہم ہوجائيں تو ان سے سب لوگ مستفيد ہو نگے چاہے وه علم و دانش کی عم
  کار ٓامد چيزيں ہيں ۔

۔ مثال مسائل کو زياده قابل اطمينان بنا ديتی ہے : کلياِت عقلی جس قدر بھی مستدل او رمنطقی ہوں جب تک ذہن تک رہتے ۴
ہری وجود ميں ڈھونڈتا ہے او ہيں ان کے بارے مين کافی اطمينان پيدا نہيں ہوتاکيونکہ انسان ہميشہ اطمينان کو عينيت اور ظا

رمثال ذہنی مسائل کو عينيت بخشتی ہے اور انہيں عالم ِ خارج ميں واضح کرديتی ہے ۔ اسی لئے باور کرنے ، قبول کرنے 
  اور اطمينان حاصل کرنے کے لئے مثال بہت موثر ہو تی ہے ۔

يات مستدل اور منطقی صورت ميں پيش کيے ۔مثال ہٹ دھرموں کو خاموش کرديتی ہے : اکثر ايسا ہوتا ہے کہ مسائل کل۵
جائيں تو ايک ہٹ دھرم شخص ان پر خاموش نہيں ہوتا اور اسی طرح ہاتھ پأوں مارتا رہتا ہے ليکن جب مسئلہ مثال کے قالب

  ميں ڈھاالجائے تو اس کے لئے راستہ بند ہو جاتا ہے اور اس ميں بہانہ جوئی کی مجال نہيں رہتی ۔
  اگر ہم اس موضوع کے لئے چند مثاليں پيش کريں تاکہ واضح ہو جائے کہ مثال ميں کس قدر اثر ہے ۔نامناسب نہيں ہوگا 

جو لوگ يہ اعتراض کرتے تھے کہ حضرت عيسٰی صرف ماں سے کس طرح پيدا ہو گئے اور کيسے ممکن ہے کہ کوئی 
  شخص بغير باپ کے پيدا ہو جائے ، قرٓان ان کے جواب ميں فرماتا ہے :

  يسٰی عند هللا کمثل ٰادم خلقہ من ترابان مثل ع
  )۵٩عيسٰی کی مثال خدا کے نزديک ٓادم کی سی ہے کہ جسے اس نے مٹی سے پيد اکيا ۔ ( ٓال عمران 

صحيح طرح سے غور کريں کہ ہم جس قدر بھی ہٹ دھرم لوگوں کے سامنے کہيں کہ يہ کام خدا کی المتناہی قدرت کے 
مکن ہے وه بہانے ڈھونڈيں ليکن جب ان سے يہ کہيں کہ کيا تم يہ مانتے ہو کہ حضرت سامنے نہايت معمولی ہے پھر بھی م

ٓادم کو جو پہلے انسان تھے مٹی سے پيدا ہوئے تھے تو جو خدا ايسی قدرت رکھتا ہے وه کسی بشر کو بغيرباپ کے پيدا 
  کيوں نہيں کرسکتا ۔

ن و ٓارام سے بسر کيے ہيں قرٓان مجيد ان کے بارے ميں ايک جن منافقوں نے اپنے نفاق کے زير سايہ چندن دن ظاہر اً سکو
خوبصورت مثال پيش کرتا ہے ۔ قرٓان انہيں ايسے مسافر سے تشبيہ ديتا ہے جو تاريک بيابان سے گزرہا ہے ۔ رات اندھيری 

گر دان ہے کہ  ہے ۔ بادل گرج رہے ہيں ۔ مسافر ٓاندھی، طوفان او ربارش ميں گرفتار ہو جاتا ہے ۔ وه اس طرح سے سر
اسے کسی طرف کوئی راستہ سجھائی نہيں ديتا۔ ايسے ميں جب ٓاسمانی بجلی چمکتی ہے تو بيابان کی فضا چند لمحوں کے 

لئے روشن ہو جاتی ہے اور وه اراد ه کرتا ہے کہ کسی طرف جائے تاکہ اسے راستہ مل جائے ليکن جلدی ہی وه بجلی 
  )٢٠ن ميں سر گرداں ره جاتا ہے ۔ (بقره۔ خاموش ہو تی ہے اور وه اسی طرح بيابا

کيا سر گرداں منافق کی حالت کی تصوير کشی کے لئے کہ جو اپنی روِح نفاق او رمنافقانہ عمل سے اپنی زندگی کا سفر 
جاری رکھنا چاہتا ہو اس سے زياده جاذِب نظر مثال ہو سکتی ہے ؟ يايہ کہ جب ہم کچھ لوگوں سے کہتے ہيں کہ راِه خدا ميں
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خرچ کرو تو خدا تمہيں کئی گنازياده اجر دے گا تو ہو سکتا ہے کہ عام لوگ اس بات کا مفہوم پوری طرح نہ سمجھ سکيں 
ليکن جب يہ کہا جا ئے کہ راه خد اميں خرچ کرنا اس بيج کی مانند ہے جسے زمين ميں ڈاال جائے کہ جس سے سات خوشے

دانے ہوں تو پھر يہ مسئلہ پوری طرح سے قابل فہم ہو جا تاہے جيسا کہ اگتے ہيں اور ہر خوشے ميں ہو سکتا ہے ايک سو 
  ارشاد الٰہی ہے 

  )٢۶١مثل الذين ينفقون اموالھم فی سبيل هللا کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مائة حبة (بقره 
سے کوئی فائد ه حاصل نہيں ہوتا  عام طور پر ہم کہتے ہيں کہ ريا کاری والے اعمال فضول او ربيکار ہيں اور انسان کو ان

ہوسکتا ہے يہ بات کچھ لوگوں کے لئے ناقابل فہم ہو کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ايک فائده مند عمل مثالًايک ہسپتال يا ايک 
مدرسہ اگر چہ دکھاوے اور رياکاری کے اراده سے ہو بار گاه قدرت ميں بے وقعت ہو ليکن قرٓان ايک مثال کے ذريعے اس 

  و پوری طرح قابِل فہم اور دلچسپ بنا ديتا ہے ۔بات ک
  ارشاد ہوتا ہے :

  فمثلہ کمثل صفوان عليہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلداً 
ايسے اشخاص کا عمل پتھر کے ايک ٹکڑے کی مانند ہے کہ جس پر کچھ مٹی ڈال دی گئی ہو او راس پر کچھ بيج چھڑک 

کہ يہ بيج بار ٓاور ہو بارش اسے پتھر پر پڑی ہو ئی سطحی مٹی کے دياجائے ۔ تو جس وقت بارش برستی ہے تو بجائے 
  )٢۶۴ساتھ دھو ڈالتی ہے اور اسے ايک طرف پھينک ديتی ہے ۔ (بقره۔

  ريا کاری اور بے بنياد اعمال کی بھی يہی حالت ہے ۔
اس ميں معاملے کی کيسی ہم دور نہ نکل جائيں اسی زير بحث مثال ميں کہ جو حق و باطل کے مابين مقابلے کے بارے ميں 

عمده تصوير کشی کی گئی ہے اور اسے دقيق طور پر مجسم کيا گيا ہے ۔ تمہيد ، نتائج اور حق و باطل کی مخصوص صفات
اور ٓاثار ميں سے ہر ايک کو ا س مثال ميں اس طرح سے منعکس کيا گيا ہے کہ مسئلہ سب لوگوں کے لئے قابل فہم او 

اس کے پيش کئے گئے حقائق ہٹ دھرم افراد کو خاموش کردينے والے ہيں نيز تمام چيزوں سے راطمينان بخش ہو گيا ہے ۔ 
  قطع نظر يہ مثال طوالنی مباحث کی زحمت سے بچا ديتی ہے ۔

ايک روايت ميں ہے کہ ماده پرست امام صا د ق عليہ السالم کی خدمت ميں پہنچا اور عرض کيا : قرٓان ميں ہے کہ جس وقت
سم کا چمڑآاگ کی شدت سے جل جائے گا تو ہم اسے دوسرا چمڑا پہناديں گے تاکہ وه عذاب کا ذائقہ اچھی دوزخيوں کے ج

  طرح سے چکھيں ۔ اس دوسرے چمڑے کاکيا گناه ہے کہ اسے سزا اور عذاب ديا جائے ۔
  اس کے جواب ميں امام نے فرمايا:

  وه چمڑابعينہ پہال وا چمڑا بھی ہے اور اس کا غير بھی ہے ۔
وال کرنے والے اس جواب سے مطمئن نہ ہو اور اس جواب سے کچھ نہ سمجھ سکا ليکن امام نے ايک ناطق مثال کے س

  ذريعے معاملہ اس طرح سے واضح کرديا کہ گفتگو کی گنجائش باقی نہ رہی ۔ ٓاپ نے فرمايا:
کر سانچے ميں ڈالتے ہو اور اس ديکھو!تم ايک پرانی اور خراب اينٹ کو زيزه ريزه کرديتے ہو پھر اسی خاک کو بھگو 

  ١سے ايک نئی اينٹ بناتے ہو ۔ يہ وہی پہلے والی اينٹ ہے اور ايک لحاظ سے اس کی غير بھی ہے ۔ 
يہاں ايک نکتہ کا ذکر بہت ضروری ہے اور وه يہ کہ مثال اپنے ان تمام مفيد او رموثر اثرات کے باوجود اپنا بنيادی تقاضا 

اس مطلب سے ہم ٓاہنگ ہو جس کے لئے اسے پيش کيا جا رہا ہے ورنہ مثال خود گمراه ہو گیبھی پورا کرسکتی ہے جب وه 
يعنی جيسے ايک صحيح اور ہم ٓاہنگ مثال مفيد اور مٔوثر ہے اسی طرح ايک انحرافی اور غلط مثال گمراہی اور تباہی کا 

  باعث بھی ہو سکتی ہے ۔
وگوں کو گمراه کرنے اور ساده لوح افراد کو غافل کرنے کے لئے غلط مثالوں اسی بناء پر منافقين اور بدانديش افراد ہميشہ ل

کا سہارا ليتے ہيں اور اپنے جھوٹ کے لئے مثال سے مدد ليتے ہيں لٰہذا ضروری ہے کہ ہم انحرافی اور غلط مثالوں سے 
  فائده اٹھانے والے ايسے افراد پر پوری توجہ سے نظر رکھيں ۔

   18سوره رعد / 
  

يًعا َوِمْثلَہُ َمَعہُ اَلْفتََدْوا بِِہ ٔاُْولَئَِک لَھُْم ُسوُء لِلَِّذيَن اْستََجابُوا لَِربِِّھْم اْلُحْسنَی َوالَِّذيَن لَْم يَْستَِجيبُوا لَہُ لَْو ٔاَنَّ لَھُْم َما فِی ااْلَْٔرِض َجمِ  ۔١٨
  اْلِحَساِب َوَمأَْواھُْم َجھَنَُّم َوبِْئَس اْلِمھَاُد۔
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  ترجمہ
۔ ان لوگوں کے لئے کہ جنہوں نے اپنے پر وردگار کی دعوت کو قبول کيا ہے نيک ( انجام ، جزا اور) نتيجہ ہے اور وه ١٨

کہ جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہيں کيا ( وه عذا ب الٰہی کی وحشت ميں اس طرح غرق ہو ں گے کہ) اگر وه سب 
و او روه يہ سب کچھ عذاب سے نجات کے لئے دے ديں ( ليکن وه ان کچھ جو زمين پر ہے اور اس کی مثل ان کی ملکيت ہ

  سے قبول نہيں کيا جائے گا ) ان کے لئے بر احساب اور ان کا ٹھکا نا جہنم ہے او روه کس قدر بر اٹھکا نا ہے ۔
..............  

ہاں يہ حديث مجالس ِ شيخ اور احتجاج ار دو ترجمہ ) ميں مالحظہ فرمائيں ۔ و( ٣٠٨ص ٢۔اس حديث کی تشريح تفسير نمونہ جلد ١
  طبرسی کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے ۔

  جنہوں نے دعوت ِ حق کو قبول کر ليا 

گشتہ ٓايت ميں حق و باطل کا چہره نماياں کرنے کے لئے ايک رسا اور فصيح و بليغ مثال پيش کی گئی تھی ۔ اس کے بعد اب
ه کيا گيا ہے جنہوں نے دعوِت حق کو قبول کرليا اور اس کے گر ويدہو گئے  اس مقام پر ان لوگوں کے انجام کی طرف اشار

  نيز ان افراد کا انجام بيان کيا گيا ہے جنہوں نے حق سے ر وگردانی کرتے ہوئے باطل کی طرف رخ کيا۔
زا، سود مند پہلے ارشاد ہوتا ہے : ان لوگوں کے لئے ، جنہوں نے اپنے پر ور دگار کی دعوت کو قبول کرليا ہے نيک ج

  نتيجہ اور عاقبت ِ محمود ہے (للَِّذيَن اْستََجابُوا لَِربِِّھْم اْلُحْسنَی ) ۔
نيکی ) کا ايک وسيع مفہوم ہے جس ميں ہر خير و سعادت شامل ہے ۔ نيک خصائل اور اخالقی فضائل سے لے “ ( حسنٰی ”

  ا وداں تک سب اس کے مفہوم ميں شامل ہيں ۔کر پا ک و پاکيزه اجتماعی زندگی، دشمن کا پر کاميابی اور بہشِت ج
اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے :او روه يہ جنہوں نے پر وردگار کی يہ دعوت قبول نہيں کی ان کا انجام اس قدر برا اور 

مرقت بار ہے کہ اگر تمام روئے زمين اور حتی کہ اس کی مثل بھی ان کی ملکيت ميں ہو اور وه يہ سب کچھ اسے برے انجا
ان سے يہ سب کچھ قبول نہيں کيا جائے گا (َوالَِّذيَن لَْم يَْستَِجيبُوا لَہُ لَْو ٔاَنَّ لَھُْم ”سے نجات کے لئے دينے ہر ٓاماده ہو ں توبھی 

  َما فِی ااْلَْٔرِض َجِميًعا َوِمْثلَہُ َمَعہُ اَلْفتََدْوا بِِہ) ۔
لئے اس سے بڑھ کر رسا اور عمده تعبير نہيں ہوسکتی کہ  ان کے لئے عذاب اور سزا کے عظيم ہونے کی تصوير کشی کے

ايک انسان تمام روئے زمين بلکہ اس کے دوگناکامالک ہو اور وه سب کچھ اپنے ٓاپ کو بچانے کے لئے دے دے مگر وه اس
  کے لئے فائد ه مند نہ ہو ۔

تر تصور نہيں ہوسکتا يہ ہے کہ وه  يہ جملہ در حقيقت اس طرف اشاره ہے کہ ايک انسان کی ٓاخری ٓارزو کہ جس سے بر
تمام روئے زمين کا مالک ہو ليکن ستمگروں اور دعوت ِ حق کے مخالفوں کو دئے جانے والے عذاب کی شدت اس حد تک 

ہے کہ وه اس بات پر تيار ہوں کہ يہ ٓاخری دنياوی ہدف بلکہ اس سے بھی بر تر و باالتر کو فديہ کے طور پر دے کر 
بالفرض اگر ان سے يہ قبول کر بھی ليا جاتا تو يہ صرف عذاب سے نجات ہوتی ۔ ليکن دعوِت حق کو قبول  ٓازادہوجائيں اور

“ مثلہ معہ ” کرنے والوں کے لئے جو انتہائی عظيم اجر ہيں ان کا اندازه نہيں کيا جا سکتا۔ اس سے واضح ہو جا تا ہے کہ 
ن کے پاس مزيد ہو بلکہ مراد يہ ہے کہ وه اس سے بڑھ کر جنتی صرف اسی معنی ميں نہيں کہ پورے کرٔه زمين کی مانند ا

زياده دولت ِ و سلطنت کے مالک ہو جائيں اور وه اپنی نجات کے لئے سب کچھ دينے پر تيار ہو ں گے ۔ اس کی وجہ بھی 
ا کی مالکيت کا واضح ہے ۔ انسان چونکہ ہر چيز اپنے لئے چاہتا ہے او رجب وه خود عذاب ميں غرق ہو تو پھر تما م دني

  اسے کيا فائده ۔
اس بدبختی (ساری دنيا دے کر بھی نجات حاصل نہ ہونا)کے بعد ايک او ربد بختی کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا 

  ہے : ان کا حساب کتاب سخت اور برا ہو گا ( ٔاُْولَئَِک لَھُْم ُسوُء اْلِحَساِب ) ۔
  ے ميں مفسرين کے مختلف نظر يات ہيں ۔سے کيا مراد ہے ، اس سلسل“ سوء الحساب ”

بعض کا نظر يہ ہے اس سے مراد ايسا حساب ہے جو بہت دقيق اور باريک بين ہو اور جس ميں کوئی در گزر نہ ہو کيونکہ 
ظلم و ستم کے معنی ميں خدا ئے عادل کے بارے ميں کوئی مفہوم نہيں رکھتا ۔ حضرت امام صادق عليہ “ سوء الحساب” 

منقول ايک حديث بھی اسی تفسير کی تائيد کرتی ہے ۔ اس حديث ميں ہے کہ امام نے اپنے ايک صحابی سے السالم سے 
  فرمايا :

  فالں شخص کو تجھ سے کيوں شکايت ہے ۔
  اسے يہ شکايت ہے کہ ميں نے اپنا حق اس سے ٓاخر تک ليا ہے ۔
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  جب امام نے يہ بات سنی تو غضب ناک ہو کر بيٹھ گئے، پھر فرمايا :
انک اذا استقضيت حقک لم تسبٔی ارايت ماحکی هللا عزوجل: و يخا فون السوء الحساب، تراھم يخافون هللا ان يجور عليھم الو ک

  هللا ماخافوا اال االستقصاء فسماه هللا عزو جل سوء الحساب فمن استقصی فقد اسائہ۔
ے کوئی بر انہيں کيا۔ ايسا نہيں ہے ۔ کيا تونے خدا کا گويا تيرا گمان ہے کہ اگر تو ٓاخری مرحلہ تک اپنا حق لے لے تو تُو ن

  يہ ارشاد نہيں ديکھا کہ جس ميں اس نے فرمايا ہے :
  و يخاف فون سوء الحساب

  ( او ربد کار برے حساب سے ڈرتے ہيں ) ۔
ہيں کہ خدا ان کا کيا تيرا خيال ہے کہ وه اس سے ڈرتے ہيں کہ خدا ان پر ظلم کرے گا ؟ بخدا ايسا نہيں وه تو اس سے ڈرتے 

رکھا ہے لٰہذا جس شخص نے “ سوء الحساب ” حساب دقيق طور پر لے اور ٓاخری مرحلے تک پہنچائے۔ خدا نے اس کا نام 
  ١حساب کرنے ميں سخت گيری کی اس نے برا حساب کيا ہے ۔ 

ر زنش کے ساتھ ہو گا ۔ سے مراد يہ ہے کہ ان کا محاسبہ س“ سوء الحساب ” بعض دوسرے مفسرين نے يہ بھی کہا ہے کہ 
  اس سے ايک تو اصل حساب کی وحشت ہو گی اور ا س کے عالوه بھی وه سر زنش کی تکليف سے گزريں گے ۔

برا بدلہ ) ہے يعنی ان کے لئے بری “ ( سوء الجزاء” سے مراد “ سوء الحساب”بعض ديگر مفسرين نے يہ بھی کہا ہے کہ 
کہ فالں شخص کا حساب پاک ہے يا فالں شخص کا حساب تاريک ہے يعنی ان  سزا ہے ۔ يہ بالکل ايسے ہے جيسے ہم کہيں

کے حساب کا نتيجہ اچھا يا برا ہے يا يہ کہ ہم کہيں کہ فالں شخص کا حساب اس کے ہاتھ ميں دے دو يعنی اس کے کام کے 
  مطابق اسے سزا يا بدلہ دو۔

يہ سب کی سب ٓايت کی مراد ہوں يعنی ايسے سخت حساب يہ تينوں تفاسير ايک دوسرے کے منافی نہيں اور ہوسکتا ہے کہ 
سے گزرنا ہو گا اور محاسبہ کے ساتھ ساتھ انہيں سر زنش بھی ہو گی اور حساب کے بعد انہيں بے کم وکاست سزا بھی دی 

  جائے گی ۔
ا گيا ہے : ان کا ٓايت کے ٓاخر ميں ان کے لئے تيسرے عذاب يا سزا کے ٓاخری نتيجے کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔ فرماي

  ٹھکانا جہنم ہے اور يہ کيسا بر اٹھکانا ہے (َوَمأَْواھُْم َجھَنَُّم َوبِْئَس اْلِمھَاُد) ۔
کے ماده سے تيار اور مہيا کرنے کے معنی ميں ہے نيز يہ لفظ بستر کے معنی ميں بھی ٓاياہے کہ “مھد ” اصل ميں“مھاد”

  ستفاده کرتا ہے کيونکہ وه اسے استراحت کرنے کے لئے ٓاماده کرتا ہے ۔جس سے انسان ٓارام اور استراحت کے موقع پر ا
يہ لفظ اس طرف اشاره ہے کہ ايسے سر کش افراد بجائے بستِر استراحت پر ٓارام کرنے کے ٓاگ کے جالدينے والے شعلوں 

  پر رہيں گے۔
..............  

” کی تفسير کے متن ميں ٓائی ہے ليکن واضح ہے کہ يہ لفظ ٢١يہ يہ حديث اگر چہ اس سوره کی آ ( ٢٨٨ص  ٢۔ تفسير بر ہان جلد ١
  کا عمومی مفہوم بيان کررہی ہے ) ۔“ سوء الحساب

  ايک نکتہ 

ٓايات الٰہی سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قيامت ميں لوگ دو گروہوں ميں تقسيم ہو جائيں گے ۔ ايک وه گروه ہے خدا 
ہولت ٓاسانی سے ہو گا اور هللا تعالی ان کے بارے ميں کسی قسم کی سخت گيری نہيں کی بارگاه ميں جن کا حساب اور س

  کرے گا ۔ ارشاد الٰہی ہے :
  اما من اوتی کتابہ بيمينہ فسوف يحاسب حساباً يسيراً 

  )٧۔٨اس دن جسے نامٔہ اعمال داہنے ہاتھ ميں ديا جائے گا اس سے ٓاسان حساب لياجائے گا ۔ (انشقاق۔ 
کے ساتھ حساب ليا جائے گا ۔ ان سے ذر ه ذره اور مثقال بھر کا “ شدت” س کچھ ايسے لوگ ہيں جن سے اس کے بر عک

حساب نہايت باريک بينی سے لياجائے گا ۔جيسا کہ بعض شہر جن کے لوگ سر کش اور گنہگار تھے ، ان کے بارے ميں 
  فرمايا گياہے :

  فحاسبنا حساباً شديداً و عذابنا ھا عذاباً نکراً 
  ہم نے ان کا بڑی سختی سے حساب ليا اور انہيں برے عذاب کی سزا دی ۔ پس

  کی تعبير استعمال ہوئی ہے ۔“ سوء الحساب” اسی طرح زير بحث ٓايت ميں ہے جس ميں 
يہ اس بناء پر کہ کچھ لوگ دنيا وی زندگی ميں دوسروں سے حساب لينے ميں بہت زياده سختی کرتے ہيں يعنی بال کی کھال 
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کی کوشش کرتے ہيں تاکہ اپنے حق کا ٓاخری پيسہ تک وصول کرليں او رجب دوسرے سے کوئی خطا سرزد ہو اتارنے 
جاتی ہے تو ٓاخری حد امکان تک اسے سزا ديتے ہيں ۔ يہ ايسے لوگ ہيں جو اپنی بيوی، اوالد، بھائيوں اور دوستوں تک 

اس جہان کا رد عمل ہے لٰہذا خدا بھی ان کے حساب سے ذره بھر در گزر نہيں کرتے اور چونکہ دوسرے جہان کی زندگی 
کتاب ميں ايسی سخت گيری کرے گا تاکہ انہوں نے جو کام بھی کيا ہے ا س کے جواب ده ہوں اور ان کے بارے ميں کچھ 
بھی د رگزر اور چشم پوشی نہيں کی جائے گی ۔ اس کے برعکس کچھ ايسے لوگ بھی ہيں جو ٓاسان گير ہيں بہت زياده در 

زر کرنے والے ہيں اور نہايت شفيق و مہر بان ہيں ۔ خصوصاًدوستوں اور جان پہچان والے افراد ياجن پر ان کا کوئی حق گ
ہے يا جو افراد ضعيف اور کمزور ہيں ان کے لئے ايسے مہر بان اور بزرگوار ہيں کہ کوشش کرتے ہيں کہ ايسے بہت سے 

کی غلطيوں اورگناہوں سے چشم پوشی کرلتيے ہيں البتہ يہاں گناہوں سے  مواقع پر اپنے ٓاپ کو غافل ظاہر کريں اور بعض
  مراد ايسے گناه ہيں جو شخصی اور انفرادی پہلو رکھتے ہيں ۔

خدا ايسے افراد کے لئے ٓاسانی فراہم کرتا ہے ۔ انہيں اپنی عفِو بے پاياں اور رحمت ِ وسيع سے نواز تا ہے اور انہيں آسانی 
  گزارديتا ہے ۔ سے حساب کی منزل سے

يہ بات تمام انسانوں کے لئے ، خصوصاً ان لوگوں کے لئے جوکسی امر کے سر براه يانگران ہوتے ہيں اور لوگوں سے ان 
 کا رابطہ اور تعلق ہوتا ہے ان کے لئے ايک عظيم درس ہے ۔

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   24تا 19سوره رعد / 
  

  اْلَْٔلبَاِب۔۔ٔاَفََمْن يَْعلَُم ٔاَنََّما ٔاُنِزَل ٕاِلَْيَک ِمْن َربَِّک اْلَحقُّ َکَمْن ھَُو ٔاَْعَمی ٕاِنََّما يَتََذکَُّر ٔاُْولُوا ا ١٩
  ۔ الَِّذيَن يُوفُوَن بَِعْھِد هللاِ َوالَيَنقُُضوَن اْلِميثَاَق۔٢٠
  ۔ َوالَِّذيَن يَِصلُوَن َما ٔاََمَر هللاُ بِِہ أَْن يُوَصَل َويَْخَشْوَن َربّھُْم َويََخافُوَن ُسوَء اْلِحَساِب ۔٢١
اَل ٢٢ يِّئَةَ ٔاُْولَئَِک لَھُْم ُعْقبَ ۔ َوالَِّذيَن َصبَُروا اْبتَِغاَء َوْجِہ َربِِّھْم َؤاَقَاُموا الصَّ ا َوَعاَلنِيَةً َويَْدَرئُوَن بِاْلَحَسنَِة السَّ ا َرَزْقنَاھُْم ِسّرً ی ةَ َؤاَنفَقُوا ِممَّ

اِر ۔   الدَّ
يَّاتِِھْم َواْلَماَلئَِکةُ ٢٣   يَْدُخلُوَن َعلَْيِھْم ِمْن ُکلِّ بَاٍب ۔۔ َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُونَھَا َوَمْن َصلََح ِمْن آبَائِِھْم َؤاَْزَواِجِھْم َوُذرِّ
اِر ۔٢۴   ۔ َساَلٌم َعلَْيُکْم ِبَما َصبَْرتُْم فَنِْعَم ُعْقبَی الدَّ

  ترجمہ
۔ کيا وه شخص جو جانتا ہے کہ تيرے پر وردگار کی طرف سے جو کچھ تجھ پر نازل ہوا ہے حق ہے ، اس شخص کی ١٩

  صيحت حاصل کرتے ہيں ۔طرح ہے جو نابينا ہے بس سمجھدار لوگ ہيں ن
  ۔ وہی کہ جو عہد الٰہی کو وفا کرتے ہيں اورپيمان شکنی نہيں کرتے ۔٢٠
۔ وہی کہ جو وه پيوند بر قرار رکھتے ہيں کہ جن کے بارے ميں خدا نے حکم ديا ہے اور جو اپنے پر ورگار سے ڈرتے ٢١

  ہيں اور ( روز قيامت کے ) حساب کی برائی سے ڈرتے ہيں ۔
کہ جو اپنے پر وردگا رکی ( پاک) ذات کے لئے صبر کرتے ہيں ، نماز قائم کرتے ہيں اور ہم نے انہيں جو  ۔ اور وه٢٢

روزی دی ہے اس ميں سے پنہاں اور ٓاشکار خرچ کرتے ہيں اور حسنات کے ذريعے سيئات کو ختم کرتے ہيں ۔ ان کے لئے
  ٓاخرت ميں اچھا گھر ہے ۔

اخل ہوں گے اسی طرح ان کے ٓاباء ، ازواج اور اوالد ميں سے صالح افراد بھی (داخل ۔وه جنت کے سدا بہار باغوں ميند٢٣
  بہشت ہوں گے ) اور ہر دروازے سے ان کے لئے فرشتے داخل ہو ں گے ۔
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  ۔ ( اور ان سے کہيں گے ) سالم ہو تم پر ، صبر و استقامت کی بناء پر ۔ تمہيں يہ ٓاخری گھر کيسا اچھا نصيب ہوا ہے ۔٢۴

  شعور کا طرز عمل جنت کے ٓاٹھ دروازے  اہل
زير نظر ٓايات ميں حق کے طرفدارون کے اصالحی طرز عمل کے جزئيات کی تصوير کشی کی گئی ہے ۔ يہ آيات گزشتہ 

  ٓايات کی بحث کو مکمل کرتی ہيں ۔
ہے کہ تيرے پر وردگار کی  زير نظر پہلی ٓايت ميں استفہام ِ انکاری کی صورت ميں فرمايا گيا ہے : کيا وه شخص جو جانتا

بَِّک طرف سے جو کچھ تجھ پر نازل ہوا ہے حق ہے ، اس شخص جيسا ہے جو نابينا ہے (ٔاَفََمْن يَْعلَُم ٔاَنََّما ٔاُنِزَل ٕاِلَْيَک ِمْن رَ 
  اْلَحقُّ َکَمْن ھَُو ٔاَْعَمی) ۔

ن بر حق ہے کيا وه اس کی مانند ہے کہ جو نہيں يہ کيسی عمده تعبير ہے ۔ يہ نہيں فرمايا کہ جو شخص جانتا ہے کہ يہ قرآ 
جانتا بلکہ فرمايا کيا جو جانتا ہے وه اندھے کی طرح ہے ؟ يہ تعبير ايک اس امر کی طرف ايک لطيف اشاره ہے کہ اس 
ےحقيقت کو نہ جاننا کسی بھی طرح ممکن نہيں سوائے اس کے کہ انسان کے دل کی ٓانکھ بالکل بے کارہوچکی ہو ورنہ کيس

  ممکن ہے کہ چشم بينا رکھنے واال رخ ٓافتاب نہ ديکھ سکے اور اس قرٓان کی عظمت بالکل نوِر ٓافتاب کی مانند ہے ۔
اسی لئے ٓايت کے ٓاخر ميں مزيد فرمايا گيا ہے : صرف وہی لوگ نصيحت پاتے ہيں جو اولو االلباب ہيں اور صاحبان ِ فکر و

  لُوا ااْلَْٔلبَاِب) ۔نظر ہيں ( ٕاِنََّما يَتََذکَُّر ٔاُوْ 
کا متضاد بے مغز ، “ اولو االلباب ” کے معنی ميں ہے ۔ اسی بناء پر“ مغز”کی جو ہر چيز کے “ لب ”جمع ہے “ الباب ”

  کھوکھلے اور وه افراد ہيں جن کے اندر کچھ نہ ہو۔
قابلہ کرنے کی تاکيد کرتی ہے بعض عظيم مفسرين کے بقول يہ ٓايت لوگوں کو حصوِل علم اورجہالت کا زياده سے زياده م

  کيونکہ اس ميں بے علم اور دانش سے محروم افراد کو نابينا قرار ديا گيا ہے ۔
کی تفسير کے طور پر صاحباِن حق کے طرز عمل کی تفصيالت بيان کی گئی ہيں سب سے “ اولو االلباب ” اس کے بعد 

  ِذيَن يُوفُوَن بَِعْھِد هللاِ َوالَيَنقُُضوَن اْلِميثَاَق) ۔پہلے ايفائے عہد کرتے ہيں اور پيمان شکنی نہيں کرتے ( الَّ 
عہد الٰہی ) کا ايک وسيع مفہوم ہے ۔ اس ميں فطری عہد و پيمان کہ جو خدا نے “( عہد هللا ” اس ميں شخص نہيں کہ

ن کی فطری محبت تضاجائے فطرت کے مطابق انسان سے لئے ہيں وه بھی شامل ہيں ۔ مثالً توحيد اور حق عدالت سے انسا
کا عہد ۔ اسی طرح عقلی عہد پيمان يعنی وه عہد کہ جو غور و فکر سوچ بچار اور قوِت عقل کے نتيجے ميں ناگزير ہو 

  جاتے ہيں جيسے عالم ہستی اور مبداء و معاد کے حقائق کا ادراک انہيں غور و فکر کے نتيجے ميں کرليتا ہے ۔
عنی وه پيمان جو پيغمبر نے مومنين سے ليا ہے کہ وه احکام ِ خدا وندی کی اسی طرح اس ميں شرعی پيمان شامل ہيں ي

  اطاعت کرينگے اور اس کی نا فرمانی اور گانہ ترک کردينگے ۔
يونہی وه پيمان کہ جو انسان دوسرے انسانوں سے باندھتا ہے عہد الٰہی کے مفہوم ميں شامل ہيں کيونکہ خدا ہی کا حکم ہے 

  کئے جائيں بلکہ ايسے پيمان تشريعی بھی ہيں اور عقلی بھی ۔ کہ يہ پيمان بھی پورے
اہل شعور کے الئحہ عمل کا دوسرا حصہ رشتہ ناتوں کی حفاظت اور پاسداری ہے ، جيسا کہ فرمايا گيا ہے : يہ وہی لوگ 

َن يَِصلُوَن َما ٔاََمَر هللاُ بِِہ ہيں جو ان رشتوں اور رابطوں کو قائم کھتے ہيں جن کی حفاظت کرنے کا خدا نے حکم ديا ہے (َوالَِّذي
  ٔاَْن يُوَصَل ) ۔

اس سلسلے ميں اس سے زياده وسيع تعبير نہيں مل سکتی کيونکہ انسان کا تعلق خدا سے بھی ہے ، انبياء سے بھی ہے ، 
يں ، رشتہ اوررہبروں سے بھی ہے ۔ انسان کا رابطہ باقی تمام انسانوں کے ساتھ بھی ہے چاہے وه دوست ہوں ، ہمسائے ہ

  دار ہوں ، دينی بھائی ہوں يا ہم نوع ہوں ۔
اس کا تعلق خود اپنے ساتھ ہے ۔ مندرجہ باال حکم ميں تمام رشتہ ناتوں کو محترم شمار کياگيا ہے ۔ سب کا حق ادا کرنا 

  چے ۔چاہئيے اور ايسا کام انجام نہيں دينا چاہئيے جس سے ان ميں سے کسی ايک سے تعلق منقطع ہونے تک جا پہن
درحقيقت انسان ايک ايسا موجود نہيں جو دوسرے سے کٹ کر او رجدا ہو کرره سکے بلکہ اس ک اوجود سر تا پا رشتے 

  ناتوں ، تعلق اور رابطوں سے تشکيل پاتا ہے ۔
ايک طرف سے اس کا تعلق پيدا کرنے والے کی بارگاه سے ايسا ہے کہ اگر يہ اسے منقطع کرلے تو نابود ہو جائے ۔ جيسے
ايک بلب کا رابطہ اگر بجلی پيداکرنے والے مبداء سے کٹ جائے ۔ لٰہذا جيسے تکوينی لحاظ سے انسان اس عظيم مبداء سے 

  تعلق رکھتا ہے چاہيئے کہ تشريعی اعتبار سے بھی اس کے ساتھ اطاعت کا رشتہ برقرار رکھے۔
ے حوالے سے ہے اور ارگ يہ رشتہ ٹوٹ گيا تو دوسری طرف اس کا رشتہ پيغمبر اور امام سے رہبر، راہنما اور پيشوا ک

انسان بے راه رو اور سر گرداں ہو جائے گا۔ تيسری طرف انسان کا ايک رشتہ پورے انسانی معاشرے سے بھی ہے 



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

 
 

  خصوصاً ان افراد سے جو اس پر زياده حق رکھتے ہيں جيسے ماں ، باپ ، رشتہ دار ، دوستاور مربی۔
کا ايک تعلق ہے اس لحاط سے وه اپنے مصالح کی حفاظت اور اپنی ترقی اور کمال  چوتھی طرف اپنی ذات سے بھی اس

  تک پہنچنے کا ذمہ دار ہے ۔
کا مصداق ہے اور ان ميں سے “ يصلون ماامر هللا بہ ان يوصل”در حقيقت ان تمام رشتوں اور رابطوں کو بر قرار رکھنا 

  کاحکم ديا ہے ۔“ وصل ”ع کرنا ہے کيونکہ خدا نے ان تمام کے کو منقط“ ما امر هللا بہ ان يوصل“ کسی کو منقطع کرنا
جو کچھ ہم نے کہا ہے کہ اس سے ان احاديث کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے جو ٓايت کی تفسير ميں کبھی خاندان اور رشتہ 

، کبھی ٓال محمد  داروں سے تعلق کو قائم رکھنے کاکہتی ہيں ، کبھی امام اور پيشوائے دين سے مر بوط رہنے کا کہتی ہيں
  سے رابطے کا حکم ديتی ہيں اور کبھی تمام اہل ايمان سے تعلق کوکہتی ہيں ۔

کی تفسير “ الذين يصلون ما امر هللا بہ ان يوصل” مثالً ايک حديث ميں امام صادق عليہ السالم سے مر وی ہے کہ ٓاپ سے 
  کے بارے ميں سوا ل کيا گيا تو۔

  فقال قرابتک
  ۔) ۴٩۴ص  ٢ے قريبی مراد ہيں ۔ ( نور الثقلين جلد فرمايا : تيرے اپن

  ايک اور حديث ميں اما م صادق عليہ السالم ہی سے مروی ہے کہ ٓاپ نے فرمايا :
  نزلت فی رحم ٰال محمد و قد يکون فی قرابتک

  يہ جملہ ٓال محمد کے رشتے کے بارے ميں ہے نيز تيرے اپنے قريبوں کے بارے ميں بھی ہے ۔
  نظر ہے کہ اس حديث کے ٓاخر ميں ہے کہ امام نے فرمايا:يہ بات جاذب 

  فالتکونن ممن يقول للشیء انہ فی شیًء واحد
  ۔) ۴٩۴ص  ٢تو ايسا شخص نہ ہو جا کہ جو ٓايت کے معنی کو ايک ہی مصداق ميں منحصر کردے ۔ ( نور الثقلين جلد 

  نے اس ٓايت کی تفسير ميں فرمايا :نيز ايک تيسری حديث بھی اسی عظيم راہنما سے مروی ہے جس ميں ٓاپ 
  ھو صلہ االمام فی کل سنة بما قل او کثر ثم قال وما اريد بٰذلک اال تزکيتکم

اس سے مراد مسلمانوں کے امام اور پيشوا سے ہر سال مالی امداد کے ذريعے رشتہ بر قرار رکھنا ہے چاہے وه کم ہو يا 
  زياده ۔

  اس کے بعد ٓاپ نے فرمايا:
  ۔) ۴٩۵ص  ٢يری مراد صرف يہ ہے کہ تمہيں پا ک و پاکيزه کروں ۔ (نور الثقلين جلد اس کام سے م

وه اپنے پر وردگا رسے ڈرتے ہيں اور قيامت کی عدالت کے حساب ” حاميان حق کا تيسرا اور چوتھا طرز عمل يہ ہے کہ 
  اِب ) ۔کی برائی سے خوف کھاتے ہيں (َويَْخَشو َن َربّھُْم َويََخافُوَن ُسوَء اْلِحسَ 

ميں کيا فرق ہے جب کہ دونوں ايک دوسرے کے قريب ہيں ، بعض نے کہا ہے “ خوف ” اور “خشيت” اس سلسلے ميں کہ
وه خوف ہے جو دوسرے کے احترام اور علم ويقين کی بنياد پر ہو ۔ لٰہذا قرٓان ميں يہ حالت علماء سے “ خشيت” کہ 

  مخصوص شمار کی گئی ہے ۔ ارشاد الٰہی ہے :
  يخشی هللا من عباده العلمائ انما

  ۔) ٢٨بندگان خدا سے صرف علماء اس سے خشيت رکھتے ہيں ۔( فاطر۔ 
ليکن قرٓان ميں يہ لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے ان بہت سے مواقع کی طرف توجہ کرتے ہوئے يہ واضح ہو جاتا ہے کہ يہ

  معنی ہے ۔کے مترادف کے طور پر ٓايا ہے اور اس کا ہم “ خوف” لفظ بالکل 
يہاں ايک سوال سامنے ٓاتا ہے اور وه يہ ہے کہ کياپر وردگار سے ڈرنا اس کے حساب و کتاب اور عذاب و سزا سے ڈرنے 

کے درميان کيا فرق “ يخافون سوء الحساب” اور “ يخشون ربھم ” کے عالوه کوئی اور خوف ہے ، اور اگر ايسا ہے تو پھر 
  ہے ؟

ڈر نا ہميشہ او رالزما ً اس کے عذاب اور حساب کتاب سے ڈر نے کے معنی ميں نہيں ہے اس کا جواب يہ ہے کہ خدا سے 
بلکہ يہ خوف اس کے مقام کی عظمت کا احساس ہے اور بندگی کی ذمہ دای کے سنگين ہونے کے خيال سے (يہاں تک کہ 

لوں ميں يہ احساس خود بخود ايک سزا اور عذاب کی طرف توجہ کے بغير بھی يہ احساس پيدا ہو سکتا ہے )اہل ايمان کے د
خوف اور وحشت کی حالت پيدا کرديتا ہے ۔ وه خوف جو ايمان کی پيدا وار ہے ، عظمت الٰہی سے ٓاگہی کا نتيجہ ہے اور اس

  ممکن ہے اسی معنی کی طرف اشاره ہوا ) ۔ ٢٨کی بار گاه ميں احساس ِ مسئوليت کی بدولت ہے ( سورهٔ  فاطر کی ٓايہ 
کے حوالے سے سامنے ٓاتا ہے اور وه يہ کہ کيا قيامت ميں واقعاً محاسبہ اعمال کے “ سوء الحساب ”ال يہاں ايک اور سو

  کا سامنا کرنا پڑے گا ۔“ بد حسابی” موقع پر بعض افراد کو 
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وہاں ہم  گزشتہ چند ٓايات کے ذيل ميں ہم اس سوال کا جواب ذکر کر چکے ہيں ۔ وہاں بھی بالکل يہی لفظ استعمال ہوا ہے ۔
بيان کرچکے ہيں کہ اس سے مراد کسی در گزر کے بغير تمام جزئيات کا باريک بينی سے حساب ليا جانا ہے ۔ اصطالحا ً 
جسے بال کی کھال اتارنا کہتے ہيں ۔ اس سلسلے ميں ايک جاذب نظر حديث بھی وارد ہوئی ہے جو وہاں بيان کی جاچکی 

  ہے ۔
سے مراد ايسا محاسبہ ه وکہ جس ميں سر زنش “ سوء الحساب ”يہ احتمال بھی ہے کہ  نيز جيسا کہ ہم نے وہاں کہا ہے کہ

يعنی بری سزا کے طور پر کی ہے ۔ جيسے ہم کہتے “ سوء الجزاء” کی تفسير “ سوء الحساب ”بھی شامل ہو ۔ بعض نے 
  ہيں کہ فالں کا حساب چکا دو يعنی اسے سزا دو ۔

  کا ايک جامع مفہوم ہے اور اس ميں يہ تمام معانی شامل ہيں ۔“ سوء الحساب”ہم نے يہ احتمال بھی ذکر کيا ہے کہ 
ان کا پانچواں طرِز عمل تمام مشکالت کے مقابلے ميں صبرو استقامت ہے ، وه مشکالت کہ جو اطاعت ، ترِک گناه دشمن 

  ١کے خالف جہاد اور ظلم و سر کشی کے مقابلے کے راستے ميں پيش ٓاتی ہيں ۔ 
ستقامت بھی پر وردگار کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ہو۔ اسی لئے فرمايا گيا ہے : وه ايسے لوگ ہيں جو وه صبر و ا

اپنے پر وردگار کی رضا اور کوشنودی حاصل کرنے کے لئے صبر و استقامت سے کام ليتے ہيں ( َوالَِّذيَن َصبَُروا اْبتَِغاَء 
  َوْجِہ َربِِّھْم ) ۔

وجہ ”جو استقامت کے وسيع مفہوم کاحامل ہے ، کے بارے ميں وضاحت کر چکے ہيں ۔ رہا ہم بار ہا صبر کے معنی کہ 
  تو اس کے دو ميں سے ايک معنی ہيں ۔“ ربھم 

کے معمنی ميں ہے جيسے کسی اہم نظرے اور رائے کے بارے ميں کہا جاتا “ عظمت ” ايسا مواقع پر “ وجہ ”پہال يہ کہ 
  ہے :

  ٰھذا وجہ الرٔای
  رائے ہے ۔يعنی يہ اہم 

اور انسان کا چہره ظاہری بدن کا اہم ترين حصہ ہے “ چہره ”کا معنی ہے “ وجہ ”اور يہ شايد اس بناء پر ہے کہ اصل ميں 
  کيونکہ بينائی ، شنوائی اور گويا ئی جيسے اہم اعجاز اس ميں موجود ہيں ۔

وه لوگ حق تعالٰی کی رضا اور خوشنودی  کے معنی ميں ہے ۔ يعنی“ پر وردگار کی رضا” يہاں “ وجہ رب”دوسرا يہ کہ 
استعمال اس“ وجہ ”حاصل کرنے کے لئے تمام مشکالت کے مقابلے ميں صبر و استقامت سے کام ليتے ہيں ۔ اس معنی ميں 

بناء پر ہے کہ جب انسان کسی کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو ا س کے چہرے کو اپنی طرف متو جہ کرتا ہے ( اس بناء 
  يہاں کنايتآًايا ہے ) ۔“ وجہ ” پر 

بہر صورت يہ جملہ اس مر کے لئے واضح دليل ہے کہ صبر و شکيبائی بلکہ کلية ہر عمل خير اسی صورت ميں قدر و 
اور خد اکے لئے ہو اور اگر اس کے کوئی اور اسباب ہوں مثالً ريا کاری اورلوگوں “ ابتغاء وجہ هللا ”قيمت رکھتا ہے جب 

ہ وه سمجھيں کہ يہ بڑا صابر اور نيکو کار شخص ہے يا حتی اپنے غرورکے پيش نظر کوئی کام کی توجہ حاصل کرنا ک
  انجام دے تو پھر اس کی کوئی وقعت اور قدر و قيمت نہيں ہے ۔

بعض مفسرين کے بقول کبھی انسان نا گوار حوادث پر صبر کرتا ہے تاکہ لوگ کہيں کہ يہ کس قدر صابر اور صاحب ِ 
بھی اس خوف سے کہ لوگ يہ نہ کہيں کہ يہ کيسا کم ظرف ٓادمی ہے، کبھی اس لئے کہ دشمن اسے طعنہ نہ استقامت ہے ، ک

ديں ، کبھی اس لئے کہ وه جانتا ہے کہ بے تابی اور داد فرياد يہاں فضول ہے کبھی اس لئے کہ لوگوں کے سامنے اپنی 
امور ميں سے کوئی بھی نفس انسانی کے کمال کی  مظلوميت پيش کرے تاکہ لوگ اس کی مدد کے لئے اٹھ کھڑے ہو ں ان

دليل نہيں ہے ۔ ليکن جس وق حکم ِ خدا کی اطاعت کی بناء پر اور اس لئے کہ زندگی ميں رونما ہونے والے ہر حادثے کی 
کوئی وجہ ، حکمت اور مصلحت ہوتی ہے کوئی شخص صبر و استقامت سے کام ليتا ہے اور اس طرح وه اس حادثے کی 

و ختم کرديتا ہے ، کفر ان ميں زبان نہيں کھولتااور ايسا کوئی کام نہيں کرتاجو جزع و فزع کی دليل بنے تو يہی وه عظمت ک
  شمار ہوتا ہے ۔“ ابتغا وجہ هللا ” صبر ہے کہ جس کی طرف ٓايت باالميں اشاره کيا گيا ہے اور يہی صبر 

اَلةَ ) ۔“ وه نماز قائم کرتے ہيں ”ان کا چھٹا طرز عمل يہ ہے کہ    (َؤاَقَاُموا الصَّ
نماز قائم کرنا اگر چہ عہد الٰہی کے وفا کرنے کے مصاديق ميں سے ہے بلکہ خدائی رشتوں کی حفاظت کا ايک زنده 

مصداق ہے اور ايک لحاظ سے صبر واستقامت کے مصادق ميں سے ہے ليکن ان کلی مفا ہيم کے بعض مصاديق بہت اہم 
  بہت زياده موثر ہيں لہذا ان کی خصوصی طور پرنشاند ہی کی گئی ہے۔ ہيں جو انسانی سر نو شت ميں

اس سے بڑھ کر اہم کيا بات ہوگی کہ انسان ہر صبح شام خدا سے اپنے رابطے او ر تعلق کی تجديد کرے ، اس کے ساتھ راز
ے اپنے قلب و روح سے و نياز کے لئے کھڑا ہو ، اس کی عظمت اور اپنی ذمہ داريوں کو ياد رکھے اور اس عمل کے ذريع
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گناه کا غبار اور زنگ دھوڈالے اور پانے قطره وجود کے ہستی حق کے بيکراں سمندر سے ملحق ہونے کا شرف حاصل 
  کرے ،جی ہاں !نماز ميں يہ تمام اثرات وبرکات موجود ہيں ۔

ں کہ ہمارے عطا کرده رزق اس کے بعد حق جو افراد کا ساتواں طرز عمل اسی طرح سے بيان کياگيا ہے :وه ايسے لوگ ہي
  سے پنہان و ٓاشکار خرچ کرتے ہيں
ا َوَعاَلنِيَةً ) ۔ ا َرَزْقنَاھُْم ِسّرً   (َؤاَنفَقُوا ِممَّ

انفاق او ر زکٰوة کا مسئلہ صرف اسی ٓايت ميں نماز کے بعد بيان نہيں ہوا بلکہ بہت سی ٓايات قرٓان ميں زکوة کو نماز کے پہلو
“ مخلوق”سے مستحکم کرتی ہے اور دوسری “ خدا”ان ميں سے ايک چيز انسان کے رشتے کوميں رکھا گيا ہے کيونکہ 

  سے تعلق کو۔
کی طرف توجہ ديں تو وه ہر قسم کی عنايت و بخشش کے بارے ميں چاہے مال ہو يا علم ،طاقت و “ ممارزقناھم”يہاں اگر ہم 

انفاق اور خرچ کرنے کا ايک پہلونہيں ہو چاہئيے ،بلکہ  حيثيت ہويا اجتماعی اثر و رسوخ ايسا ہونا ضروری بھی ہے کيونکہ
  يہ خرچ تمام پہلؤونسے اور تمام نعمات سے ہونا چاہئيے۔

پنہان اورٓاشکار )يہ تعبير اس حقيقت کی طرف اشاره ہے کہ وه اپنے مصارف ميں اس حقيقت کی طرف بھی “(سراوعالنة”
فاق مخفی طور پر ہوتو وه زياده موثر ہوتا ہے ۔ مثالًاگر دوسرے کی نظر رکھتے ہيں کيونکہ کبھی ايساہوتا ہے کہ اگر ان

حيثيت کا تقاضا ہو کہ اسے مخفی رکھا جائے يا انفاق کرنے واال ريا اور دکھا وے سے بچنا چاہتا ہو اور کبھی انفاق ٓاشکار 
رنا دوسروں کی تشويق کا باعث بنے طور پر کيا جائے تو اس کا اثر زياده وسيع ہوتا ہے مثالً ايسے مواقع پر جبکہ ايسا ک

  اور انہيں اس عمل کی اقتدا کی ترغيب دے او انفاق کرنے کا ايک عمل ايسے سينکڑوں اور ہزاروں کاموں کا سبب بنے ۔
يہاں سے واضح ہوتا ہے کہ ايک مثبت عمل کی انجام دہی کے لئے قرٓان کس قدر باريک بينی سے کام ليتا ہے وه صرف 

توجہ نہيں کرتا بلکہ تاکيد کرتا ہے کہ اصل عمل بھی خير ہو اور اس کے انجام پانے کی کيفيت بھی اصل کام کی طرف 
  اچھی ہو ( ايسے مواقع پر جہاں ايک کام کی انجام دہی مختلف کيفيات سے ممکن ہو) ۔

سيئات ” ) کے ذريعے اپنینيکيوں“( حسنات”ٓاخر ميں ا س کا ٓاٹھواں اور ٓاخری طرز عمل بيان کيا گيا ہے اور وه يہ کہ وه 
يِّئَةَ) ۔“(   برائيوں) کو ختم کرديتے ہيں (َويَْدَرئُوَن بِاْلَحَسنَِة السَّ

اس معنی ميں کہ وه ايک گناه اور لغزش کے ارتکاب پر صرف پشيمان ہونے اور ندامت و استغفار پر قناعت نہيں کرتے 
ان کا گناه اور لغزش زياده ہو اسی قدر حسنات اور نيکياں  بلکہ عملی طور پر تالفی کے لئے قدم اٹھاتے ہيں اور جس قدر

  بھی زياده انجام ديتے ہيں تاکہ اپنے اور معاشرے کے وجود سے گناه کی ٓالودگی کو حسنات کو پانی سے دھو ڈاليں ۔
  کے ماده سے دفع کرنے کے معنی ميں ہے ۔“)زرع”بروزن “ ( درء “ ” يدرؤن”

ل بھی ہے کہ وه برائی کی تالفی برائی کے ذريعے نہيں کررتے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہےاس ٓايت کی تفسير ميں يہ احتما
کہ اگر کسی شخص کی طرف سے انہيں برائی پہنچے تو اس کے حق ميں نيکی انجام دے کر اسے شرمنده ہونے او تجديد 

  ميں ہے : ٣۵نظر پر ٓاماده کريں ۔جيسا کہ سوره فصلت کی ٓايہ
  فاذا الذی بينک و بينہ عداوة کانہ ولّی حميم ادفع بالتی ھی احسن

بدی کو اس طريقہ سے اپنے سے دور کرجو زياده اچھا ہے کيونکہ اس موقع پر وه شخص جس کے اور تيرے درميان 
  عداوت ہے اپنا چہره يوں بدل ليتا ہے گويا وه تيرا مخلص اور پکا دوست ہے ۔

ت دونوں مفاہيم لئے ہوئے ہو۔ احاديث اسالمی ميں بھی کچھ احاديث دونوں بہر حال اس ميں کوئی مانع نہيں کہ زير بحث ٓاي
  تفاسير بيان کرتی ہيں ۔

  ايک حديث پيغمبر اکرم سے منقول ہے ، ٓاپ معاذ بن جبل سے فرماتے ہيں :
  فاذا عملت سيئةفاعمل بجنبھا حسنة تمحھا۔

  دو جو اسے محو کردے۔جب کوئی برا کام کر بيٹھو توا س کےساتھ ہی کوئی نيک کام انجام 
  مجمع البيان زير بحث ٓايت کے ذيل ميں نہج البالغہ ميں حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہيں :

  عاتب اخاک باالحسان اليہ واردو شره باالنعام عليہ۔
ريعےاپنے بھائی کو کوئی غلط کام انجام دينے پر نيکی کے ذريعے سر زنش کرو اور اس کے شرکو انعام اور احسان کے ذ

  ٢اس کی طرف پلٹا دو۔
البتہ ان طرف توجہ رہے کہ يہ ايک اخالقی حکم ہے جو بعض مواضع سے مخصوص ہے کہ جہاں اس قسم کی طرز عمل 
موثر ہوتا ہے ورنہ حد جار ی کرنا اور بدکاروں کو سزا دينا اسالم کے قوانين ميں سے ہيں اور ان تمام افراد کے لئے يکساں

  دائرے ميں ٓاتے ہيں ۔طو پر ہے کہ جواس کے 
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صاحبان فکر و نظر ،طرفداران حق او ر ايسے طريقوں پر عمل کرنے والوں کے “اولو الباب ” مختلف طرز عمل کے بعد 
انجام کا کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : دوسرا گھر جو نيک او اچھی عاقبت کا حامل ہے ، ان کے لئے (ٔاُْولَئَِک

اِر ) ۔لَھُْم ُعْقبَی ال   ٣دَّ
بعد والی ٓايت ميں اس نيک انجام اور عاقبت ِ خير کی توضيح کی گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : ان کا انجام کا جنت کے دائمی 
باغات ہيں کہ جن ميں وه خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے صالح اور نيک ٓابأو و اجداد ، ازواج اور اوالد بھی ( َجنَّاُت 

يَّاتِِھْم ) ۔َعْدٍن يَْدُخلُونَ    ھَا َوَمْن َصلََح ِمْن آبَائِِھْم َؤاَْزَواِجِھْم َوُذرِّ
ہر دروازے سے ان کے ئے فرشتے داخل ” اور جو چيز ان عظيم اور بے پايا ں نعمتوں کی تکميل کرتی ہے يہ ہے کہ 

  َواْلَماَلئَِکةُ يَْدُخلُوَن َعلَْيِھْم ِمْن ُکلِّ بَاٍب) ۔“(
پر سالم ہو تمہارے صبر و استقامت کی بناء پر (َساَلٌم َعلَْيُکْم بَِما َصبَْرتُْم) ۔ذمہ داريوں کی انجام دہی  تم”اورانہيں کہيں گے 

ميں اور شدائد و مصائب بر داشت کرنے ميں تمہارا صبر و استقامت ہے جو اس اسالمی کا باعث ہوا ہے ۔يہاں انتہائی امن، 
جنگ و جدال ہے ،نہ نزاع ہے، نہ سختی ،نہ مخالفت ہے او رنہ جھگڑا ،ہر  ٓارام اور چين و سکون سے رہوگے ۔ يہاں نہ

جگہ امن ہی امر ہے اور تمام چيزيں تمہارے سامنے تبسم کناں ہيں اور ايسا ٓارام و سکون جس ميں اضطراب ِقلب کا شائبہ 
  تک نہيں وه يہيں پر ہے ۔

اِر ) ۔ ٓاخر ميں ارشاد ہوتا ہے يہ کيسا اچھا انجام اور کيسی اچھی   عاقبت ہے ( فَنِْعَم ُعْقبَی الدَّ
..............  

۔صبر صرف اطاعت ، مصيبت سے بچنے اور مصيبت کے موقع پر منحصر نہيں ہے بلکہ نعمت کے موقع پر بھی صبر کرنا چاہئيے ١
  يعنی وه انسان کو مغرور او ربے لگام نہ بنادے ۔

  ۔۵٨۔نہج البالغہ کلمات قصا ر جملہ ٢
عاقبت اورانجام کار کے معنی ميں ہے چاہے اچھا ہويا براليکن قرينہ حاليہ او رمقاليہ کی طرف توجہ کی جائے تو مذکوره “ عقبیٰ ”۔٣

  ٓايت ميں اس سے مراد عاقبت خير ہے ۔

  چند اہم نکات 

ت يوں کے جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتے اہل جن“ سالم عليکم بماصرتھم ” کا ذکر کيوں ہوا ہے ؟ “صبر”۔ صرف١
حاالنکہ مندرجہ باالٓايت ميں ان کے ٓاٹھ قسم کے “ تم پر تمہارے صبر و استقامت کی وجہ سے سالم ہو :”سے کہيں گے 

کی “ صبر ”اچھے کاموں اور اہم طرز ہائے عمل کی طرف اشاره کيا گيا ہے ليکن اس جملے ميں ٓاٹھ امور ميں سے صرف
  نشاندہی ہی کی گئی ہے ۔
  علی کے ايک زنده اور پر مغز بيان سے سمجھی جاتی ہے ۔ ٓاپ فرماتے ہيں : اس امر کی وجہ حضرت

  ان الصبر من االيمان کالراس من الجسد والخير فی جسد الرٔاس معہ والفی ايمان الصبر معہ۔
صبر کی ايمان سے وہی نسبت ہے جو سر کی جسم سے ہے۔بدن سے کے بغير باقی نہيں ره سکتا اور ايمان بی صبر کے 

  1ر کوئی وقعت نہيں رکھتا ۔بغي
درحقيقت تمام انفرادی اور اجتماعی اصالحی پروگراموں کا سہارا صبر و شکيبائی اور استقامت ہے ۔ اگر يہ نہ ہو تو ان ميں 
سے کچھ بھی انجام نہيں پاسکتا کيونکہ ہر مثبت کام کی راه ميں مشکالت او ر رکاوٹيں ہوتی ہيں کہ جن پر صبر و استقامت 

کے بغير کاميابی حاصل نہيں کی جاسکتی نہ ايفائے عہد صبر و استقامت کے بغير ممکن ہے ،نہ خدا رشتوں کی  کی قوت
حفاظت اس کے بغير ممکن ہو سکتی ہے ،نہ اسکے بغير خدا اور عدالت ِ قيامت کاخوف ہوتا ہے ، نہ اس کے بنا قيام نماز 

ا ہے او رنہ ہی اس کے بغير حسنات کے ذريعے خطأوں کی ممکن ہے ،نہ خدائی نعمتوں ميں سے اس کے بغير کرچ ہوت
  تالفی ہو سکتی ہے ۔

۔جنت کے دروازے : ٓايات قرٓان سے بھی اور روايات سے بھی يہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جنت کے ٢
س قدر ہے کہ اگر وه ايک دروازے ہيں ليکن يہ متعدد دروازے اس بناء پرنہيں ہيں کہ جنت ميں داخل ہونے والوں کی تعداد ا

ہی دروازے سے داخل ہونا چاہيں تو زحمت ہوگی، نہ ہی اس کی وجہ وجہ يہ ہے کہ طبقات ميں اختالف ہے او ر جس کی 
بناء پر ہر گز گروه کے لئے ضروری ہے کہ وه ايک دروازے سے ٓائے ، نہ ہی اس کی وجہ راستے کی نزديکی يا دوری 

خوبصورتی زيبائی اور تنوع کا باعث ہے اصولی طور پر جنت کے دروازے دنيا کے  ہے اور نہ ہی دروازوں کی کثرت
دروازوں کی طرح نہيں ہيں کہ وباغات،محالت اور مکانات ميں داخل ہو نے کے لئے ہوتے ہيں بلکہ يہ دروازے اعمال و 
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اديث ميں ہے کہ جنت کے کردار کی طرف اشاره ہيں کہ جو جنت ميں داخل ہونے کاسبب ہو ں گے اسی لئے چند ايک اح
مجاہدين کا دروازه) ہے اور مجاہدين اسی اسلحہ “( باب المجاھدين ”دروازے کے مختلف نام ہيں ۔ ان ميں سے ايک کانام 

خوش ” سے مسلح ہو کر اس دوازے سے جنت ميں داخل ہو ں گے جس کے ساتھ وه جہاد کر تے تھے اور فرشتے انہيں
  2کہيں گے۔“ٓامديد

  امام باقر عليہ السالم فرماتے ہيں : ايک حديث ميں
  اعلموا ان للجنة ثمانية ابواب عرض کل باب منھا ميسرةاربعين سبعة

  3جان لو کہ جنت کے ٓاٹھ دروازے ہيں کہ جن ميں ہر دروازے کا عرض چاليس سال کی مسافت کے برابر ہے ۔
  و زمره کی گفتگو سے وسيع تر ہے ۔يہ حديث نشاندہی کرتی ہے کہ ايسے مواقع پر دروازے کا مفہوم ہماری ر

  )۴۴يہ بات جاذب نظر ہے کہ قرٓان حکيم ميں ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہيں :لھا سبعة ابواب (حجر
اور روايا ت کے مطابق جنت کے اس ٓاٹھ دروازے ہيں ۔يہ اس طرف اشاره ہے کہ جہنم مينپہنچنے کے راستوں کی نسبت 

راستے زياده ہيں اور خدا کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے جيسا کہ سعادت بہشت جاوداں تک پہنچنے کے 
  دعاء جوشن کبير کے الفاظ ہيں:يا من سبقت رحمتہ غضبہ

کے طرزہائے عمل کے بارے ميں ٓاٹھ “اولوااللباب”اس سے بھی زياأودی جاذب نظر امر يہ ہے کہ مندرجہ باالٓايات ميں بھی
ں سے ہر ايک دراصل جنت کے دروازوں ميں سے ايک دروازه ہے اور سعادت جاوداں کی طرف اشاره کيا گيا ہے جن مي

  تک پہنچنے کا راستہ ہے ۔
۔اہل جنت سے وابستگی رکھنے والے ان سے جامليں گے: نہ صرف مندرجہ باالٓايت بلکہ قرٓان کی دوسی ٓايات بھی يہ بات ٣

ماں باپ ،بيويوں اور اوالد ميں سے جو نيک اور صالح  صراحت سے بيان کرتی ہيں کہ جنت ميں اہل بہشت او ر ان کے
ہوں گے داخل ہوں گے ۔يہ در حقيقت ان پر خدائی نعمات کی تکميل ہے تاکہ وه وہاں کسی قسم کی کمی محسوس نہ کريں 

مل گھر ہے يہاں تک کہ جن افراد سے ان کا لگأوہے ان کی جدائی بھی نہ ہو۔نيز چونکہ اس دار ٓاخرت ميں کہ جو نيا اور کا
ہر چيز تازه اور نئی ہوتی ہوجاتی ہے لٰہذا وه لوگ بھی تازه اور نئے چہروں کے ساتھ اور زياده خلوص و محبت کے ساتھ 

  وہاں داخل ہو ں گے ، ايسی مہر و محبت کو جو نعماِت بہشت کی قدر و قيمت کئی گناه کردے گی۔
ازواج کا ذکر ہے ليکن درحقيقت وہاں تمام وابستگان اکھٹے ہوں گے مندرجہ باالٓايت ميں اگر چہ صرف ماں باپ ، اوالد اور 

کيونکہ اوالد اور ماں باپ ( يا باپ داد) کی موجودگی بہن بھائيونکے بغير بلکہ ديگر وابستگان کے بغير ممکن نہيں ہے ۔ 
سکے تمام بيٹے اس سے تھوڑا سا غور وخوض کيا جائے تو يہ مطلب واضح ہوجاتا ہے کيونکہ نيک باپ جنتی ہے لٰہذا ا 

ٓامليں گے ۔ اس طرح بھائی ٓاپس ميں مل جائيں گے اور اسی طرح ديگر وابستگان اور عزيز و اقارب اکھٹے ہوجائيں گے ( 
  کيجئے گا) ۔

قرٓان کی مختلف ٓايات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اہل جنت اہل بہشت کے لئے ابدی اور جاودانی گھر ہے ليکن جيسا کہ ہم 
کے ذيل ميں کہا جاتا ہے ، قرٓان کی چند ايک ٓايات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات ِ عدن ميں ايک  ٧٢توبہ کی ٓايہ  نے سوره

مخصوص مقام ہے جو جنت کے ديگر باغات سے امتياز رکھتا ہے اور اس ميں صرف تين طرح کے لوگ رہيں گے انبياء 
  7ہدا۔مر سلين صدقين ( يعنی انبياء کے خاص دوست احباب ) اور ش

  ار دو ترجمہ کی طرف رجوع فرمائيں ۔(  ٨۔ مزيد وضاحت کے لئے جلد 7
ايک دوسرے پر متقابل اثررکھتے ہيں اور ا سميں کوئی شک “ سيئات”اور “ حسنات”۔ گناه کے ٓاثار دھلنا :اجمالی طور پر ۵

رتے ہيں کبھی ايسا ہوتا ہے کہ انسانو شبہ نہيں ہے ۔ حتی کہ ہم اس چيز کے نمونے اپنی روز مره زندگی ميں بھی مشاہده ک
سالہا سال زحمت اٹھاتا ہے اور بہت زياده محنت و مشقت کرکے سرمايہ جمع کرتا ہے ليکن ناسمجھی، ہو و ہوس کی پيروی 

“ حبط” يا بے پر واہی سے اسے گنوابيٹھتا ہے يہ بالکل مادی حسنات کو گنوابيٹھنے کے اور کچھ نہيں ہے جسے قرٓان ميں
ير کيا گيا ہے ۔ ا س کے بر عکس کبھی انسان بہت سی غلطيوں کا مرتکب ہوتا ہے اور ان کے باعث سنگين خسارےسے تعب

کے بوجھ تلے دب جاتا ہے ليکن ايک عقلمندانہ عمل سے يا عاشقانہ جہاد کے ذريعے ان سب نقصانات کی تالفی کرديتا ہے 
بہت سے افراد ديکھے ہيں کہ وه سابق ظالم و جابر نظام ميں بہت ۔ مثالًہمارے زمانے کے اسی اسالمی انقالب ميں ہم نے 

سے گناہوں کے مرتکب ہوئے تھے اور اسی وجہ سے وه جيل ميں تھے ليکن جب ملک کے دشمنوں کے خالف جہاد شروع
نظير  ہوا تو اس وقت ان کی فوجی مہارت کی بناء پر انہيں ميداِن جنگ ميں ٓانے کی دعوت دی گئی ۔ انہوں نے بی بے

  شجاعت و فداکاری سے پيکر دشمن پر مہلک ضربيں لگائيں ۔
اس دوران ان ميں سے بعض شہيد ہو گئے اور بعض زنده ہيں ۔ دونوں صورتوں ميں انہون نے اپنی گزشتہ غلطيوں کی 
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  تالفی کرلی ۔
  زير بحث ٓايات کہ جن ميں فرمايا گيا ہے :

  ويد رء ون بالحسنة السيئة
  ارباب ِ فکر و نظر اپنی برائيوں کو نيکيوں کے ذريعے دور کرتے ہيں ۔ اہل ايمان عقالء اور

يہ اسی مطلب کی طرف اشاره ہے کيونکہ غير معصوم انسان کبھی نہ کبھی غلطيوں اور لغزشوں ميں گرفتار ہو جاتا ہے 
ثار جو اپنے اعمال ِ خير ليکن اہم بات يہ ہے کہ اس کے بعد وه ان کی تالفی کی فکر ميں رہے نہ صرف گناه کے اجتماعی آ 

کے ذريعے دور کرے “ حسنات”کے ساتھ دھوڈالے بلکہ وه ظلمت ِ گناه جو انسان کے قلب و روح پر جاپڑتی ہے اسے بھی 
ڈھانپنا ) اور پاک کرنا “ ( تکفير ”اور اسے فطری نورانيت اور شفافيت کی طرف پلٹا ئے ۔ قرٓان کی زبان ميں ا س کام کو 

  اردو ترجمہ) کی طرف رجوع کريں ) ۔(  ۶۶لسلے ميں مزيد وضاحت کے لئے تفسير نمونہ جلد دوم صکہتے ہيں ( اس س
ايک او راہم اخالقی “ ويد رء ون بالحسنة” البتہ جيسا کہ ہم مندرجہ باال ٓايات کی تفسير ميں کہہ چکے ہيں ہوسکتا ہے 

برائی کا برائی سے جواب نہيں ديتے اور انتقام لينے  دوسروں کی“ اولوااللباب ” فضيلت کی طرف اشاره ہو او روه يہ کہ 
کی بجائے نيکی اور اچھائی کرتے ہيں تاکہ دوسرا خود شرمنده ہو جائے ، پاکيزگی کی طرف پلٹ ٓائے اور اپنی اصالح 

  کرلے ۔

   26تا 25سوره رعد / 
  

طَُعوَن َما ٔاََمَر هللاُ بِِہ ٔاَْن يُوَصَل َويُْفِسُدوَن ِفی ااْلَْٔرِض ٔاُْولَئَِک لَھُُم اللَّْعنَةُ َولھُْم ُسوُء ۔ َوالَِّذيَن يَنقُُضوَن َعْھَد هللاِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِہ َويَقْ ٢۵
اِر ۔   الدَّ
ْنيَا فِی اآْل ٢۶ ْنيَا َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ ْزَق لَِمْن يََشاُء َويَْقِدُر َوفَِرُحوا بِاْلَحيَاِة الدُّ   ِخَرِة ٕاِالَّ َمتَاٌع ۔۔ هللاُ يَْبُسطُ الرِّ

  ترجمہ
۔ اور وه کہ جو عہد الٰہی کو مستحکم ہونے کے بعد توڑديتے ہيں اور ان رشتوں کو قطع کرديتے ہيں جنہيں قائم رکھنے ٢۵

 کا حکم خدا نے ديا ہے اور روئے ميں ميں دفساد کرتے ہيں ان کے لئے لعنت اور ٓاخرت کے گھر کی بدی ( اور سزا )ہے۔
جسے چاہتا ہے ( اور اہل سمجھتا ہے ) وسيع رزق ديتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے ( مستحق سمجھتا ہے ) تنگ۔ خدا ٢۶

  کرديتا ہے ليکن وه دنيا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہيں جب کہ آخرت کے مقابلے ميں دنيا وی زندگی متاع ِ ناچيز ہے ۔
..............  

اور يہاں ابديت اور ہميشگی کے معنی “ طوالنی توقفِ ” کامعنی ہے “عدن”اور “ باغات ”ی ہے کامعن“ ۔ جنات ِ عدن کيا ہے ؟ جنات1
  کہتے ہيں وه بھی اس جگہ کسی مواد کے طوالنی توقف کی بناء پر ہے ۔“ معدن ” کان ) کو “( معدن” ميں ہے اور يہ جو 

  ۔٩٩۵ص  ٣۔ منھاج البراعةفی شرح نہج البالغہ جلد 2
  ثمانيہ۔۔خصال صدوق ابواب 3

  دنيا پرست تباه کار 

اور حق “ اوااللباب” چونکہ نيک و بد ہميشہ ايک دوسرے سے موازنہ کرنے سے اچھی طرح واضح ہو جاتے ہيں لٰہذا 
پرست افراد کہ جن کا تفصيلی ذکر گزشتہ ٓايات ميں ٓايا ہے کہ صفات بيان کرنے کے بعد محل بحث ٓايات کے کچھ حصوں 

ہ جو واقعی اپنی عقل و کفر گنوا بيٹھے ہيں کی چند بنيادی صفات بيان کی گئی ہيں ۔ارشاد ہوتاہے : اور ميں مفسدين اور وه ک
وه کہ جو عہد خدا وندی کو محکم کرنے کے بعد توڑديتے ہيں اور ان رشتوں کو منقطع کرديتے ہيں جنہيں قائم رکھنے کا 

يں ان پر لعنت ہے اور دار ٓاخرت کا عذاب ان کے لئے خد انے حکم ديا ہے اور روئے زميں ميں فساد بر پا کرتے ہ
ْفِسُدوَن فِی ااْلَْٔرِض ٔاُْولَئَِک لَھُُم اللَّْعنَةُ مخصوص ہے ( َوالَِّذيَن يَنقُُضوَن َعْھَد هللاِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِہ َويَْقطَُعوَن َما ٔاََمَر هللاُ بِِہ ٔاَْن يُوَصَل َويُ 

اِر ) ۔   َولھُْم ُسوُء الدَّ
  در حقيقت ان کے تمام اعتقادی و عملی مفاسد کا خالصہ مذکوره تين عہد و پيمان ميں بيان کرديا گيا ہے :۔

  خدائی عہد و پيمان کو توڑنا جس ميں فطری ، عقلی اور شرعی عہد و پيمان شامل ہيں ۔) ١(
خلوق سے رابطہ اور اپنے ٓاپ سے روابط اور رشتوں کو منقطع کرنا ۔ خدا سے رابطہ ، خدائی رہبروں سے رابطہ ، م)٢(
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  رابطہ ۔
  ٓاخری حصہ کہ جو پہلے دو حصوں کا نتيجہ ہے روئے زميں ميں فساد کرنا۔) ٣(

جو شخص پيمان الٰہی توڑتا ہے اور ہر طرف سے رشتوں کو منقطع کرديتا ہے کيا وه فتنہ فساد کے عالوه کوئی کام انجام 
سے مادی مقاصد کے لئے حی کہ خيالی مقاصد کے لئے کی جاتی ہيں اور اندے سکتا ہے ، يہ کاوشيں ان لوگوں کی جانب 

رحمِت خدا سے دوری کے “ لعنت”کے نتيجے ميں وه کسی بلند مقصد کے قريب ہونے کی بجائے دو ہو جاتے ہيں کيونکہ 
  ١معنی ميں ہے ۔ 

) بصورت مطلق ٓايا ہے جو اس طرف گھر اور سرائے “)دار”يہ بات جاذب نظر ہے کہ اس ٓايت ميں اور گزشتہ ٓايت ميں 
  اشاره ہے کہ حقيقی گھر ٓاخرت واال گھر ہی ہے کيونکہ دوسرا ہر گھر ٓاخر کار خلل پذير ہو گا اور ٹوٹ پھوٹ جائے گا ۔

بعد والی ٓايت ميں اس طرف اشاره ہے کہ روزی اور اس کی کمی بيشی خدا کے ہاتھ ميں ہے : خد اجسے چاہتا ہے وسيع 
ْزَق لَِمْن يََشاُء َويَْقِدُر ) ۔ رزق ديتا ہے   اور جس کے لئے چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کرديتا ہے ( هللاُ يَْبُسطُ الرِّ

يہ اس طرف اشاره ہے کہ جو لوگ زياده سے زياده دنيا سميٹنے کے لئے روئے زمين پر فساد کرتے ہيں وه خدائی رشتوں 
ں تاکہ مادی زندگی کے لئے زياده سے زياده مفادات حاصل کرسکيں کو توڑتے ہيں اور خدا کے ساتھ عہد شکنی کرتے ہي

  ليکن وه اس حقيقت کی طرف توجہ نہيں ديتے کہ رزق اور ا س ميں کمی بيشی خدا کے ہاتھ ميں ہے ۔
حق عالوه ا ز ين يہ جملہ ايک سوال کا جواب بھی ہوسکتا جو ٓايت ميں صراحت سے نہيں ٓايا اور وه يہ کہ گزشتہ ٓايات ميں 

و باطل کے طرفداردو گروہوں کے ذکر کے بعد يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ خدا اپنے رزق اور نعمات سے کس طرح نواز تا 
ہے تو ٓايت اس سوال کے جواب ميں کہتی ہے کہ روزی اور اس کی کمی بيشی خدا کے ہاتھ ميں ہے ۔ بہت صورت يہ 

  ہميت دی جا نا چاہئيے وه ٓاخرت کاگھر او رابدی سعادت ہےروزی جلد گزرجانے والی متاع ہے جب کہ وه چيز جسے ا
يہ خدا نہيں کہ بغير حساب کے اور اسباب سے “ مشيت ِ الٰہی ” تاہم اس کے بارے ميں اہم نکتہ يہ ہے کہ رزق کے لئے 

يہ ہے کہ  فائده اٹھائے بغير کسی کو رزق ِ فراوان دے دے يا اس کی روزی کو کم کر دے بلکہ ا س کی مشيت کی بنياد
يعنی خد اچاہتا ہے کہ “ الٰی هللا اين يجری االمور االباسبابھا ” انسان اسے اس عالم کے اسباب کے اندر تالش کرے کيونکہ : 

  تمام امور اسباب کے ساتھ ہی روپذير ہوں ۔
ہيں حاالنکہ ٓاخرت اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے : عہد شکن اور فساد فی االرض کرنے والے دنياوی زندگی پر ہی خوش 

ْنيَا َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ  ْنيَا فِی اآْلِخَرِة ٕاِالَّ کے مقابلے ميں دنيا وی زندگی متاِع ناچيز سے زياده حيثيت نہيں رکھتی ( َوفَِرُحوا بِاْلَحيَاِة الدُّ
  َمتَاٌع ) ۔

  کہ ہم فارسی ميں کہتے ہيں :کا ذکر اس کا حقير ہونا ظاہر کرنے کے لئے ۔ جيسا “ متاع”نکر ه کی صورت ميں 
  بيش نيست“ متاعی”فالں موضوع 

  سے زياده حيثيت نہيں رکھتی ۔“ ايک متاع ”فالں چيز
  يعنی بے وقعت متاع ہے ۔

  چند اہم نکات 
(درستی )کا متضاد ہے ہر قسم کی تخريب کاری اور تباه کاری “ اصالح ”کہ جو “ فساد”کون ہے ؟ “ ۔ مفسد فی االرض ١

  ميں استعمال ہوتا ہے ۔ راغب نے مفردات ميں کہا ہے :کے مفہوم 
الفساد خروج الشیء عن االعتدال قليال کان اوکثيراً و يضاد ه الصالح، و يستعمل ٰذلک فی النفس و البدن و االشياء الخارجہ عن 

  االستقامة۔
ہے ۔ يہ “ صالح ” ں ۔ اس کا متضاد چيزيں حالِت اعتدال سے کس طرح بھی خارج ہوجائيں ، کم يا زياده، اسے فساد کہتے ہي

جان و بدن اور ان تمام خرابياں جو مختلف کاموں ميں پيدا ہوتی ہيں اور تما م انفرادی يا اجتماعی مسائل ميں ہر قسم کا افراط 
ايک دوسرے کے مقابلے “ صالح ”اور “ فساد”کا مصداق ہيں ۔قرٓان مجيد ميں بھی بہت سے مواقع پر “ فساد”اور تفريط 

  ميں ہے :١۵٢ميں ٓائے ہيں ۔ سوره شعراء کی ٓايت 
  الذين يفسدون فی االرض واليصلحون

  وه لوگ جو زمين ميں فساد کرتے ہيں اور اصالح نہيں کرتے ۔
  ميں ہے : ٢٢٠سوره بقره کی ٓايت 

  و هللا يعلم المفسدين من المصلح
  خدا مفسدين کو مصلحين ميں سے پہچانتا ہے ۔
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  ميں ہے : ١۴٢سوره اعراف کی ٓايت 
  واصلح والتتبع سبيل المفسدين

  اصالح کرو اور مفسدين کی راه کی پيروی نہ کرو۔
  بعض مواقع پر ايما ن اور عمل صالح کو فساد کے مقابلہ ميں قرار ديا گيا ہے :

  ام نجعل الذين ٰامنوا و عملو الصالحات کالمفسدين فی االرض
  )٢٨ے والوں کو مفسديِن فی االرض کی طرح قرار ديں ۔ (ص۔کياہم ايمان النے والوں اور عمل صالح بجاالن
کے ساتھ ذکر کيا گيا ہے کہ جو نشاندہی کرتا ہے کہ “ فی االرض ”کو “ فساد” دوسری طرف بہت سی ٓايا ت ِ قرآن ميں لفظ 

  ے ۔مسئلے کے اجتماعی پہلؤوں پر نگاه ہے ۔ يہ تعبير قرٓان ميں بيس سے زياده مواقع ہر دکھائی ديتی ہ
ايسے گناہوں کے ساتھ ٓايا ہے جو شايد زياده تر مصداق کی “ افساد“ فساد”تيسری طرف قرٓان مجيد کی مختلف ٓايات ميں 

حيثيت رکھتے ہيں ۔ ان ميں سے بعض گناه بہت بڑے ہيں اور بعض چھوٹے ہيں ۔ کبھی تو خدا اور رسول خدا اور رسول 
  سے جنگ کے ہم پلہ ہو کر ٓاياہے ، مثالً:

  ما جزأوا الذين يحاربون هللا و رسول لہ و يسعون فی االرض فساد اً ان
ان لوگوں کی جزاء کے جو هللا اور اس کے رسول سے جنت کرتے ہيں اور زمين ميں فساد کے در پے ہيں ( مائده 

  کبھی نسال اور زراعت کو تباه کرنے کے پلہ قرار پاياہے ، مثالً )٣٣۔
  د فيھا ويھلک الحرث و النسلو اذا تولّی سعٰی فی االرض ليفس

اور جہاں منھ پھير ا تو ادھر دوڑ دھوپ کرنے لگا تاکہ زمين ميں فساد پھيالئے اور زراعت اور نسل کا ستيا ناس کردے ۔ ( 
  )٢٠۵بقره ۔ 

  کبھی اس کا ذکر ان رشتوں کو منقطع کرنے کے ساتھ ٓايا ہے جنہيں قائم رکھنے کا خدا نے حکم ديا ہے ، مثالً:
  ن ينقضون عھد هللا من بعد ميثاقہ و يقطعون ما امر هللا بہ ان يوصل و يفسدون فی االرضالذي

وه لوگ کہ جو اس سے ميثاق باندھنے کے بعد عہد اٰلہی کو توڑديتے ہيں اور جن رشتوں کو خدا نے جوڑنے کاحکم ديا ہے 
  )٢٧انہيں قطع کرديتے ہيں اور اور زمين ميں فساد کرتے ہيں ۔ ( بقره ۔

  بھی اسے بڑا بننے کی خواہش اور سر کشی کے ساتھ بيان کيا گيا ہے ، مثالً ک
  تلک الدار ااٰلخره نجعلھا للذين اليريدون علواً فی االرض و ال فساداً 

يہ ٓاخرت کا گھر ہے جو ہم نے ان لوگوں کے لئے قرار ديا ہے جو زمين پر بڑا ہونے کی خواہش اور فساد بر پا کرنے کا 
  )٨٣کھتے ۔ ( قصص۔ اراده نہيں ر
 کو مفسد گردانتا ہے اور دريائے نيل ميں غرق ہوتے ہيں وقت اسکے توبہ کرنے کے متعلق کہتا ہے :“ فرعون”کبھی قرٓان 

  ٰااٰل و قد عصيت قبل وکنت من المفسدين
  )٩١اب ايمان التا ہے حاالنکہ پہلے تونے نافرمانی کی اور تو مفسدين ميں سے تھا ۔ ( يونس ۔

چوری کے لئے استعمال ہوا ہے ۔ جيسا کہ حضرت يوسف عليہ السالم کے بھائيوں کے “ فساد فی االرض” ی لفظکبھی يہ
  متعلق ہے کہ انہوں نے چوری کی تہمت لگنے کے بعد کہا:

  تا لقد علمتم ماجئنا لنفسد فی االرض وما کنا سارقين
  )٧٣ے اور ہم کبھی بی چورنہ تھے ۔(يوسف ۔بخدا تم جاتنے ہو کہ ہم سر زمين مصر ميں فساد کرنے نہيں ٓائ

کبھی يہ لفظ کم فروشی کے ہم پلہ ہو کر ٓايا ہے ،جيسا کہ حضرت شعيب عليہ اسالم کے واقعے ميں ہے کہ وه اپنی قوم سے 
  کہتے ہيں :

  وال تبخسو االناس اشياء ھم وال تعثو ا فی االرض مفسدين
  )٨۵رو اور زمين پر فساد نہ پھيالتے پھرو ۔ (ہود ۔کم فروشی نہ کرو اور لوگوں کے حق ميں کمی نہ ک

  اور کبھی نظام ِ عالم ہستی اور جہان خلقت کو خراب اور تباه کرنے کے معنی ميں ٓايا ہے :
  لو کان فيھما ٰالھة االالہ لفسد تا

بر باد ہو جاتے  اگر زمين و ٓاسمان مين هللا کہ جو خدائے يگانہ ہے کہ عالوه اور خدا ہوتے تو يہ فاسد ،خراب اور
  )٢٢۔(انبياء۔

فساد ”يا“بطور کلی “فساد ”ان تمام ٓايات سے کہ جو قرٓان کی مختلف سورتوں ميں ٓائی ہيناچھی طرح سے معلوم ہوتاہے کہ 
ايک بہت ہی وسيع معنی رکھتا ہے ۔اس کے مفہوم ميں بڑے بڑے جرائم مثالََ◌ فرعون اور دوسرے ٓامروں کے “فی االرض

ے کم تر کام يہاں تک کہ کم فروشی اور لين دين ميندھوکابازی جيسے گناه بھی شامل ہيں ۔فساد کے وسيع جرائم اور ان س
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مفہوم يعنی حد اعتدال سے ہر قسم کا اخراج،کی طرف توجہ رکھی جائے تو يہ وسعت پوری طر ح قا بل فہم ہے ۔نيز اس طر
ميں سے“ مفسدين ”ق ہونا چاہيئے :واضح ہوتا ہے کہ ان ف تو جہ کرتے ہوئے کہ عذاب اور سزاؤ نکوميزان جرم کے مطاب

کہ  ٣٣ہر گروه کو ايک الگ سزا ملنا چاہئيے اور سب کے لئے ايک جيسی سزا نہيں ہے ۔ يہاں تک کہ سورٔه مائده کی ٓايہ 
ئيں ہيں ۔ کے ساتھ ٓاياہے ، ان کے لئے چار قسم کی سزا“ خد ااور رسول کے محارب” کا ذکر “ مفسد فی االرض ”جسميں 

يقينا حاکم شرع کے ذمہ ہے کہ وه ان چار سزأوں (قتل کرنا، سولی پر لٹکا نا ، ہاتھ پأوں کاٹنا اور جال وطن کرنا) ميں سے 
جرم کی مقدار کے مطابق ايک سز امنتخب کرے ، ہمارے فقہا نے فقہی کتب ميں محارب اور مفسد فی االرض کی بحث ميں

   2د و تفصيل سے بيان کی ہيں ۔ ان سزأوں کی شرائط اور حدو
ايسے مفاسد کی بيخ کنی کے لئے ہر موقع پر کسی ذريعے سے متمسک ہونا پڑے گا ۔ کبھی امر بالمعروف اور نہی عن 

المنکر کا پہال مرحلہ يعنی پندو نصيحت اور تذکر ہی کافی ہوتا ہے ليکن کبھی ايسا وقت ٓاجاتا ہے کہ شدت عمل کے ٓاخری 
  کا راستہ اختيار کرنا پڑتا ہے ۔ درجہ يعنی جنگ

ضمناً فساد فی االرخ کی تعبير ہميں انسانوں کی اجتماعی زندگی کی ايک حقيقت کی طرف راہنمائيکرتی ہے اور وه يہ کہ 
اجتماعی مفاسد عام طور کسی خاص مقام سے تعلق نہيں رکھتے اور انہيں کسی ايک عالقے ميں محصور نہيں کيا جاسکتا 

سعت پورے معاشرے اور پوری زمين تک ہوتی ہے اور ايک گروه سے دوسرے گروه کی طرف سرايت بلکہ ان کی و
  کرتے ہيں ۔

“ وسيع مفہوم ميں” ٓايات ِ قرٓانی سے يہ نکتہ بھی اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ بعثت ِ انبياء کے عظيم مقاصد سے ايک 
ضرت شيعب عليہ السالم کے بارے ميں قرٓان حکيم ميں ہے زمين سے فساد ختم کرنا ہے ۔ جيسا کہ خدا کے عظيم پيغمبر ح

  کہ وه اپنی سرکش قوم کے فساد کے مقابلے ميں کہتے ہيں :
  ان اريد اال االصالح ما استطعت

  )٨٨ميرا ہدف صرف يہ ہے کہ جتنا استطاعت ميں ہے فساد کے خالف جنگ کروں اور اصالح کروں ۔ ( ہود۔
: مندرجہ باالٓايات ہی نہيں جو کہتی ہيں کہ روزی کی کمی بيشی خدا کے ہاتھ ميں ہے ۔ روزی خدا کے ہاتھ ميں ہے ليکن٢

بلکہ قرٓان کی مختلف ٓايات سے واضح طور پر يہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ خدا جس شخص کی چاہتا ہے روزی وسيع 
لوگ خيال کرتے ہيں کہ کوشش و  کرديتا ہے اور جس کی چاہتا ہے کم کر ديتا ہے ليکن اس کا وه مطلب نہيں جو بعض جاہل

کار کردگی سے ہاتھ کھينچ لينا چاہئيے اور گوشہ نشين ہوجانا چاہئيے تاکہ جو کچھ مقدر ميں ہے خدا دے دے ۔ ان لوگوں کی
  منفی سوچ مذاہب کو افيون قراردينے والوں کے لئے بڑی اہم سند ہے ۔

  يہ لوگ دو بنيادی نکتوں سے غافل ہيں :
کا چاہنا اور ا س کی مشيت و اراده جس کی طرف ان ٓايات ميں اشاره ہوا ہے وه کوئی من پسند اور بغير کسی  پہال يہ کہ خد ا

کليہ قاعده واال معاملہ نہيں بلکہ اسی طرح ہے جس طرح ہم پہلے بھی کہہ چکے ہيں کہ خد اکی مشيت و اراده ا س کی 
  قوف ہے ۔حکمت سے جد انہيں ہے بلکہ ہميشہ لياقت اور اہليت پر مو

دوسرايہ کہ يہ مسئلہ عالم اسباب کی نفی ميں نہيں ہے کيونکہ عالم ِاسباب يعنی جہان تکوينی بھی اس کی مشيت ِ تکوينی ہے 
  اور وه کبھی بھی اس مشيت تشريعی سے جدا نہيں ہوئی ۔

ه کچھ شرائط کے ساتھ زياده واضح الفاظ ميں يہ کہا جا سکتا ہے کہ رزق کی وسعت و تنگی کے بارے ميں خدا کا اراد
مشروط ہے کہ جو انسانون کی زندگی پ رحکم فرماہيں ۔ کوشش، ہمت اور اخالص اور ا س کے بر عکس سستی ، تن 

ٓاسانی ، بخل اور زمينوں کی ٓالودگی اس ميں نتيجہ خيز اثر رکھتی ہے ۔ اسی بناء پر قرٓان مجيد نے بار ہا انسان کو اس کی 
ليت کا مر ہوِن منت شمار کيا ہے اور زندگی ميں ا س کے حصہ کو سعی و کوشش کی ميزان سعی و کوشش او رجہد و فعا

پر تَوال ہے ۔ اسی لئے وسائل الشيعہ کی کتابِ  تجارت ميں ايک باب حصول ِ رزق کے لئے کوشش سے متعلق ہے نيز کچھ 
  کے بارے ميں بھی ہيں ۔ابواب بيکاری ، زياده سونے اور ضروريات ِ زندگی کے حصول ميں سستی کی مذمت 

 ان ابواب ميں منقول احاديث ميں سے ايک حديث جو امير المومنين عليہ السالم سے مروی ہے ، ميں ہے کہ ٓاپ نے فرمايا :
  ان االشياء لما ازدوجت ازدوج الکسل و العجز فنتجابينھما الفقر

عجز ناتوانی نے ٓاپس ميں شادی رچائی جب شروع شروع ميں موجودات نے ايک دوسرے سے ازدواج کيا تو سستی اور 
  3تھا۔“ فقر”اور ان سے جو بچہ پيدا ہوا وه 

  ايک اور حديث ميں امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں :
  التکسلوافی طلب معايشکم فان ٰابائنا کانوا يرکضون فيھا ويطلبونھا
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ہمارے ٓابأو اجداد ان کے حصول ميں دوڑا  حصول رزق ميں ضرورت ِ زندگی مہيا کرنے ميں سستی سے کام نہ لو کيونکہ
  4کرتے تھے اور ان کے لئے تالش و جستجو کرتے تھے ۔ 

  ايک اور حديث ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے مروی ہے :
  انی البغض الرجل ان يکون کسالناً عن امر دنياه، ومن کسل عن امر دنياه فھو عن امر ٰاخرتہ اکسل ۔

راض ہوں جو اپنے کاِر دنيا ميں سست ہو کہ کيونکہ جو کاِر دنيا ميں سست ہے ( اگر چہ وه اس کا ميں ايسے شخص سے نا
  5نتيجہ جلد بھگتے گا تاہم ) وه ٓاخرت کے معاملے ميں زياده سست ہو گا۔

  نيز امام موسٰی بن جعفر عليہ السالم سے منقول ہے ، ٓاپ نے فرمايا:
  ان هللا ليبغض العبد الفارغ ان هللا تعالٰی ليبغض العبد النّوام ،

  6يقينا خدا تعالٰی زياده سونے والے اور بيکار شخص سے ناراض ہے ۔ 
..............  

اس طرح سے دور کرنے کے معنی ميں ہے جس ميں غصہ مال ہوا ، جب ٓاخرت ميں خدا کی :” ۔ راغب نے کتاب مفردات ميں کہا ہے ١
ميں ہے اور دنيا ميں رحمت منقطع ہو نے کے معنی ميں ہے اور اگر لوگوں کی طرف طرف اس لفظ کی اضافت ہو تو سزا کے معنی 

  سے ہو تو پھر نفرين کے معنی ميں ہے ۔
  پر) اس سلسلے ميں ضروری وضاحت کی ہے ( ار دو ترجمہ ديکھئے ) ۔ ۴کے ذيل ميں ( جلد  ٣٣۔ ہم نے بھی سوره مائده کی ٓايہ 2
  ۔٣٨۔ ص١٢۔ وسائل الشيعہ جلد 3
  ۔٣٨۔ ص١٢سائل الشيعہ جلد ۔ و4
  ۔٣٧۔ ص١٢۔ وسائل الشيعہ جلد 5
 ۔٣٧۔ ص١٢۔ وسائل الشيعہ جلد 6

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   29تا 27سوره رعد / 
  

  لَْيِہ َمْن ٔاَنَاَب ۔۔ َويَقُوُل الَِّذيَن َکفَُروا لَْوالَٔاُنِزَل َعلَْيِہ آيَةٌ ِمْن َربِِّہ قُْل ٕاِنَّ هللاَ يُِضلُّ َمْن يََشاُء َويَْھِدی إِ ٢٧
  ۔ الَِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُھُْم بِِذْکِر هللاِ ٔاَالَبِِذْکِر هللاِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب۔٢٨
الَِحاِت طُوبَی لَھُْم َوُحْسُن َمآٍب ۔٢٩   ۔ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  ترجمہ
ی طرف سے ٓايت ( اور معجزه) کيوں نازل نہيں ۔ جولوگ کافر ہو گئے ہيں وه کہتے ہيں کہ اس پر اس کے پروردگار ک٢٧

ہوتا۔ کہہ دو: خدا جسے چاہتا ہے کہ گمراه کرتا ہے اور جو شکس اس کی طرف پلٹ ٓاتا ہے اسے ہدايت کرتا ہے ( معجزے 
  کی کمی نہيں ان کی ہٹ دھرمی رکاوت کا باعث ہے ) ۔

سے مطمئن ( اور پر سکون ) ہيں يادرکھو کہ يا د خدا سے ۔ يہ وہی لوگ ہيں جو ايمان الئے ہيں اور ان کے دل ياِد خدا ٢٨
  دل مطمئن ہوتے ہيں ۔

  ۔ جو لوگ ايمان الئے ہيں اور انہوں نے نيک اعمال انجام دئے پاکيزه ترين( زندگی ) اور بہترين انجام ان کا نصيب ہے ۔٢٩

  ياد اٰلہی باعث ِ تسکين دل ہے 
ت ِ پيغمبر کے بارے ميں بہت سی مباحث ہيں لٰہذا زير بحث پہلی آيت دوباره اس سورت ميں چونکہ توحيد ، معاد اور رسال

پيغمبر اسالم کی دعوت کے مسئلے کی طرف لے جاتی ہے ۔ اس ميں ہٹ دھرم منکرين کا ايک اعتراض بيان کيا گيا ہے ۔ 
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نہيں ہوتا( َويَقُوُل الَِّذيَن  ارشاد ہوتا ہے : کافرين کہتے ہيں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر معجزه نازل کيوں
) ۔   َکفَُروا لَْوالَٔاُنِزَل َعلَْيِہ آيَةٌ ِمْن َربِّہ ِ

فعل مضارع ہے اور اس بات کی دليل ہے کہ وه بار با راعتراض کرتے تھے اور باوجوديکہ انہوں نے رسول “ يقول ”لفظ 
ے کہ وه اپنی حقانيت کے ثبوت ميں کچھ معجزات پيش هللا سے بار ہا معجزات ديکھتے تھے ( اور ہر پيغمبر کی ذمہ داری ہ

کرے ) پھر بھی وه بہانے تراشتے تھے اور گزشتہ معجزات کو نظر انداز کرديتے تھے اور اپنی من پسند کے نئے معجزے 
کا تقاضا کرتے تھے ۔ دوسرے لفظوں ميں يہ لوگ اور تمام ہٹ دھرم منکرين ہميشہ اپنی مرضی کے معجزات ڈھونڈتے 

ے تھے کہ پيغمبر اور توقع رکھتے تھے کہ پيغمبر ايک جادو گر کی طرح کہيں بيٹھ جائيں اور ان ميں سے ہر کوئی رہت
جائے اور جو معجزه طلب کرے وه فوراً پيش کرديں اور اگر پھر بھی يہ نہ چاہيں تو ايمان نہ الئيں ۔ حاالنکہ ہم جانتے ہيں 

ہ تبليغ، تعليم اور تنبيہ کا ذريعہ اختيار کريں ۔ معجزات تو استثنائی امور ہيں کہ پہلے درجے ميں انبياء کی ذمہ داری ہے ک
کہ جس حصب ِ ضرورت وه بھی حکم خد اسے ( نہ پيغمبر کی خواہش کے مطابق ) انجام پاتے ہيں ليکن ہم بار ہا ٓاياِت قرٓانی

انبياء کے خالف مزاحمت کرتے رہے ہيں  ميں پڑھتے ہيں کہ دشمنوں کے کئی گروه اس حقيقت کی پرواه کئے بغير ہميشہ
  اور اس قسم کی فرمائشيں کرتے رہے ہيں ۔

ان سے کہہ دو خدا جسے چاہتا ہے گمراه کرتا ہے اور جو شخص اس کی  ١قرٓان ان کے جواب ميں کہتا ہے : اے پيغمبر 
  ٕاِلَْيِہ َمْن ٔاَنَاَب ) ۔طرف لوٹے اسے ہدايت کرتا ہے ( قُْل ٕاِنَّ هللاَ يُِضلُّ َمْن يََشاُء َويَْھِدی 

يہ اس طرف اشاره ہے کہ تمہارے لئے معجزے کے لحاظ سے کوئی کمی نہيں کيونکہ پيغمبر نے کافی مقدار ميں معجزات 
دکھائے ہيں کمی خود تمہارے وجود اند ر ہے ۔ ہٹ دھرمياں ، تعصبات، جہالتيں وه گناه کہ جو توفيق کی راه ميں رکاوٹ 

يمان النے ميں حائل ہيں لٰہذا خدا کی طرف لوٹ ٓأو، توبہ رو، جہالت و غرور اور خود خواہی کے پردے بنتے ہيں تمہارے ا
  اپنی نگاه ِ فکر سے ہٹا ٔو تاکہ واضح طور پر جماِل حق کا مشاہده کر سکو، کيونکہ :

  جمال يار ندارو نقاب و پرده ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد
  نقاب نہيں ہے ليکن راستے کا غبار ہٹا دو تاکہ ميں اسے ديکھ سکوں ۔ جمال ِدوست پر تو کوئی

(جو خدا کی طرف پلٹ ٓائے ہيں ) کی بہت عمده تفسير بيان ہوئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : يہ وہی “ من اناب” بعد والی ٓايت ميں 
 الَِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُھُْم بِِذْکِر هللاِ ) ۔لوگ ہيں جو ايمان الئے ہيں اور ان کے دل ذکر اٰلہی سے مطمئن اور پر سکون ہيں ( 

اس کے بعد ايک دائمی وسيع اصول کے طور پر بيان فرمايا گيا ہے : ٓاگاه ہو کہ ياد اٰلہی سے دل مطمئن ہوتے ہيں اور قرار 
  پاتے ہيں (ٔاَالَبِِذْکِر هللاِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب) ۔

اہل ايمان کا انجام کار بيان کرکے گزشتہ ٓايت کا مضمون يوں مکمل کيا گيا ہے : وه لوگ کہ جو زير بحث ٓاخری ٓايت ميں 
ايمان الئے او ر انہوں نے صالح اعمال انجام دئے ان کے لئے بہترين زندگی ہے او ران کا انجام کار بہترين ہوگا ( الَِّذيَن 

الَِحاِت طُوبَی لَھُْم َوُحسْ    ُن َمآب) ۔آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
کامونث سمجھا ہے جس کا مفہوم ہے بہتر، پاکيزه تر يا بہترين اور “ اطيب” کو “ طوبیٰ ” بہت سے بزرگ مفسرين نے لفظ 

پاکيزه ترين۔ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ اس کا متعلق محذوف ہے اس لفظ کا مفہوم ہر لحاظ سے وسيع اور غير محدود 
  ہوگا ۔

کے ذريعے ان کے لئے تمام سعادتوں اور پاکيزگيونکی پيش بينی کی گئی ہے ۔ ان کے “ بٰی لھم طو”اس کا نتيجہ يہ ہو اکہ 
  لئے تمام چيزوں ميں سے بہترين مہيا ہوں گی۔

بہترين زندگی ، بہترين نعمتيں ، بہترين ٓارام او رسکوں ، بہترين دوست و احباب اور پر وردگار کی بہترين اور خاص مہر 
ايمان اورعمل صالح کی مرہون ِ منت ہيں اور يہ ان کے لئے اجر ہے جو عقيدے کے لحاظ سے محکم  بانياں يہ سب کی سب

  اور عمل کے لحاظ سے پاک، فعال، درست کار اور خدمت گزار ہيں ۔
لٰہذا اس لفظ کی مختلف مفسرين کی طرف جو مختلف تفسيريں ہو ئی ہيں وه سب اس کی مصداق ہيں ۔ يہاں تک کہ مجمع 

  ميں اس کے دس معانی ذکر ہوئے ہيں جو حقيقت ميں اس کے وسيع معنی کے مختلف مصاديق ہيں ۔البيان 
ايک درخت ہے جس کی جڑيں جنت ميں رسول هللا يا حضرت علی کے گھر “ طوبٰی ” کئی ايک روايات ميں بھی ہے کہ 

۔ ہوسکتا يہ روايات ان عظيم پيشوأوں  ميں ہيں اور اس کی شاخيں ہر جگہ تکام مومنين اور ان کے گھروں پر سايہ فگن ہيں
اور ان کے پيروکار وں کے درميان ان کے مقاِم رہبری اور نہ ٹوٹنے والے رشتوں کی تصوير کشی کرتی ہوں جن کا نتيجہ 

  ايسی طرح طرح کی نعمات ہيں ۔
ذکر ہے تو ا س کی وجہ يہ ہے نہيں ٓايا کہ جوم“ اطيب ”مونث کے طور پر ٓايا ہے اور “ طوبٰی ” يہ جو ہم ديکھتے ہيں لفظ
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  کہ يہ حيات يا نعمت کی صفت ہے اور يہ دونوں الفاظ مونث ہيں ۔

  چند اہم نکات 
  ۔ يا د الٰہی سے دل کو کيسے سکون ملتا ہے ؟١

انسانوں کی زندگی ميں اضطراب اور پريشانی ہميشہ سے ايک بڑی مصيبت کے طور پر موجود ہے ۔ انفرادی اور اجتماعی 
ر اس کے اثرات پوری طرح محسوس ہوتے ہيں ۔ سکون و قرار ہميشہ سے انسان کی زندگی کی ايک قيمتی گمشده زندگی پ

چيز رہی ہے ۔ اس کی تالش ميں انسان ہر دروازه کھٹکھٹا تا ہے ۔ اگر ہم پوری تاريخ بشر ميں صحيح يا غلط طريقے سے 
کے لئے کی گئيں تو بہت ہی ضخيم کتاب بن جائے ۔  کی گئی ان کوششوں کا ذکر کريں کہ جو سکون قرار حاصل کرنے

بعض ماہرين اور علماء کہتے ہيں کہ بعض ہمہ گير بيمارياں جب پھيلتی ہيں اور وباء کی صورت اختيار کرليتی ہيں تو جو 
افراد ظاہراً اس وبائی بيماری کی وجہ سے مرتے ہيں ان ميں سے اکثر خوف اور پريشانی کی وجہ سے دم توڑ ديتے 

  تھوڑے ہی افراد ايسے ہوتے ہيں جو حقيقتاً اس بيماری ميں مبتال ہو کر ختم ہوتے ہيں ۔
اصولی طور پر سکون و پريشانی فرد اور معاشرے کی سالمتی وبيماری اور سعادت و بد بختی ميں بہت اہم کردار ادا کرتی 

ہے کہ اب تک بہت سی کتابيں پريشانی اور ہے اور يہ ايسی چيز نہيں ہے جس سے ٓاسانی سے گزر جايا جائے ۔ يہی وجہ 
  اضطراِب قلب پر قابو پانے اور ٓارام و سکون حاصل کرنے کے طريقونپر لکھی گئی ہيں ۔

تاريخ بشر ايسے غم انگيز مناظر سے بھری پڑی ہے کہ انسان نے تالش سکون ميں ہر چيز کی طرف ہاتھ بڑھايا، وادی 
  ئيں ۔وادی پھرا اور طرح طرح کی عادتيں اپنا

ليکن قرٓان نے ايک مختصر اور پر مغز جملے ميں انتہائی اطمينان کے لئے نزديک ترين راستے کی نشاندہی کی ہے ۔ 
  ارشاد ہوتا ہے : جان لو کہ ياِد خدا دلوں کے لئے آرام بخش اور باعِث سکون ہے ۔

  اس قرٓانی حقيقت کی وضاحت کے لئے مندرجہ ذيل توضيح کی طرف توجہ کيجئے:۔
اضطراب و پريشانی کبھی تاريک اور مبہم مستقبل کی فکر کی بناء پرہوتی ہے ۔ )١ريشانی اور اضطراب کے عوامل (پ

نعمتوں کا زوال ، دشمن کے چنگل ميں گرفتاری ، ضعف کمزوری ، بيماری ، ناتوانی ، درماندگی اور حاجتمندی کا احتمال 
ر و متعال اور رحيم و مہر بان خدا پر ايمان وه خدا کہ جو ہميشہ سے يہ سب چيزيں انسان کو پريشان کرديتی ہيں ليکن قاد

اپنے بندوں کی کفالت اپنے ذمہ لئے ہوئے ہے ۔ ايسی پريشانيوں کو دور کرسکتا ہے اور اسے سکون دے سکتا ہے ۔ اس کی
گار نہيں ہے توتوانا، قادر  ياد يہ حوصلہ دے سکتی ہے کہ ٓانے والے حوادث کے مقابلے ميں تو در مانده اور بے يار و مدد

  اور مہر بان خدا رکھتا ہے ۔
  
۔ کبھی ماضی کی تاريک زندگی فکِر انسانی کو اپنی طرف مشغول رکھتی ہے اور ہميشہ اسے پريشان کئے رہتی ہے ان ٢

ستاتی رہتی  گناہوں پر پريشانی کہ جو اس نے انجام دئے ہيں اور وه کوتاہياں اور لغزشيں جو اس سے سر زد ہوئی ہيں اسے
ہيں ليکن اس طرف توجہ کہ خدا غفار، توبہ قبول کرنے واال، رحيم اور غفور ہے ، اسے سکون ديتی ہے اور اسے کہتی ہے
کہ اس کی بارگاه ميں تقصير و کوتاہی پر معذرت چاہو، گزشتہ گناہوں پر عذر خواہی کرو اور ان کی تالفی کی کوشش کرو 

  الفی ممکن ہے ۔کيونکہ وه بخشنے واال ہے اور ت
  
۔ کبھی طبعی اور مادی عوامل کے مقابلے ميں انسان کی کمزوری وناتوانی اور کبھی داخلی و خارجی دشمنوں کی کثرت ٣

اسے پريشان کرديتی ہے کہ ميں طاقتور دشمنوں کے مقابلے ميں ميداِن جہاد ميں کيا کروں يا ان سے ديگر مقابلوں ميں ميں 
خدا کو ياد کرتا ہے اور اس کی قدرت و رحمت پر بھروسہ کرتا ہے وه قدرت جو تمام طاقتوں  کيا کرسکتا ہونليکن جب وه

سے بر تر ہے او رکوئی اس کے مقابلے کی ہمت نہيں رکھتا تو ا سکے دل کو سکون ٓاجاتا ہے اور وه اپنے آپ سے کہتا ہے
  ہے ۔: وہاں ! ميں اکيال نہيں ہوں ،خدا کے سائے ميں ميری طاقت المتناہی 

جنگوں ميں مجاہد ين ِ راه خدا کا جذبہ گزشتہ زمانہ ہو يا موجوده ان کی تعجب انگيز اور خيره کن جنگيں يہاں تک کہ ان 
مواقع پر بھی جب وه يک و تنہا ہوتے ہيں ان سے وه سکون و اطمينان واضح ہوتا ہے کہ جو صرف سايہ ايمان ميں پيدا ہوتا 

  ہے ۔
ے ہيں ياکان سے سنتے ہيں کہ ايک افسِر رشيد خيرکن معرکے ميں اپنی بينائی بالکل کھوبيٹھتا جب ہم اپنی ٓانکھ سے ديکھت

ہے اور وه مجروح بدن کے ساتھ ہسپتال ميں چار پائی پر پڑا ہوتا ہے ليکن ايسے سکون ِ دل اورا طمينان قلب سے گفتگو 
ہم ذکر ، خدا کے زير سايہ پر اعجاز سکون کا کررہا ہوتا ہے گويا اس کے بدن پر کوئی خراش تک نہيں ٓائی ا س سے 
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  ١مشاہده کرسکتے ہيں ۔
..............  

۔ ايسے واقعات ہم پر دشمنوں کی مسلط کرده ايران عراق جنگ ميں ايک نہيں بلکہ سينکڑوں اور ہزاروں ہيں ۔ يہ واقعات مجاہدين بد ١
  اور ديگر اسالمی جنگوں کے مجاہدين کی تازی کرتے ہيں ۔

بھی انسان کی تکليف ده پريشانيوں کی بنيادزندگی کے لئے بے مقصد ہونے کا حساس ہوتا ہے ليکن جو شخص خد اپر ۔ ک۴
ايمان رکھتا ہے اور زندگی ميں تکامل و کمال حاصل کرنے کو ايک عظيم مقصد کے طور پر اپنائے ہوئے ہے اور زندگی 

تا ہے اسے نہ زندگی کے بے کار ہونے کا احساس ہوتا ہے اور کے تمام امو ر و حوادث کو اسی مقصد کو روشنی ميں ديکھ
  نہ ہی وه بے ہدف اور ٹھکرائے ہوئے افراد کی طرح مضطرب و سر گر داں ہوتا ہے ۔

  
۔ پريشانی کا ايک اور عامل يہ ہے کہ انسان بعض اوقات ايک ہدف تک پہچنے کے لئے بہت زياده زحمت اٹھاتا ہے ليکن ۵

نہيں ٓاتاجو اسی زحمت و مشقت کا قدر دان ہو۔ يہ ناقدری اسے شديد دکھ ديتی ہے اور اسے ايک  اسے کوئی ايسا فردنظر
عالم اضطراب و پريشانی ميں غرق کرديتی ہے ليکن جب وه احساس کرتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کی تمام مساعی اور 

پر اجر و ثواب دے گا تو پھر وه کيوں  کاوشو نسے ٓاگاه ہے ، وہان سب کو قدر کی نگاه سے ديکھتا ہے اور وه ان سب
  پريشان اور بے چين ہوگا ۔

  
۔ بد گمانياں ، تو ہمات اور بے ہوده خياالت بھی پريشانی کے عوامل ميں سے ہيں ۔ بہت سے لوگ ان کی وجہ سے اپنی ۶

اس حکم کی طرف توجہ  زندگی ميں رنج اٹھاتے ہيں ليکن کيونکر انکار کيا جا سکتا ہے کہ خدا کے لطف و کرم کی ياد نيز
کہ ہر صاحب ايمان کی ذمہ داری ہے کہ وه حسن ِ ظن سے کام لے اسے يہ پريشانی جاتی رہتی ہے اور ا س کی جگہ 

  سکون و اطمينان لے ليتا ہے ۔
  
اں۔ دنيا پرستی اور مادی زندگی کی رنگيوں پر دلباختگی انسانوں کے اضطراب و پريشانی کاايک بہت بڑا عامل رہا ہے يہ٧

تک کہ بعض اوقات لباس ، جوتے ، ٹوپی ياہزاروں چيزوں ميں سے کسی ايک کا خاس رنگ نہ مل سکے تو دنيا پرست کئی
گھنٹے ، کئی دن يا کئی ہفتے پريشان اور بے ٓارام رہتے ہيں ليکن خدا پر ايمان اور ايسی چيزوں سے مومن کی ٓازادی ايسی 

ايک مومن ہميشہ اصالحی زہد کا حامل ہوتا ہے او روه مادی زندگی کی رنگينيوں  تمام پريشانيوں کو ختم کرديتی ہے کيونکہ
  کاقيدی نہيں ہوتا ۔

  جس وقت انسانی روح اتنی وسعت حاصل کرلے کہ وه علی عليہ السالم کی طرح کہے:
  دنياکم ھذه اھون عندی من ورقة فی فم جرادة تقضمھا

 ١ھی حقير ہے کو ايک ٹڈی َدل کے منہ ميں ہوجسے وه جبا رہی ہو۔ تمہاری دنيا ميری نظر ميں درخت کے اس پتے سے ب
تو پھر کسی مادی چيز تک ا سکا نہ پہنچنا يا سے کھوبيٹھنا انسانی روح کا سکون کيسے درہم بر ہم کرسکتا ہے اور اس کے

  دل و دماغ ميں کيونکر پريشانی پيدا کرسکتا ہے ۔
  
وف بھی ہے يہ خوف ہميشہ انسانوں کی روح کر ستائے رکھتا ہے ۔ موت کا ۔ پريشانی کا ايک اور اہم عامل مو ت کاخ٨

امکان چونکہ صرف زياده بڑی عمر ميں نہيں بلکہ دوسرے سالوں ميں بھی ہے ، خصوصاً بيماريوں ، جنگوں اور بدامنيوں 
  کی حالت ميں لٰہذا يہ وحشت اور خوف عمومی ہو سکتا ہے ۔

سے موت کو فنا او رہر چيز کے خامتے کے معنی ميں سمجھيں( جيسا کہ مادی نظريہ  البتہ اگر ہم عالم شناسی کے حوالے
رکھنے والوں کا خيال ہے ) تو پھر يہ اضطراب بالکل بجا ہے ۔ ايسی موت سے واقعاً ڈرنا چاہيئے جو انسان کی تمام ٓارزٔوں 

ايک وسيع تر اور اعلٰی تر زندگی کا دريچہ  اور کاميوبيوں کا ٓاخری نقطہ ہو ليکن اگر خدا پر ايمان کی وجہ سے موت کو
سمجھا جائے اور موت سے گزرنے کو زندان کے داالن سے گزر کر ايک ٓازاد فضا تک پہنچنا شمار کيا جائے تو پھر يہ 

پريشانی بے معنی ہے بلکہ ايسی موت اگر ذمہ داريوں کو ادا کرتے ہوئے ٓائے تو اسے پسند کيا جانا چاہئيے اور وه چاہے 
  انے کے قابل ہے ۔ج

پريشانی کے عوامل انہی ميں منحصر نہيں ہيں بلکہ اس کے اور بھی بہت سے عوامل شمار کئے جاسکتے ہيں ليکن يہ بات 
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قابل قبول ہے کہ زياده تر پريشانيوں کی بازگشت مذکوره عوامل ہی کی طرف ہے ليکن جب ہم ديکھتے ہيں کہ يہ عوامل خد 
ھل جاتے ہيں ، بے رنگ ہو جاتے ہيں او رنابود ہو جاتے ہيں تو پھر اس بات کی تصديق کرنا اپر ايمان کے مقابلے ميں پگ

  ٢پڑے گی کہ خدا کی ياد دلوں کے سکون و قرار کا باعث ہے ( االبذکر هللا تطمئن القلوب)
جس کا خالصہ يہ  ۔ کيا خوف ِخدا اور اطمينان باہم مطابقت رکھتے ہيں ؟ بعض مفسرين نے يہاں ايک اعتراض اٹھايا ہے٢

ہے کہ ايک طرف تو ہم مذکوره ٓايت ميں پڑھتے ہيں کہ ياِد خدا دلوں کے سکون و اطمينان با عث ہے جب کہ دوسری طرف 
  ميں ہے : ٢سوره انفال کی ٓاية

  انما المومنون الذين اذا ذکرهللا وجلت قلوبھم
  لگتا ہے۔مومن وه ہيں کہ جس وقت خدا کا ذکر کيا جائے تو ان کا دل دھڑکنے 

  کيا يہ دونوں باتيں ايک دوسرے کے منافی نہيں ہيں ؟
اس سوال کا جواب يہ ہے کہ ٓارام و سکون سے مراد وہی عوامل کے مقابلے ميں سکون ہے کہ جو عام لوگوں ک وپريشان 

سکتا کہ اہل کيے رکھتے ہيں ، جن کے واضح نمونے ہم نے سطور باال ميں پيش کئے ہيں ليکن ظاہر ہے کہ ايسا نہيں ہو 
ايمان اپنی ذمہ داريوں کے بارے ميں پريشان نہ ہوں دوسرے لفظوں ميں جو چيز ان ميں نہيں ہوتی وه ويرا ن گر پريشانياں 

ہيں جو دنيا ميں عام طور پر ہوتی ہيں باقی رہی اصالحی پريشانی کہ جو انسان کو خدا اور مخلوق کے بارے ميناحساس ِذمہ 
زندگی ميں مثبت کردار اور ٓاماده کرتی ہے وه ان ميں موجود ہوتی ہے اور اسے ہونا بھی چاہئيے  داری پر ہوتی ہے اور جو

  3اور خوف خدا سے مراد بھی يہی ہے ۔
کبھی مطالب و معارف “ ذکر” کيا ہے او ر کس طرح ہے ؟ جيسا کہ راغب اصفہانی نے مفردات ميں کہاہے “ ذکر خدا ”۔ ٣

اسے “ ذکر” اس کی ابتداء ميں بوال جاتا ہے اور لفظ “ حفظ”اس فرق کے ساتھ کہ لفظ  کے حفظ کے معنی ميں ٓاتا ہے ،
جاری رکھتے ہوئے اور کبھی کسی چيز کو زبان سے يا دل ميں يا د کرنے کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے ۔ اسی لئے علما 

پھر دو طر ح کا ہے يا تو فراموشی کے بعد  ۔ ان ميں ہر ايک“ذکر زبابی “ ذکر قلبی ”دو قسم کاہے “ ذکر”ء نے کہا ہے کہ 
  ذکر يا بغير فراموش کئے ذکر۔

بہرحال زير بحث ٓايت ميں ذکر خدا کو کہ جو دلوں کے لئے باعث سکون ہے ،سے مراد يہ نہيں کہ اس کا نام زبان پراليا 
خدا کی طرف اور اس کے عظمت، جائے اور بار بار تسبيح و تحليل اور تکبير کہی جائے بلکہ مراد يہ ہے کہ دل کے ساتھ 

ا س کے علم اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کی طرف متوجہ رہا جائے اور يہ تو جہ انسان ميں جہاد و کوشش او 
رنيکيوں کی طرف حرکت کی بنياد بنے اور اس کے اور گناه کے درميان ايک مضبوط بند کا کردار ادا کرے يہ ہے وه ذکر 

  يں اس قدر ٓاثار و بر کات بيان ہوئی ہيں ۔جس کے لئے روايات اسالمی م
  ايک حديث ميں ہم پڑھتے ہيں کہ پيغمبر اکرم نے حضرت علی سے جو وصيتيں کيں ان ميں سے ايک يہ تھی :

يا علی ثالث التطيقھا ٰھذه االمة المواسات لالخ فی مالہ و انصاف الناس من نفسہ و ذکر هللا علی کل حال، و ليس ھو سبحان هللا 
  لحمد  وال الہ اال هللا و هللا اکبر و ٰلکن اذا ورد علی مايحرم عليہ خاف هللا عزو جل عنده و ترکہ۔و ا

تين کام ايسے ہيں جن کی اس امت ميں طاقت نہيں ہے (اور ہر شخص يہ کام نہيں کرسکتا ): مال ميں دينی بھائيوں  ١يا علی 
دا کرنا اور ہر حالت ميں خداکو ياد رکھنا ليکن خدا کی ياد( صرف) کے ساتھ مواسات کرنا ، اپنی طرف سے لوگوں کا حق ا

سبحان هللا و الحمد  وال الہ االهللا و هللا اکبر نہيں ہے بلکہ ياِدخدا يہ ہے کہ جس وقت انسان کسی فعل حرام کا سامنا کرے تو 
  4خدا سے ڈرتے اور اسے ترک کردے۔ 

  سالم نے فرمايا:ايک اور حديث ميں ہے کہ حضرت علی عليہ ال
  الذکر ذکر هللا عزو جل عند المصيبة و افضل من ٰذلک ذکر هللا عند ما حرم هللا عليک فيکون حاجزاً۔

ذکر دو قسم ہے ۔ ايک تو خدا کو مصيبت کے وقت رکھنا ( اور صبر و استقامت سے کام لينا) اور اس سے افضل و بر تر يہ 
 5کھا جائے اور اس کے اور حرام کام کے درميان ديوارکھڑی کردی جائے ۔ ہے کہ محرمات کے مقابلے ميں خدا کو ياد ر

يہی وجہ ہے کہ بعض روايات ميں ذکر خدا کا تعارف ايک سپراور دفاعی ہتھيار کے طور پر کر وايا گيا ہے ۔ ايک حديث 
  کرکے ارشاد فرمايا:ميں امام صادق عليہ السالم سے مروی ہے کہ ايک روز پيغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کی طرف رخ 

  اتخذوا جئنا فقالوا: يا رسول هللا امن عدد و قد اظلنا؟
  قال: ال، وٰلکن من النارقولوا سبحان هللا و الحمد  وال الہ اال هللا و هللا اکبر

  اپنے لئے سپر مہيا کرو۔
ا ہے اور ہم پرسايہ کئے ہوئے اصحاب نے عرض کيا : يا رسول هللا! کيا دشمنوں کے مقابلے ميں جنہوں نے ہميں گھير رکھ
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ہيں ؟ فرمايا : نہيں بلکہ جہنم ( کی ٓاگ) سے کہو: سبحان هللا و الحمد هللا و االالہ االهللا و هللا اکبر (خدا کی پاکيز گی بيان 
  6کرو،اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو اس کے عالوه کسی کو معبود نہ بنأو اور اسے ہر چيز سے بر تر سمجھو ) ۔

کے طور پر ہوا ہے تو وه بھی اس بناء پر ہے کہ “ ذکر هللا ’ م ديکھتے ہيں کہ ايک احاديث ميں پيغمبر اکرم کا تعارف جو ہ
کی “ االبذکر هللا تطمئن القلوب” وه لوگوں کو ياد خدا دالتے ہيں اور ان کی تربيت کرتے ہيں ۔ امام صادق عليہ السالم سے 

  پ نے فرمايا :تفسير کے ضمن ميں نقل ہوا ہے کہ آ 
  بمحمد تطمئن القلوب وھو ذکر هللا و حجابہ

  محمد کے ذريعے دلوں کو سکون ہوتا ہے ، وه ہيں خدا کا ذکر اور ا س کا حجاب۔
..............  

  ۔٢٢۴۔ نہج البالغہ ١
  کی طرف رجوع فرمائيں۔“ راه غلبہ پر نگرانيھا ”۔مزيد وضاحت کے لئے کتاب ٢
  دو ترجمہ) پر بھی ہم نے اس سلسلے ميں وضاحت کی ہے ۔ار( ٨۴۔ تفسير نمونہ جلد 3
  ۔۴٨۴ص  ١۔سفينة البحار جلد 4
  ۔۴٨۴ص  ١۔سفينة البحار جلد 5
  ۔۴٨۴ص  ١۔ سفينة البحار جلد 6

  

   32تا 30سوره رعد / 

  

ٍة قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِھَا ٔاَُمٌم لِتَْتلَُو َعلَْيھِ ٣٠ ْحَماِن قُْل ھَُو َربِّی الَٕاِلَہَ ٕاِالَّ ھَُو ۔ َکَذلَِک ٔاَْرَسْلنَاَک فِی ٔاُمَّ ْم الَِّذی ٔاَْوَحْينَا ٕاِلَْيَک َوھُْم يَْکفُُروَن بِالرَّ
  َعلَْيِہ تََوکَّْلُت َوٕاِلَْيِہ َمتَاِب۔

ِ ااْلَْٔمُر َجِميًعا ٔاَفَلَْم يَْيئَْس الَِّذيَن آَمنُوا ٔاَْن لَْو يََشاُء هللاُ ۔ َولَْو ٔاَنَّ قُْرآنًا ُسيَِّرْت بِِہ اْلِجبَاُل ٔاَْو قُطَِّعْت بِِہ ااْلَْٔرُض ٔاَْو ُکلَِّم بِِہ ا٣١ َّ ِ ْلَمْوتَی بَْل 
ْعُد هللاِ ٕاِنَّ هللاَ الَيُْخلُِف اِرِھْم َحتَّی يَأْتَِی وَ لَھََدی النَّاَس َجِميًعا َوالَيََزاُل الَِّذيَن َکفَُروا تُِصيبُہُْم بَِما َصنَُعوا قَاِرَعةٌ ٔاَْو تَُحلُّ قَِريبًا ِمْن دَ 

  اْلِميَعاَد ۔
  ۔ َولَقَْد اْستُْھِزَء بُِرُسٍل ِمْن قَْبلَِک فَٔاَْملَْيُت لِلَِّذيَن َکفَُروا ثُمَّ ٔاََخْذتُھُْم فََکْيَف َکاَن ِعقَاِب۔٣٢

  ترجمہ
ھيجا کہ جس سے پہلے دوسری امتيں ٓائيں ۔ جيسا کہ ( ہم نے گزشتہ انبياء کو بھيجا ) تجھے بھی ايک امت کے درميان ب٣٠

اور چلی گئيں ، تاکہ ہم نے جو کچھ تجھ پر وحی کی ہے ان کے سامنے پڑھو حاالنکہ وه رحمن ( وه خدا کہ جس کی رحمت 
سب پر محيط ہے ) ست کفر کرتے ہيں ۔کہہ دو وه ميرا پر وردگار ہے ، اسے کے عالوه کوئی معبود نہيں ، ميں نے اس پر 

  يا ہے اور ميری باز گشت اس کی طرف ہے ۔توکل ک
۔ اگر قرٓان کہ وجہ سے پہاڑ چلنے لگ جائيں اور زمين ٹکڑے ہو جائے اور اس کے ذريعے مردونکے ساتھ گفتگو کی ٣١

جائے ( وه پھر بھی ايمان الئيں گے) ليکن يہ سب کچھ خد اکے اختيار ميں ہے ۔ کيا وه لوگ جو ايمان الئے ہيں نہيں جانتے 
اگر خد اچاہے تو تمام لوگوں کو(جبراً)ہدايت کردے ( ليکن جبری ہدايت کاکوئی فائده نہيں ) اور کافروں پر ان کے اعمال کہ 

کی وجہ سے مسلسل سر کوبی کرنے والی مصيبتيں ٹوٹی رہيں گی يا ان کے گھروں کے ارد گرد نازل ہوں گی يہاں تک کہ 
  کی خالف ورزی نہيں کرتا۔ خدا کا ٓاخری وعده پورا ہو ، خدا اپنے وعدے

۔ ( انہوں نے صرف تيرا مذاق نہيں اڑا يا بلکہ ) تجھ سے پہلے انبياء سے بھی انہوں نے استہزاء کيا۔ ميں نے کافروں کو ٣٢
  مہلت دی اور پھر ان کی گرفت کی ، تونے ديکھا ( ميری ) سزا کيسی تھی ؟

  شان نزول 
يہ کے بارے ميں ہجرت کے چھٹے سال نزال ہوئی ۔ جب صلح نامہ لکھا جانے مفسرين کا کہنا ہے کہ پہلی ٓايت صلح حديب

  لگا تو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ ٓالہ و سلم نے حضرت علی عليہ السالم سے کہا:
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  لکھو: بسم هللا الرحمن الرحيم
و صرف ايک ہی ہے ت“ رحمن ”ک ونہيں پہچانتے۔ “ رحمان ”اس پر سہيل بن عمر و اور ديگر مشرکين کہنے لگے : ہم 

  اور وه يمامہ ميں ہے ( ان کی مراد مسيلمٔہ کذاب سے تھی کہ جو نبوت کا دعويدارتھا) ، بلکہ لکھو: با سمک اللھم
  زمانۂ  جاہليت ميں اسی طرح لکھا جاتا تھا ۔ اس کے بعد ٓانحضرت نے حضرت علی سے کہا لکھو:

  يہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول هللا
تا تھا کہ مشرکين قريش کہنے لگے : اگر تم خدا کے رسول ہوتے اور ہم تم سے جنگ کرتے اور خانہ خدا ابھی اتنا ہی لکھ

يہ صلح نامہ محمد بن” کا راستہ تم پر بند کرتے تو ہم بڑے ظالم ہوتے( جھگڑا تو تمہاری اس رسالت کا ہی ہے ) بلکہ لکھو 
  ۔“عبد هللا کاہے 

  نے لگے : ہميں اجازت ديجئے کہ ہم ان سے جنگ کريں ۔اس وقت اصحاب پيغمبر بھڑک اٹھے ۔ کہ
  پيغمبر اکرم نے فرمايا:نہيں ، جس طرح يہ کہتے ہيں ويسے لکھو ۔

کے سلسلے ميں ان کی بہانہ جوئی ، ہٹ دھرمی اور “ رحمن ”اس موقع پر مندر جہ باال ٓايت نازل ہو ئی اور خدا کے نام 
  کہ يہ تو خداکی قطعی صفات ميں سے ہے ۔مخالفت پر ان کی شديد سر زنش کی گئی کيون

يہ شان نزول اس صورت ميں صحيح ہے جب ہم اس سوره کو مدنی سمجھيں تاکہ يہ صلح حديبيہ کے واقعے سے مطابقت 
اختيار کرسکے ليکن اگر جيسا کہ مشہور ہے کہ اسے مکی سمجھيں تو پھر اس بحث کی نوبت نہيں ٓائے گی مگر يہ کہ اس 

کو “ رحمن ”ل کو مشرکين کی اس گفتگو کا جواب سمجھا جائے جو سوره فرقان ميں ٓائی ہے ۔ انہوں نے ٓايہ کی شان نزو
  سجده کرنے کی دعوِت پيغمبر کے جواب ميں کہا ہے کہ ہم رحمن کو نہيں پہچانتے:

  اسجدوا للرحمن قالوا و ما الرحمن
  )۶٠ن ؟ (فرقان۔( جب ان سے کہا گيا کہ ) رحمن کو سجده کرو تو کہنے لگے رحمن کو

بہر حال مندرجہ بآايت شاِن نزول سے قطع نظر بھی ايک واضح مفہوم رکھتی ہے کہ جو اس کی تفسير ميں بيان کيا جائے 
گا۔دوسری ٓايت کی شان نزول کے بارے ميں بھی بعض عظيم مفسرين نے کہا ہے کہ يہ مشرکين مکہ کی ايک جماعت کے 

نہ کعبہ کی پشت کی طرف بيٹھے تھے ۔ انہوں نے پيغمبر اکرم کی طرف کسی کو يہ جواب ميں نازل ہوئی ہے ۔ يہ لوگ کا
  پيغام دے کر بھيجا :

اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تيری پيروی کريں تو مکہ کے ان پہاڑوں کو اپنے قرٓان کے ذريعے پيچھے ہٹا دے تاکہ ہماری يہ 
اس ميں چشمے اور نہريں جاری کردے تاکہ ہماری يہ تنگ زمين کسی حدتک وسيع ہو جائے ۔ نيز زمين ميں شکاف کرکے 

تنگ زمين کسی حد تک وسيع ہو جائے ۔ نيز زمين ميں شگاف کرکے اس ميں چشمے نہريں جاری کردے تاکہ ہم درخت 
لگائيں اور زراعت کريں تو اپنے گمان ميں دأود سے کم نہيں ہے کہ جس کے لئے خدا نے پہاڑوں کو مسخر کر رکھا تھا کہ

اس سے ہم ٓاواز ہو کر خدا کی تسبيح کرتے تھے يا يہ کہ ہمارے لئے ہوا کو مسخر کردے تاکہ ہم اسکے دو ش پر سوار جو 
ہو کر شامل کی طرف جائيں اور اپنی مشکالت حال کريں اپنی ضروريات پوری کريں اور اسی دن واپس لوٹ ٓائيں جيسا کہ 

(قبيلہ قريش کے جدِّ اعلٰی )“ قصی” ليمان سے کم نہيں ہے نيز اپنے داداسليمان کے لئے مسخر تھی اور تو اپنے گمان ميں س
يا ہمارے مردوں ميں سے کسی اور شخص کو جسے چاہے زنده کردے تاکہ ہم اس سے سوال کريں کہ کيا جو کچھ تو کہتا 

  ہے حق ہے يا باطل کيونکہ عيسٰی مردونکو زنده کرتا تھا اور تو عيسٰی سے کم تر نہيں ہے ۔
پر دوسری زير بحث ٓايت نازل ہوئی اور ان سے کہا گيا کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہٹ دھرمی کے وجہ سے ہے نہ کہ  اس

  ايمان النے کے لئے کيونکہ ايمان النے کے لئے درکار کافی معجزات پيش کيے جاچکے ہيں ۔

  ہت دھرم ہر گز ايمان نہيں الئيں گے 
ف لوٹتے ہيں ۔ ان ميں مشرکين کی گفتگو کا ايک اور حصہ پيش کيا گيا ہے نيز ان ٓايات ميں ہم پھر نبوت کی بحث کی طر

  نبوت کے بارے ميں ان کی گفتگو کا واضح جواب ديا گيا ہے ۔
پہلے فرمايا گياہے : جيسے ہم نے گزشتہ انبياء کو گزشتہ قوموں کی ہدايت کے لئے بھيجا تھا تجھے بھی ايک امت کے 

(وه خدا “ رحمن ”پہلے امتيں ٓائيں اور چلی گئيں (لتتلو ا عليھم الذی اوحينا اليک)حاالنکہ وه درميان بھيجا ہے کہ جس سے 
کہ جس کی رحمت اور وسيع و عام فيض مومن و کافر اور يہودو نصارٰی سب پر محيط ہے ) کا انکار کرتے ہيں (وھم 

  يکفرون بالرحمن ) ۔
فيض و رحمت عام ہے ، ميرا پر وردگار ہے ( قل ھو ربی )اس کے سوا  ۔کہہ دو : اگر تم انکا رکرتے ہو تو رحمن کہ جن کا

 کوئی معبود نہيں ہے ، ميں اس پر توکل کرتا ہوں اور ميری باز گشت اسی طرف ہے ( الالہ االھو عليہ توکلت واليہ متاب) ۔
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ہے : يہاں تک کہ اگر قرٓان  اس کے بع دان بہانہ تراش افراد کے جواب ميں کہ جو ہر چيز پر اعتراض کرتے ہيں ، فرماتا
کے ذريعے پہاڑ چلنے لگ جائيں اور زمين ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اس کے ذريعے مردوں سے گفتگو بھی ہو پھر بھی 

  َمْوتَی ) ۔الْ يہ ايمان نہيں الئيں گے ( َولَْو ٔاَنَّ قُْرآنًا ُسيَِّرْت بِِہ اْلِجبَاُل ٔاَْو قُطَِّعْت بِِہ ااْلَْٔرُض ٔاَْو ُکلَِّم بِِہ 
ِ ااْلَْٔمُر َجِميًعا ) ۔ َّ ِ   ليکن يہ تمام کام خد اکے اختيار ميں ہے او روه جتنا ضروری سمجھتا ہے انجام ديتا ہے (بَْل 

مگر تم لوگ حق کے طالب نہيں ہو،گر ہو تے تو جس قدر اعجاز کی نشانياں اس پيغمبر سے صادر ہوئی ہيں ايمان النے کے
  ، يہ تو سب بہانے ہيں ۔ لئے کامالً کافی ہيں

اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے : کيا وه لوگ جو ايمان الئے ہيں نہيں جانتے کہ اگر خدا چاہے تو تمام لوگوں کو جبراً ہدايت 
  کردے (ٔاَفَلَْم يَْيئَْس الَِّذيَن آَمنُوا ٔاَْن لَْو يََشاُء هللاُ لَھََدی النَّاَس َجِميًعا) ۔

کے ماده سے نااميدی کے معنی ميں ہے مگر بہت سے مفسرين نے کہا ہے کہ يہاں علم کے معنی ميں “ ئاس“”سٔاَفَلَْم يَْيئَ ”۔١
کے معنی ميں ہو ۔ “ علمت“ ” يئست” کے بقول کہيں نہيں ديکھا گيا کہ “ کچھ لوگوں )” ہے ليکن ( فخر رازی کے مطابق 

يہاں اپنے اسی مشہور معنی ميں ہے ليکن ہر مايوسی کے  “ئاس”مفردات ميں راغب کی گفتگو سے يہ نتيجہ نکتا ہے کہ 
لئے ضروری ہے کہ اس کام کے نہ ہوسکنے کا علم ہو ۔ اس بناء پر ان کے ئاس کے ہونے کا الزمہ ان کا علم ہے ليکن 

ے اور راغب کی اس گفتگو کا ماحصل يہ ہے کہ يہاں ئاس وجود علم کے معنی ميں نہيں بلکہ عدم کے علم کے معنی ميں ہ
يہ مفہوم ٓايت کے مفہوم سے مطابقت نہيں رکھتا اس بناء پر حق وہی ہے جو مشہور مفسرين نے کہا ہے اور ا س کے لئے 

اقواِل عرب سے بھی شواہد پيش کيے گئے ہيں اور ان کے نمونے فخررازی نے اپنی تفسير ميں پيش کئے ہيں ۔(غور 
  کيجئے) ۔

خلی يا خارجی طور پر جبری طريقے سے منکرين اور ہٹ دھرم افراد تک کو بھی يہ اس طرف اشاره ہے کہ خدا تعالٰی دا
ايمان النے پر ٓاماده کرسکتا ہے کہ کيونکہ وه ہر چيز پر قادر ہے اور اس کی قدرت کے سامنے کوئی کام مشکل نہيں ہے 

معنويت اور کمال سے محروم ہے  ليکن وه ہر گز ايسا نہيں کرے گا کيونکہ ايسا جبری ايمان بے وقعت ہے۔ ايسا ايمان اس
  جس کی انسان کو ضرورت ہے ۔

اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے : اس کے باوجود کفار ہميشہ اپنے اعمال کے سبب تباه کن مصائب کے حملے سے دو چار 
لوں کی صورت ہيں يہ مصائب مختلف بالٔوں کی صورت ميں نازل ہوتے ہيں اور کبھی ان پر مجاہدين ِ اسالم کے تباه کن حم

  ميں ٓاتے ہيں ( َوالَيََزاُل الَِّذيَن َکفَُروا تُِصيبُہُْم بَِما َصنَُعوا قَاِرَعةٌ) ۔
يہ مصائب اگر ان کے گھروں پر نازل نہ ہوں تو ان کے گھروں کے ٓاس پاس نازل ہو ں گے (ٔاَْو تَُحلُّ قَِريبًا ِمْن َداِرِھْم ) تاکہ 

  يں اور خدا کی طرف لوٹ ٓائيں ۔وه عبرت حاصل کريں ، حرکت ميں ٓائ
  يہ تنبيہيں اسی طرح جاری رہيں گی يہاں تک کہ خدا کا ٓاخری حکم ٓاپہنچے(حتَّی يَأْتَِی َوْعُد هللاِ ) ۔

يہ ٓاخری حکم ہو سکتا ہے موت کی طرف يا روز قيامت کی طرف اشاره ہو يابقول بعض کے فتح مکہ کی طرف اشاره ہو کہ
  اقت کو درہم بر ہم کرکے رکھ ديا ۔جس نے دشمن کی ساری ط

  ٕاِنَّ هللاَ الَيُْخلُِف اْلِميَعاَد) ۔“ ( خدا کبھی بھی اپنے وعدے کی خالف ورزی نہيں کرے گا” بہر حال خد اکاو عده حتمی ہے 
ه زير نظر ٓاخری ٓايت پيغمبر اکرم کی طرف روئے سخن کئے ہوئے کہتی ہے : صرف تمہی نہيں ہو کہ جسے اس کا فر گرو
کے طرح طرح کے تقاضوں اور من پسند معجزوں کی فرمائش کے ذريعے تمسخر اور استہزاء کا سامنا کرنا پڑا ہے بلکہ 

َولَقَْد اْستُْھِزَء “( اور تجھسے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا تمسخر اڑايا گيا ہے ”يہ تو پوری تاريخ انبياء ميں ہوتا رہا ہے 
  بُِرُسٍل ِمْن قَْبلَِک ) ۔

  (فَٔاَْملَْيُت لِلَِّذيَن َکفَُروا ) ۔“ ہم نے انہيں مہلت دی ” ہم نے ان کافروں کو فوراً عذاب نہيں کيا بلکہ  ليکن
اس لئے کہ شايد بيدار ہوجائيں اور شايد راه حق کی طرف پلٹ ٓائيں يا کم از کم ان پر کافی اتمام حجت ہو جائے کيونکہ اگر 

  مہربانی اور اس کا لطف و کرم اور حکمت بھی تو موجود ہے ۔ وه بد کار اور گنہگار ہيں تو خدا کی
اس مہلت کے ” بہر حال يہ مہلت اور تاخير اس معنی ميں نہيں کہ ان کی سزا اور کيفر کردار کو فراموش کرديا جائے لٰہذا

م قوم کے بھی انتظار يہ انجام تيری ہٹ دھر“ بعد ہم نے انہيں گرفت کی اور تونے ديکھا کہ ہم نے انہيں کس طرح سزا دی 
  ميں ہے (ثُمَّ ٔاََخْذتُھُْم فََکْيَف َکاَن ِعقَاِب) ۔

  چند اہم نکات 
  کيوں استعمال کيا گيا ہے ؟“ رحمن ” ۔ لفظ١

کہ قريش کو لفظ “رحمن ”مندرجہ باال ٓايات اور ان کے بارے ميں مذکوره شان نزول نشاندہی کرتی ہيں کہ قريش کو لفظ
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سے خدا کی توصيف و تعريف پسند نہيں تھی کيونکہ ايسی کوئی چيز ان کے درميان رائج نہ تھی لٰہذا وه اس کا “ رحمن”
ں اس کی تاکيد کی گئی ہے کيونکہ اس لفظ ميں ايک خاص لطف پوشيده ہے مذاق اراتے تھے حاالنکہ مندرجہ باال ٓايا ت مي

کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ خدا کی صفت ِ رحمانيت اس کے لطف ِ عام کی طرف اشاره ہے کہ جو دوست اور دشمن سب پر 
ِت خا ص ہے محيط ہے اور مومن اور کافر سب کے شامل ِ حال ہے جب کہ اس کے مقابلے ميں صفت ِ رحيميت خداکی صف

  اور صالح او رمون بندوں کے بارے ميں ہے ۔
يعنی تم کس طرح اس خدا پر ايمان التے ہو کہ ج ومنبع لطف و کرم ہے يہاں تک کہ اپنے دشمنوں کو بی اپنے لطف و 

  رحمت سے نوازتا ہے ۔ يہ تمہاری انتہائی نادانی ہے ۔
  
  ۔ پيغمبر اکرم نے معجزات کا تقاضاکيوں پورا نہ کيا٢
ہاں ہميں پھر ان لوگون کی گفتگو کا سامنا کرنا پڑرہاہے کہ جو يہ خيال کرتے ہيں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم ي

سوائے قرٓان کے اور کوئی معجزه رکھتے تھے ۔ يہ لوگ زير نظر ٓايات اور اس قسم کی ديگر ٓايات سے مدد ليتے ہيں 
نبی اکرم نے مختلف معجزات کی فرمائش کو ٹھکراديا ۔ وه لوگ پہاڑوں کو ان کی  کيونکہ ان ٓايات کا ظہور يہ بتاتا ہے کہ

جگہ سے پيچھے ہٹا نے کا ، وہاں کی زمين ميں شگاف کرکے چشمے اور نہريں جاری کرنے کا اور مردوں کے زنده ہوکر
  گفتگو کرنے کا تقاضا کررہے تھے ليکن ٓاپ نے ان کی درخواست رد کردی۔

کہہ چکے ہيں کہ معجزه ان لوگوں کو کہ جو حقيقت طلب ہيں صرف حقيقت کاچہره دکھانے کے لئے ہے نہ يہليکن ہم بار ہا 
کہ پيغمبر ايک معجزه گر بن جائے اور جو شخص جس عمل فرمائش کرے وه اسے انجام ديتا جائے چاہے وه اسے قبول 

  کرنے کے لئے بھی تيار نہ ہو۔
ف ايسے ہٹ دھرم اور کوتاه فکر افراد کی طرف سے کی جاتی ہے کہ جو کسیمن پسند کے معجزات کی ايسی فرمائش صر

حق کو قبول کرنے کے لئے تيار نہيں ہوتے اور اتفاق کی بات ہے کہ اس امر کی نشانياں مندر جہ باال ٓايات مندرجہ باال ٓايات
گفتگو ان کی طرف سے پيغمبر کا مذاق  ميں واضح طور پر دکھائی ديتی ہيں ۔ ٓاخری زير بحث ٓايت ميں ہم نے ديکھا ہے کہ

اڑانے کے سلسلے ميں ٓائی ہے يعنی وه لوگ حق کا چہره نہيں ديکھناچاہتے تھے بلکہ ايسی فرمائشوں سے ان کا مقصود 
  پيغمبر اکرم کا تمسخر اڑانا تھا۔

ہ انہوں نے پيغمبر اکرم سے عالوه از ينان ٓايات کے بارے ميں جو شان ہائے نزول ہم نے پڑھی ہيں ان سے معلوم ہوتاہے ک
تقاضا کيا تھا کہ وه گزشتہ بزرگوں ميں سے کسی ايک کو زنده کرديں تاکہ وه ان سے پوچھيں کہ کيا ٓاپ حق پر ہيں ياباطل 
پر حاالنکہ اگر پيغمبر اس قسم کا معجزه (مردوں کو زنده کرنا) پيش کرديں تو پھر اس بات کے پوچھنے کی گنجائش نہيں 

مبر حق پر ہيں يا باطل پر ۔ يہی با ت نشاندہی کرتی ہے کہ وه متعصب ، ہٹ دھرم اور معاند افراد تھے اور ان رہتی کہ پيغ
کا مقصد حق کی جستجو نہ تھا۔ وه ہميشہ عجيب و غريب فرمائشيں کرتے رہتے تھے اور ٓاخر کار وه ايمان بھی نہيں التے 

  تھے ۔
  م انشاء هللا دوباره اس مسئلے کی وضاحت کريں گے ۔کے ذيل ميں ہ ٩٠سورهٔ بنی اسرائيل کی ٓايہ 

  
  کيا ہے ؟“ قارعة” ۔ ٣
کھٹکھٹانے ” کامعنی ہے “ قارعة” کے ماده سے ہے جو کہ کھٹکھٹانے کے معنی مينہے ۔ اس بناء پر “ قرع“ ” قارعة’

سے تنبيہ کرتے ہيں اور اگر يہانايسے امو ر کی طرف کی طرف اشاره ہے جو انسان کا دروازه کھٹکھٹاتے ہيں اور ا“ والی 
  بيدار ہونے کے لئے ٓاماده ہو تو اسے بيدارکرتے ہيں ۔

کا ايک وسيع معنی ہے کہ جس ميں ہر قسم کی انفرادی يا اجتماعی مصيبتوں ، مشکالت اور دردناک “ قارعة” در حقيقت 
ونے اور قيد ہونے کے معنی ميں حوادث کا مفہوم شامل ہے ۔ اسی لئے بعض مفسرين اسے جنگوں ، خشک ساليوں ، قتل ہ

کے “ سريہ” سمجھتے ہيں کہ جب دوسرے اسے صرف ان جنگوں کی طرف اشاره سمجھتے ہيں جو صدر اسالم ميں 
ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جن ميں پيغمبر اسالم خود شريک نہيں ہوئے بلکہ ان ميں ٓاپ نے اپنے“ سريہ”عنوان سے ہوئيں ۔ 

ان امور مينسے کسی ايک کے لئے مختص نہيں اور ا س کے“ قارعة” رمايا ليکن مسلم ہے کہ اصھاب و انصار کو مامور ف
  مفہوم ميں يہ تمام امور شامل ہيں ۔

يہ بات جاذب نظر ہے کہ زير بحث ٓايات ميں ہے کہ يہ تباه کن حوادث خود انہيں پہنچتے تھے يا ان کے گھر کے ٓاس پاس 
بيدار کرنے والے اور تنبيہ کرنے والے حوادث ميں مبتال نہ ہوں تو بھی يہ ان کے  رونما ہوتے تھے يعنی اگر وه خود ان
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 اوس پڑوس يا ان کے نزديک رونما ہوتے ہيں ۔ کيا يہ ان کی بيداری کے لئے کافی نہيں ۔

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   34تا 33سوره رعد / 
  

وھُْم ٔاَْم تُنَبِّئُونَہُ بِمَ ٣٣ ِ ُشَرَکاَء قُْل َسمُّ َّ ِ ا الَيَْعلَُم فِی ااْلَْٔرِض ٔاَْم بِظَاِہٍر ِمْن اْلقَْوِل بَْل ُزيَِّن۔ ٔاَفََمْن ھوقَائٌِم َعلَی ُکلِّ نَْفٍس بَِما َکَسبَْت َوَجَعلُوا 
بِيلِ  وا َعْن السَّ   َوَمْن يُْضلِْل هللاُ فََما لَہُ ِمْن ھَاٍد ۔ لِلَِّذيَن َکفَُروا َمْکُرھُْم َوُصدُّ

ْنيَا َولََعَذاُب اآْلِخَرِة ٔاََشقُّ َوَما لَھُْم ِمْن هللاِ ِمْن َواٍق۔٣۴   ۔ لَھُْم َعَذاٌب فِی اْلَحيَاِة الدُّ

  ترجمہ
کھتا ہے ( اس کی ۔کياوه کہ جو سب کے سروں پر موجود ہے ( اور سب کانگران اور نگہبان ہے )اور سب کے اعمال دي٣٣

مانند ہے کہ جو ان ميں سے کوئی صفت نہيں رکھتا) ۔انہوں نے خدا کے لئے شريک قرار ديے ہيں ۔ کہہ دو: ان کے نام لو، 
کيا اسے ايسی چيز کی خبرديتے ہوئے کہ روئے زمين ميں جس کے وجود سے وه بے خبر ہے ياظاہری اور کھوکھلی باتيں 

يک نہيں ہے )بلکہ کافروں کے سامنے ان کے جھوٹ مزين کئے گئے ہيں ( اور اندرونی کرتے ہو( نہيں خدا کا کوئی شر
ناپاکی کی بناء پر ان کا خيال ہے کہ يہ حقيقت پر مبنی ہيں ) اور وه( خداکی )راه سے روک ديئے گئے ہيں اور جسے خدا 

  گمراه کردے اس کے لئے کوئی راہنما نہيں ہوگا ۔
دناک ) عذاب ہے اور ٓاخرت کا عذاب زياده سخت ہے اور خدا کے مقابلے ميں کوئی ان کا ۔ ان کے لئے دنيا ميں ( در٣۴

  دفاع نہيں کرسکتا۔

  کس طرح خدا کو بتوں کا شريک بناتے ہو؟ 
ان ٓايات ميں قرٓان پھر توحيد کی بحث کی جانب لوٹتا ہے اور ان لوگوں کو اس واضح دليل سے خطاب کرتا ہے : کيا وه کہ 

الم ہستی ميں ہر چيز کا محافظ اور جس نے سب کو اپنی تدبير کے زير پرده قرار ديا ہے اور تمام لوگوں کے جو تمام ع
 اعمال سے باخبر ہے اس کی طرح ہے کہ جس ميں ان صفات ميں سے کوئی بھی نہيں(ٔاَفََمْن ھوقَائٌِم َعلَی ُکلِّ نَْفٍس بَِما َکَسبَْت )

  ١۔
حت سے کہتا ہے کہ خدا نے تمام چيزوں کا اس طرح سے احاطہ کر رکھا ہے کہ گويا وه در حقيقت مندرجہ باال جملہ وضا

سب کے سروں پر کھڑا ہے ، جو کچھ انجام ديتا ہے وه اسے ديکھتا ہے ، جانتا ہے ، اس کا حساب و کتاب رکھتا ہے ، اس 
وسيع رکھتا ہے کہ جس ميں يہ تمام امور  ايک“قائم ” کی جزا و سزا ديتا ہے اور تصرف و تدبير کرتا ہے ۔ اس بناء پر لفظ

  شامل ہيں اگر چہ بعض مفسرين نے ان ميں ايک پہلو لے ليا ہے ۔
اس کے بعد گزشتہ بحث کی تکميل اور ٓائنده بحث کی تمہيد کے طور پر فرمايا گيا ہے : انہوں نے خدا کے شريک قرار 

ِ ُشَرَکاَء) ۔ َّ ِ   دئيے ہيں (َوَجَعلُوا 
  ں چند طريقوں سے جواب ديا گيا :فوراً ہی انہي

وھُم) ۔   پہال يہ کہ :فرمايا : ان شريکوں کے نام لو (قُْل َسمُّ
نام لينے سے ياتو يہ امر مراد ہے کہ ان کی وقعت اور قدر و قيمت اتنی بھی نہيں کہ ان کانام و نشان بھی ہو يعنی تم چند بے 

  ور دگار کے کس طرح ہم پلہ قرار ديتے ہو؟ نام و نشان اور بے وقعت موجودات کا قادر و متعال پر
يا مراد يہ ہے کہ ان کی صفات بيان کرو تاکہ ہم ديکھيں کہ کيا وه عبوديت کے الئق ہيں ؟ هللا کے بارے ميں ہم کہتے ہيں وه 

سکتے ہويا خالق ، راقز زندگی بخشنے واال، عالم ، قادراور بزرگ و بر تر ہے تو کيا تم يہ صفات بتوں کے لئے استعمال کر
اس کے بر عکس اگر ان کا ذکر کرنا چاہيں تو ہميں کہنا پڑے گا کہ ، پتھر، لکڑی کے بے حس و حرکت بت جو عقل و 
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شعور سے عاری ہيں اور اپنے عبادت کرنے والوں کے محتاج ہيں ۔ مختصر يہ کہ ہر چيز سے عاری بت تو پھر ان دونوں 
يا اب تک انہوں نے کسی کو کوئی نقصان پہنچا يا ہے يا کسی کو کوئی فائده کو کس طرح ايک جيسا قرارديا جاسکتا ہے ۔ ک

پہنچا يا ہے، يا کسی کو مشکل حل کی ہے يا کسی کام ميں مدد کی ہے ؟ تو ان حاالت ميں کونسی عقل اجازت ديتی ہے کہ 
  سزا کا مالک ہے ۔ انہيں خدا کا ہم پلہ قرار ديا جائے کہ جو تمام برکات و نعمات ، سودو زيان اور جزا و

  ان کے نام لو) جملے ميں جمع ہوں ۔“ ( سموھم ”البتہ کوئی مانع نہيں کہ يہ تمام معانی 
دوسرا يہ کہ اس قسم کا کوئی شريک کيسے ہوسکتا ہے جب کہ وه خداجو تمہارے خيال ميں ان کا شريک ہے ان کے وجود 

کيا اسے اس چيز کی خبر ديتے ہوجس ” م جہان پرمحيط ہے ۔کے بارے ميں کوئی اطالع نہيں رکھتا ھب کہ اس کا علم تما
  “کے وجود کو وه زمين ميں نہيں جانتا
  ( ٔاَْم تُنَبِّئُونَہُ بَِما الَيَْعلَُم فِی ااْلَْٔرِض ) ۔

يہ تعبير در حقيقت مد مقابل کے بے ہوده اور فضول گفتگو ختم کرنے کے لئے بہترين راستہ ہے ۔ يہ ايسے ہے جيسے کوئی
خص ٓاپ سے کہتا ہے کہ کل رات فالں شخص تمہارے گھر مينمہمان تھا اور ٓاپ ا سکے جواب ميں کہتے ہيں کہ تم ش

مجھے ايسے مہمان کی خبر ديتے ہو جس کی مجھے اطالع نہيں ہے يعنی کيا يہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ميرامہمان ہو 
  اور ميں ا س سے بے خبر ہوں او رتم اس سے ٓاگاه ہو۔

صر ف ايک کھوکھلی ظاہری بات کا سہارا لئے ” ہ کہ دراصل خود تم بھی دل ميں ايسی چيز کا ايمان نہيں رکھتے تيسرا ي
  (ٔاَْم بِظَاِہٍر ِمْن اْلقَْوِل ) ۔“ ہوئے ه وکہ جس ميں کوئی حقيقی مفہوم موجود نہيں ہے 

کی “ هللا ” ہو کر پھنس جاتے ہيں تو اسی بناء پر يہ مشرکين جب زندگی کی کسی سخت گھائی ميں جو ہر طرف سے بند 
طرف رجوع کرتے ہيں کيونکہ وه دلی طور پر جانتے ہيں کہ بتوں سے کچھ بھی نہيں ہو سکتا۔ جيسا کہ خدا ان کی حالت 

ميں بيان فرماتا ہے جب کہ وه کسی کشتی ميں سوار ہوتے ہيں اور سخت طوفان ميں گھر جاتے  ۶۵سوره عنکبوت کی ٓای
  ا کا رخ کرتے ہيں ۔ہيں تو صرف خد

چوتھا يہ کہ مشرکين صحيح شعور نہيں رکھتے اور چونکہ ہوا و ہوس اورا ندھی تقليد ميں گرفتار ہيں لٰہذا عقل مندانہ اور 
پيغمبر اور مومنين کے خالف ان کی سازشوں کو ” صحيح فيصلہ نہيں کرپاتے ۔ اسی بناء پر گرماه ہی ميں ٓان پڑے ہيں ۔ 

يہاں تک کہ انہوں نے “تہمتوں اور بہتانوں کو ( ان کی اندرونی ناپاکی کی بناء پر)مزين کرديا گيا ہے اور ان کے جھوٹ ، 
وا َعْن السَّ  ِبيِل ان بے وقعت او ربے نام و نشان موجودات کو خدا کا شريک جان ليا ہے ( بل ُزيَِّن لِلَِّذيَن َکفَُروا َمْکُرھُْم َوُصدُّ

  س کی ہدايت کسی کے بس نہيں ہے (َوَمْن يُْضلِْل هللاُ فََما لَہُ ِمْن ھَاٍد ) ۔)اور جس شخص کو خدا قرار دے ا
ہم نے بار ہا کہا ہے کہ يہ گمراہی جبری معنی ميں نہيں ہے او رنہ يہ بغير کسی شرطاور بنياد کے من پسند کا مسئلہ ہے 

ی ميں ہے يہ اس کے اپنے اعمال کا رّدبلکہ خدا کی طرف سے گمراہی خود انسان کے غلط کاموں کے عکس العمل کے معن
عمل ہے کہ جو اسے گمراہيوں کی طرف کھينچ لے جاتا ہے ۔ چونکہ ايسے اعمال ميں خدا نے يہ خاصيت پيدا کی ہے لٰہذا 

  اس کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے ۔
ا ہے ۔ ان ن ميں فطرتاً شکست و زير نظر ٓاخری ٓايت ميں دنيا و ٓاخرت ميں ان کی دردناک سزأوں کی طرف اشاره کيا گي

ناکامی، سياه روزی اور ذلت و رسوائی شامل ہيں ۔ فرمايا گيا ہے : ان کے لئے دنيا زندگی ميں بھی سزا ہے اور ٓاخرت کی 
ْنيَا َولََعَذاُب اآْلِخَرِة ٔاََشقُّ ) ۔ کيونکہ  وه سزا دائمی بھی ہے ، جسمانی سزا زياده سخت اور شديد تر ہے ( لَھُْم َعَذاٌب فِی اْلَحيَاِة الدُّ

اور روحانی بھی اور اس ميں طرح طرح کا عذاب شامل ہے اور اگر وه يہ گمان کريں کہ اس سے بچ نکلنے کے لئے ان 
خدا کے مقابلے ميں انہيں کوئی چيز نہيں بچا” کے پاس کوئی راستہ يا وسيلہ ہے تو وه سخت غلط فہی ميں مبتال ہيں کيونکہ 

  لَھُْم ِمْن هللاِ ِمْن َواٍق) ۔ َوَما“(سکتی 
..............  

۔درحقيقت مندرجہ باال جملہ مبتداء پر مشتمل ہے اور اس کی خبر محذوف ہے ، تقدير ميں اس طرح تھا :افمن ھو قائم علی کل نفس ١
  بما کسبت کمن ليس کٰذلک يعنی کيا وه کہ جو اس صفت ک احامل ہے اس جيسا کہ جو اس سے عاری ہے ۔
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  ْقبَی الَِّذيَن اتَّقَوا َوُعْقبَی اْلَکافِِريَن النَّاُر۔۔ َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِی ُوِعَد اْلُمتَّقُوَن تَْجِری ِمْن تَْحتِہَا ااْلَْٔنھَاُر ٔاُکلُھَا َدائٌِم َوِظلُّھَا تِْلَک عُ ٣۵

  ترجمہ
ہے اس کے درختوں کے نيچے نہريں جاری ہيں ۔ اس کے پھل دائمی  ۔وه جنت کہ جس کا پرہيز گاروں سے وعده کيا گيا٣۵

ہيں اور اس کے سائے ہميشہ کے لئے ہيں ۔ يہ انجام ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے پر ہيز گاری اختيار کی ہے اور 
  کافروں کا انجام ٓاگ ہے ۔

  تفسير 
باری باری ذکرٓايا ہے ۔ اس ٓايت ميں ميں معاد کے بارے  اس سوره کی ٓايات ميں توحيد ، قيامت اور ديگر اسالمی معار ف کا

  ميں خصوصاً جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذاب کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے ۔
پہلے ارشاد ہوتا ہے : جنت کے وه باغ کہ جن کا پرہيز گاروں سے وعده کيا گيا ہے ايسے ہيں کہ جن کے درختوں کے 

  دوان ہيں (َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِی ُوِعَد اْلُمتَّقُوَن تَْجِری ِمْن تَْحتِہَا ااْلَْٔنھَاُر ) ۔ نيچے جاری پانی کی نہريں رواں
کی تعبير شايد اس نکتے کی طرف اشاره ہے کہ ٓاخرت کے گھر کے باغات اور ديگر نعمتوں کی اس محدود جہان “ مثل”

کيونکہ يہ جہان بعد از موت کے جہان کے مقابلے ميں ميں رہنے والوں کے لئے کسی بيان سے تعريف نہيں کی جاسکتی 
اور ارشاداتی گفتگو ميں بيان کيا جاسکتا“ مثل” نہايت چھوٹا ہے ۔ اس جہان کے لوگوں کے لئے وہاں کی چيزوں کو صرف 

ضاحت ہے ۔ جيسے ايک بچہ جو عالم جنين ميں ہے اگر عقل و شعور رکھتا ہو تو ا س کے سامنے اس دنيا کی نعمتوں کی و
  ہر گز نہيں ہوسکتی ۔ صرف ناقص اور کم رنگ مثاليں پيش کی جاسکتی ہے ۔

باغات کی دوسری صفت يہ ہے کہ اس کے پھل دائمی ہيں ( ٔاُُکلُھَا َدائٌِم ) ۔نہ کہ اس جہان کے پھلوں کی طرح جو موسمی ہيں 
ی وجہ سے ممکن ہے کسی سال بالکل نہ اور ان ميں سے ہر ايک کسی خاص موسم ميں ميں پيدا ہوتا ہے بلکہ کسی ٓافت ک

ہوليکن جنت کے پھلوں کو نہ کوئی ٓافت درپيش ہے او رنہ وه کسی موسم کے محتاج ہيں بلکہ سچے مومنين کے ايمان کی 
طرح قائم و دائم ہيں ۔ اسی طرح ان درختوں کا سايہ بھی دائمی ہے ( َوِظلُّھاَ) ۔ان کے سائے دنيا کے درختوں کے سائے کی 

نہيں ہيں کہ ہو سکتا دن کے وقت جب کہ صبح سورج ايک طرف سے چمکتا ہے ان کے سائے سطح باغ ميں گہرے طرح 
ہوں ليکن جب ٓافتاب عمودی شکل ميں چمکتا ہے تو وه کم ہو جاتے ہيں ۔ اسی طرح فصل ِ بہار ميں گر ميوں ميں جب کہ 

ں ميں سر ديوں ميں جب درخت برہنہ ہوجاتے ہيں ان کادرخت پتوں سے بھرے ہوتے ہيں ان کا سايہ ہوتا ہے مگر فصل خزا
سابھی جاتا رہتا ہے ۔ ( البتہ دنيا ميں کہيں کہيں سدا بہار درختوں کے نمونے بھی موجود ہيں کہ جو ہميشہ پھل پھول ديتے 

  رہتے ہيں ۔يہ درخت ايسے عالقوں ميں ہوتے ہيں جہاں خزان کی خنکی اور فصِل سرما نہيں ہوتی) ۔
يہ کہ جنت کے سائے اس کی تمام نعمتوں کی طرح جاودانی ہيں ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ باغات ِ بہشت کے لئےخالصہ 

خزاں نہيں ہے ۔ اس سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت ميں نوِر ٓافتاب يا اس جيسی کوئی چيز ہے ورنہ جہاں شعاِع نور نہ 
  ميں ہے : ١٣ه دہر کی ٓايہ ہو وہاں سائے کا کوئی مفہوم نہيں ہے ۔ يہ جو سور

  اليرون فيھا شمساً وال زمھريراً 
  وہاں شدت کی دھوپ ديکھيں گے اور نہ زياده سردی۔

ہوسکتا ہے يہ موسم کے اعتدال کی طرف اشاره ہو کيونکہ سوزِش ٓافتاب اور اسی طرح سخت سردی جنت ميں نہيں ہے نہ 
  يہ کہ وہاں سورج بالکل نہيں چمکتا۔

  خاموش ہوجانااس کے ہميشہ کے لئے ختم ہوجانے کی دليل نہيں ہے کيونکہ قرٓان کہتا ہے :کرٔه ٓافتاب کا 
  قيامت ميں زمين و ٓاسمان دوسر ے ( نئے اور وسيع تر ) زمين و ٓاسمان ميں تبديل ہو جائيں گے ۔

ے جواب مينہم کہيں گے اور اگر کہا جائے کہ جہاں سورج کی تمازت اور تپش نہيں وہاں پھر سايہ کس لئے ہے ؟ تو ا س ک
کہ سائے کا لطف صرف تمازت ِ ٓافتاب سے بچنے ميں نہيں ہے بلکہ پتوں سے طبعی اور اوپر جانے والی رطوبت کہ جو 
نشاط بخش ٓاکسيجن سے ملی ہوتی ہے سائے کو ايک خاص قسم کی لطافت اور تازگی بھی ديتی ہے ۔ اسی لئے درخت کا 

  ہر گز خشک اور بے روح نہيں ہوتا۔سايہ کرے کی چھت کے سائے کی طرح 
جنت کی يہ تين صفات بيان کرنے کے بعد، ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے : يہ ہے پرہيز گاروں کا انجام ، ليکن کافروں کا 

  انجام ٓاگ ہے ( تِْلَک ُعْقبَی الَِّذيَن اتَّقَوا َوُعْقبَی اْلَکافِِريَن النَّاُر ) ۔
خوبصورت اور زيبا تعبير کے ذريعے لطافت اور تفصيل کے ساتھ ہوا ہے ليکن دوزخيوں کے جنت کی نعمتوں کا ذکر اس 
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  بارے ميں ايک مختصر سا خشک اور سخت جملہ ہے کہ ان کا انجام کار جہنم ہے ۔

   36سوره رعد /
  

َْٔحَزاِب َمْن يُنِکُر بَْعَضہُ قُْل ٕاِنََّما ٔاُِمْرُت ٔاَْن ٔاَْعبَُد هللاَ َوالَٔاُْشِرَک بِِہ ٕاِلَْيِہ ۔ َوالَِّذيَن آتَْينَاھُْم اْلِکتَاَب يَْفَرُحوَن بَِما ٔاُنِزَل ٕاِلَْيَک َوِمْن ااْل ٣۶
  ٔاَْدُعو َوٕاِلَْيِہ َمآِب۔

  ترجمہ
۔ اور وه کہ جنہيں ہم نے ٓاسمانی کتاب دی ہے وه اس پر خوش ہيں کہ جو تجھ پر نازل ہوا ہے اور بعض احزاب ( اور ٣۶
) اس کے ايک حصہ کا انکار کرتے ہيں ۔ کہہ دو: ميں مامور ہوں کہ هللا کی عبادت کروں اور ا سکے لئے شريک گروه

  قرار نہ دوں ۔ ميں اس کی طرف دعوت ديتا ہوں ( سب کی ) باز گشت اسی کی طرف ہے ۔

  خدا پرست اور ديگر گروه 
مل کی طرف اشاره ہوا ہے ۔ اس ميں بتا يا گيا ہے کہ حقيقت اس ٓايت ميں ٓايات قرٓان کے نزول پر لوگوں کے مختلف رّد ع

کے متالشی اور حق جو افرد کس طرح جو کچھ پيغمبر پر نازل ہوتا تھا اس پر سر تسليم خم کرتے تھے اور خوش ہوتے 
  تھے جب کہ مخالف اورہٹ دھرم افراد اس کی مخالفت کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے ۔

ہم نے ٓاسمانی کتاب دے رکھی ہے وه اس پر خوش ہوتے ہيں جوکچھ تجھ پر نازل ہوتا ہے (و  پہلے ارشاد ہوتا ہے :جنہيں
  الذين اتيناھم الکتاب يفرحون بما انزل اليک) ۔

اور اس قسم کی تعبير پورے قرٓان ميں عام طور پر يہود و نصارٰی اور ان “ ٰاتيناھم الکتاب”اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ 
کے پيروکاروں کے بارے ميں نازل ہوئی ہے ، تو ا س ميں کوئی شک باقی نہيں رہتا کہ يہاں بی انہی جيسے ٓاسمانی مذاہب 

کی طرف اشاره ہے ۔ يعنی يہود و نصارٰی اور ان جيسے دوسرے جو ياِن حق تجھ پر ان ٓايات کے نزول پر مسرور ہوتے 
جو ان کے پاس ہيں اور دوسری طرف يہ انکے لئے ان ہيں کيونکہ ايک طرف تو وه انہيں ان نشانيوں سے ہم ٓاہنگ پاتے ہيں

خرافات سے نيز يہود و نصارٰی اور ديگر مذاہب کے ان عالم نما جاہلوں کے شر سے ٓازادی اور نجات کا سبب ہيں جنہوں 
  نے انہيں قيد و بند ميں جکڑ رکھا ہے اور فکری ٓازادی اور تکامل و ارتقائے انسانی سے محروم رکھا ہے ۔

سے مراد حضرت رسول اکرم کے اصحاب و انصار ہيں بہت “الذين ٰاتينا ھم الکتاب ” بعض مفسرين نے کہا ہے کہ  يہ جو
“ بما انزل اليک ” بعيد معلوم ہوتا ہے کيونکہ مسلمانوں کے لئے ايسی تعبير کا استعمال معمول نہيں ہے ۔ عالوه ازيں يہ با ت

  ١سے مطابقت نہيں رکھتی ۔
ہی ہوکيونکہ اس صورت ميں دونوں قرٓان کی طرف “ الکتاب“ ” ما انزل اليک ” ا الزمہ يہ ہے کہ ۔کيونکہ اس بات ک١

سے مراد کچھ اور “ ماانزل اليک ” سے مراد اور ہے اور “ الکتاب”اشاره ہيں حاالنکہ قرينہ مقابلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 
  ہے ۔

ہيں کيونکہ يہوديوں کا اصلی مرکز اگر چہ مدينہ اور خيبر تھے نيز جو کچھ کہا گيا سوره رعد کا مکی ہونا اس کے منافی ن
اور عيسائيوں کا اصلی مرکز نجران وغيره تھا پھر بھی اس ميں شک نہيں کہ وه مکہ ٓاتے جاتے تھے اور مکہ ميں ان کے 

پر کہ جو يہودی خداکے  افکار و نظر يات اور ثقافت کا تھوڑا بہت اثر تھا ۔ اسی بناء پر مکہ کے لوگ ان انشانيونکے بنا ء
ٓاخری پيغمبر کے بارے ميں بيان کرتے تھے ان ميں سے ايسے پيغمبر کے ظہور کے انتظار مينرہتے تھے ۔ ( اس سلسلے 
ميں ورقہ بن نوفل اور اس قسم کے ديگر افراد کے واقعا مشہور ہيں ) ۔ قرٓان مجيد کی ديگر سورتوں ميں بھی اس بات کے 

۵٢ميں سے سچ مومنين پيغمبر اسالم پر ٓايات ِ قرٓان کے نزول سے خوش تھے ۔ سوره قصص کی ٓايہ  شواہد ہيں کہ اہل کتاب
  ميں ہے :

  الذين اتينا ھم الکتاب من قبلہ ھم بہ ئومنون
  جنہيں ہم نے اس سے پہلے ٓاسمانی کتاب دی تھی وه اس قرٓان پر ايمان رکھتے تھے ۔

زاب مينسے ايک جماعت ہے کہ جس پر قومی و مذہبی تعصب اور ايسے دوسرے اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے : ليکن اح
نہيں کہتا کيونکہ وه اپنی آسمانی کتب کے سامنے بھی سر تسليم “ اہل کتاب ” تعصبات کا غلبہ تھا ۔ اسی بناء پر قرٓان انہيں 

اپنے اپنے گروه کے راستے پر  اور مختلف گروه تھے کہ جو صرف“ احزاب” خم نہيں کئے ہوئے ۔ بلکہ حقيقت ميں وه 
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چلتے تھے ۔ يہ گروه ره اس چيز کاانکار کرديتے تھے کہ جو ان کے اپنے ميالن ، طريقے او رپہلے سے کئے گئے 
  فيصلوں سے ہم ٓاہنگ نہ ہوتی۔

ظ کے مشرکين کی طرف اشاره ہو کيونکہ سوره احزاب مين بھی ان کا اس لف“ احزاب” يہ احتمال بھی ذکر کيا گيا ہے کہ 
ذريعے ذکر کيا گيا ہے ۔ اصل ميں ان کا کوئی دين و مذہب نہ تھا بلکہ وه بکھرے ہوئے گروه اور احزاب تھے کہ جو قرٓان 

  اور اسالم کی مخالفت ميں متحد تھے ۔
عظيم مفسر مر حوم طبرسی اور بعض دوسرے مفسرين نے ابن عباس سے نقل کيا ہے کہ مندرجہ باال ٓايت صفِت رحمن کے 

ھ خدا وند عالم کی توصيف سے بت پرستوں کے انکار کی طرف اشار ه ہے کہ جب اہل کتاب خصوصاً يہودی اس سات
کی موجودگی پرخوشی کا اظہار کرتے تھے اور مشرکين ِ “ رحمن ” توصيف سے ٓاشنائی کی بناء پر قرٓانی ٓايات ميں لفظ

  ۔مکہ کہ جو اس صفت سے نا ٓاشنا تھے ، اس کا مذاق اڑاتے تھے 
ٓايت کے ٓاخر ميں پيغمبر اکرم کو حکم ديا گيا ہے کہ اس کی اور اس کی مخالفت او رہٹ دھرمی کی پر واه نہ کروبلکہ اپنے 

کہو: ميں مامور ہوں کہ صرف هللا کی پرستش کروں کہ جو يکتا و يگانہ خدا ” حقيقی خط اور صراط مستقيم پر قائم رہو اور 
ئل نہ ہوں ميں صرف اس کی طرف دعوت ديتا ہوں اور ميری اور سب کی باز گشت ہے اور اس کے لئے کسی شريک کا قا

  قل امرت ان اعبد هللا وال اشرک بہ اليہ ادعوا و اليہ مٰاب) ۔“(اسی کی طرف ہے 
يہانس طرف اشاره ہے کہ سچے موحد اور حقيقی خدا پرست کا خدا کے فرامين کے سامنے سر تسليم خم کرنے کے عالوه 

اور پروگرام نہيں ہے وه ان تمام امور کے لئے فرماں بردار ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوتے ہين اور ان  کوئی راستہ
کے بار ے ميں کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے کا قائل نہيں ہوتا ۔ ايسا نہيں ہوتاکہ جس چيز کے بارے ميں اس کی رغبت ہو 

  ی مخالفت کرے اور انکار کردے ۔اسے قبول کرلے اور جس کے بارے ميں ميالن نہ ہو اس ک

  ايک اہم نکتہ 
ايمان اور اجتماعی وابستگياں : زير نظر ٓايت ميں ہم نے ديکھا ہے کہ خدا کس طرح يہود و نصارٰی ميں سے سچے مومنين 

دے رہا قرا ر “ احزاب” سے تعبير کرہاہے اور جو لوگ اپنے تعصبات اور ہوا و ہوس کے تابع تھے انہيں “ اہل کتاب ” کو 
ہے ۔ امر صدر اسالم اور پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و الہ وسلم کے ہم عصر يہود و نصارٰی ميں منحصر نہيں بلکہ حقيقی 
مومنين اور ايمان کے دعويداروں ميں ہميشہ يہی فرق رہا ہے کہ سچے مومنين فرامين حق کے سامنے تسليم محض ہوتے 

نہيں ہوتے يعنی اپنی خواہش و رغبت کو ان کے تحت رکھتے ہيں ۔ ايسے ہی لوگوں ہيناور ان مين تفريق و تبعيض کے قائل 
  کے لئے اہل کتاب اور اہل ايمان کا لقب سجتا ہے ۔

کا مصداق ہيں يعنی جو کچھ ان کی ذاتی سوچ ، رغبت اور ہوا ہوس سے ہم “ نٔومن ببعض ونکفر ببعض” ليکن وه کہ جو 
کچھ ايسا نہيں اس کا انکار کرديتے ہيں يا کچھ ان کے فائدے ميں ہے اسے مان ليتے ٓاہنگ ہے اسے قبول کر ليتے اور جو 

ہيں اور جو ان کے ذاتی مفادات کے خالف ہے ا س کا انکار کرديتے ہيں وه نہ حقيقی مسلمان ہيں اور نہ سچے مومن بلکہ 
ئے تعليمان ِ اسالم اور احکام دين مينہميشہ وه تو اجتماعی وابستگياں رکھتے اور اپنے مقاصد دين ميں تالش کرتے ہيں اسی ل

 تبعيض کے قائل ہوتے ہيں ۔

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   40تا 37سوره رعد / 
  

  ْن هللاِ ِمْن َولِیٍّ َوالََواٍق۔۔ َوَکَذلَِک ٔاَنَزْلنَاهُ ُحْکًما َعَربِيًّا َولَِئْن اتَّبَْعَت ٔاَْھَوائَھُْم بَْعَدَما َجائََک ِمْن اْلِعْلِم َما لََک مِ ٣٧
يَّةً َوَما َکاَن لَِرُسوٍل ٔاَْن يَأْتِ ٣٨   َی بِآيٍَة ٕاِالَّ بِإِْذِن هللاِ لُِکلِّ ٔاََجٍل ِکتَاٌب ۔۔ َولَقَْد ٔاَْرَسْلنَا ُرُساًل ِمْن قَْبلَِک َوَجَعْلنَا لَھُْم ٔاَْزَواًجا َوُذرِّ
  ۔ يَْمُحوا هللاُ َما يََشاُء َويُْثبُِت َوِعْنَدهُ ٔاُمُّ اْلِکتَاِب ٣٩
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  اُب ۔۔ َوٕاِْن َما نُِريَنََّک بَْعَض الَِّذی نَِعُدھُْم ٔاْو نَتََوفَّيَنََّک فَإِنََّما َعلَْيَک اْلباََلُغ َوَعلَْينَا اْلِحسَ ۴٠

  ترجمہ
۔ جس طرح (کہ ہم نے گزشتہ انبياء کو ٓاسمانی کتاب دی ہے ) تجھ پر بھی واضح اور صريح فرمان نازل کيا ہے اور ٣٧

اس ٓاگاہی ٓاجائے کہ بعد اگران کی خواہشات کی پيروی کرے تو خدا کے سامنے کوئی تيری حمايت کرنے واال اور تيرے پ
  بچا نے واال نہيں ہوگا ۔

۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھيجے ہيں اور ان کی بيوبياں اور اوالد بھی تھی اور کوئی رسول حکم خدا کے ٣٨
  ہيں السکتا تھا، ہر زمانہ ايک کتاب رکھتا ہے (او رہر کام کے لئے وقت مقرر ہے ) ۔بغير(اپنی طرف سے )کوئی معجزه ن

  ۔ خدا جسے چاہتا ہے محو کرديتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبات عطا کرتا ہے اور ام الکتاب اس کے پاس ہے ۔٣٩
ٔں کے ٓانے سے پہلے ) ہم تجھے۔ اور وه بعض سزائيں کہ جن کا ہم نے ان سے وعده کيا ہے تجھے دکھائيں يا ( ان سزاو۴٠

  مارديں تو ہرحالت ميں تو فقط ابالغ پر مامور ہے اور (ان کا )حساب ہمارے ذمہ ہے ۔

  قطعی اور قابل ِ تغير حوادث 
  ان ٓايا ت ميں بھی نبوت سے مربوط مسائل کا سلسلہ جاری ہے ۔

بياء پر ٓاسمانی کتاب نازل کی ويسے ہی يہ قرٓان بھی تم پر پہلی ٓايت ميں فرمايا گيا ہے : جيسے ہم نے اہل کتاب اور گزشتہ ان
  نازل کيا ہے اس حالت ميں کہ يہ واضح و ٓاشکار احکام پر مشتمل ہے ( َوَکَذلَِک ٔاَنَزْلنَاهُ ُحْکًما َعَربِيًّا ) ۔

  فصيح اور واضح گفتگو کے معنی ميں ہے :“ عربی ” جيسا کہ راغب نے مفردات ميں کہا ہے 
  لبين من الکالمالفصيح ا

  ۔“جو عورت اپنی عفت و پاکدامنی سے ٓاگاه ہو:” تو اس کامفہوم ہے “امرٔاة روبة:” لٰہذا جس وقت کہا جاتا ہے 
  اس کے بعد راغب مزيد کہتا ہے :

  قولہ حکماًعربياً قيل معناه مفصحاً يحق الھق ويبطل الباطل
ً ” يہ جو خدا نے فرمايا ہے  ايسی واضح اور ٓاشکار گفتگو جو حق کو ثابت کرتی ہے اور باطل اس کا مفہوم ہے“ حکماً عربيا

  کا بطالن کرتی ہے ۔
کے معنی ميں ہے کيونکہ لغت ميں يہ لفظ اس معنی ميں بھی “ شريف ”يہاں “ عربی”يہ احتمال بھی ذکر کيا گيا ہے کہ 

و ٓاشکار ہيں اور اسے غلط فائده ٓاياہے ۔ اس طرح اس صفت سے قرٓان کی توصيف مراد يہ ہے کہ ا س کے احکام واضح 
اٹھا نے اور مختلف تعبيروں کی گنجائش نہيں ہے ۔ اسی لئے اس تعبير کے بعد ديگر ٓايات ميں استقامت ، ٹيڑھا پن نہ ہونے 

  ميں ہے : ٢٨اور ی اعلم و ٓاگہی کا ذکر کيا گيا ہے ۔ سوره زمر کی ٓايت 
  قرٰانا عربياً غير ذی عوج

  ہ جو ہر قسم کی کجی اور ٹيڑھ پن سے پاک ہے ۔يہ ٓاشکار قرٓان ہے ک
  ميں ہے : ٣سورهٔ  حٓم سجده کی ٓايہ 

  کتاب فصلت ٰاياتہ قرٰاناً عربياً لقوم يعلمون
  يہ وه کتاب ہے کہ جس کی ٓايات تشريح شده ہيں اور يہ ان کے لئے واضح و ٓاشکار قرٓان ہے کہ جو جانناچاہے ۔

سے مراد بيان کا واضح ، روشن اور پيچ و خم سے “ عربيت” جملہ تائيد کرتا ہے کہ  اس طرح اس ٓايت ميں قبل اور بعد کا
  خالی ہونا چاہے۔

اور اس قسم کے ديگر الفاظ بھی “ لسان عربی مبين” يہ تعبير قرٓان کی سات سورتوں ميں ٓائی ہے ليکن چند ايک مواقع پر 
  واضح اور ابہام سے خالی ہونا، ميں ہو۔ ٓائے ہيں ۔ ممکن ہے وه بھی اسی معنی يعنی بيان کا روشن ،

البتہ اس خاص موقع پر ہوسکتا ہے عربی زبان کی طرف اشاره ہو کيونکہ خدا ہر نبی کو اس کی اپنی قوم کی زبان ميں 
مبعوث کرتا تھا تاکہ وه سب سے پہلے اپنی قوم کو ہدايت کرے ا س کے بعد اس انقالب کا دامن دوسری جگہوں تک پھيالئے

  ۔
کے بعدتہديد ٓاميز اور قاطع لہجے ميں پيغمبر کو خطاب کرتے ہوئے فرماياگيا ہے :جب تک حقيقت تجھ پر ٓاشکار اس 

ہوجائے تو اس کے بعد اگر تو ان کی خواہشات کی پيروی کرے تو تمہيں خدائی عذاب کے ذريعے سزا ہو گی (َولَئِْن اتَّبَْعَت 
  ِعْلِم َما لََک ِمْن هللاِ ِمْن َوِلیٍّ َوالََواٍق) ۔ٔاَْھَوائَھُْم بَْعَدَما َجائََک ِمْن الْ 

پيغمبر اکرم کے مقام عصمت ، معرفت اور علم و ٓاگہی کی وجہ سے اگر چہ ان کے لئے انحراف کااحتمال يقينا نہيں ہے 
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اس کی کسی ليکن يہ الفاظ اوالً تو واضح کرتے ہيں کہ خدا کسی شخص کے ساتھ خصوصی ارتباط نہيں رکھتا بالفاظ ديگر 
سے کوئی رشتہ داری نہيں ہے يہاں تک کہ اگر پيغمبر کا مقام بلند و باال ہے تو ان کی تسليم و عبوديت اور ايمان و استقامت 

  کی بناء پر ہے ۔
ثانياًيہ بات دوسروں کے لئے تاکيد ہے کہ جہاں پيغمبر جيسی ہستی راِه حق سے انحراف اور باطل راستے کی طرف ميالن 

  ميں خدائی سز اسے بچ نہيں سکتی تو پر دوسروں کی حيثيت واضح ہے ۔کی صورت 
يہ بعينہ اس طرح ہے کہ کوئی شخص اپنے اچھے اور نيک بيٹے کو مخاطب کرکے کہے ، اگر تو اپنا ہاتھ غلط کاريوں سے

  ٓالوده کرے تو ميں تجھے سزادوں گا تاکہ دوسروں کو اپنا حساب کتاب معلوم ہو جائے ۔
نگہدار) اگر چہ معنی کے لحاظ سے “ ( واق” سر پرستو محافظ) اور “ ولی ” ی ياد ررکھنے کے قابل ہے کہ يہ نکتہ بھ

ايک دوسرے کے مشابہ ہيں تاہم ان ميں فرق يہ ہے کہ ايک مثبت پہلو کو بيان کرتا ہے اور دوسرا منفی پہلو کو ۔ ايک 
  حفاظت کرنے والے کے معنی ميں ۔ نصرت و مدد کرنے والے کے معنی ميں ہے اور دوسرا دفاع اور

بعد والی ٓايت در حقيقت ان مختلف اعتراضات ک اجواب ہے کہ جو دشمن ٓاپ کر کرتے تھے ۔ ان ميں سے ايک گروه کہتا 
تھا کہ کيا يہ ممکن ہے کہ پيغمبر نوِع بشر ميں سے ہو اور اس کی بيوی اور بچے ہوں تو مندرجہ باال ٓايت انہيں جواب ديتے

ہتی ہے : يہ کوئی نئی بات نہيں ہے ہم نے تجھ سے پہلے بہت سے رسول بھيجے ہيں ۔ ان کی بيوياں بھی تھيں اور ہوئے ک
يَّةً ) ۔   ١اوالد بھی ( َولَقَْد ٔاَْرَسْلنَا ُرُساًل ِمْن قَْبلَِک َوَجَعْلنَا لَھُْم ٔاَْزَواًجا َوُذرِّ

اء سے نا واقف تھے يا اپنے ٓاپ کو نادانی او رجہالت ميں رکھے ان کے اعتراض سے ظاہر ہوتا ہے کہ وه تو تاريخ ِ انبي
  ہوئے تھے ورنہ يہ اعتراض نہ کرتے ۔

دوسرا يہ کہ انہيں توقع تھی کہ وه جو معجزه بھی تجويز کريں اور جوبھی ان کی خواہشات کا تقاضا ہو ٓاپ اسے انجام ديں ( 
کوئی رسول حکم ِ خدا کے بغير کوئی معجزه پيش نہيں ” چاہيئے کہ  چاہے وه ايمان الئيں يا نہ الئيں ) ليکن انہيں جاننا

  (َوَما َکاَن لَِرُسوٍل ٔاَْن يَأِْتَی بِآيٍَة ٕاِالَّ بِإِْذِن هللا ِ ) ۔“ کرسکتا 
کرديا تيسرا اعتراض يہ کيا جاتا تھا کہ پيغمبر اسالم کيوں ٓائے ہيں اور انہوں نے تورات يا انجيل کے احکام کو کيوں تبديل 

ہے ، کيا يہ ٓاسمانی کتاب نہيں ہيں اور خدا کی طرف سے نازل نہيں ہوئيں ؟ کيا يہ ممکن ہے کہ خدا اپنا حکم تبديل کردے ؟ 
( يہ اعتراض خصوصاًاس امر سے پوری طرح ہم ٓاہنگ ہے کہ يہودی نسِخ احکام کے ناممکن ہونے کا عقيده رکھتے تھے ) 

  ۔
ميں انہيں جواب ديتی ہے :ہر زمانے کے لئے ايک حکم اور قانون مقرر ہوا ہے ( تاکہ زير نظر ٓايت اپنے ٓاخری جملے 

  بشريت اپنے ٓاخری بلوغ تک پہنچ جائے اور ٓاخری حکم صادر ہو)( لُِکلِّ ٔاََجٍل ِکتَاٌب ) ۔
يونکہ تکامل ِ حيات لٰہذا مقام تعجب نہيں کہ ايک دن وه تورات نازل کرے ، دوسرے دن انجيل نازل کرے اور پھر قرٓان ۔ ک

  کے لئے مختلف اور گونا گون پو گراموں کی ضرورت ہے ۔
ان لوگوں ک اجواب ہو جو کہتے ہيں کہ اگر پيغمبر سچ کہتا ہے تو پھر کيوں خدائی “ لکل اجل کتاب ”يہ احتمال بھی ہے کہ 

ايک وقت ہے اورکوئی چيز حساب و  عذاب اس کے مخالف کا قلع قمع نہيں کرتا۔ قرٓان انہيں جواب ديتا ہے کہ ہر چيز کا
  2کتاب کے بغير نہيں ہے ۔ سزا اور عذاب کا وقت بھی ٓاپہنچے گا۔ 

جو کچھ گزشتہ ٓايت کے ٓاخر ميں کہا گيا ہے بعد والی ٓايت اس کے لئے تاکيد و استدالل کی حيثيت رکھتی ہے اور وه يہ کہ 
  ا گيا ہے :ہر حادثے اور حکم کے لئے ايک معين زمانہ ہے جيسا کہ کہ

  ان االمور مرھونة باوقاتھا
خدا جو چيز چاہتا ہے ” اور اگر ديکھتے ہو کہ بعض ٓاسمانی کتب ديگر کتب کی جگہ ليتی ہيں تو اس کی وجہ يہ ہے کہ 

محو کرديتا ہے جيسے وه اپنے ارادے اور حکمت کے تقاضے سے کچھ امر کا اثبات کرتا ہے نيز کتاِب اصلی اور ام الکتاب
  پاس ہے ( يَْمُحوا هللاُ َما يََشاُء َويُْثبُِت َوِعْنَدهُ ٔاُمُّ اْلِکتَاِب ) ۔ اس کے

ٓاخر ميں مزيد تاکيد کے طور پر ان عذابوں کاذکر ہے کہ پيغمبر جن کا وعده کرتے تھے اور وه ان کا انتظار کرتے تھے ۔ 
نہيں کی ۔ ارشاد ہوتا ہے : اور بعض امور  يہاں تک کہ اعتراض کرتے تھے کہ تمہارے وعدے نے عملی شکل کيوں اختيار

کہ جن کا ہم نے وعده کررکھا ہے ( يعنی تيری کاميابی ، ان کی شکست، تيرے پيروکاروں کی رہائی اور ان کے پيرو 
کاروں کی اسارت) ہم تجھے تيری زندگی ميں دکھائيں يا ان وعدوں پر عمل در ٓامد سے پہلے تجھے اس دنيا سے لے جائيں 

مہ داری بہر صورت پر عمل در ٓامد سے پہلے تجھے اس دنيا سے لے جائيں تيری ذمہ داری بہر صورت ابالغ تيری ذ
نََّما َعلَْيَک اْلباََلُغ رسالت ہے اور ہماری ذمہ داری ان سے حساب لينا ہے ( َوٕاِْن َما نُِريَنََّک بَْعَض الَِّذی نَِعُدھُْم ٔاَْو نَتََوفَّيَنََّک فَإِ 

  نَا اْلِحَساُب ) ۔َوَعلَيْ 
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..............  

۔ بعض مفسرين نے اس ٓايت کے لئے ايک شان نزول ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ يہ ٓايت ان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے پيغمبر اکرم١
 ر پيش نہيں تھا ۔کی ايک سے زياده ازواج ہونے پر اعتراض کيا تھا حاالنکہ سوره رعد مکی ہے اور مکہ ميں تعداد ازواج کا معاملہ د

۔ البتہ اس معنی کے مطابق ، جيسا کہ بعض مفسرين نے کہا ہے کہ مندرجہ باال جملے مينتقديم و تاخير کا قائل ہو نا پڑے گا اور يہ 2
  تھا ( غور کيجئے گا) ۔“ لکل کتاب اجل ”کہنا پرے گا کہ تقدير ميں 

  دو اہم نکات 

مندرجہ باال ٓايات ميں اگرچہ انبياء پر نزول معجزات يا ٓاسمانی “ هللا مايشاء ويثبت يمحو :”۔لوح محو و اثبات اور ام الکتاب ١
کتب کے نازل ہونے کے بارے ميں ٓايا ہے ليکن اس ميں ايک عمومی قانون بيان کيا گيا ہے کہ جس کی طرف مختلف منابع ِ 

ختلف حوادث کے دو مرحلے ہيں ۔ ايک مرحلہ اسالمی ميں بھی اشاره ہواہے اور وه يہ کہ تحقق موجو دات اور عالم کے م
اسی کی طرف اشاره ہے“ ام الکتاب ” قطعيت ہے کہ جس ميں کسی قسم کا کوئی تغير و تبدل نہيں ہوتا (مذکوره باالٓايت ميں 

 ) ۔ دوسرا مرحلہ غير قطعی ہے ۔ دوسرے لفظوں ميں يہ مشروط ہے کہ اس مرحلے ميں تبديلی ممکن ہے لٰہذا اسے مرحلۂ 
  محوو اثبات کہتے ہيں ۔

بھی کہا جاتا ہے ۔ گويا ان ميں سے ايک لوح ميں جو کچھ لکھا گيا ہے “ لوح محو و اثبات”اور “ لوح محفوظ ” کبھی انہيں 
اس ميں کوئی تبديلی نہيں ہوتی اور وه بالکل محفوظہے ليکن دوسری ميں ممکن ہے کوئی چيز لکھی جائے اور پھر محو ہو 

  جگہ دوسری چيز لکھی جائے ۔جائے اور اس کی 
حقيقت ِ امر يہ ہے کہ کبھی ايک حادثہ پر ہم ا س کے ناقص اسباب کے ساتھ نظر ڈالتے ہيں ۔ مثالً زہر قاتل کی طبيعت کا 

تقاضا ہے کہ انسان کو ختم کردے ، اسے نظر ميں رکھتے ہوئے ہم کہتے ہيں کہ جو شخص اسے کھائے گامر جائے گا مگر
بھی ہے اگر اس کے بعد اسے کھا ليا تو اس کے اثرات “ ضد زہر ” تے ہيں کہ اس زہر کے لئے ايک اس سے بے خبر ہو

کے بارے ميں با ت کرنا مناسب نہ سمجھيں) “ ضد زہر” ختم ہو جائيں گے ( البتہ ممکن ہے ہم بے خبر تو نہ ہوں ليکن اس 
  ۔

ہے “ لوح ِ محو و اثبات ” نہيں رکھتا يعنی اس مقام پر  اب ہم ديکھ رہے ہيں کہ يہ حادثہ زہر کھانے سے موت، قطعی پہلو
کہ جس ميں دوسرے حوادث پرنظررکھتے ہوئے تغير ممکن ہے ليکن اگر حاثے کو ا س کی علت ِ تامہ يعنی مقتضٰی کے 

کھانے  وجود ، تمام شرائط کی موجود گی او ر تمام موانع کے خاتمے کے ساتھ نظر ميں رکھيں (مندرجہ باال مثال ميں زہر
نہ کھانے کے ساتھ نظر ميں رکھيں ) تو پھر يہاں حادثہ قطعی ہے اور اصطالح کے مطابق اس کی جگہ “ ضد زہر ”اور 

  لوح محفوظ اور ام الکتاب ميں ہے اور اس ميں کوئی تغير نہيں ہوتا ۔
مقتضيات اور علل ِ ناقصہ” يہ بات ايک اور طرح سے بيان کی جاسکتی ہے اور وه يہ کہ خدا کے علم کے دو مرحلے ہيں ۔ 

جو دوسرے مرحلے سے مربوط ہے اسے علم الکتاب اور لوح محفوظ کہا جا تا ہے او رجو“ علل تامہ کا علم ”اور “ کا علم 
پہلے مرحلے سے مر بوط ہے اسے لوح محو و اثبات سے تعبير کرتے ہيں ورنہ ٓاسمان کے کسی گوشے ميں کوئی لوح اور

  کہ جس پر کوئی چيز لکھی جاتی ہو يا مٹا کر اس پر دوسری چيز لکھی جاتی ہو۔ تختی نہيں رکھی ہوئی
يہاں سے منابع اسالمی کے مطالعہ سے سامنے ٓانے والے بہت سے سواالت کا جواب ديا جاسکتا ہے کيونکہ کبھی کبھی 

ليکن ہم بعض اوقات اس ميں ايسا  روايات يا بعض قرٓانی ٓايات ميں ہم پڑھتے ہيں کہ فالں کام فالں نتيجے کا سبب بنتا ہے
نتيجہ نہيں ديکھے۔ايسا اس لئے ہوتا ہے کہ اس نتيجہ کا حصول بعض شرائط يا موانع کا حامل ہوتا ہے کہ جو شرط پوری نہ

  ہونے يا رکاوٹ دور نہ ہونے کی وجہ سے نہيں ہو پاتا۔
ٓائمہ عليہم السالم کے علم کے بارے ميں ہيں ان کا  نيز بہت سی روايات کہ جو لوِح محفوظ ، لوح محو و اثبات او رانبياء و

  مفہوم اس بحث سے واضح ہو جاتا ہے ۔ ان ميں سے چند روايات ہم بطور نمونہ پيش کرتے ہيں :
امير المومنين علی عليہ السالم سے منقول ہے کہ ٓاپ نے مندر جہ باال ٓايت کے بارے ميں رسول هللا سے سوال کيا تو ) ١( 

  ايا :حضور نے فرم
ال قرن عينيک بتفسير ھا والقرن عين امتی بعدی بتفسير ھا، الصدقة علی وجھھا وبر الوالدين و اصطناع المعروف يحول الشقاء

  سعادة، ويزيد فی العمر، وقی مصادع السوء ۔
ورت مندوں کی اس ٓايت کی تفسير ميں تيری ٓانکھوں کو روشن کرونگا اور اسی طرح اپنے بعد اپنی امت کی ٓانکھوں کو ضر

صحيح طريقے سے مدد کرنا ۔ماں باپ سے نيکی کرنا اور اچھے کام انجام دينا شقاوقت کو سعادت ميں ديتا بدل ہے ،زدگی 
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  ۔) ۴١٩ص ١١کو طوالنی کرديتا ہے اور خطرات سے بچا تا ہے ۔ ( الميزان جلد
۔ يہاں تک کہ اگر انسان نے ايسے اعمال انجام  يہ اس طرف اشاره ہے کہ سعادت و شقاوت کو حتمی اورناقابل تغير امر نہيں

ديئے ہوں کہ جن کی وجہ سے بدبختيوں کی صف ميں شامل ہو تو وه اپنی جگہ تبديل کرکے اورنيکيوں کا رخ کرکے 
خصوصاًمخلوق خدا کی مدد اور خدمت کرکے اپنی سر نوشت کوبدل سکتا ہے کيونکہ ان امورکامقام لوِح محو و اثبات ہے نہ

الکتاب۔توجہ رہے کہ جوکچھ مندرجہ حديث ميں ٓايا ہے وه مفہوم ٓايت کا ايک حصہ ہے کہ ايک مثال کے طور پر بيان  کہ ام
  ہوا ہے ۔

  امام باقر عليہ السالم سے منقول ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:) ٢(
  محو مايشاء ويثبت منھا مايشاءمن االمور محتومة کائنة المھالة، ومن االمور امور موقوفة عند هللا ، يقدم فيھا مايشاء و ي

کچھ امور حوادث حتمی ہيں کہ جو يقينارونما ہوتے ہيں اور بعض خدا کے ہانکچھ شرائط کے ساتھ مشروط ہوتے ہيں وه 
  ۔) ۴١٩ص ١١جس ميں مصلحت ديکھتاہے اسے مقدم کرديتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت کرديتا ہے ۔ ( الميزان جلد

  بن الحسين زين العابدين عليہ السالم فرماکرتے تھے :نيز مرقوم ہے کہ امام علی 
  الوالية فی کتاب هللا لحدثتکم بما کان مايکون الٰی يوم القيامة ، فقلت لہ ٰاية فقال قال هللا: يمحوا هللا مايشاء و عنده ام الکتاب

  بر ديتا۔اگر قرٓان ميں ايک حديث نہ ہوتی تو ميں گزشتہ اور ٓائنده قيامت تک حوادث کی تمہيں خ
  راوی حديث کہتا ہے : ميں نے عرض کيا کہ کونسی ٓايت ہے تو فرمايا:

  ۔) ۵١٢ص  ٢خدا فرماتا ہے : يمحو ا هللا مايشاء و يثبت و عند ه ام الکتاب( نور الثقلين ،جلد 
محو و اثباتيہ حديث اس بات کی دليل ہے کہ مختلف حوادث کے متعلق دين کے عظيم راہبروں کے کم از کم کچھ علوم لوح 

سے مربوط ہيں اور لوح محفوظ اپنی تمام خصوصيات کے ساتھ اسے مخصوص ہے اوروه اس کے کچھ حصے کی کہ جو 
  ميں مصلحت سمجھتا ہے اپنے خاص بندون کو تعليم دے ديتا ہے ۔
  و ان کنت من االشقياء فامحنی من االشقایء و اکتبنی من السعدائ

ميں سے خذف کرکے مجھے سعادت مندوں ميں لکھ دے ( يعنی مجھے اس کام کی اگر شقاوت مندوں ميں سے ہونتو ان 
  توفيق دے) ۔

بہرحال جيسا کہ کہا جاچکا ہے محو و اثبات کا ايک جامع مفہوم ہے ۔ شرائط کی تبديلی اور موانع کی موجود گی کے زير 
اق کی نشاندہی کی ہے مثالً انہوں نے اثر اس ميں ہر قسم کی تبديلی شامل ہے اور يہ جوبعض مفسرين نے کسی خاص مصد

کہا ہے کہ يہ تو بہ کے زير اثر گناہوں کے محو ہونے ياحاالت بدلنے سے روزی کم يازياده ہونے يا اس قسم کے امور کی 
  طرف اشاره ہے ان ميں سے ہربات اسی صورت ميں صحيح ہوسکتی ہے جب مراد ايک مصداق بيان کرنا ہو۔

  کے بارے ميں ہے ۔“ بداء”ر سنی ميں جو ايک پيچيده بحث پيدا ہو گئی ہے وه مسئلہ۔ بداء کيا ہے ؟ شيعہ او٢
  فخر رازی اپنی تفسيروں ميں زير بحث ٓايت کے ذيل ميں کہتا ہے :۔

جائز ہے اور ان کے نزديک بدا کی حقيقت يہ ہے کہ ايک شخص ايک چيز کا “ بدا”شيعوں کا عقيده ہے کہ خدا کے لئے 
يمحوا ”ہرہو جائے کہ حقيقت اس کے اعتقاد کے برخالف ہے اور يہ بات ثابت کرنے کے لئے انہوں نے معتقد ہو پرپھر ظا
  کی ٓايت کا سہارا ليا ہے ۔“ هللا مايشاء و يثبت

  فخر رازی مزيد کہتا ہے :
  محال ہے۔يہ عقيده باطل ہے کيونکہ علم ِ خدا اس کی ذات کے لوازم ميں سے ہے اور جو ايسا ہو اس ميں تغير و تبدل 

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسئلہ بداکے بارے ميں شيعہ عقيده سے عدم ٓاگاہی اور العلمی کے سبب بہت سے اہل سنت 
  بھائيوں نے شيعوں کی طرف ايسی ناروا نسبتيں دی ہيں۔ اس کی وضاحت يہ ہے :

يہ لفظ پشيمانی کے معنی ميں بھی ٓايا ٓاشکار ہونے اور پوری طرح واضح ہونے کے معنی ميں ہے نيز “ بداء”لغت ميں لفظ 
  ہے کيونکہ جو شخص پشيمان ہوتا ہے يقينااسے کوئی نئی چيز پيش ٓاتی ہے ۔

اس ميں شک نہيں کہ اس معنی ٰ کے لحاظ سے خدا کے بارے ميں بداء کاکوئی مفہوم نہيں اور ممکن نہيں ۔ اور کسی عقلمند 
ہوکہ کوئی مطلب خدا سے پوشيده ہوتا ہے اور پھر وقت گزرنے سے اس پر اور دانا کے لئے ممکن نہيں کہ اسے يہ احتمال 

ٓاشکار ہوجاتا ہے ۔اصولی طور پر يہ بات صريح کفر ہے اورکھٹکنے والی ہے ۔ اس بات کا الزمی مطلب يہ ہے کہ خدا کی 
ائے حاشاوکل شيعہ ذات ِ پاک کی طرف جہالت کی نسبت دی جائے اور اس کی ذات کومحل تغير اور محل حوادث سمجھا ج

  اماميہ ذات پروردگار اور خدائے اليزال کے بارے ميں ايسا احتمال ہر گز نہيں رکھتے ۔
جس ميں شيعہ کا بداء کا عقيده رکھتے ہيں اور اس پر اصرار کرتے ہيں او رجس کے مطابق رواياِت اہل بيت ميں ٓاياہے کہ 

  ماعرف هللا حق معرفتہ من لم يعرفہ بالبداء



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

 
 

اکثر ايسا ہوا ہے کہ ہم علل و اسباب کے ظواہر کے مطابق محسوس کرتے ہيں کہ ايک واقعہ و قوع پذير ہو گا يا  وه يہ کہ
کسی پيغمبر کو ايسا واقعہ پيش ٓانے کی خبر دی گئی حاالنکہ ہم بعد ميں ديکھتے ہيں ايسا واقع نہيں ہوا تو اس موقع پر ہم 

امر کو ہم واقع شده سمجھتے تھے اور اس کے رونما ہونے کو يقينی جانتے واقع ہوا ہے يعنی جس “ بداء” کہتے ہيں کہ 
  تھے اس کے خالف ظاہر ہوا۔

اس بات کی بنياد اور اصلی علم وہی ہے جو گزشتہ بحث مينبيان ہوچکی ہے اور وه يہ کہ بعض اوقات ہماری ٓاگاہی کا تعلق 
پاتے اور ہم اس کے مطابق فيصلہ کرديتے ہيں اور اس کے صرف علل ناقصہ سے ہوتا ہے اور ہم شرائط و موانع نہيں ديکھ

بعد جب شرط کے فقدان يا مانع کے وجود سے سامنا کرنا پڑتا ہے اور جس کی ہم توقع کررہے ہوتے ہيں اس کے خالف 
  واقع ہو جاتا ہے تو ہم ان کے مسائل کی طرف متوجہ ہوتے ہيں ۔

يا امام لوح محوو اثبات سے ٓاگاہی حاصل کرليتے ہيں جب کہ يہ طبعا ً قابل اسی طرح کبھی امام پيغمبر يا امام لوح پيغمبر 
  تغير ہے اور پھر موانع پيش ٓانے اور شرائط مفقود ہونے کی بناء پر اس طرح رونما نہيں ہوتا۔

مسلمانوں کےکا ٓاپس ميں موازنہ کرنا چاہيئے ۔ ہم جانتے ہيں کہ تما“ بداء”اور “نسخ ” اس حقيقت کو واضح کرنے کے لئے 
نزديک نسخ احکام جائز ہے ۔ يعنی ممکن ہے ايک حکم شريعت ميں نازل ہو اور لوگ سمجھيں کہ يہ ابدی حکم ہے ليکن 
پھر وه ذات ِپيغمبر کے ذريعے منسوخ قرار پاجائے اور اس کی جگہ دوسرا ٓاجائے (جيسے ہم نے تفسير ، فقہ اور حديث 

  ہے ) ۔ ميں قبلہ کی تبديلی کے بارے ميں پڑھا
کی ايک قسم ہے ليکن عام طور پر امور تشريعی اور احکام و قوانين ميں اسے نسخ کہتے ہيں اور مور “ بداء”يہ درحقيقت 

تکوينی ميں بداء ايک قسم کا نسخ ہے ۔ کيا کوئی شخص ايسے منطقی امر کا انکار کرسکتا ہے سوائے ايسے شخص کے جو
ق نہ کر سکے يا يہ کہ وه شيعياِن اہل بيت کے خالف ہونے والے منحوس پراپيکنڈا علت ِتامہ اور علت ناقصہ کے درميان فر

  کا شکار ہو جائے اور اس کا تعصب اسے اجازت نہ دے کہ شيعہ عقائد کا مطالعہ خود ان کی کتب سے کرے ۔
ے بارے ميں شيعوں کے کے ذيل ميں بداء ک“ يمحو هللا مايشاء هللا و يثبت ”تعجب کی بات يہ ہے کہ فخر الدين رازی نے 

کے عالوه اور “ محو و اثبات”عقيدے کی با ت تو کی ليکن اس نے اس مسئلے کی طرف کوئی توجہ نہيں دی کہ بداء اسی 
کچھ نہيں ہے ۔ اس نے تواپنے مخصوص تعصب کی بناء پر شيعوں پر کڑی نکتہ چينی کی ہے کہ وه بداے کے قائل کيوں 

  نہيں ۔
  اء کے کے بار ے ميں چند ايسے نمونے پيش کئے جائيں کہ جنہيں سب کے قبول کيا ہے ۔اجازت ديجئے کہ مسئلہ بد

حضرت يونس عليہ السالم کے واقعہ ميں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی قوم کی نافرمانی سبب بنی کہ عذاب الٰہی ان کی ) ١(
ہيں مستحق ِعذاب جانا تو انہيں چھوڑ کر طرف ٓائے اور اس عظيم پيغمبر نے بھی چونکہ انہيں قابل ہدايت نہ سمجھا اور ان

اس قوم کے ايک عالم نے جب ٓاثار ِ عذاب ديکھے تو انہيں جمع کيا اور توبہ کی “ بداء واقع ہوا”چلے گئے ليکن اچانک 
  دعوت دی ۔ سب نے بات مان لی اور وه عذاب کہ جس کی نشانياں ظاہر ہو چکی تھيں ٹل گيا۔

يمانھا االقوم يونس لّما ٰامنوا کشفنا عنھم عذاب الخزی فی الحٰيوة الدنيا و متعناھم الٰی حين ۔ (يونس۔ فلوال کانت قرية ٰامنت فنعھا ا
  ۔) ٩٨

اسالمی تواريخ ميں ہے کہ حضرت عيسی عليہ السالم نے ايک دلہن کے بارے ميں خبر دی کہ وه اسی شب زفاف ) ٢(
  ی جب ٓاپ سے ماجرا پوچھا گيا تو فرمايا :مرجائے گی ليکن وه ٓاپ کی پيش گوئی کے بر خالف زنده رہ

  کيا تم نے اس سلسلہ ميں کوئی صدقہ ديا ہے ۔
  انہوں نے کہا :

  جی ہاں
  تو ٓاپ نے فرمايا :

  1صدقہ حتمی بالٔوں کو دور کرديتاہے ۔ 
کی خبر  حضرت عيسٰی عليہ السالم نے در حقيقت لوِح محو و اثبات سے ارتباط کی وجہ سے ايسے واقعہ کے رونما ہونے

دی تھی حاالنکہ يہ واقعہ مشروط تھا ( شرط يہ تھی کہ اس ميں صدقہ کی طرح کو ئی مانع پيدا نہ ہو گيا ہو تو نتيجہ کوئی 
  اور نکل ٓايا۔

بہادربت شکن ابراہيم عليہ السالم کے بارے ميں قرٓان ميں ہے کہ وه اسماعيل کو ذبح کرنے پر مامور ہوئے اور اس ) ٣(
بيٹے کو قربان گاه ميں لے گئے ليکن جب انہوں نے ثابت کردياکہ ميں پوری طرح ٓاماده ہو تو بداء واقع ہو  ماموريت کے بعد

  گيا اور واضح ہو گيا کہ يہ ايک امتحان تھا اس عظيم پيغمبر اور انکے فرزند ارجمند کی اطاعت و تسليم کو ٓازمايا جائے ۔
ہ پہلے وه مامور ہوئے کہ اپنی قوم سے تيس دن تک عليحده رہيں اور حضرت موسٰی عليہ السالم کے واقعہ ميں ہے ک) ۴(
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احکام تورات حاصل کرنے کے لئے خدائی وعده گاه کی طرف جائيں ليکن پھر ( بنی اسرائيل کی ٓازمائش کے لئے ) اس 
  مدت کو دس دن بڑھا ديا گيا۔

  يہاں يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ بداء کے ايسے واقعات کا کيا فائده؟
اس سوال کا جواب ان کے امور ميں توجہ کرنے سے ظاہر اً مشکل نہيں رہتا جن کاسطور ِ باال ميں ذکر کيا گيا ہے کيونکہ 
بعض اوقات اہم مسائل مثالً کسی شخص کی ٓازمائش ،کسی قوم کا امتحان ، توبہ اور خدائی بازگشت ( جيسے داستان يونس 

نيک کاموں کے زير اثر دردناک برطرف ہو جاتے ہيں ۔ ايسے ماور تقاضا  ميں ٓاياہے )صدقہ ، حاجتمندوں کی مدد اور
کرتے ہيں کہ ٓائنده کے واقعات پہلے اس طرح سے منظم ہوں اور پھر شرائط و حاالت بدلنے سے وه بھی بدل جائيں تاکہ 

تقدير بدلنے پر قادر ہيں لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کی سر نوشت خود انہی کے ہاتھ ہے اور روش کی تبدديلی سے وه اپنی 
اور يہ بداء کے ساتھ نہيں پہچانا وه اس کی پوری معرفت نہيں رکھتا، يہ بھی انہی حقائق کی طرف اشاره ہے اسی لئے ايک 

  حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے مروی ہے کہ ٓاپ نے فرمايا :
  بالعبودية وخلع االنداد، و ان الہ يقدم ما يشاء و ئوخر مايشاءمابعث هللا عزوجل نبياً حتی ئاخذ عليہ ثالث خصال االقرار 

خدا نے کسی پيغمبر کو نہيں بھيجا مگر يہ کہ اس سے يہ تين پيمان ليے ۔ پر وردگار کی بندگی کا اقرار ، ہرقسم کے شرک 
  2ہے ۔  کی نفی اور يہ کہ خدا جس چيز کو چاہتا ہے مقدم کرتا ہے اور جس چيز کو چاہتا ہے موخر کرتا

حقيقت ميں پہال پيمان خدا کی اطاعت اور اس کے سامنے سر تسليم خم کرنے سے مربوط ہے دوسرا عہد شرک کے خالف 
قيام کرنے سے متعلق ہے اور تيسرا مسئلہ بداء سے مربوط ہے جس کا مفہوم يہ ہے کہ انسان کی تقدير خود اس کے ہاتھ 

  و لطف ِ الٰہی يا عذاب ِ خدا کا حقدار بنا ليتا ہے ۔ميں ہے اور وه حاالت تبديل کرکے اپنے ٓاپ ک
کی نسبت خدا کی طرف دی “ بداء ” ٓاخری بات يہ ہے کہ مندر جہ باال پہلؤوں کی بناء پرعلماء شيعہ نے کہا ہے کہ جب 

او ر جس کے معنی ميں ہوتی ہے يعنی کسی ايسی چيز کو ظاہر کرديتا ہے جو پہلے ظاہر نہ ہو “ ابداء”جاتی ہے تو يہ 
  پيشين گوئی نہ کی جاسکتی ہو۔

ليکن شيعوں کی طرف يہ نسبت دينا کہ ان کا عقيده ہے کہ خدا کبھی کبھی اپنے کام پر پشيمان ہوجاتا ہے يا کسی ايسی چيز 
سے باخبر ہو جاتا ہے کہ جس سے پہلے ٓاگاه نہ ہو يہ بہت بڑی زيادتی ہے اور ايسی تہمت ہے جسے معاف نہيں کيا 

  جاسکتا۔
  اسی لئے ٓائمہ معصومين عليہم السالم سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمايا:

  من زعم ان هللا عزوجل يبد ولہ فی شیء لم يعلمہ امس فابرؤا منہ
جو شخص يہ گمان کرے کہ خدا پر کوئی ايسی چيز ٓاج ٓاشکار ہوتی ہے جسے وه کل نہيں جانتا تھا تو ايسے شخص سے 

  3بيزاری اختيار کرو۔ 

   43تا 41ه رعد / سور
  

   َسِريُع اْلِحَساِب ۔۔ ٔاََولَْم يََرْوا ٔاَنَّا نَأْتِی ااْلَْٔرَض نَْنقُُصھَا ِمْن ٔاَْطَرافِھَا َوهللاُ يَْحُکُم الَُمَعقَِّب لُِحْکِمِہ َوھُوَ ۴١
  تَْکِسُب ُکلُّ نَْفٍس َوَسيَْعلَُم اْلُکفَّاُر لَِمْن ُعْقبَی الدَّارِ ۔ َوقَْد َمَکَر الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھْم فَلِلَِّہ اْلَمْکُر َجِميًعا يَْعلَُم َما ۴٢
ِ َشِھيًدا بَْينِی َوبَْينَُکْم َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلکِ ۴٣   تَاِب ۔۔ َويَقُوُل الَِّذيَن َکفَُروا لَْسَت ُمْرَساًل قُْل َکفَی بِا

  ترجمہ
ے اطراف (وجوانب) کو کم کررہتے ہيں ( معاشرے ، تمدن اور علماء تديجاً ۔ کيا تم نے ديکھا نہيں کہ ہم ہميشہ زمين ک۴١

ختم ہو تے رہتے ہيں )اور خدا حکومت کرتا ہے اور کسی شخص کو اسے روکنے يااس کے احکام رد کرنے کا يارا نہيں 
  اور وه سريع الحساب ہے ۔

وبہ بنانا تو خدا کا کام ہے کہ جو ہر شخص کےوه لوگ جنہوں نے ان سے پہلے سازشيں کيں اور منصوبے بنائے ليکن منص
  کام سے ٓاگاه ہے اور عنقريب کفار جان ليں گے کہ دوسرے گھر ميں ( نيک و بد ) انجام کس کا ہے ۔

۔ جو کافر ہو گئے ہيں وه کہتے ہيں کہ ر ورسول نہيں ہے۔ کہہ دے کہ خدااور وه لوگ کہ جن کے پاس علم کتاب ( اور ۴٣
  گواہی کے لئے کافی ہيں ۔ ٩) ہے (ميری قرٓان کی ٓاگاہی 

..............  
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  از امالی صدوق ۔ ١٣١ص  ٢۔ بحار االنوار چاپ قديم ، جلد 1
  ۔۶١ص  ١، سفينة البحار جلد ١١۴ص  ١۔اصول کافی ، جلد 2
  ۔۶١۔سفينة البحار جلد 3

  انسان اور معاشرے ختم ہو جاتے ہيں ، خدا باقی رہتا ہے 

ئے سخن رسول هللا کی رسالت کے منکرين کی طرف تھا ۔ ان ٓايات ميں اس بحث کو جاری رکھا گيا ہے گزشتہ ٓايا ت ميں رو
۔ مقصد يہ ہے کہ انہيں تنبيہ کی جائے ، انہيں بيدار کيا جائے ، ان کے سامنے استدالل کيا جائے الغرض مختلف طريقوں 

  لت کی اصالح کرنے پر ٓاماده کيا جائے ۔سے انہيں عقلی راه پر لگا کر غور و فکر کرنے اور پھر اپنی حا
پہلے ارشاد ہوتا ہے : ان مغرور اور ہٹ دھرم افراد نے ديکھا نہيں کہ ہم مسلسل زمين کے اطراف و جوانب کو کم کرتے 

  رہتے ہيں ( ٔاََولَْم يََرْوا ٔاَنَّا نَأْتِی ااْلَْٔرَض نَْنقُُصھَا ِمْن أَْطَرافِھَا ) ۔
يہاں مراد اہل زمين ہيں ۔ يعنی کيا وه اس واقعيت کی طرف نگاه نہيں کرتے کہ ہميشہ اقوام ، تمدن واضح ہے کہ زمين سے 

اور حکومتيں زوال پذير ہوتی ہيں ۔ وه قوميں کہ جو ان سے زياده قوی تھيں ، زياده طاقتورتھيں اور زياده سر کش تھيں ، ان 
اء بزرگ اور دانشور کہ جو زمين کا سہارا تھے انہوں نے بھی سب نے اپنے اپنے منہ می ميں چھپا لئے۔ يہاں تک کہ علم

اس جہان سے ٓانکھيں بند کرليں اور ابدايت کے ساتھ وابستہ ہو گئے ۔ کيا يہ ہمہ گير قانون ِحيات کہ جو تمام افراد، تمام 
کہ وه اس چند روزه  انسانی معاشروں اور ہر چھوٹے بڑے پرجاری و ساری ہے ان کے بيدار ہونے کے لئے کا فی نہيں ہے

  زندگی کو ابدی نہ سمجھيں اور اسے غفلت ميں نہ گزارديں ۔
اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے : حکومت اور فرمان جار کرنا خدا کے لئے ہے اور کسی شخص ميں اس کے فرمان کو رف

  ر وه سريع الحساب ہے ( َوھَُو َسِريُع اْلِحَساِب ) ۔کرنے اور سے روکنے کا يارا نہيں ہے (َوهللاُ يَْحُکُم الَُمَعقَِّب لُِحْکِمہ) ۔او
اس بناء پر ايک طرف تو اس نے تمام افراد اور سب قوموں کو پشيمانی پر قانون ِ فنا رقم کرديا ہے اور دوسری طرف کسی 

ی سے کی مجال نہيں کہ اس فرمان کو يا خدا کے دوسرے فرامين کو بدل سکے اور تيسری طرف وه بندوں سے بڑی تيز
  حساب ليتا ہے اور اس طر ح سے اس کی جزاء قطعی ہے ۔

کئی ايک روايات کو جوتفسير برہان ،نور ثقلين ، ديگر تفاسير اورکتب حديث ميں ٓائی ہيں ان ميں زير نظر ٓايت کی تفسير 
  بب بنتا ہے ۔علماء اور دانشمندبيان کی گئی ہے کيونکہ ان کا فقدان زمين اوراسالمی معاشرے کمی اور نقصان کا س

  مفسر ِ بزرگ طبرسی اس ٓايت کی تفسير ميں امام صادق عليہ السالم کا يہ فرمان نقل کرتے ہيں :
  ننقصھا بذھاب علمائھا ، وفقھائھا و خيارھا

  ١ہم زمين ميں اس کے علماء فقہااو رنيک لوگوں کے لئے چلے جانے سے کمی واقع کرينگے ۔
امير المومنين علی عليہ السالم شہيد ہوئے تو عبد هللا بن عمر نے يہ ٓايت  ايک اور حديث ميں ہے کہ جس وقت حضرت

  پڑھی:
  انا نٔاتی االرض ننقصھا من اطرافھا

  اس کے بعدکہا:
  يا امير المومنين لقد کنت الطرف االکبر فی العلم ، اليوم نقص علم االسالم و مضی رکن االيمان

تھے ۔ ٓاپ شہادت سے ٓاج اسالم کا علم “ طرف”لم انسانيت ميں علم کی بہت بڑی اے ا مير المومنين ٓاپ عالم ِ انسانيت ميں ع
  2و دانش نقصان کی طرف جھگ گيا اور ايمان کا ستون گر گيا ۔ 

باقی رہا يہ کہ بعض مفسرين نے احتما ل ظاہر کيا ہے کہ زمين کے نقصان سے مراد کفار کی زمينوں کاکم ہونااور مسلمان 
ونا ہے اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ يہ سورة مکہ ميں نازل ہوئی صحيح معلوم نہيں ہوتا کيونکہ اس عالقوں ميں اضافہ ہ

وقت تو ايسی فتوحات نہيں تھيں کہ کفار جنہيں اپنی ٓانکھوں سے ديکھتے اور قرٓان ان کی طرف اشاره کرتا۔ نيز يہ جو بعض
و قبطين کی طر ف سے زمين کے کم ہونے اور استوائی مفسرين کہ جوعلوم طبيعی ميں مستغرق ہيں وه زير نظر ٓايت ک

جانب سے زياده ابھر نے کی طرف اشاره سمجھتے ہيں ، بہت بعيد معلوم ہوتا ہے کيونکہ قرٓان کی زير نظر ٓايت ميں يہ چيز 
  بيان کرنے کا موقع نہيں ہے ۔

وه نہيں کہ جو سازشوں اور مکرو فريب بعد والی ٓايت ميناسی بحث کو جاری رکھتے ہوئے فرمايا گيا ہے : صرف يہی گر
َوقَْد َمَکَر “( ان سے پہلے والے بھی سازشيں اور مکاريں کيا کرتے تھے ” کے ساتھ تمہارے خالف اٹھ کھڑا ہوا ہے بلکہ 

  الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھْم) ۔
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ئيں کيونکہ وه ہر شخص کےليکن ان کے منصوبے نقش بر ٓاب ہو گئے اور ان کی سازشيں حکم خدا سے بے اثر ہو کر ره گ
فَلِلَِّہ اْلَمْکُر َجِميًعا ) ۔وه ہے کہ جو ہر شخص “ ( تمام منصوبے خدا کے لئے ہيں ” معامالت خود اس سے بہتر جانتا ہے نکہ 

  يَْعلَُم َما تَْکِسُب ُکلُّ نَْفٍس ) ۔“(وه جانت اہے کہ ہر شخص کيا انجام ديتا ہے ”کے کسب و کار سے ٓاگاه ہے اور 
ور پھر تہديد کے لہجے ميں انہيں ان کے انجام کار سے ڈرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : کفار بہت ہی جلد جاليں گے کہ انجام ِ ا

اِر ) ۔   کار اور نيک و بد عاقبت دوسرے جہان ميں کس کس کے لئے ہے (َوَسيَْعلَُم اْلُکفَّاُر لَِمْن ُعْقبَی الدَّ
 کے ذکر سے شروع ہوئی تھی اسی طرح زير بحث ٓاخری ٓايت ميں قرٓان کے جس طرح سے يہ سورت قرٓان اور کتاب هللا

معجزه ہونے پر بہت زياده تاکيد گئی ہے اور اسی پر سوره رعد ختم ہوتی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : يہ کافر کہتے ہيں کہ تو 
  رسول نہيں ہے ( َويَقُوُل الَِّذيَن َکفَُروا لَْسَت ُمْرَساًل )

نيا بہانہ تراشتے ہيں ، ہر وقت معجزه کا تقاضا کرتے ہيں ا ور پھر بھی ٓاخر کار کہتے ہيں کہ تو  يہ لوگ ہر روز ايک
  پيغمبر نہيں ہے ۔

ان کے جواب ميں کہو :يہی کافی ہے کہ دو ہستياں ميرے اور تمہارے درميان گواه ہيں ايک هللا اور دوسرا وه کہ جس کے 
ِ َشِھيًدا بَْينِی َوبَْينَُکْم َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلِکتَاِب ) ۔ايک تو خودخدا جانتاپاس کتاب کا علم اور قرٓان کی ٓاگاہی موج ود ہے( قُْل َکفَی بِا

ہے ميں اس کا بھيجا ہوا ہوں اور دوسرے وه لوگ کہ جو ميری اس ٓاسمانی کتاب يعنی قرٓان کے بارے ميں کافی ٓاگھی 
يہ کتاب انسانی دماغ کی ساختہ نہيں ہے خدايے بزرگ کے سوا يہ کسی اور  رکھتے ہيں وه بھی اچھی طرح جانتے ہيں کہ

کی ہو ،يہ بھی مختلف پہلؤوں سے قرٓان کے اعجاز ہونے کے بارے ميں ايک تاکيد ہے۔اس کی تفصيل ہم ديگر خصوصا 
  کتاب،،قرٓان و ٓاخرين پيامبر ميں بيان کرچکے ہيں ۔

 بنا پر (ومن عنده علم الکتاب)سے مراد مضامين قرٓان مجيد سے ٓاگاه افراد ہيں ۔ جو کچھ ہم نے سطورباال ميں کہا ہے اس کی
ليکن بعض مفسرين نے يہ احتمال ظاہر کيا ہے کہ يہ اہل کتاب کے علماء کی طرف اشاره ہے۔بہت سی روايات ميں ٓايا 

  ں ۔ہے(من عنده علم الکتاب)سے مراد حضرت علی بن ابی طالب اور ديگر ائمہ ھدی مراد ہي
اس سلسلے کی روايات تفسير نورالثقلين اور تفسير برہان می جمع کردی گئی ہيں ليکن يہ روايات اس بات کی دليل نہيں کہ 

مفہوم ٓايت اسی پر منحصر نہيں ہے جيسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ يہ ايک مصداق يا مصاديق تامہ وکاملہ کی طرف اشاره 
ر کہ جسے ہم نے انتخاب کيا ہے کی تاييد کرتی ہيں ۔ناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے ہيں ۔بہر حال يہ روايات پہلی تفسي

  ميں ہم اپنی گفتگو پيغمبر اکرم سے منقول ايک رواےت پر ختم کريں
ابو سعيد خدری کہتے ہيں کہ ميں نے پيغمبر گرامی سے ،،قال الذی عنده علم من الکتاب،،اس شخص نے کہا کہ جس کے 

  سے علم تھا (يہ ٓايت حضرت سليمان کے واقعہ کے ضمن ميں ہے )پاس کتاب ميں 
  کے متعلق سوال کيا تو ٓاپ نے فرمايا:ذاک وصی اخی سليمان بن داود

وه ميرے بھائی سليمان بن داوود کا وصی اور جانشين تھا ابو سعيد کہتے ہيں کہ ميں نے عرض کيا :،،قل کفی با شھيدا بينی
کتاب،، کس کے بارے ميں ہے اور کس طرف اشاره ہے رسول هللا نے فرمايا :ذاک اخی علی بن ابی وبينکم ومن عنده علم ال

  طالب
  )۴٢٧ص١١وه ميرے بھائی علی بن ابی طالب ہيں ۔(الميزان ج،

  پروردگارا! اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے اور اپنی کتاب کا علم ہم پر ارزانی فرما ۔
ہمارے دل اس طرح سے روشن اور ہماری فکر کو ايسا توانا بنا ہم تجھے چھوڑ کر تےرے بارالہا!قرٓان کی ٓاگہی سے 

غےر کی طرف نہ جائيں ،کسی چيز کو تيری مشيت پر مقدم نہ کريں،خودغرضيوں ،تنگ نظريوں اور خود بينيوں کے تنگ 
الب کو خطرے کی طرف کھينچ نہ وتاريک گڑھوں ميں نہ گريں،تےرے بندوں کے درميان تفرقہ نہ ڈاليں ،اپنے اسالمی انق
  لے جائيں اور اسالم ،قرٓان اور ملت اسالمی کی مصلحتوں کو ہر چيز پر مقدم رکھيں ۔

خداوندا!عراق کے ظالم حکام کو خواب غفلت سے بيدار کر کہ جنہوں نے يہ خانماں سوز ،ويران گر اور تباه کن جنگ 
وه بيدار ہونے والے نہيں تو انہيں نابود فرما اور ہميں اپنی کتاب کے دشمنان اسالم کی تحريک ہم پر مسلط کی ہے اور اگر 

زير سايہ ٓاگہی عطا فرما جس سے ہم حق وعدالت کے دشمنوں پر کاميابی کے لئے جائز اورتمام ممکنہ وسائل سے استفاده 
  کريں ۔

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

  ۔٣٠١ص  ٢۔تفسير برہان جلد ١
کا ايک وسيع مفہوم ہے ۔ اس ميں ہر قسم کا نقصان اور کمی شامل ہيں چاہے وه افراد ہوں ، يا ۔البتہ جيسا کہ ہم نے کہا ہے ٓايت 2
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معاشرے يا بطور کلی اہل زمين ۔ يہ تمام لوگوں کے لئے جرس بيداری ہے چاہے وه نيک ہوں يا برے حتی کہ علما ء اور دانشمندوں 
يں سے کبھی ايک کے چلے جانے سے پوری دنيا کو نقصان پہنچتا کے لئے بھی کہ جو انسانی معاشروں کے ستون ہيں جب کہ ان م

 ہے ۔ يہ سب کے لئے بولتی ہوئی ہالدينے والی صدائے ہوشيار باش ہے ۔

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   3 - 1سوره ابراھيم / آيه 

ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ
  اْلَعِزيِز اْلَحِميِد ۔ ۔الر ِکتَاٌب ٔاَنَزْلنَاهُ ٕاِلَْيَک لِتُْخِرَج النَّاَس ِمْن الظُّلَُماِت ٕاِلَی النُّوِر بِإِْذِن َربِِّھْم ٕاِلَی ِصَراطِ ١
  ۔ هللاِ الَِّذی لَہُ َما فِی السََّماَواِت َوَما فِی ااْلَْٔرِض َوَوْيٌل لِْلَکافِِريَن ِمْن َعَذاٍب َشِديٍد ۔٢
وَن َعْن َسِبيِل هللاِ َويَْبُغونَھَا ِعَوًجا ٔاُوْ ٣ ْنيَا َعلَی اآْلِخَرِة َويَُصدُّ   ٍل بَِعيٍد۔لَئَِک فِی َضاَل ۔ الَِّذيَن يَْستَِحبُّوَن اْلَحيَاةَ الدُّ

  ترجمہ
  رحمن و رحيم کے نام سے

۔ الر۔ يہ وه کتاب ہے جو ہم نے تجھ پر نازل کی تاکہ تو پروردگار نے فرمان سے لوگوں کو (شرک ، ظلم اور طغيان کی ١
  )تاريکيوں سے نکال کر( ايمان ، عدل اور صلح کی ) کی روشنی کی طرف جائے ، عزيز وحميد خدا کی راه کی طرف۔

خدا کہ جو کچھ ٓاسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے ، اسی کاہے ۔ کافروں کے لئے افسوس ناک ہے عذاب ِ ۔ وہی ٢
  شديد ۔

۔ وہی کہ جو دنيا ی زندگی کو ٓاخرت پر ترجيح ديتے ہيں اور ( لوگوں کو) هللا کی راه سے روکتے ہيں اور چاہتے ہيں کہ ٣
  اہی ميں ہيں ۔راه ِ حق کو ٹيڑھا کرديں اور دور کی گمر

  تفسير 
  ظلمتوں سے نور کی طرف 

يہ سوره بھی قرٓان کی بعض ديگر سورتوں کی طرح حروف مقطعہ ( ٓالٰر) سے شروع ہوئی ہے ۔ ان حروف کی تفسير ہم 
 ٢٩سوره بقره، ٓال عمران اور اعراف کی ابتداء ميں بيان کرچکے ہيں ۔ يہاں نکتے کا ذکر ہم ضروری سمجھتے ہيں يہ کہ 

مقامات ايسے ہيں جن ميں بال فاصلہ قرٓان  ٢۴قامات پر قرٓان کی سورتوں کا ٓاغاز حروف مقطعہ سے ہوا ہے ۔ ان ميں سے م
مجيد کے بارے ميں گفتگو ٓائی ہے ۔ يہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ قرٓان اور حروف مقطعہ کے درميان کوئی تعلق موجود ہے 

ہم سورهٔ  بقره کی ابتداء ميں کر چکے ۔ وه يہ کہ خدا چاہتا ہے کہ اس سے  اور ہوسکتا ہے يہ وہی تعلق ہو جس کا ذکر
واضح کرے کہ يہ عظيم ٓاسمانی کتاب اپنے با عظمت معافی و مفاہيم کہ جن کی بناء پر وه تمام انسانوں کی ہدايت اپنے ذمہ 

ر يہ اس اعجاز کی اہميت کی نشانی لئے ہوئے ہے کہ باوجود اسی ساده سے خام مال ( الف ، باء) سے تشکيل پائی ہے او
  ہے کہ وه ساده ترين چيز سے افضل ترين چيز کو وجود بخشا ہے ۔

بہرحال الف ، الم، را ۔ کے ذکر کے بعد فرماياگيا ہے :يہ وه کتاب ہے کہ جو ہم نے تجھ پر اس لئے نازل کی کہ تو لوگوں 
  نَزْلنَاهُ ٕاِلَْيَک لِتُْخِرَج النَّاَس ِمْن الظُّلَُماِت ٕاِلَی النُّور) ۔کو گمراہيوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے ۔ (ِکتَاٌب ٔاَ 

ظلمتوں سے ” درحقيقت نزول قرٓان کے تمام تر بيتی ، انسانی ، روحانی اور مادی مقاصد اسی ايک جملے ميں جمع ہيں ، 
ر سے نور ايمان کی طرف ، ظلمت ِ ظلم ۔ ظلم و جہالت سے نوِر علم کی طرف ، ظلمت ِ کف“نکال کر نور کی طرف لے جانا

سے نور ِ عدالت کی ، فساد سے نوِر صالح کی طرف ظلمِت گناه سے نوِر تقوٰی کی طرف اور ظلمت ِ افتراق سے 
  نور ِوحدت کی طرف۔

د واح“ نور ” بعض ديگر قرٓانی سورتوں کی طرح جمع کی شکل ميں ٓايا ہے اور “ ظلمات ” يہ امر جاذب نظر ہے کہ يہاں 

 
   



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

 
 

کی صورت ميں ۔ يہ اس طرف اشاره ہے کہ تمام نيکياں ، پاکيزگياں ، ايمان و تقوٰی او ر فضيلت نوِر توحيد کے سائے ميں 
اپنے ٓاپ ميں وحدت و يگانگی کی حالت ميں ہيں اور سب ايک دوسرے سے مربوط ہيں اور متحد ہيں اور ان سے ايک متحد 

  يزه کپڑ ے کی مانند ہو تيار کيا جاسکتا ہے ۔و واحد معاشره ، جو ہر لحاظ سے پاک و پاک
ليکن ظلمت ہر مقام پر پراگندگی اور صفوں ميں تفرقہ کا سبب ہے ۔ ستم گر ، بدکار، ٓالودٔه گناه اور منحرف لوگ عموماً اپنی 

  انحرافی راہوں ميں بھی وحدت نہيں رکھتے اور ٓاپس ميں حالت ِ جنگ ميں ہوتے ہيں ۔
مہ چونکہ خدا کی ذاِت پاک اور ادراِک توحيد کی بنيادی شرط اسی حقيقت کی طرف توجہ ہے لٰہذا بال تمام نيکيوں کا سر چش

فاصلہ مزيد فرمايا گيا ہے : يہ سب کچھ ان ( لوگوں ) کے پر وردگار کے اذن وحکم سے ہے ( ِ بِإِْذِن َربِِّھْم ) ۔ اس نور کے 
  ١و حميد خدا کی راه کی طرف ( ٕاِلَی ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد ) ۔  بارے ميں مزيد توضيح کے لئے فرمايا گيا ہے :عزيز

وه کہ جس کی عزت اس کی قدرت کی دليل ہے کيونکہ کسی کے بس ميں نہيں کہ اس پر غلبہ حاصل کرسکے اور اس کا 
  اور زيبائی پر ہوتی ہے ۔حميد ہونا اس کی بے پاياں نعمات کی نشانی ہے کيونکہ حمد و ستائش ہميشہ نعمتوں ، عنا ئتوں 

اگلی ٓايت ميں معرفت ِخدا کے لئے ايک درس ِ توحيد ديتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے : وہی خدا کہ جو کچھ ٓاسمان و زمين ميں 
  2ہے اسی ہے ( هللاِ الَِّذی لَہُ َما فِی السََّماَواِت َوَما فِی ااْلَْٔرِض) ۔ 

الق ہے ، اسی بناء پر وه قادر و عزيز بھی ہے ، تمام نعمتيں بخشنے واال تمام چيزيں اس کی ہيں کيونکہ وہی موجودات کاخ
  اور حميد بھی ۔

ذکر مبداء کے بعد ٓايت کے ٓاخر ميں مسئلہ معاد کی جانب توجہ توجہ دی گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : وائے ہو کفار پر قيامت 
  ٍد ) ۔کے شديد عذاب سے ( َوَوْيٌل لِْلَکافِِريَن ِمْن َعَذاٍب َشِدي

اگلی ٓايت ميں بال فاصلہ کفار کا تعارف کروايا گيا ہے ۔ ان کی صفات کے تين حصوں کاذکر کرکے ان کی کيفيت کو پوری 
طرح مشخص کرديا گيا ہے اس طرح سے کہ ہر شخص ان کا سامنا کرتے ہيں انہيں پہچان لے فرمايا گيا ہے : وه ايسے 

ْنيَا َعلَی اآْلِخَرِةلوگ ہيں جو اس جہان کی پست زندگی کو ٓاخر ت کی زندگی پر مقدم شمار کرتے ہيں ( الَِّذيَن يَْستَِحبُّوَن اْلَحيَاةَ الدُّ
  3) ۔

اسی وجہ سے وه ايمان ، حق ، عدالت ، ، شرِف ٓازادگی اور سر بلندی کہ جو ٓاخرت سے لگأو رکھنے والوں کی خصوسيات 
  ہوس پر قربان کرديتے ہيں ميں سے ہيں اپنے گھٹيا مفادات، شہوات اور ہوا و

اس کے بعد فرمايا گيا ہے : ايسے لوگ اسی ہر بس نہيں بلکہ خود ہی ميں پڑنے کے بعد دوسروں کو بھی بھٹکا نے کی 
وَن َعْن َسبِيِل هللاِ ) ۔“وه لوگوں کو راه خدا سے روکتے ہيں ”کوشش کرے ہيں اور    ۔ ( َويَُصدُّ

فطرت ہے اور انسان خود سے چل کر اسے عبود کر سکتا ہے اس ميں طرح طرح کی در حقيقت وه هللا کی راه کہ جو راِه 
ديوار اٹھاتے ہيں اور رکا وٹيں کھری کرتے ہيں ۔ اپنی ہوا و ہوس اور خواہشا کی بنا سنوار کر پيش کرتے ہيں ، لوگوں کو 

  گناه کا شوق دالتے ہيں اور راستی و پاکيزگی کے راستے سے خوف زده کرتے ہيں ۔
کو شش کرتے ہينکہ لوگوں کے سامنے اسے” کا کام فقط هللا کے راستے ميں رکاوٹيں اور ديواريں کھڑی کرنا نہيں بلکہ  ان

  َويَْبُغونَھَا ِعَوًجا) ۔“(بگاڑ کر پيش کريں 
ذا ان در اصل وه پوری توانائيوں سے کو شش کرتے ہيں کہ دوسروں کو اپنے رنگ ميں رنگ ليں اور اپنا ہم مسلک بناليں لہٰ 

کی کو شش ہوتی ہے کہ هللا کے سيدھے کو ٹيڑھا کر کے دکھائيں ۔ اس لئے وه اس ميں طرح طرح کی خرافات اور بے ہوده
گياں پيدا کرتے ہيں ، مختلف تحريفات سے کام ليتے ہيں ۔ قبيح بدعتوں کو رواج ديتے ہيں اور کثيف طور طريقے اختيار 

“ ( عمال کے حامل ہونے کی وجہ سے ايسے افراد بہت دور کی گمراہی ميں ہيں ان صفات و ا” کرتے ہيں ۔ واضح ہے کہ 
ی ٔاُْولَئَِک فِی َضاَلٍل بَِعيٍد) ۔يہ وہی لوگ ہيں کہ راِه حق سے زياده دور ہونے کی بناء پر جن کا راه ِ حق کی طرف لوٹ ٓانا ٓاسان

  سے ممکن نہيں ليکن يہ سب کچھ خود انہی کے اعمال کا نتيجہ ہے ۔

  چند اہم نکا ت
  ۔ ايمان اور راه ِخدا کو نور سے تشبيہ دينا ١

عالم ماده کا لطيف ترين موجود ہے ، اس کی رفتار نہايت تيز ہے اور جہان ِ ماده ميں“ نور”اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ 
ت کا سر چشمہ نور ہے ۔ اس اس کے ٓاثار و بر کات ہر چيز سے زياده ہيں ، يہ کہا جاسکتا ہے کہ تمام مادی نعمات و بر کا

  سے واضح ہو جاتا ہے کہ ايمان اور راِه خدا ميں قدم رکھنے کو نور سے تشبيہ دينا کس قدر پر معنی ہے ۔
نور اتحاد کا سبب ہے اور ظلمت انتشار کا عامل ہے ۔ نور زندگی کی عالمت ہے اور ظلمت موت کی نشانی ہے ۔ اسی بناء 
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  يمتی امور کو نور سے تشبيہ دی گئی ہے ۔پر قرٓان ِ مجيد ميں بہت سے ق
  ان ميں سے ايک عمل صالح ہے ۔

  يوم تری المومنين و المٔومنات يسعٰی نور ھم بين ايديھم و بايمانھم
وه دن کہ جب تو صاحب ِ ايمان مردو اور عورتوں کو ديکھے گا کہ ان کا نور ان کے سامنے اور دائيں جانب رواں دواں ہو 

  ۔) ١٢گا ۔ ( حديد ۔
  ايمان اور توحيد کے لئے بھی يہ لفظ ٓايا ہے ۔ مثالً 
  هللا ولی الذين ٰامنوا يخرجھم من الظلمات الٰی النور

  )٢۵٧هللا ان لوگوں کا ولی و سر پرست ہے جو ايمان الئے ہيں کہ جنہيں وه ظلمتوں سے نور کی ہدايت کرتا ہے ۔( بقره ۔ 
  ہوتا ہے : قرٓان کو بھی نور سے تشبيہ دی گئی ہے ۔ ارشاد

  فالذين ٰامنوا بہ و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معہ اوٰلئک ھم المفلحون
اور جوپيغمبر پر ايمان الئے ہيں ، اس کی عزت و توقير کرتے ہيں ، اس کی مدد کرتے ہيں اور ا س نور کی پيروی کرتے 

  )١۵٧(اعراف ۔ ہيں کہ جو اس کے ساتھ نازل ہواہے ، وه فالح پانے والے ہيں ۔
  نيز خدا کے ٓائين و دين کو اس پر بر کت وجود سے تشبيہ دی گئی ہے :

  يريدون ان يطفٔوا نور هللا بافواھھم
  )٣٢وه چاہتے ہيں کہ پھونکوں سے نور خدا کا خاموش کرديں ۔ ( توبہ ۔

جود ِ مقدس کا پر تو ہے اور سب سے بڑھ کر خدا کی ذات پاک کہ جو افضل ترين وجود ہے بلکہ سب کی ہستی جس کے و
  کو نو ر سے تشبيہ دی گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے :

  هللا نور السٰمٰوت و االرض
  )٣۵هللا ٓاسمانوں اور زمين کا نور ہے ۔ ( نور۔

يہ تمام امور ايک ہی حقيقت کی طرف پلٹ تے ہيں کيونکہ يہ سب هللا ، اس پر ايمان ، اس کی گفتگو اور اس کی راه کے پر 
چونکہ ہر جگہ انتشار و تفرقہ “ ظلمات” ۔ لٰہذا يہ لفظ ان مواقع پر مفرد کی شکل ميں ٓايا ہے ۔ جب کہ اس کے بر عکتو ہيں 

کا عامل ہے لٰہذا جمع کی صورت ميں تعدد و تکثر کی عالمت کے طور پر ذکر ہوا ہے اور خدا پر ايمان النا ، اس کی راه 
ے ، اجتماعيت و وحدت کا عامل ہے اور ارتقاء و پيش رفت کا ذريعہ ہے لٰہذا ميں قدم رکھنا چونکہ حرکت بيداری کا سبب ہ

  يہ تشبيہ ہر لحاظ سے رسا ، با معنی اور باعث تربيت ہے ۔
  
  کامفہوم :“ لتخرج”۔ ٢

  کی تعبير در حقيقت دو نکات کی طرف اشاره کرتی ہے :“ لتخرج” پہلی ٓايت ميں 
ہدايت و نجات کی کتاب ہے تا ہم اسے اجراء و نفاذ کرنے والے اور علمی صورت  پہال يہ کہ قرٓان مجيد اگر انسان کے لئے

بخشنے والے کی احتياج ہے لٰہذا پيغمبر جسے راہبر کی ضرورت ہے جو ا س کے ذريعے راه حقيقت سے بھٹکے ہوؤں کی
کے باوجود رہبر ، رانما،  بد بختی کی ظلمات سے نوِر سعادت کی طرف ہدايت کرے ۔ لٰہذا قرٓان بھی اپنی اس قدر عظمت

  مجری اور نافذ کرنے والے کے بغير تمام مشکالت حل نہيں کرسکتا ۔
دوسرا يہ کہ خارج کرنے کی تعبير در حقيقت تغير و تبدل کے ساتھ حرکت دينے اور چالنے کی دليل ہے ۔ گويا بے ايمان لو 

اتھ پکڑ کر انہيں وسيع او ر روشن فضا ميں لے جاتے گ ايک تنگ و تاريک فضا ميں ہوتے ہيں اور پيغمبر و رہبر ان کا ہ
  ہيں ۔

  
  ۔ سورة کے ٓاغاز و اختتام پر ايک نظر :٣

يہ امر جاذب توجہ ہے کہ اس سورة کا ٓاغاز لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف ہدايت سے ہوا ہے او راکا اختتام بھی 
کہ بہر حال اصلی ہدف خود لوگ ، ان کی سر نوشت اور ان کی لوگوں کو ابالغ و انذار پر ہوا ہے ۔ يہ امر نشاندہی کرتا ہے 

 ہدايت ہے اور در حقيقت انبياء و مر سلين کا بھيجنا اور ٓاسمانی کتب کا نزول سب اسی کو پانے کے لئے ہے ۔
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  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   7-4سوره ابراھيم آيت 

  َشاُء َوھَُو اْلَعِزيُز اْلَحِکيُم ۔۔ َوَما ٔاَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل ٕاِالَّ بِلَِساِن قَْوِمِہ لِيُبَيَِّن لَھُْم فَيُِضلُّ هللاُ َمْن يََشاُء َويَْھِدی َمْن يَ ۴
ْرھُْم بِٔاَيَّا۵   ِم هللاِ ٕاِنَّ فِی َذلَِک آَليَاٍت لُِکلِّ َصبَّاٍر َشُکوٍر ۔۔ َولَقَْد ٔاَْرَسْلنَا ُموَسی بِآيَاتِنَا ٔاَْن ٔاَْخِرْج قَْوَمَک ِمْن الظُّلَُماِت ٕاِلَی النُّوِر َوَذکِّ
ْم ٕاِْذ ٔاَنَجاُکْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن يَُسوُمونَُکْم ُسوَء اْلَعَذاِب َويَُذبُِّحوَن ٔاَْبنَائَُکْم َويَْستَْحيُوَن ۔ َوٕاِْذ قَاَل ُموَسی لِقَْوِمِہ اْذُکُروا نِْعَمةَ هللاِ َعلَْيکُ ۶

  نَِسائَُکْم َوفِی َذلُِکْم باََلٌء ِمْن َربُِّکْم َعِظيٌم۔
  َکفَْرتُْم ٕاِنَّ َعَذابِی لََشِديٌد ۔۔ َوٕاِْذ تَٔاَذََّن َربُُّکْم لَئِْن َشَکْرتُْم اَلَِٔزيَدنَُّکْم َولَئِْن ٧

  ترجمہ
۔ ہم نے کوئی رسول نہيں بھيجا مگر اس کی قوم کی زبان ميں تاکہ ان کے سامنے ( حقائق ) ٓاشکار کرے پھر خدا جسے ۴

چاہے ( اور مستحق سمجھے) گمراه کرتا ہے اور جسے چاہے ( اور مستحق سمجھے ) ہدايت کرتا ہے اور وه تو توانا و 
  کيم ہے ۔ح
۔ اور ہم نے موسٰی کو اپنی ٓايات کے ساتھ بھيجا ( اور حکم ديا ) کہ اپنی قوم کو ظلمات سے ونر کی طرف نکال اور انہيں ۵

  ايام هللا يا د دال اس ميں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لئے نشانياں ہيں ۔
وپر خد اکی نعمت کو ياد رکھو جب کہ اس نے تمہيں ٓاِل ۔ وه وقت يا د کرو کہ جب موسٰی نے اپنی قوم سے کہا: اپنے ا۶

  فرعون ( کے چنگل سے)سے نجات بخشی ۔ وه کہ جو تمہيں بد ترين طريقے سے عذاب ديتے تھے ۔
تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو ( خدمت گاری کے لئے ) زنده رکھتے تھے اور اس ميں 

  ت بڑی ٓازمائش تھی ۔تمہارے پر وردگار کی طرف بہ
۔ ( اسی طرح ) اس وقت کو ياد کرو کہ جب تمہارے پر ور دگار نے اعالن کيا کہ اگر شکر گزاری کروگے تو تم پر( اپنی ٧

  نعمت کا ) اضافہ کروں گا اور اگر کفران کروگے تو ميرا عذاب سخت ہے ۔

  تفسير 
  زندگی کے حساس دن 

ے حيات بخش اثرات کے متعلق گفتگو تھی ۔ زير بحث پہلی ٓايت ميں بھی ايک خاص گزشتہ ٓايات ميں قرٓان مجيد اور اس ک
پہلو سے اس موضوع کے بارے ميں بات کی گئی ہے اور وه ہے انبياء اور ٓاسمانی کتب کی زبان کا اس پہلی قوم کی زبان 

  سے ہم ٓاہنگ ہونا جس کی طرف وه مبعوث ہوئے ۔
  ں بھيجا مگر اپنی قوم کی زبان ميں ( َوَما ٔاَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل ٕاِالَّ بِلَِساِن قَْوِمِہ) ۔فرمايا گياہے : ہم نے کوئی رسول نہي

کيونکہ پہلے پہل تو کسی پيغمبر کا تعلق اسی قوم سے پيدا ہوتا ہے جس ميں وه قيام کرتے ہيں ، انبياء کے ذريعے پہلی وحی
انصار اسی ميں سے ہوتے ہيں لٰہذا پيغمبر کو انہی کی زبان ميں  کی شعاع اسی پر پڑتی ہے اور ان کے اولين اصحاب و

  لِيُبَيَِّن لَھُم)“(تاکہ وه ان کے لئے حقائق کو واضح طور پر پيش کر سکے ” گفتگو کرنا چاہئيے 
اس جملے ميں در حقيقت اس کے نکتے کی طرف بی اشاره ہے کہ عام طور پر انبياء کی دعوت ان کے پيروکاروں پر کسی

جانے اور غير مانوس طريقے سے منعکس نہيں ہوتے تھی بلکہ واضح و روشن طور پر عام مروجہ زبان ميں وه تعليم و ان
  تربيت کرتے تھے ۔

خدا جس شخص کو چاہتا ہے گمراه ”اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے: ان کے سانے منے دعوت ِ الٰہی کی وضاحت کے بعد 
  (فَيُِضلُّ هللاُ َمْن يََشاُء َويَْھِدی َمْن يََشاُء ) ۔“ تا ہے کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدايت کر

يہ اس طرف اشاره ہے کہ ٓاخر کار کسی کا ہدايت يافتہ ہونا ياگمراه ہونا انبياء کاکام تو تبليغ اور تبيين ہے ۔ بندوں کی حقيقی 
  ہدايت و رہنمائی تو خدا ہی کے ہاتھ ہے ۔

اس کا مطلب جبر ، الزمی طورپر ہونا اور انسان کی ٓازادی کا سلب ہونا ہے ، بالفاصلہ  اس بناء پر کہيں يہ تصور نہ ہو کہ
  مزيد ارشاد فرمايا گيا ہے : وه عزيز حکيم ہے (َوھَُو اْلَعِزيُز اْلَحِکيم) ۔
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اپنی عزت و قدرت کی وجہ سے وه ہر چيز پر قادر و توانا ہے او رکوئی شخص اس کے ارادے کے سامنے کھڑا نہيں 
وسکتا ۔ ليکن اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق وه کسی شخص کو بال سبب ہدايت نہيں کرتا اور نہ کسی کو بال وجہ ہ

کے لئے قدم اٹھاتے ہيں اور اس کے بعد “ سير الٰی هللا ”گمراه کرتا ہے بلکہ بندے اپنے ارادے کی انتہائی آزادی کے ساتھ 
  ميں ہے : ۶٩يں پڑتی ہيں ۔ جيسا کہ سوره عنکبوت کی ٓايہ ان کے دل پر نور ہدايت اور فيض ِ حق کی کرن

  والذی جاھدوا فينا لنھدينھم سبلنا
  جو لوگ ہماری راه ميں جہاد اور جدو جہد کرتے ہيں ہم يقينی طور پر انہيں اپنے راستوں کی طرف ہدايت کرتے ہيں ۔

زنی اور ظلم ميں ٓالودگی کے باعث ہدايت اسی طرح جن لوگوں نے تعصب ، ہٹ دھرمی ، حق دشمنی ، شہوات ميں غوطہ 
کے لئے اپنی قابليت گنواد ی ہے وه فيض ِ ہدايت سے محروم ہو جاتے ہيں اور ضاللت و گمراہی کی وادی ميں بھٹکتے 

  رہتے ہيں ۔ جيسا کہ قرٓان ميں ہے :
  کٰذلک يضل هللا من ھومسرف مرتاب

  )٣۴ص کو گمراه کرتا ہے ۔ (مومن ۔ اسی طرح خدا ہر اسراد کرنے والے اور ٓالودهٔ  شک شخ
  يہ بھی فرمايا گيا ہے :
  ومايضل بہ االالفاسقين

  نيز يہ بھی ار شاد ہوتا ہے :) ٢۶اس کے ذريعہ خدا صرف فاسقوں کو گمراه کرتا ہے (بقره۔ 
  يضل هللا الظالمين

  )٢٧خدا ستمگروں کو گمراه کرتا ہے ۔ (ابراہيم ۔ 
  ہ خود ہمارے ہاتھ ميں ہے ۔گويا ہدايت اور گمراہی کا سر چشم

اگلی ٓايت ميں اپنے ہم عصر طاغوتوں کے مقابلے ميں انبياء کے قيام کا ايک نمومہ ذکر کيا گيا ہے اور بتا يا گيا ہے کہ وه 
ظلمتوں سے نکال کر وادٔی نور ميں لے جانے ے لئے بھيجے گئے تھے ۔ ارشاد ہوتا ہے :ہم نے موسٰی کو اپنی ٓايات ( 

ات) کے ساتھ بھبيجا اور ہم نے اسے حکم ديا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے ونر کی طرف ہدايت کرو(َولَقَْد ٔاَْرَسْلنَا مختلف معجز
  ١ُموَسی بِآيَاتِنَا ٔاَْن أَْخِرْج قَْوَمَک ِمْن الظُّلَُماِت ٕاِلَی النُّوِر ) ۔

وگرام کا خالصہ بھی لوگوں کو ظلمات سے نور کیجيسا کہ ہم نے اس سوره کی پہلی ٓايت ميں پڑھا ہے پيغمبر اسالم کے پر
  طرف نکال لے جانا تھا ۔

يہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ يہ سب خدا کے انبياء و رسل ہيں بلکہ سب کے سب انسانوں کے معنوی اور روحانی راہنما ہيں ۔ 
فتنہ و فساد اور گناه ظلمت و تاريکی کے  کيا برائياں ، گمراہياں ، کجروياں ، ظلم و ستم ، استثمار ، ذلتيں ، زبوں حالياں ،

عالوه کچھ اور ہيں ۔ اور کيا ايمان و توحيد ، تقوٰی و پاکيزگی ، ٓازادی و استقالل اور سربلندی و عزت نور و ضيا کے سوا 
  کچھ اور ہے ۔ اس بنا ء پر تمام رہبروں کی دعوت کے درميان بالکل يہی قدر مشترک اور قدر جامع ہے ۔

حضرت موسٰی عليہ السالم کی ايک عظيم ذمہ داری کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : تيری ذمہ  ا س کے بعد
ْرھُْم بِٔاَيَّاِم ِهللا ) ۔“ ايام هللا ” داری ہے کہ تو اپنی قوم کو    يا د دالئے (َوَذکِّ

” ھتے ہيں اب اگر کسی خاص مقام کو مسلم ہے کہ تمام دن ايام اٰلہی ہيں جيسے تمام جگہيں اور مقامات خدا سے تعلق رک
کا عنواب “ ايام هللا ”سے موسوم کيا جائے تو يہ اس کی خصوصيت کی دليل ہے ۔ اسی طرح مسلم ہے کہ “ بيت هللا 

  مخصوص دنوں کی طرف اشاره ہے کہ جو بہت زياده امتياز و درخشندگی رکھتے ہيں ۔
  الت پيش کئے ہيں ۔اسی بناء پر مفسرين نے اس کی تفسيرميں مختلف احتما

بعض نے کہا ہے کہ يہ گزشتہ انبياء اور ان کی سچی اور اچھی امتوں کی کاميابی کے دنوں کی طرف اشاره ہے اور اسی 
طرح وه ايام بھی اس کے مفہوم ميں شامل ہيں کہ جن ميں انہيں ان کی اہليت کی بناء پر انواع و قسام کی نعمتونن سے نوازا 

  گيا ۔
يہ ان دنوں کی طرف اشاره ہے جن ميں هللا تعالٰی نے سر کش قوموں کو عذاب زنجير ميں جکڑ ا اور بعض نے کہا کہ 

  طاغوت و سر کش افراد کو ايک ہی فرمان سے تباه و بر باد کرديا ۔
  بعض نے ان دونوں حصوں کی طرف اشاره سمجھا ہے ۔

ہيں کہ جو نوِع بشر “ ايام هللا ” کيا جاسکتا ۔ وه تمام دن ليکن اصولی طور پر اس گويا ، عمده اور رسا تعبير کو محدود نہيں 
کی زندگی کی تاريخ ميں حامل ِ عظمت ہيں ۔ ہر وه دن کہ جس ميں کوئی فرمان ِ الٰہی اس طرح درخشنده ہوا کہ باقی امور 

  کو اپنے تحت الشعاع لے ٓايا وه ايام هللا ميں سے ہے ۔
ب کھال ، انہيں درس ِ عبرت ديا گيا ، ان مين کسی پيغمبر نے ظہور يا قيام فرمايا جس روز انسانوں کی زندگی ميں سے نيا با
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يا جس دن کوئی منکر ، طاغوت اور فرعون ظلمت کے گڑھے ميں پھنکا گيا ۔ خالصہ يہ کہ وه دن کہ جس ميں حق و عدالت
کھيں گے ٓائمہ معصومين عليہم السالم کی بر پا ہو ئی اور ظلم و بدعت خاموش ہو ئی وه ايام هللا ميں سے ہے جيساکہ ہم دي

  اس تفسير کے ذيل ميں منقول روايات ميں بھی حساس دنوں کی نشاندہی کی گئی ہے ۔
ٓايت کے ٓاخر ميں ارشاد ہوتا ہے : اس گفتگو ميں اور تمام ايام هللا مين ہر صابر و با استقامت اور شکر گزار انسان کے لئے 

  َک آَليَاٍت لُِکلِّ َصبَّاٍر َشُکوٍر ) ۔نشانياں ہيں (ٕاِنَّ فِی َذِل 
دونوں مبالغہ کے صيغے ہيں ان ميں سے ايک صبر و استقامت زياد ه ہونے اور دوسرا نعمت و “ شکور”اور “ صبار”

احسان پر شکر گزاری زياده ہونے کو ظاہر کرتا ہے ۔ يہ اس طرف اشاره ہے کہ صاحب ِ ايمان افراد نہ تو سختيوں اور 
دنوں ميں حوصلہ ہار بيٹھتے ہيں اور اپنے ٓاپ کو حوالۂ  حوادث کرديتے ہيں اور نہ ہی کاميابی اور نعمت کے  مشکلوں کے

کی طرف اشاره کرنے کے بعد ان دونوں کا تذکره گويا اسی “ايام هللا ” دنوں ميں غرور و غفلت ميں گرفتار ہوتے ہيں اور 
  مقصد کی نشاندہی کررہاہے ۔

تاريخ بنی اسرائيل ميں ايام هللا اور درخشاں و پر باردلوں ميں سے ايک کی طرف اشاره کيا گيا ہے اور بعد والی ٓايت ميں 
اس کا ذکر مسلمانوں کے لئے بھی تذکره تھا ۔ ارشاد ہوتا ہے : اس وقت کو ياد کرو کہ جب موسٰی نے اپنی قوم سے کہا کہ 

رعون سے نجات بخشی ( َوٕاِْذ قَاَل ُموَسی لِقَْوِمِہ اْذُکُروا نِْعَمةَ هللاِ َعلَْيُکْم اس نعمت ِخدا کا تذکره کرو کہ جب اس نے تمہيں ٓال ِ ف
  ٕاِْذ ٔاَنَجاُکْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن ) ۔

وہی فرعونی کہ جنہوں نے تم پر بد ترين عذاب مسلط کررکھا تھا ، تمہارے بيٹوں کو ذبح کرديتے تھے اور تمہاری عورتوں
  کے لئے زنده رکھتے تھے (يَُسوُمونَُکْم ُسوَء اْلَعَذاِب َويَُذبُِّحوَن ٔاَْبنَائَُکْم َويَْستَْحيُوَن نَِسائَُکْم) ۔ کو خدمت اور کنيزی

  اور يہ تمہارے پر وردگا رکی طر ف سے تمہاری بہت بڑی ٓازمائش تھی ( َوفِی َذلُِکْم باََلٌء ِمْن َربُِّکْم َعِظيٌم) ۔
نسا دن ہو گا کہ جس دن تمہارے سروں سے خود غرض ، سنگدل اورا ستعمارگر لوگوں کو اس دن سے زياده با بر کت کو

دور کيا گيا ۔ وہی لوگ کہ جو تمہارے ساتھ ايک بہت بڑا ستم روا رکھے ہوئے تھے ۔ اس ظلم سے بڑھ کر کيا ہوسکتاتھا کہ 
نے ذبح کہا ہے قتل نہيں ) اور اسے بڑھ وه تمہارے بيٹوں کے سر جانوروں کی طرح کاٹ ديتے تھے ( توجہ رہے کہ قرٓان 

  کر يہ کہ تمہاری عزت و ناموس بے شرم دشمن کے چنگل ميں کنيزوں کی طرح گرفتار تھی ۔
نہ صر ف بنی اسرائيل کے لئے بلکہ اقوام و ملل کے لئے ٓازادی و استقال ل کے حصول اور طاغوت کی دست برد سے 

نہيں ہميشہ ياد رکھنا چاہئيے ۔ ايسی ياد کہ جس کے سبب وه گزشتہ حالت کی نجات کا دن ايام هللا ميں سے ہے کہ جسے ا
  طرف لوٹنے سے محفوظ ہيں ۔

کے ماده سے ہے ۔ در اصل يہ کسی چيز کے پيچھے جانے اور اس کی جستجو کے “) صوم ”سوم ( بروزن “ يسومونکم ”
  2ی ميں بھی ٓايا ہے ۔ معنی ميں ہے نيز يہ لفظ کسی پرکسی کام کو زبر دستی ٹھونسنے کے معن

کا مفہوم يہ ہے کہ وه تم پر بد ترين سختياں اور عذاب مسلط کرتے تھے ۔ کيا يہ کم مصيبت ہے کہ“ يسومونکم سوء العذاب ”
ايک گروه کی فعال قوت کو فنا کے گھاٹ اتار ديا جائے اور اس کی عورتوں کو کسی سرپرست کے بغير چند ظالموں کے 

  طرح باقی رہنے ديا جائے ۔چنگل ميں کنيزوں کی 
  3کا فعل مضارع کی صورت ميں ہونا اس طرف اشاره ہے کہ يہ کام مدتوں جاری رہا ۔“ يسومون ”ضمناً 

سوء ” يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ بيٹوں کا سر کاٹنے اور عورتوں کی کنيزی کے ذکر کے بعد ان کا وأو کے ذريعے 
کا مصداق ہيں ۔ ايسا ان دونوں عذابوں کی اہميت کی بناء پر “ سوء العذاب ”يہ خود پر عطف کيا گيا ہے حاالنکہ “ العذاب 

ہوا ہے ۔ نيز يہ نشاندہی کرتا ہے کہ فرعون کی جابر اور ستم گر قوم بنی اسرائيل پر اور مظالم بھی روارکھتی تھی ليکن ان 
  مينسے يہدو ظلم بہت شديد اور نہايت سخت تھے ۔

گيا ہے : يہ بات بھی ياد رکھو کہ تمہارے پر وردگار نے اعالن کيا کہ اگرميری نعمتوں کا شکر بجا  اس کے بعد مزيد فرمايا
لَئِْن  الٔو تو يقينا ميں تمہاری نعمتوں ميں اضافہ کروں گا اور اگر کفران کرو تو ميرا عذاب اور سزا شديدہے (َوٕاِْذ تَٔاَذََّن َربُُّکمْ 

  4لَئِْن َکفَْرتُْم ٕاِنَّ َعَذابِی لََشِديٌد ) ۔َشَکْرتُْم اَلَِٔزيَدنَُّکْم وَ 
ہوسکتا ہے کہ يہ ٓايت بنی اسرائيل سے حضرت موسٰی عليہ السالم کی گفتگو کا تسلسل ہو ۔ ٓاپ (عليه السالم) نے انہيں اس 

اور کفران کی نجات ، کاميابی اور نعمات ِ فراواں پر شکر گزاری کی دعوت دی اور ان سے نعمت ميں اضافے کا وعده کيا 
صورت ميں عذاب کی تہديد کی اور يہ ممکن ہے کہ يہ ايک مستقل جملہ ہو او ر مسلمانوں سے خطاب ہو ليکن بہر حال 
نتيجے کے لحاظ سے کوئی فرق نہيں پڑتا کيونکہ اگر بن اسرائيل کو خطاب ہو پھربھی قرٓان مجيد ميں ہمارے لئے ايک 

  اصالحی درس کے طور پر ٓايا ہے ۔
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يقينا ميں اپنی نعمت تم پر “ ( ال زيد نکم ” مر جاذب نظر ہے کہ شکر کے بارے ميں صراحت کے ساتھ فرمايا گيا ہے يہ ا
  زياده کر دوں گا ) ۔

“ ميرا عذاب شديد ہے :” جب کہ کفران نعمت کے بارے ميں يہ نہيں فرمايا گيا کہ تمہيں عذاب کروں گا بلکہ ارشاد ہوتا ہے 
  وردگار ک اانتہائی لطف و کرم ہے ۔ تعبير کا يہ فر ق پر

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

کے ذريعے اشاره کيا گيا “ٓايات” ۔حضرت موسی بن عمران عليہ السالم سے ظاہر ہونے والے معجزات کی طرف زير نظر ٓايت ميں لفظ١
 يں ٓائے گی ( انشاء هللا ) ۔کے مطابق وه تو اہم معجزات تھے جن کی تفصيل اس آيت کے ضمن م١٠١ہے ۔ سوره بنی اسرائيل کی ٓايت 

  کی طرف رجوع کريں ۔ ٧ص  ٧اور تفسير ابو الفتوح رازی کی جلد  ٣٠٨ص  ١۔مفردات راغب ، تفسير المنا ر( جلد 2
  ميں بھی ہے ۔ ۴٩۔ توجہ رہے کہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس ٓايت کی نظير سوره بقره کی ٓايت 3
اعالن کے معنی ميں “ ايذان ” کرنے کے معنی ميں ہے کيونکہ اس سے افعال کا ماده  ۔تٔاذن باب تفعل سے ہے اور تاکيد سے اعالن4

  ہے اور جب تفعل کے معنی ميں ٓائے تو اس سے اضافہ اور تاکيد کا استفاده ہوتا ہے ۔

  چند اہم نکات
  ۔ ايام هللا کی ياد ٓاوری ١

کی اضافت “ ايام ” کی طرف “ هللا ” کی تفسير ميں کہا ہے کہ ۔ ايام هللا کی ياد ٓاوری : جيسا کہ ہم نے مندر جہ باال ٓايت ١
انسانوں کی زندگی کے اہم اور تقدير ساز دنوں کی طرف اشاره ہے اور ان دنوں کی عظمت کی بناء پر انہيں خداکی طرف 

يم عذاِب اٰلہی کسی نسبت دی گئی ہے ۔ نيز اس بناء پر کہ اگر ايک عظيم نعمت الٰہی کسی الئق قوم کے شامل حال ہو۔ يا عظ
  سر کش و طغيان گر قوم کو دمن گير ہو تو دونوں صورتوں ميں تذکره کرو يا د وٓاوری کے الئق ہے ۔

  کی تفسير مختلف دنوں سے کی گئی ہے ۔“ ايام هللا ”ٓائمہ معصومين عليہم السالم سے منقوم روايات ميں 
  ہ ٓاپ(عليه السالم) نے فرمايا:ايک حديث ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے مروی ہے ک
  ايام هللا ، يوم يقوم القائم (عليه السالم) و يوم الکّرة و يوم القيامة

  1ايام هللا مہدی موعود (عليه السالم)کے قيامکا دن ، رو ز رجعت او رقيامت ہيں ۔ 
  تفسير علی بن ابراہيم ميں ہے :

  2دن ، موت کا دن اور قيامت کا دن ۔ تين دن ہيں قيام مہدی (عليه السالم) کا“ ايام هللا ”
  ايک اور حديث مينپيغمبر اکرم سے منقول ہے :

  ايام هللا نعمائہ وبالئہ و ببالئہ سبحانہ
  3ايام هللا اس کی نعمتوں اور اس کی طرف مصائب کے ذريعے ٓاز مائشوں کے دن ہيں ۔ 

ت کی دليل نہيں ہيں کہ مفہوم انہی ميں منحصر ہے  جيسا کہ ہم نے با رہا کہا ہے کہ اس قسم کی احاديث کبھی بھی اس با
  بلکہ ان ميں بعض مصاديق کے بعض حصوں کا بيان ہے ۔

بہر حال عظيم دنوں کی ياد ٓاوری ( چاہے وه کاميابی کے دن ہو يا سختی کے ) ملتوں کی بيداری اور ہوشياری ميں بہت 
تاريخ اسالم کے عظيم دنوں کی ياد زنده و جاوداں رکھتے ہيں اور مٔوثر ہوتی ہے ۔ اسی ٓاسمانی پيام سے ہدايت ليتے ہوئے ہم

ان يادوں کو تازه کرنے کے لئے ہر سال ہم نے کچھ دنوں کو مخصوص کيا ہوا ہے ، ان دنوں ميں ہم اپنے ماضی کی طرف 
  ہيں ۔لوٹ جاتے ہيں اور اس سے ہم درس ليتے ہيں ، ايسے درس کہ جو ہمارے ٓاج کے لئے بہت زيا ده مٔوثر 
کے “ ايام هللا ” نيز ہماری موجوده تاريخ خصوصاً انقالب ِ اسالمی ايرا ن کی پر شکوه تاريخ ميں بہت دن ايسے ہيں جو

مصاديق ہيں ۔ ہر سال ہميں ان کی ياد زنده رکھنا چاہئيے ايسی ياد کہ جس ميں شہيدوں ، غازيوں ، مجاہدوں اور عظيم 
  ان سے ہدايت لينا چاہيئے ۔ دالوروں کی ياد ررچی بسی ہو اور پھر

لٰہذا ان عظيم دنوں کا ذکر ہمارے مدارس کی درسی کتب ميں ہونا چاہئيے اور ان کی ياد ہماری اوالد کی تعليم و تربيت 
  (انہيں ياد دالٔو) کی ذمہ داری پوری کرنا چاہئيے ۔“ ذکرھم ” کاحصہ ہونا چاہئے اور ہميں ٓائنده نسلوں کے بارے ميں 

کی ياد دہانی کر وائی گئی ہے ۔ بنی اسرائيل کے بارے ميں بھی او رمسلمانوں کے “ ايام هللا ” ميں بھی بار ہا  قرٓان مجيد
  بارے ميں بھی نعمتوں اور سختيوں کے دنوں کو ياد رکھا گيا ہے ۔

  ۔ جابروں کے طور طريقے ٢
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فرعونی بنی اسرائيل کے لڑکوں کو ذبح کرديتے ۔ جابروں کے طور طريقے : ہم نے بار ہا قرٓانی ٓايات ميں پڑھا ہے کہ٢
تھے اور لڑکيوں کو زنده رکھتے تھے ۔ يہ کام صرف فرعون اور فرعونی نہيں کرتے تھے بلکہ تاريخ شاہد ہے کہ ہر 

استعمار گر کا يہی شيوه اور طريقہ تھا کہ وه فعال جنگجو اور پر عز م قوتوں کا ايک حصہ نابود کرديتے اور دوسرے کو 
ور کرکے اپنے مفادات کے لئے استعمال کرتے کيونکہ اس کے بغير وه اپنے استعماری اور استثماری کام کاری نہيں کمز

  رکھ سکتے تھے ۔
ليکن اہم با ت يہ کہ سمجھيں کہ ايسی قوتيں کبھی تو فرعونيوں کی طرح لڑکوں کو نابود ہی کرديتی ہيں او رکبھی منشيات ، 

دتوں ميں غرق کرکے فعال قوتوں کو ناکاره بناديتی ہيں اور انہيں زنده نما مرده بناديتی ہيں شراب اور بدکاری جيسی بری عا
۔يہی وه چيز ہے کہ جس پر مسلمانوں کو گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کی نسل ِ نو ايسے کاموں پر پڑگئی 

  کہ ان کے لئے غالمی يقينی ہے ۔ اور اپنی ايمانی جسمانی قوت گنوابيٹھی تو پھر انہی جان لينا چاہئيے

  سب سے بڑی نعمت ٓازادی ہے 
کے ذکر کے بعد صرف ايک“ ايام هللا ” ۔ سب سے بڑی نعمت ٓازادی ہے : يہ امر جاذب نظر ہے کہ مندرجہ باال ٓايات ميں ٣

نٰجکم من ايل دن کا ذکر کيا گيا ہے ۔ وه دن کہ جو فرعونيوں کے چنگل سے بنی سرائيل کی نجات کا دن ہے (اذا
فرعون)حاالنکہ بنی اسرائيل کی تاريخ ميں اور بھی بہت سے عظيم دن تھے کہ جن ميں حضرت موسٰی (عليه السالم) کی 

کا ذکر قوموں کی سر“ يوم نجات” ہدايت کے زير سايہ هللا تعالٰی نے انہيں عظيم نعمتيں بخشی تھيں ليکن زير بحث ٓايات ميں 
  الل کی انتہائی اہميت کی دليل ہے ۔نوشت ميں ٓازادی اور استق

جی ہاں ! جب تک کوئی قوم وابستگی سے نجات حاصل نہ کرے ، غالمی اور استعمار کے چنگل سے ٓازاد ہو اس کی 
صالحتيں استعداد اور کمال ظاہر نہيں ہوسکتا اور وه هللا کی راه ميں قدم نہيں رکھ سکتی وه راه کہ شرک ، ظلم اور بيدار 

  م کا راستہ ہے ۔کے خالف قيا
اسی بناء پر عظيم الٰہی رہبرو ں کا پہال کا يہی تھا کہ وه قوموں کو فکری ، ثقافتی ، سياسی او ر اقتصادی غالمی سے ٓازاد 

  کروائيں اور اس کے بعدکوئی اور کام کريں اور توحيد و انسانيت کے پروگراموں کو عملی شکل ديں۔

  يجہ ۔ شکر نعمت اور کفران ِ نعمت کا نت۴
۔ شکر نعمت اور کفران ِ نعمت کا نتيجہ : اس ميں کوئی شک نہيں کہ هللا تعالٰی اپنی عطا کرده نعمتوں پر ہمارے تشکر کا ۴

محتاج نہيں اور اگر وه شکر گزاری کا حکم ديتا ہے تو وه بھی ہم پر ايک اور نعمت کا موجب ہے اور ايک اعلٰی درجے کا 
  تربيتی انداز ہے ۔

ہے کہ ہم ديکھيں کہ شکر کی حقيقت کيا ہے تاکہ يہ واضح ہوجائے کہ اس کا نعمت کی زيادتی سے کيا تعلق ہے اہم بات يہ 
  او رکس طرح وه خود ايک عامل ِ تربيت ہو سکتا ہے ۔

  وغيره کہا جائے بلکہ شکر کے تين مراحل ہيں :“ الحمد  ”شکر کا مطلب يہ نہيں کہ صرف زبانی شکر کيا جائے يا
رحلہ يہ ہے کہ سنجيدگی سے غور کيا جائے کہ نعمت عطا کرنے واال کون ہے ۔يہ توجہ ، ايمان اور ٓاگاہی شکر کا پہال م

  پہال ستون ہے ۔
دوسرا مرحلہ اس سے بھی باالتر ہے اور وه عمل کا مرحلہ ہے يعنی عملی شکر يہ ہے يعنی ہم پوری طرح سے غور کريں 

ئی ہے اور اسے ہم اس کے اپنے مقام پر صرف کريں اور اگر ايسا نہ کيا توپھر کہ ہر نعمت ہميں کس مقصد کے لئے دی گ
  ہم نے کفر ان نعمت کيا ۔ جيسا کہ بزرگوں نے فرماياہے :
  الشکر صرف العبد جميع ما انعمہ هللا تعالٰی فيماخلق الجلہ

  شکر يہ ہے کہ بنده ہر نعمت کو ا س کے مصرف ہی ميں صرف کرے ۔
ٓانکھيں دی ہيں ، اس نے ہميں ديکھنے اور سننے کی نعمت کيوں بخشی ہے ۔ کيا اس کے عالوه کوئی  واقعاً خدا نے ہميں

مقصد تھا کہ ہم جہاں مينا سکی عظمت کو ديکھيں ، راه حيات کو پہچانيں اور ان وسائل کے ذريعے تکامل و ارتقاء کی 
کا د فاع کريں اور باطل کے خالف جنگ کريں ۔ اگر طرف قدم بڑھائيں اور ، ادراک ، حق کريں ، حمايت ِ حق کريں ، اس 

خد اکی ان عظيم نعمتوں کو ہم نے ان کے راستے ميں صر ف کيا تو ان کا عملی شکر ہے اور اگر يہ نعمتيں طغيان ، خود 
  پرستی ، غرور، غفلت اور خدا سے دوری کا ذريعہ بن گئيں تو يہ عين کفران ہے ۔

  ہيں :امام صاد ق عليہ السالم فرماتے 
ادنی الشکر رٔوية النعمة من هللا من غير علة يتعلق القب بھا دون هللا ، و الرضا بما اعطاه ، وان ال تعصيہ بنعمة و تخالفہ بشیء 
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  من امره و نھيہ بسبب من نعمتہ
خد کمترين شکريہ ہے کہ تو نعمت کو خدا کی طر ف سے سمجھے بغير اس کے کہ تيرا اس نعمت ميں مشغول رہے اور تو 
اکو بھول جائے اور ( شکر ) اس کی عطا پر راضی ہونا ہے او ر يہ کہ تو اس کی نعمت کو اس کی نافرمانی کا ذريعہ نہ 

  4بنائے اور اس کی نعمتوں سے استفاده کرنے کے باوجود تو ا س کے اوامر و نواہی کو روندنہ ڈالے ۔
معاشرتی حيثيت ، مال و ثروت اور تند رستی و سالمتی ميں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ طاقت ، علم ، قوِت فکر و نظر ، 

  سے ه رايک کے شکرکا راستہ کيا ہے اور کفران کی راه کونسی ہے ۔
تفسير نور الثقلين ميں امام صادق عليہ السالم سے مروی ايک حديث بھی اس تفسير کے لئے ايک واضح دليل ہے ۔ آپ (عليه 

  السالم) نے فرمايا :
  اب المحارمشکر نعمة اجتن

  5شکراِن نعمت گناہوں سے بچنے کا نام ہے ۔ 
يہيں سے شکر اور نعمت ميں اضافے کے درميان تعلق واضح ہو جاتا ہے کيونکہ جب بھی انسانوں نے نعمت اٰلہی کو بالکل 

ه سے زياده مقاصد ِنعمت کے تحت صرف کياتو انہوں نے عملی طور پر ثابت کرديا کہ وه اہل ہيں اور يہ اہل بيت سے زياد
  فيض اور فزون تر نعمت کا سبب بنی ۔
  اصولی طور پر شکر دو طرح کا ہے :

  ۔ شکر تکوينی اور١
  ۔ شکر ِ تشريعی٢

شکر تکوينی يہ ہے کہ ايک موجود خود کو حاصل نعمات کو اپنے رشد و نمو کے لئے استعمال کرے ۔ مثالً باغياں ديکھتا 
پھول رہے ہيں اور ان کی جتنی زياده خدمت کی جائے اتنے ہی زياده  ہے کہ باغ کے فالں حصے ميں درخت خوب پھل

شگوفے پھوٹتے ہيں ۔ يہی امر سبب بنتا ہے کہ باغبان باغ کے درختونکے اس حصے کی خدمت پر زياده تو جہ ديتا ہے اور 
يں کہ اے باغبان ! ہم اپنے کارکنوں کو ان کی نگہبانی کی نصيحت کرتا ہے کيونکہ درکت زباِن حال سے پکار رہے ہوتے ہ

  اس بات کے اہل ہيں کہ تو اپنی نعمت و احسان ہم پر زياده کرے ۔
  وه بھی اس پکار کا مثبت جوا ديتا ہے ۔

  بسوزند چوب درختان بی بر سزا خود ہمين است مر،بی بری را
  بے ثمر درختوں کی لکڑياں جليں کيونکہ بے ثمری کی ہی سزا ہے ۔

ہے ۔فرق يہ ہے کہ درخت ميں خود اختياری نہيں ہے اور وه فقط تکوينی قوانين کے سامنے  جہاِن شکر کی بھی يہی حالت
سر جھکائے ہوئے ہيں ليکن انسان اپنے اراده و اختيار کی طاقت سے اور تشريعی تعليم و تربيت سے استفاده کرتے ہوئے 

  اس راه پر استفاده کرتے ہوئے اس راه پر ٓاگاہی سے قدم رکھ سکتے ہيں ۔
ٰہذا وه شخص کہ جو طاقت کی نعمت کو ظلم و سر کشی کا وسيلہ بنايا ہے گويا زبان حال سے پکاررہا ہوتا ہے کہ خدا وند ! ل

ميں اس نعمت کے الئق نہيں اور جو شخص اپنی صالحيت کو حق و عدالت کی راه ميں کام ميں التا ہے وه گويا زباِن حال 
  اس الئق ہوں ، لٰہذا اضافہ فرما ۔ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پر وردگار ا: ميں

يہ حقيقت بھی ناقابل ترديد ہے کہ جس وقت ہم شکر الٰہی بجاالتے ہيں ، چاہے وه فکر و نظر سے ہو ، چاہے زبان سے اور 
چاہے عمل سے ، شکر کی يہ توانائی خود ہر مرحلے ميں ايک نئی نعمت ہے اور اس طرح سے شکر کرنا ہميں اس کی نئی

مر ہون منت قرار ديتا ہے اور يوں يہ ہر گز ہمارے بس ميں نہيں کہ ا س کے شکر کا حق ادا کر سکيں ۔ جيسا کہ نعمتوں کا 
  امام سجاد عليہ السالم کی پندر مناجاتوں مينسے مناجات ِ شاکرين ميں ہے :

  ن اقول لک الحمدکيف لی بتحصيل الشکر و شکرکی اياک يفتقر الٰی شکر ، فکلمات قلت لک الحمد و جب علی لذلک ا
کہتا ہوں “ لک الحمد” ميں تيرے شکر کا حق کيسے اداکرسکتا ہوں کہ جب يہ شکر ايک اور شکر کا محتاج ہے اور جبميں 

  “لک الحمد” تو مجھ پر الزم ہے کہ اس شکر گزاری کی توفيق پر کہوں:
متوں پر شکر سے عاجزی کا اظہار کرے لٰہذا انسان کے لئے مرحلہ شکر کا افضل ترين مقام يہ ہوسکتا ہے کہ اس کی نع

  جيسا کہ ايک حديث ميں امام صادق عليہ السالم سے مروی ہے کہ ٓاپ (عليه السالم) نے فرمايا:
فيمااوحی هللا عز وجل الٰی موسٰی اشکر نی حق شکر ی فقال يا رب و کيف اشکرک حق شکرک و ليس من شکر اشکرک بہ 

  االن شکر تنی حين علمت ان ٰذلک منی ۔اال و انت انعمت بہ علی قال ياموسی 
خدا نے موسٰی کی طرف وحی کی کہ ميرا حق شکر ادا کرو تو انہوں نے عرض کيا : پر وردگارا ميں تيرا حق ِ شکر کس 
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  طرح ادا کروں جب کہ ميں جب بھی تيرا شکر بجا التا ہوں تو يہ توفيق بھی خود ميرے لئے ايک نعمت ہوگی ۔
  6تونے ميرا حق شکر ادا کيا جب کہ تونے جانا کہ حتی يہ توفيق بھی ميری طرف سے ہے ۔  هللا نے فرمايا : اب

  بنده ہمان نہ کہ زتقصير خويش عذر بہ درگاه خدا ٓاورد
  ورنہ سزا وار خد اوند يش کس نتواندکہ بجا ٓاورد

س کی خداندی کاحق کوئی بجا نہيں اچھا بنده وہی ہے کہ جو اپنی کوتاہيو ں کا عذر بار گاه اٰلہی ميں پيش کردے ورنہ ا
  السکتا ہے ۔
..............  

  ۔۵٢۶ص  ٢۔ تفسير نو ر الثقلين جلد 1
  ۔۵٢۶ص  ٢۔ تفسير نو ر الثقلين جلد 2
  ۔۵٢۶ص  ٢۔۔ تفسير نو ر الثقلين جلد 3
  ۔٧١٠ص  ١۔سفينة البحار جلد 4
  ۔۵٢٩ص  ٢۔نور الثقلين جلد 5
  ۔ باب الشکر )(  ٨٠ص  ۴۔ اصول کافی جلد 6

  شکر نعمت کے بارے ميں چند اہم نکات 

  ۔ حضرت علی (عليه السالم) نہج البالغہ ميں اپنے حکمت ٓاميز کلمات ميں فرماتے ہيں :١
  اذا وصلت اليکم اطراف النعم فال تنفروا و اقصاھا بقبلة الشکر

باقی حصے کو بھی اپنی طرف  جس وقت نعمات ِ الٰہی کا پہال حصہ تم تک پہنچ جائے تو کوشش کرو کہ شکر کے ذريعے
  1جذب کرو نہ يہ کہ شکر گزاری مين کمی کرکے اسے اپنے ٓاپ سے دور بھگا دو۔ 

۔ يہ بات بھی قابل توجہ ہے نعمتوں پر صرف خدا کی سپاس گزاری اور تشکر کافی نہيں بلکہ ان لوگون کو بھی شکر يہ ادا٢
کی زحمات و مشقات کا حق بھی اس طريقے سے ادا کرنا چاہئيے  کرنا چاہئيے کہ جو اس نعمت کا ذريعہ بنے ہيں اور ان

اور اس طرح انہيں اس راه ميں خدمات کی تشويق دالنا چاہئيے ۔ ايک حديث ميں امام علی بن الحسين عليہ السالم سے مروی 
  ہے کہ ٓاپ (عليه السالم) نے فرمايا :

  تمنے فالں شخص کا شکريہ ادا کيا ہے ۔جب روز قيامت ہوگا تو اپنے بعض بندوں سے فرمائے گا: کيا 
  تو وه عرض کرے گا : پرور دگارا : ميں نے تيرا شکريہ اداکيا ہے ۔

  هللا فرمائے گا : چونکہ تو اس کا شکربجا نہيں اليا تو گويا تونے شکربھی ادا نہيں کيا ۔
  پھر امام (عليه السالم) نے فرمايا:

  اشکر کم هللا اشکر کم للناس
  2کا زياده شکر کرنے والے وه ہيں جو لوگونکا زياده شکريہ ادا کرتے ہيں ۔  تم ميں سے خدا

۔ خدا کی نعمتوں کی افزائش کہ جس کا شکرگزار وں سے وعده کيا گيا ہے صرف اس لئے نہيں ہے کہ انہيں نئی نئی مادی٣
 مقدس سے نئے عشق کے  ِنعمتيں بخشی جائيں بلکہ خود شکر گزاری کہ جو خدا کی طرف خاص توجہ اور ا س کی ساحت

ساتھ ہو ايک عظيم روحانی نعمت ہے کہ جو انسانی نفوس کی تربيت اور انہيں فرامين الٰہی کی اطاعت کی طرف رغبت 
دالنے کے لئے بہت مٔوثر ہے ۔ بلکہ شکر ذاتی طور پر زياده سے زياده معرفت الٰہی کا ذريعہ ہے ۔ اسی بناے پر علماء 

  کی دليل پيش کرتے ہيں ۔“ وجوب شکر ِ منعم ” کو ثابت کرنے کے لئے “ ب معرفت اٰلہی وجو”عقائد علم کالم ميں 
۔ معاشرے ميں تحريک پيد اکرنے اور پيش رفت کے لئے روح شکر گزاری کاحياء بہت اہم کردار کرتا ہے ۔ وه لوگ کہ ۴

ے اجتماعی اہداف کی پيش رفت جنہوں نے اپنے علم و دانش سے يا فدا کاری اور شہادت سے يا کسی دوسرے طريقے س
  کے لئے خدمت کی ، ان کی قدر دانی اور ان کا تشکر معاشرے کو ٓاگے بڑھانے کا بہت اہل عامل ہے ۔

جس معاشرے ميں تشکر اور قدر دانی کی روح مرده ہو اس ميں خدمت کے لئے لگأو اور گرم جوشی بہت کم ہوتی ہے ۔ اس
حمتوں اور خدمتوں کی زياده قدر دانی کی جاتی ہو وہاں نشاط و مسرت زياده کے بر عکس جس معاشرے ميں لوگوں کی ز

  محسوس کی جاسکتی ہے اور ايسی قوميں زياده ترقی کرتی ہيں ۔
اسی حقيقت کی طرف توجہ کے سبب ہمارے ہاں گزشتہ بزرگوں کی زحمتوں کی قدر دانی کے اظہا ر کے لئے ان کے 

کے موقع پر اور ديگر مناسب مواقع پر پر گرام منعقد کئے جاتے ہيں اور ان کی  سوسالہ ، ہزار سالہ روز والدت وغيره
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  خدمات کے تشکر اور سپاس گزاری سے لوگوں ميں زياده سے زياده حرکت پيدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔
م ہے او رايک دوِر نو کا مثالً ہمارے ملک ميں بر پا ہونے والے اسالمی انقالب کو جو اڑھائی ہزارسالہ تاريک دور کا اختتا

ٓاغاز ہے ميں ہم ديکھتے ہيں کہ ہر سال او رہر ماه بلکہ ہر روز شہدائے انقالب کی ياد تازه کی جاتی ہے ، انہيں ہدئہ عقيدت 
  وسالم پيش کيا جاتا ہے ۔

يہ امر سبب بنتا ہے  ان تمام لوگوں کا احترام کيا جاتا ہے جو ان کی طرف منسوب ہے اور ان کی خدمات کو سرہاجاتا ہے تو
کہ دوسروں ميں فدا کاری اور قربانی کا عشق پيدا ہو او رلوگوں ميں فدا کاری کا سطح بلند تر ہو اور قرٓان کی تعبير کے 

“ الزيدنکم ”مطابق اس نعمت کا تشکر اس ميں اضافے کا باعث ہو او ر ايک شہيد کے خون سے ہزاروں شہداء پيدا ہو اور 
  يں ۔زنده مصداق بن جائ

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

  ۔١٣۔ نہج البالغہ کلمات قصار شماره 1
 ۔٣٠حديث  ٨١صفحہ  ٢۔ اصول کافی جلد 2

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   10 - 8سوره ابراھيم / آيه 
  

  ۔ َوقَاَل ُموَسی ٕاِْن تَْکفُُروا ٔاَْنتُْم َوَمْن فِی ااْلَْٔرِض َجِميًعا فَإِنَّ هللاَ لََغنِیٌّ َحِميٌد۔٨
وا ٔاَْيِديَھُْم فِی ۔ ٔاَلَْم يَأْتُِکْم نَبَٔاُ الَِّذيَن ِمْن قَْبلُِکْم قَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن بَْعِدھْم الَيَْعلَمُ ٩ ھُْم ٕاِالَّ هللاُ َجائَْتہُْم ُرُسلُھُْم بِاْلبَيِّنَاِت فََردُّ

ا تَْدُعونَنَا ٕاِلَْيِہ ُمِريٍب۔ٔاَْفَواِھِھْم َوقَالُوا ٕاِنَّا َکفَْرنَا بِ    َما ٔاُْرِسْلتُْم ِبِہ َوٕاِنَّا لَفِی َشکٍّ ِممَّ
َرُکْم ٕاِلَی ٔاََجٍل ُمَسّمًی قَالُوا۔ قَالَْت ُرُسلُھُْم ٔاَفِی هللاِ َشکٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض يَْدُعوُکْم لِيَْغفَِر لَُکْم ِمْن ُذنُوبُِکْم َويُ ١٠ ٕاِْن ٔاَْنتُْم ٕاِالَّ  َؤخِّ

ا َکاَن يَْعبُُد آبَاُؤنَا فَأْتُونَا بُِسْلطَاٍن ُمِبيٍن ۔ ونَا َعمَّ   بََشٌر ِمْثلُنَا تُِريُدوَن ٔاَْن تَُصدُّ

  ترجمہ
۔ موسٰی نے ( بنی اسرائيل سے ) کہا : اگر تم اور روئے زمين کے تمام لوگ کافر ہو جائيں تو ( خدا کو کوئی نقصان نہيں ٨

  پہنچے گا کيونکہ ) خدا بے نياز اور الئق ستائش ہے ۔
۔ کيا تمہيں ان لوگوں کی خبر نہيں پہنچی کہ جو تم سے پہلے تھے ۔ قوم نوح،عاد، ثمود ، اور وه جو ان کے بعد تھے وہی ٩

ہوں نے ( تعجب کہ جن سے خدا کے عالوه کوئی ٓاگاه نہيں ہے ۔ ان کے پيغمبر ان کے پاس واضح دالئل لے کر ٓائے ليکن ان
اور استہزاء سے ) اپنے منہ پر ہاتھ رکھا کہ ہم اس چيز کے کافر ہيں جس کے لئے تم مامور ہو اور جس کی طرف تم بالتے

  ہو اس کے بارے ميں ہميں شک ہے ۔
ے ، وه کہ ۔ ان کے رسولوں نے کہا: کيا هللا کے بارے ميں شک ہے ؟ وه هللا کہ جس نے ٓاسمانوں اور زمين کو پيدا کيا ہ١٠

جو تمہيں دعوت ديتا ہے تاکہ تمہارے گناه بخش دے اور تمہيں مقرر و وعده گاه تک باقی رکھے ۔ انہوں نے کہا: ( ہم يہ 
باتيں نہيں سمجھتے ہم تو اتنی بات جانتے ہيں کہ ) تم تو ہمارے جيسے انسان ہو اور تم چاہتے ہو کہ ہمارے ٓاباء و اجداد جن 

  ے باز رکھو تم ہمارے لئے کوئی واضح دليل الٔو۔کی پوجا کرتے تھے اس س

  تفسير 
  کيا خدا کے بارے ميں شک ہے ؟ 

زير نظر پہلی ٓايت شکر گزاری او رکفران نعمت کی بحث کی تائيد و تکميل ہے او ريہ ٓايت حضرت موسٰی بن عمران کی 
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ل کو ياد دہانی کر وائی کہ اگر تم روئے زمين زبانی گفتگو کے ضن ميں نقل ہوئی ۔ فرمايا گيا ہے : موسٰی نے بنی اسرائي
کے تمام لوگ کافر ه وجائيں ( اور خدا کی نعمت کاکفران کريں )تو اسے کوئی نقصان نہيں پہنچا سکتے کيونکہ وه بے نياز 

  ١هللاَ لََغِنیٌّ َحِميٌد) ۔ اور الئق ستائش ہے ۔ ( َوقَاَل ُموَسی ٕاِْن تَْکفُُروا ٔاَْنتُْم َوَمْن فِی ااْلَْٔرِض َجِميًعا فَإِنَّ 
در حقيقت شکر نعمت اور خدا پر ايمان تمہارے لئے نعمت ميں اضافے ، تمہارے تکامل و ارتقاء اور تمہاری عزت و افتخار 
کا سبب ہے ۔ ورنہ خدا تو ايسا بے نياز ہے کہ اگر پوری کائنات کافر ہو جائے تو ا س کے دامن ِ کبريا ئی پر کوئی گر دنہيں 

کتی کيونکہ وه سب بے نياز ہے ۔ يہاں تک کہ وه تشکر و ستائش کا محتاج بھی نہيں کيونکہ وه ذاتی طور پر الئق حمد پڑس
  ہے ( حميد) ۔

اگر اس کی ذات پاک ميننياز و احتياج ہوتی تو وه واجب الوجوب نہ ہوتا ۔ لٰہذا اس کے غنی ہونے کا مدہوم يہ ہے کہ تمام 
کامعنی اس کے سوا کچھ نہيں کہ“ حميد” ايساہے وه ذاتی طور پر تعريف کے الئق ہے کيونکہ کماالت اس ميں جمع ہيں جو 

  وه الئق حمد ہے ۔
اس کے بعد چند آيات ميں بعض گزشتہ اقوام کا انجام بيان کيا گياہے ۔ وہی اقوام کہ جنہوں نے نعماِت اٰلہی پر کفران ِ نعمت کا

کی دعوت پر ان کی مخالفت کی اور کفر کی راه اپنائی ۔ ان ٓايات مينان کی منطق اور ان راستہ اختيار کيا او رہاديان ِ الٰہی 
کے انجام کی تشريح کی گئی ہے تاکہ گزشتہ ٓايت کے مضمون پر تاکيد ہو جائے ارشاد ہوتا ہے : کيا تم تک ان لوگوں کی 

 ُ   الَِّذيَن ِمْن قَْبلُِکم ) ۔ خبر نہيں پہنچی ہے کہ جو تم سے پہلے تھے ( أَلَْم يَأْتُِکْم نَبَٔا
ہو سکتا ہے کہ جملہ حضرت موسٰی عليہ السالم کی گفتگو کا ٓاخری حصہ ہو او ريہ بھی ممکن ہے کہ قرٓان کی طرف سے 

مسلمانوں کو خطاب کی صورت ميں ايک مستقل بيان ہو ۔ بہر حال نتيجے کے لحاظ سے دونوں صورتوں ميں کوئی فرق 
  نہيں ۔

د فرمايا گيا ہے : قوم نوح ، عاد اور ثمود جيسی قوميں او روه کہ جو ان کے بعد تھيں (قَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوثَُموَد اس کے بعد مزي
  َوالَِّذيَن ِمْن بَْعِدھم ) ۔

الَّ هللا) ۔وہی کہ جنہيں خد اکے عالوه کوئی نہيں پہچانتا اور اس کے عالوه کوئی ان کے حاالت سے ٓاگاه نہيں ہے ( الَيَْعلَُمھُْم إِ 
2  

اس کے بعد کی سر گزشت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماياگيا ہے :ان کے پيغمبر واضح دالئل کے ساتھ ان کی طرف ٓائے 
ليکن انہوں نے تعجب و انکار کی بناء پر اپنے منہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ جن چيزوں کے لئے تم بھيجے گئے ہو ہم ان سے کفر

وا ٔاَْيِديَھُْم فِی ٔاَْفَواِھِھْم َوقَالُوا ٕاِنَّا َکفَْرنَا بَِما ٔاُْرِسْلتُْم ِبِہ) ۔کيونکہکرتے ہيں ( َجائَْتھُْم ُرُسلُ  ہم ہر اس چيز کے بارے ”  ھُْم بِاْلبَيِّنَاِت فََردُّ
اور اس شک کے ہوتے ہوئے کس طرح ممکن ہے کہ ہم “ ميں شک رکھتے ہيں کہ جس کی طرف تمہيں دعوت ديتے ہو 

ا تَْدُعونَنَا ٕاِلَْيِہ ُمِريٍب) ۔ تمہاری دعوت   قبول کرليں (َوٕاِنَّا لَِفی َشکٍّ ِممَّ
يہاں ايک سوال سامنے ٓاتا ہے کہ انہوں نے پہلے انبياء کے بارے ميں کفر اور بے ايمانی کااظہار کيا ليکن اس کے بعد 

دونوں چيزيں ٓاپس ميں کيا مناسبت رکھتی کے ساتھ اپنی بات مکمل کی ، يہ “ مريب ” انہوں نے کہا ہميں شک ہے او رلفظ 
  ہيں ؟۔

اس کا جواب يہ ہے کہ تردد و شک کا اظہار د رحقيقت عد م ايمان کی علت ہے کيونکہ ايمان کے لئے يقين کی ضرورت ہے
  اور شک اس ميں رکاوٹ ہے ۔

اظہار کيا لٰہذا بعد والی ٓايت مينبال گزشتہ ٓايت ميں چونکہ مشرکين اور کفار نے شک کو بنياد قرار ديتے ہوئے عدم ايمان کا 
فاصلہ مختصر سی عبارت ميں واضح دليل پيش کرکے ان کے شک کی نفی کی گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : ان کے پيغمبروں 

فِینے ان سے کہا کہ کيا اس خدا کے وجود ميں شک کرتے ہوکہ جو ٓاسمانوں اور زمين کاپيدا کرنے واال ہے ( قَالَْت ُرُسلُھُْم ٔاَ 
َماَواِت َوااْلَْٔرِض ) ۔   هللاِ َشکٌّ فَاِطِر السَّ

در اصل شگاف کرنے والے کے معنی ميں ہے ليکن يہاں پيدا کرنے والے کے لئے کنايہ کے طور پر استعمال ہوا “ فاطر”
کے  ہے کہ جو ايک حساب شده پرگرام کے تحت کسی چيز کو پيد اکرتا ہے اور پھر اس کی حفاظت کرتا ے کيونکہ اس

وجود کی بر کت اور نور ہستی سے ظلمت ِ عدم چھٹ جاتی ہے اور شگافتہ ہو جاتی ہے جيسے سپيدٔه سحر ظلمت ِ شب کا 
بر وِز “ ( فطر”پر ده چاک کرديتا ہے اور جيسے کھجور کا خوشہ اپنے غالف کو شگافتہ کرديتا ہے اسی لئے عرب اسے 

  کہتے ہيں ۔“) شتر”
جہان کے ابتدائی ماده کے ٹکڑے ميں شگاف کرنے کی طرف اشاره ہو جيسا کہ جديد سائنس  “فاطر”يہ احتمال بھی ہے کہ 

کہتی ہے کہ مادٔه عالم مجموعی طو رپر باہم پيو ستہ چيز تی کہ جو بعد ميں شگافتہ ہو کر مختلف کّروں کی شکل ميں ظاہر 
  ہوئی ۔
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و ثابت کرنے کے لئے يہاں نظام ِ عالِم ہستی اور بہر حال قرٓان ديگر اکثر مواقع کی طرح خدا کے وجود اور صفات ک
ٓاسمانوں اور زمين کی خلقت کا ذکر کرتا ہے اور ہم جانتے ہيں کہ خدا شناسی کے مسئلے ميں ا س سے زياده زنده اور زياده

پکا پکار روشن کوئی دليل نہيں ۔ کيونکہ اس عجيب و غريب نظام کا ہر گوشہ اسرار سے معمور ہے کہ جو زبان ِ حال سے 
کر کہتا ہے کہ سوائے ايک قادِر حکيم اور عالم ِ مطلق کے کوئی بھی ايسی قدرت پيش نہيں کرسکتا ۔ اسی بناء پر جس قدر 
انسانی علم ترقی کررہا ہے اتنے ہی اس نظام کے دالئل ٓاشکار ہورہے ہيں اور يہ امر ہميش ہر لمحہ خدا سے نزديک کرتا 

  ہے ۔
ائب و غرائب کا حامل ہے کہ جس خدا شناسی اور توحيد کی بحث کو اسی ايک جملے ميں استفہام ِ واقعاً قرٓان کسی قدر عج

  “افی هللا شک فاطر الٰسمٰوت و االرض ”انکاری کی صورت ميں ذکر کياہے ۔
  وه جملہ کہ جس کے لئے تجزيہ و تحلی الور وسيع بحث کے لئے ہزار ہا کتابيں بھی کافی نہيں ہےں ۔

ين کے لئے دوسرے اعتراض کا جواب ديا گيا ہے ۔ يہ اعتراض پيغمبراِن الٰہی کی رسالت کے بارے ميں اس کے بعدمنکر
  ہے ( کيونکہ انہيں توحيد کے بارے ميں بھی شک تھا او ردعوت ِ پيغمبر کے بارے ميں بھی ) ۔

وه انبياء بھيج کر تمہيں ” ديتا بلکہ يہ مسلم ہے کہ دانا و حکيم پر وردگار ا پنے بندوں کو ہر گز رہبر کے بغير نہيں رہنے 
 3(يَْدُعوُکْم لِيَْغفَِر لَُکْم ِمْن ُذنُوبُِکْم ) ۔“ دعوت ديتا ہے تاکہ تہيں گناہوں اور ٓالوگيوں سے پاک کرے اور تمہارے گناه بخش دے 

کرسکو اور اس زندگی تاکہ تم اپنے کمال اور ارتقاء کی راه طے “ تمہيں معين زمانے تک باقی رکھے ”اور اس کے عالوه 
َرُکْم ٕاِلَی ٔاََجٍل ُمَسّمًی) ۔   سے زياده سے زياده فائده اٹھا سکو (َويَُؤخِّ

در حقيقت دعوت انبياء کے دو اہداف تھے ۔ ايک گناہوں کی بخشش يعنی انسا ن کے جسم و روح اور زندگی کی پاکيز گی 
اصل ايک دوسرے کی علت و معلوم ہيں کيونکہ وہی معاشره اور دوسرا مقرره مدت تک زندگی کہی بقا ۔ اور يہ دونوں در 

  باقی ره سکتا ہے جو گناه و ظلم سے پاک ہو۔
کا “ جواں مرگ” تاريخ مينبہت سے ايسے معاشرے تھے جو ظلم و ستم ، ہوس بازی اور طرح طرح کے گناہوں کی بناء پر

  ۔ تک نہ پہنچ سکے“ اجل مسمی”شکار ہو گئے اور قرٓان اصطالح ميں وه 
  امام صادق عليہ السالم سے اس سلسلے ميں ايک جامع اور جاذب ِ نظر حديث منقول ہے ۔ ٓاپ (عليه السالم) نے فرمايا:

  من يموت بالذنوب اکثر مما يموت باالجال، ومن يعيش باالحسان اکثر ممن يعيش باالعمال
ں سے زياده ہوتی ہے اور وجو نيکی کے جو لوگ گناہوں کی وجہ سے مر جاتے ہيں ان کی تعداد طبعی موت مرنے والو

 4باعث زنده رہتے ہيں ( اور طويل عمر پاتے ہيں ) ان کی تعداد عام عمر کے ساتھ زنده رہنے والوں سے زياده ہوتی ہے ۔ 
  امام صا دق عليہ السالم ہی سے منقول ہے :

  السکين فی اللحم ۔ ان الرجل يذنب الذنب فيحرم صٰلوة الليل و ان العمل السیء اسرع فی صاحبہ من
بعض اوقات انسان گناه کرتا ہے اور نيک اعمال سے مثالً نما زتہجد سے محروم ہو جاتا ہے ۔ ( جان لو کہ ) براکام انسان کی

  5تباہی و بر بادی مينگوشت کے لئے چھری سے زياده تيز ہوتا ہے ۔ 
اجل ” مان النا اور ان کے پروگراموں پر عمل کر ناضمناًاس ٓايت ميں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ دعوت ِ انبياء پر اي

تک جاری و ساری رکھتا ہے کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ انسان کی “اجل مسمی”کو روکتا ہے اور حيات ِ انسانی کو “ معلق
’سری ايک دو طرح کی ہوتی ہے ۔ ايک تو يہ ہے کہ انسان اپنے بد ن کی توانائی کے مطابق اختتام ِ عمر تک پہنچے اور دو

ہے مختلف عوامل يا ر کاوٹوں کی وجہ سے انسانی عمر کا راستے ہی مينختم ہو جا نااور ايسا عام طور “ اجل معلق ’ 
پرخود اس کے بغير سوچے سمجھے کئے گئے اعمال کی وجہ سے اور طرح طرح کے گناہو کے باعث ہوتا ہے ۔ اس کے 

  کرچکے ہيں ۔کے ذيل ميں بحث  ٢بارے ميں ہم سوره انعام کی ٓايہ 
ليکن اس کے باوجود ہٹ دھرم کفار نے اس حيات بخش دعوت کو قبول نہ کی اکہ جس ميں واضح طور پر منطبق ِ توحيد 
موجود تھی ۔ اور اپنے انبياء کو ايسا جواب ديا کہ جس سے ان کی ہٹ دھرمی اور حق کے سامنے سر تسليم خم نہ کرنے 

تو ہم جيسے بشر ہو ، اس کے عالوه کچھ نہيں ( قَالُوا ٕاِْن ٔاَْنتُْم ٕاِالَّ بََشٌر ِمْثلُنَا ) ۔عالوه : تم -کے ٓاثار جھلکتے تھے ۔ کہنے لگے 
ا َکاَن يَْعبُُد ”ازين  ونَا َعمَّ تم چاہتے ہو کہ ہميں اس سے روکو کہ جس کی ہمارے ٓاباء اجداد پوجا کرتے تھے ( تُِريُدوَن ٔاَْن تَُصدُّ

  آبَاُؤنَا ) ۔
  (فَأْتُونَا بُِسْلطَاٍن ُمبِيٍن ) ۔“ تم ہمارے لئے کوئی واضح دليل الؤ ” سب امور سے قطع نظر  بہر حال ان

ليکن ہم نے با رہا کہا ہے ( اور قرٓان نے بھی صراحت کے ساتھ بيان کياہے ) کہ انبياء و رسل کا بشر ہونا نہ صرف ان کی 
ال امر ہے اور جو لوگ اس امر کی وانبياء کی نبوت کے انکار کی نبوت ميں مانع نہيں بلکہ ان کی نبوت کی تکميل کرنے وا
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  دليل سمجھتے تھے ان کا مقصد زياد ه تر بہانہ سازی تھا ۔
اسی طرح اس حقيقت کو جاننے کے باوجود کہ عام طور پر ٓانے والی نسل کا علم گزشتگان سے زياده ہوتا ہے ان کا ٓابأو 

يک اندھے تعصب ، بے وقعت بے ہودگی اور خرافات کے سوا کچھ نہيں ہوسکتا ۔ اس اجداد کی راه و رسم کا سہارا لينا ا
سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا يہ تقاضا کہ کوئی واضح دليل پيش کريں ، اس بناء پر نہ تھا کہ انبياء کے پاس کوئی واضح 

کا انکار کرتے تھے “ سلطان مبين”ضح دالئل اور دليل نہ تھی بلکہ ہم با رہا ٓاياِت قرآنی ميں پڑھتے ہيں کہ بہانہ جو لوگ وا
اور ہر وقت نئی دليل اور کسی نئے معجزے کی فرمائش کرتے رہتے تھے تاکہ اپنے لئے فرار کی راه پيدا کرسکيں ۔ بہر 

  حال ٓائنده آيات ميں ہم پڑھيں گے کہ انبياء ان کا جواب کس طرح ديتے تھے ۔
..............  

اس پر داللت کرتا ہے اور “ ان هللا لغنی حميد” جملہ شرطيہ ہے اور اس کی جزاۓوء محذوف ہے اور “ کفروا ان ت” ۔واضح ہے کہ ١
  تقدير ميں اس طرح تھا :ان تکفروا ال تضروا  شيئ

ے کے لئے ممکن ہے پہلے جملے پر معطوف ہو اور وأو حذف ہو گئی ہو اور يہ بھی ممکن ہے کہ پہلے جمل“ اليعلم اال هللا ”۔جملہ 2
  جملۂ  وصفيہ کی شبيہ ہو۔

اس ميں شک نہيں کہ قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد ٓانے والی قوموں کے کچھ حاالت ہم تک پہنچے ہيں ليکن مسلم ہے کہ بيشتر 
زئيات تھيں حصہ ہم تک نہيں پہنچا کہ جس سے صرف خدا ہی ٓاگاه ہے ۔ گزشتہ اقوام کی تاريخ ميں اس قدر اسرار، خصوصيات اور ج

  کہ شايد وه کچھ کہ جو ہم تک پہنچا ہے ا س کے مقابلے ميں جو نہيں پہنچا بہت ہی کم او رنا چيز ہے ۔
کاکيا مفہوم ہے ، مفسرين ميں اختالف ہے ۔ بعض اسے تبعيض کے معنی ميں “ من ”ميں “ ليغفرلکم من ذنوبکم” ۔اس بارے ميں کہ 3

۔ ليکن اگر اس امر کی طرف توجہ کی جائے کہ ايمان النا تمام گناہوں کی “بخش دے گا تمہارے بعض گناہوں کو ”ليتے ہيں يعنی 
اسالم ماقبل کے گناه ساقط کرديتا ہے )بعض نے“ االسالم يجب عما قبلہ (” بخشش کا باعث ہے ، تو يہ احتمال بہت بعيد معلو ہوتا ہے ۔ 

خدا تمہيں دعوت ديتا ہے کہ ”س کے مطابق اس جملے کامعنی يہ ہو گا : بدليت کے معنی ميں ہے ، ا“ من”يہ احتمال ظاہر کيا ہے کہ 
خد ” زائده ہے اور تاکيد کے لئے ٓايا ہے يعنی “ من ”۔ بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ يہاں “ايمان النے کے بدلے تمہاے گناه بخش دے 

تفسير تمام تفاسير سے زياده صحيح معلوم ہوتی ہے ۔ اتمہيں ايمان کی طرف دعوت ديتا ہے تاکہ تمہارے تمام گناه بخش دے ۔ يہ ٓاخر ی
  ۔ ۴٨٨ص  ١۔سفينة البحار جلد 4
  ۔ ۴٨٨ص  ١۔سفينة البحار جلد 5

   12 -11سوره ابراھيم / آيه 

بَاِدِه َوَما َکاَن لَنَا ٔاَْن نَأْتِيَُکْم بُِسْلطَاٍن ٕاِالَّ بِإِْذِن هللاِ ۔ قَالَْت لَھُْم ُرُسلُھُْم ٕاِْن نَْحُن ٕاِالَّ بََشٌر ِمْثلُُکْم َولَِکنَّ هللاَ يَُمنُّ َعلَی َمْن يََشاُء ِمْن عِ ١١
  َوَعلَی هللاِ فَْليَتََوکَّْل اْلُمْؤِمنُوَن ۔

لُوَن ۔ ۔ َوَما لَنَا ٔاَالَّ نَتََوکََّل َعلَی هللاِ َوقَْد ھََدانَا ُسبُلَنَا َولَنَْصبَِرنَّ َعلَی َما آَذْيتُُمونَا َوَعلَی هللاِ ١٢   فَْليَتََوکَّْل اْلُمتََوکِّ
  ترجمہ
۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا : يہ ٹھيک ہے کہ تم جيسے بشر ہيں ليکن خدا اپنے بندوں ميں سے جسے چاہتا ہے ( ١١

گز  اور اسے اہل پاتا ہے ) نعمت عطا کرتا ہے ( اور اسے مقام ِ رسالت پر فائز فرماتا ہے ) اور ہم حکم خدا کے بغير ہر
معجزه نہيں السکتے ( او رہم تمہاری دھمکيوں سے نہيں ڈرتے ) اور باايمان افراد کی طرح صرف هللا پر توکل کرنا چاہتے 

  ہيں ۔
۔ ہم هللا پر کيوں توکل نہ کريں جب کہ اس نے ہميں ہماری ( سعادت کی) راہوں کی طرف رہبری کی ہے اور ہم تمہاری ١٢

گے ( اور اپنی رسالت کی انجام دہی سے دستبر دار نہيں ہوں گے )اور توکل کرنے والوں کی ايذا سانيوں پريقينا صبر کريں 
  صرف هللا پر توکل کرنا چاہيئے ۔

  صرف هللا پر توکل کرو 
ان دو ٓايات ميں انبياء کے ہٹ دھرم دشمنوں کی بہانہ سازيوں کا جواب ديا گيا ہے کہ جن کا ذکر گزشتہ ٓايات ميں کيا گيا تھا ۔ 
وه کہ جو کہتے تھے کہ تم نوِع بشر مينسے کيونہو، ان کے جواب ميں پيغمبران ِ گرامی نے کہا يقينا ہم تمہی جيسے بشر ہيں

ليکن خدا اپنے بندوں ميں سے جسے چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے اور اسے نعمت عطا کرتا ہے ( قَالَْت لَھُْم ُرُسلُھُْم ٕاِْن 
  ْثلُُکْم َولَِکنَّ هللاَ يَُمنُّ َعلَی َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه) ۔نَْحُن ٕاِالَّ بََشٌر مِ 

يعنی يہ امر فراموش نہ کرو کہ اگر بشر کی بجائے فرشتے کا انتکاب ہوتا تو اس کے پاس بھی اپنی طرف سے کچھ نہ ہوتا ۔
يسا مقام فرشتے کو دے سکتا ہے تمام نعمات کہ جن مينسے ايک رسالت و رہبری کی ہے ، خدا کی طرف سے ہيں ۔ تو جو ا
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  وه انسان کو بھی دے سکتا ہے ۔
واضح ہے کہ هللا کی طرف سے ايسی نعمت کی عطا بال وجہ نہيں ہے اور ہم نے با رہا کہا ہے کہ خدا کی مشيت اس کی 

دا جسے چاہتا خ” تو اس کا مفہوم يہ ہے کہ “ خدا جسے چاہتا ہے ” حکمت سے ہم ٓاہنگ ہے يعنی ہم جہاں بھی پڑھيں کہ 
يہ ٹھيک ہے کہ مقام رسالت باآلخرخدائی نعمت ہے ليکن اہلبيت (عليه السالم) بھی ذات پيغمبر ميں “ ہے اور اہل پاتا ہے 

  حتماً موجود ہوتی ہے ۔
اس کے بعد دوسرے سوال کاجواب ديتے ہوئے تيسرے سوال کا جواب دياگياہے گويا ٓابأو اجداد کی سنت کو بطور دليل پيش 

رنا اس قدر کمزور اور بے بنياد تھا کہ ہر عاقل انسان تھوڑے سے غور و فکر سے اس کی کمزوری کو جان ليتاہے ۔ ک
  عالوه ازہم قرٓان کی ديگر ٓايات ميں اس کا جواب ديا جاچکا ہے ۔

ہيں کہ ايک طرف بيٹھ بہر حال تيسرے سوال کے جواب ميں فرمايا گيا ہے : معجزات النا ہمارا کام نہيں ۔ ہم کوئی جادو گر ن
جائيں اور جو شخص بھی من پسند کے معجزے کی فرمائش کرے اسے پيش کرتے رہيں اور معجزه بے ار زش کھيل کود 

   ) ۔َوَما َکاَن لَنَا ٔاَْن نَأْتِيَُکْم بُِسْلطَاٍن ٕاِالَّ بِإِْذِن هللاِ “ ( ہم کوئی معجزه حکم الٰہی کے بغير نہيں السکتے ” ہو کر ره جائے بلکہ 
عالوه ازيں ہر پيغمبر لوگوں کے تقاضا کے بغير بھی اس قدر معجزه پيش کرديتا ہے جوکافی ہوتا کہ وه ايک کی حقانيت 

کے اثبات کی سند ہو ۔ اگر چہ ان کے دعوت کے مضامين اور انکا مکتب خود تنہا عظيم ترين معجزه ہے ليکن بہانہ تراش 
ر ہر روز ايک نئی فرمائش کرتے ہيں اور پيغمبر اسے قبول نہ کريں تو شور و غوغا عام طور پر ان باتوپر کان دھرتے او

  بر پا کرديتے ہيں ۔
تمام :” اس کے بعد اس بناء پر کہ ان کی دھمکيوں کابھی قاطع جواب ديا جائے انبياء اپناموقف بيان کرتے ہوئے کہتے 

ا کہ جس کی قدرت کے مقابلے ميں تمام قدرتيں ناچيز اور وہی خد“ باايمان افراد کو صرف خدا پر بھروسہ کرنا چاہئيے 
  حقير ہيں ( َوَعلَی هللاِ فَْليَتََوکَّْل اْلُمْؤِمنُوَن ) ۔

پھر مسئلہ توکل کو ايک واضح استدالل کے ساتھ بيان کرتے : ہم هللا پر توکل کيوں نہ کريں اور تمام مشکالت ميں اس کی 
اور دھمکيوں سے کيوں ڈريں جب کہ اس نے ہماری ہدايت سعا دت کی راہوں کی طرف  پناه کيوں نہ ليں ، ہم ناچيز طاقتوں

  کی ہے ( َوَما لَنَا ٔاَالَّ نَتََوکََّل َعلَی هللاِ َوقَْد ھََدانَا ُسبُلَنَا ) ۔
يت ،اس نے جب کہ ہميں سعادت کی راہوں کی طرف ہدايت ، کی افضل ترين نعمت عطا کی ہے تو يقينا وه ہر قسم کی جارح

  کارشکنی اور مشکل ميں ہميں اپنی حمايت کے زير سايہ رکھے گا ۔
پھر وه اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہتے : اب جب کہ ہمارا سہارا خدا ہے ايسا سہار کہ جوناقابل ِ شکست ہے اور سب 

(َولَنَْصبَِرنَّ “ ی دکھائيں گے ہم يقينی طورپر تمہاری سب اذيتوں کے مقابلے ميں پامردی اور صبر و شکيبائ”سے بلند ہے تو 
  َعلَی َما آَذْيتُُمونَا ) ۔

  لُوَن ) ۔اور وه اپنی بات يوں ختم کرتے: تمام توکل کرنے والوں کو صرف هللا پر توکل کرنا چاہيئے (َوَعلَی هللاِ فَْليَتََوکَّْل اْلُمتََوکِّ 

  چند اہم نکات 
  ۔ مومنين اور متوکلين ١
: زير بحث پہلی ٓايت ميں ہے کہ مومنين کو هللا پر توکل کرنا چاہيئے اور دوسری ٓايت مينہے کہ  ۔ مومنين اور متوکلين١

متوکلين کو هللا پر توکل کرنا چاہئيے ۔ گويا دوسرا جملہ پہلے کی نسبت زياده وسعت کا حامل ہے يعنی مومنين کے لئے تو 
، حمايت اور اس پر توکل کے ايمان سے جد ا نہيں ہوسکتا حتی ٓاسان ہے کيونکہ خدا پر ايمان ہو تو يہ ايمان اس کی قدرت 

کہ غير مومنين اور سب لوگوں کے پاس خدا کے عالوه کوئی سہار ا نہيں ہے ۔ کيونکہ جس کی طرف بھی نگاه کريں اسکے
ہيں پس انہيں  پاس خود اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہيں تمام نعمتيں ، طاقتيں اور عنايتيں اس کی پاک ذات کی طرف لوٹتی

بھی اس کے ٓاستان پر سر جھکا نا چاہيئے اور اس سے طلب کرنا چاہيئے ۔ کيونکہ يہ توکل انہيں هللا پر ايمان کی دعوت بھی 
  دے گا ۔

  ۔ انبياء اور معجزات ٢
رتے ہيں يا ۔ انبياء اور معجزات: زير بحث ٓايات ايسے لوگوں کے لئے واضح جواب ہيں کہ جو انبياء سے معجز کی نفی ک٢

قرٓان حکيم کے عالوه پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم کے دوسرے معجزات کا انکار کرتے ہيں ۔ يہ ٓايات ہميں 
سمجھاتی ہيں کہ انبياء يہ ہر گز نہيں کہتے تھے کہ ہم معجزه نہيں الئيں گے بلکہ وه کہتے تھے کہ ہم حکم خدا اور اذن الٰہی 

ريں گے کيونکہ معجزه اس کاکام ہے ، ا س کے اختيار ميں ہے اور جب وه قريِن مصلحت سمجھتا ہےکے بغير يہ کام نہيں ک
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  ہميں معجزه ديتا ہے ۔

  ۔ توکل کی حقيقت اور فلسفہ ٣
کے ماده سے وکيل انتخاب کرنے کے معنی ميں ہے اور ہم “ وکالت”در اصل “ توکل”۔ توکل کی حقيقت اور فلسفہ : ٣

  اچھا وکيل وہی ہے کو کم از کم چار صفات کا حامل ہو:جانتے ہيں کہ ايک 
  ۔ ہمدردی۴۔ طاقت و قدرت ۔ ٣۔ امانت داری ۔ ٢۔ کافی علم و ٓاگاہی ۔ ١

شايد يہ امر بھی يا دالنے کی ضرورت نہ ہو کہ مضتلد کاموں کے لئے ايک مدافع کا انتخاب اس موقع پر ہوتا ہے کہاں 
ہو۔ يہی وجہ ہے کہ وه اس موقع پر دوسری قوت سے استفاده کرتا ہے اور اس کی طاقت انسان ذاتی طور پر دفاع پر قادر نہ 

  و صالحيت سے اپنی مشکل حل کرتا ہے ۔
لٰہذا خد اپر توکل کرنے کا اس کے عالوه کوئی مفہوم نہيں کہ انسان زندگی کی مشکالت وحوادث ، مخالفين کی دشمنيوں اور 

ے راستے ميں حائل رکاوٹوں ميں جب خود انہيں دور کرنے کی طاقت نہ ررکھتا ہو سختيوں ،پيچيدگيوں اور کبھی اہداف ک
تو اسے پنا وکيل قرار دے اور اس پر بھروسہ کرے اور خود بھی ہمت و کوشش سے باز نہ رہے بلکہ جہاں کسی کام کو 

د کی چشم بصيرت کے دريچے خود انجام دينے کی طاقت رکھتا ہووہاں بھی مٔو ثر حقيقی خداہی کو جانے کيونکہ ايک موح
  سے ديکھا جائے تو تمام قدرتوں او ر قوتوں کا سر چشمہ وہی ہے ۔

کا نقطہ مقابل يہ ہے کہ اس کے غير پر بھروسہ کيا جائے ۔ يعنی کسی غير پر تکيہ کرکے جينا ، دوسرے “ توکل علی هللا ” 
  ۔ سے وابستہ ہونا اور اپنی ذات ميں استقالل و اعتماد سے عاری ہونا

علماء اخالق کہتے ہيں کہ خد اکی توحيد افعالی کا ثمرٔه مستقيم توکل ہے کيونکہ جيسے ہم نے کہا ہے کہ ايک موحد کی نظر 
ميں ہر حرکت ، ہو کوشش، ہر جنبش اور عالم ميں صورت پذير ہونے والی ہر چيز ٓاخرکار اس جہان کی پہلی علت يعنی 

  ذا ايک مٔوحد کی نگاه ميں تمام طاقتيں اور کاميابياں اسی کی طرف سے ہيں ۔ذات ِ پاک خدا سے ارتباط رکھتی ہے ۔ لہٰ 

  توکل کا فلسفہ 
  جو کچھ ہم نے ذکر کيا ہے ا س کی طرف توجہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ :

ستقامت و مقاومت اوالً: توکل علی هللا زندگی کے سخت حوادث و مشکالت ميں اس ناقابل ِ فنا منبٔع قدرت پر توکل انسان کی ا
کا سبب بنتا ہے ۔ يہی وجہ ہے کہ جب مسلمانون نے ميداِن احد ميں سخت ضرب لگائی اور دشمن ميدان چھوڑنے کے بعد 

  راستے ميں سے پلٹ ٓائے تاکہ مسلمانوں پر ٓاخری ضرب لگائيں اور يہ خبر مسلمانوں کو پہنچی تو
ے ميں وحشت زده ہوئے جب کہ وه اپنی فعال قوت کاايک اہم حصہ قرٓان کہتا ہے کہ صاحب ايمان افراد اس خطر ناک لمح

اور قوت ِ ايمانی نے ان کی استقامت کے نمونے متعد ٓايات ميں نظر ٓاتے ہيں ۔ ان ميں سے ٓاِل“ توکل ” کھو چکے تھے بلکہ 
  ميں قرٓان کہتا ہے : ١٢٢عمران کی ٓايت 

  جہاد ميں سستی سے بچا يا ۔ توکل علی هللا نے مجاہدين کے دو گروہوں کو ميدانِ 
  مين دشمن کے حملوناور نقصانات کے مقابلے ميں توکل اور صبر کا باہم ذکر ہوا ہے ۔ ١٢سوره ابراہيم کی ٓايہ 

ميں اہم کاموں کی انجام دہی کے لئے پہلے مشورے کا ، پھر پختہ ارادے کا اور پھر توکل علی هللا  ١۵٩ٓال ِ عمران کی ٓايہ 
  ہے ۔ کا حکم ديا گيا

  يہاں تک کہ قرٓان کہتا ہے :
  انہ ليس لہ سلطان علی الذين ٰامنوا وعلی ربھم يتوکلون

شيطانی وسوسوں کا صرف وه لوگ مقابلہ کرسکتے ہيں اور ا س کے نفوذسے بچ سکتے ہيں کہ جو ايمان اور توکل کے 
  )٩٩حامل ہوں ۔( نحل۔ 

کالت ميں انسان ضعف اور کمزوری محسوص نہ کرے بلکہ هللا ان ٓايات سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ شديد مش
کی بے پاياں قدرت پر بھروسہکرتے ہوئے اپنے آپ کو کامياب اور فاتح سمجھے ۔ گويا توکل اميد ٓافرين ، قوت بخش ، 

ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرتقويت پہنچانے واالاور استقامت مين اجافے کا سبب ہے ۔ توکل کا مفہوم اگر گوشہ نشينی اختيار کرنا اور 
  بيٹھ جانا ہوتا تو مجاہدين اور اس قسم کے لوگوں ميں تحرک پيدا کرنے کا باعث نہ بنتا ۔

اگر کچھ لوگ يہ خيال کرتے ہيں کہ عالم اسباب اور طبيعی عوامل کی طرف توجہ روح ِ توکل سے مناسبت نہيں رکھتی تو 
وامل کے اثرات کو ارادهٔ  الٰہی سے جدا کرنا ايک طرح کا شرک ہے ۔ کيا وه انتہائی غلط فہمی ميں مبتالہيں کيونکہ طبيعی ع

ايسا نہيں کہ عوامل طبيعی کے پاس جو کچھ ہے وه اسی کاہے اور سب کچھ اسی کے ارادے اور فرمان کے تحت ہے ۔ البتہ 



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

 
 

ائے تو يہ وه مقام ہے جو اگر عوامل کو ايک مستقل طاقت سمجھا جائے اور انہيں اس کے ارادے کے مد مقابل قرار ديا ج
  روِح توکل سے مطابقت نہيں رکھتا ۔

کيسے ممکن ہے کہ توکل کی ايسی تفسير کی جائے حاالنکہ خود پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کو جو متوکلين کے 
ف ظاہری وسائل سيد و سردار ہيں اپنے اہداف کی پيش رفت کے لئے کسی موقع ، صحيح منصوبہ، مثبت تکنيک اور مختل

  سے غفلت نہيں برتتے تھے ۔
  يہ سب چيزيں ثابت کرتی ہيں کہ توکل کا وه منفی مفہوم نہيں ہے ۔

ثانياً:توکل علی هللا انسان کو ان وابسگتيوں سے نجات ديتا ہے کہ جو ذلت و غالمی کا سر چشمہ ہيں اور اسے ٓازادی اور 
  خود اعتمادی بخشتا ہے ۔

م ريشہ ہيں اور فطرتاًان دونون کا فلسفہ بھی کئی پہلؤوں سے ايک دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے ہ“ قناعت ”اور “ توکل ”
۔ اس کے باوجود ان ميں فرق بھی ہے ۔ يہاں ہم چند ايک اسالمی روايات پيش کرتے ہيں جن سے توکل کا حقيقی مفہوم اور 

  اصلی بنياد واضح ہو سکے ۔
  امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں :

  ن الغنی و العز يجوالن فاذا ظفرا بمواضع التوکل او طناا
بے نيازی اور عزت محِو جستجو رہستی ہيں جہاں توکل کو پاليتی ہيں وہيں ڈيرے ڈال ديتی ہيں اور اسی مقام کو اپنا وطن بنا 

  ١ليتی ہيں ۔ 
  بيان کيا گيا ہے ۔“ توکل ” اس حديث ميں بے نيازی اور عزت کا اصلی وطن

الم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے منقول ہے ، ٓاپ (عليه السالم) نے فرمايا: ميں نے وحی الٰہی کے قاصد جبرئيل پيغمبر اس
  سے پوچھا کہ توکل کی اہے تو اس نے کہا :

سوی هللا  العلم بان المخلوق اليضر والينفع ، وال يعطی واليمنع ، واستعمال الئاس من الخلق فاذا کان العبد کٰذلک لم يعمل ال حد
  فٰھذا ھو التوکل ۔

جب بنده اس حقيقت سے ٓاگاه ہو جاتا ے کہ مخلوق نقصان پہنچاسکتی ہے نہ فائده اور عطا کرسکتی ہے نہ روک سکتی ہے 
اور وه مخلوق کے ہاتھ سے ٓانکھ اٹھاليتا ہے تو پھر وه خدا کے عالوه کسی کے لئے کام نہيں کرتا اور اس کے سوا کسی 

  ٢اندھتا تو يہ ہے حقيقِت توکل ۔ سے اميد نہيں ب
  کسی نے حضرت امام علی ابن موسيی رضا عليہ السالم سے پوچھا :

  ماحد التوکل ؟
  تو ٓاپ (عليه السالم) نے فرمايا:

  ۔) ۶٨٢ص  ٢ان التخاف مع هللا احداً ( سفينة البحار ، جلد 
  3يہ کہ تو خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈرے ۔ 

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

  ۔ ٣حديث ” “ ، باب  ٢۔اصول کافی ، جلد ١
  چاپ قديم١۴ص  ٢، حصہ ١۵۔ بحار االنوار ،جلد ٢
 انگيزٔه پيدا ئش ِ رجوع کريں ۔” ۔توکل کے بارے ميں مزيد وضاحت کے لئے کتاب 3

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   17 -13سوره ابراھيم / آيه 

  ِھْم َربُّھُْم لَنُْھلَِکنَّ الظَّالِِميَن۔َوقَاَل الَِّذيَن َکفَُروا لُِرُسِلِھْم لَنُْخِرَجنَُّکْم ِمْن ٔاَْرِضنَا أَْو لَتَُعوُدنَّ فِی ِملَّتِنَا فَٔاَْوَحی ٕاِلَيْ  ١٣
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  ۔ َولَنُْسِکنَنَُّکْم ااْلَْٔرَض ِمْن بَْعِدِھْم َذلَِک لَِمْن َخاَف َمقَاِمی َوَخاَف َوِعيِد۔١۴
  ۔ َواْستَْفتَُحوا َوَخاَب ُکلُّ َجبَّاٍر َعنِيٍد ۔١۵
  ۔ ِمْن َوَرائِِہ َجھَنَُّم َويُْسقَی ِمْن َماٍء َصِديٍد ۔١۶
ُعہُ َوالَيََکاُد يُِسيُغہُ َويَا١٧   ْٔتِيِہ اْلَمْوُت ِمْن ُکلِّ َمَکاٍن َوَما ھَُو بَِميٍِّت َوِمْن َوَرائِِہ َعَذاٌب َغلِيظٌ ۔۔ يَتََجرَّ

  ترجمہ
۔ جنہوں نے اپنے رسولوں سے کفر کيا انہوں نے کہا : يقينا ہم تمہيں اپنی سر زمين سے نکال باہر کرينگے مگر يہ کہ ١٣

پر وردگار نے ان کی طرف وحی کی کہ ميں ظالموں کو ہالک  ہمارے دين کی طرف لوٹ ٓأو تو ايسے موقع پر ان کے
  کردوں گا ۔

۔ اور تمہيں ان کے بعد زمين ميں سکونت بخشوں گايہ (کاميابی ) ا س کے لئے ہے کہ جو ميرے مقام ( عدالت ) سے ١۴
  ڈرتا ہو اور ميرے عذاب کا خوف رکھتا ہو۔

  اور ہر جبارِ  منحرف نا اميد اور نا بود ہوا ۔ ۔ انہوں نے ( خدا سے) فتح و کامرانی کا تقاضا کيا١۵
  ۔ اس کے پيچھے جہنم ہو گی اور اسے متعفن پانی پالياجائے گا ۔١۶
۔ وه اسے بڑی مشکل سے گھونٹ گھونٹ کرکے پئے گا اور وه اسے خوشی سے پينے کو تيار نہيں اور ہر جگہ سے ١٧

  ہيں اور اس کے پيچھے عذاب ِ شديد ہے ۔موت اس کی طرف ٓائے گی ليکن اس کے باوجود وه مرے گا ن

  تفسير 
  منحرف جابروں کا طرز عمل اور ان کا انجام 

بے منطق افراد کا طريقہ ہے کہ جب وه اپنی بات اور عقيدے ميں کمزوری پر ٓاگاه ہوتے ہيں تو پھر دليل کا راستہ چھوڑکر 
ں کہ ہت دھرم اور بہانہ ساز کافر قوموں نے جب انبياء کی طاقت اور ظلم کا سہاراليتے ہيں ۔ اس جگہ پر بھی ہم ديکھتے ہي

متين ورسا منطق کہ جو گزشتہ ٓايات ميں گزر چکی ہے ،سنی تو انہوں نے اپنے انبياء سے کہا : ہم قسم کھا کر کہتے ہيں کہ 
  تمہيں اپنی سر زمين سے نکال ديں گے مگر يہ کہ ہمارے دين ( بت پرستی ) کی طرف پلٹ ٓاو

  
  َل الَِّذيَن َکفَُروا لُِرُسلِِھْم لَنُْخِرَجنَُّکْم ِمْن ٔاَْرِضنَا ٔاَْو لَتَُعوُدنَّ فِی ِملَّتِنَا) ۔ٔ(َوقَا

يہ جاہل مغرور گويا ساری زمين کو اپنی ملکيت سمجھتے تھے اور اپنے انبياء کو ايک شہری کے حقوق ملنے کے بھی قائل
زمين )حاالنکہ خدا نے زمين اور اس کی تمام نعمتيں صالح اور نيک (ہماری “ ارضنا”نہيں تھے ۔ اسی لئے کہتے تھے 

لوگوں کے لئے پيدا کی ہيں اور يہ خود سر، جابر اور متکبر در حقيقت اس ميں کوئی حق نہيں رکھتے چہ جائيکہ سب کچھ 
  اپناسمجھيں ۔
ہو کہ انبياء قبل ِ رسالت بت پرستی کے ہمارے دين کی طرف لوٹ ٓأو) سے غلط فہمی پيد ا“ ( لتعودّن فی ملتنا”ہوسکتا ہے 

مذہب پر تھے حاالنکہ ايسا نہيں ہے کيونکہ قطع نظر اس کے کہ وه معصوم تھے اور قبل رسالت بھی تھے ان کی عقل 
  ودرايت اس سے کہيں زياده تھی وه ايسا احمقانہ کام کرتے پتھر اور لکڑی کے سامنے سجده کرتے ۔

کہ اعالن ِ نبوت سے قبل انبياء پر تبليغ کی ذمہ داری نہ تھی شايد ان کی خاموشی کے سبب يہ ہو سکتا ہے يہ اس بنا ء پر ہو 
  غلط فہمی پيدا ہوئی کہ وه مشرکين کے ہم عقيده تھے ۔

اس سے قطع نظر اگر چہ خطاب خود انبياء کو ہے ليکن در حقيقت ان کے پيرو کاروں پر بھی محيط ہے اور ہم جانتے ہيں 
” کار پہلے مشرکين کے مذہب پر تھے اور مشرکين کی نظر صرف انہی پر ہے ۔ نيز اصطالح کے مطابق کہ ان کے پيرو 

  ١عمومی تعبير ہے او ر باب ِ تغليب ميں سے ہے ( يعنی حکم اکثريت کو عموميت پر محمول کرنا ) ۔ “لتعودنّ 
کے ساتھ ہو تو بھی “فی “ ”جب“ دعو”بعض دوسری قرٓانی ٓايات کی طرف رجوع کيا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ لفظ 

  بازگشت کا معنی ديتاہے ( غور کيجئے گا )
اور ان کی طرف ” قرٓان مزيد کہتا ہے کہ خدا وند عالم ايسے مواقع پر پيغمبروں کی دلجوئی کرتا اور انہيں اطمينان دالتا

  ھُْم لَنُْھلَِکنَّ الظَّاِلِميَن) ۔فَٔاَْوَحی ٕاِلَْيِھْم َربُّ“ ( وحی کرتا کہ ميں يقينا ظالموں کو ہالک کروں گا 
  لٰہذا ان دھمکيوں سے ہر گز نہ ڈرو اور تمہارے ٓاہنی ارادے کی راه ميں ذره بر سستی بھی حائل نہيں ہونا چاہيئے ۔

ظالم منکرين چونکہ انبياء کو اپنے عالقے سے جال وطن کردينے کی دھمکی ديتے تھے تو خدا تعالٰی ا س کے مقابلے ميں 
َولَنُْسِکنَنَُّکْم “( ہم تمہيں اس عالقے ميں ان کی نابودی اور تباہی کے بعد سکونت بخشيں گے ” ے وعده کرتا ہے کہ ان س

  ااْلَْٔرَض ِمْن بَْعِدِھْم ) ۔
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يہ ان کے لئے ہے جوميرے مقام سے ڈريں اور احساس ِ ذمہ داری ” ليکن يہ توفيق و کاميابی سب کو نصيب نہيں ہوتی 
َذلَِک لَِمْن “(ی طرح انحراف ، ظلم اور گناه پر ہونے والی تہديد ِعذاب سے ڈريں اور اسے سنجيد گی سے ليں کريں اور اس

  َخاَف َمقَاِمی َوَخاَف َوِعيِد) ۔
لٰہذا عنايت اور نعمت اور لطف وکرم نہ حساب کتاب کے بغير ہے اور نہ بالوجہ بلکہ ايسے افراد کے ساتھ مخصوص ہے 

ہ داری کے ساتھ پر وردگار کے مقام ِ عدل کے مقابلے ميں نہ ظلم و ستم کرتے ہيں او رنہ دعوت ِ حق کہ جو احساس ِ ذم
  کے جواب ميں دشمنی کرتے ہيں ۔

اور ايسے موقع پر کہ جب انتہاہو گئی تھی اور وه اپنی قوم کے سامنے اپنی ذمہ داری انجام دے چکے تھے، جنہيں ايمان 
تو انہوں ”ی اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے تھے اور مسلسل انبياء و رسل کو دھمکياں دے رہے تھے النا تھا ال چکے تھے اور باق

َواْستَْفتَُحوا ) ۔توخدا نے بھی ان سچے مجاہدوں کی دعا کو شرف قبوليت بخشا “ ( نے خدا سے فتح و کامرانی کا تقاضا کيا 
  َوَخاَب ُکلُّ َجبَّاٍر َعنِيٍد ) ۔“( منحرف جابر نا اميد ، زياں کار اور نابود ہو گئے”اس طرح سے کہ 

کے ماده سے مطلوب ہاتھ سے نکل جانے کے معنی ميں ہے کہ جو تقريبا نااميدی کامفہوم “) غيبة”(بر وزن“ خيبة” خاب 
  ديتا ہے ۔

يہاں متکبر اور سر کش کے معنی ميں ہے ۔ ايک حديث ميں ٓايا ہے کہ ايک عورت ٓانحضرت کی خدمت ميں حاضر “ جبار”
  ہوئی تو ٓاپ نے اسے کوئی حکم ديا ۔ اس نے نافرمانی کی اور فرمان ِ پيغمبر پر عمل نہيں کيا تو ٓاپ نے فرمايا :

  دعوھا فانھا جبارة
  2اسے چھوڑ و يہ سر کش عورت ہے ۔ 

الح محتاج ِ اص”کبھی کبھی خدا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا ايک اور معنی ہے اور وه ہے “ جبار”ليکن لفظ 
  3۔ “وه کہ جو ہر چيز پر مسلط ہے ” يا“ موجود کی اصالح کرنے واال 

سے سمت کے معنی ميں ہے ۔ يہاں انحراف اور راه ِ حق کے عالوه کی طرف “) رند”(بر وزن “ عند”در اصل “عنيد ”لفظ 
  : جھکأو کے معنی ميں ہے ۔ اسی لئے ايک حديث ميں پيغمبر اکرم سے منقول ہے کہ ٓاپ نے فرمايا

  کل جبار عنيد من ابی ان يقول الالہ االهللا
  ۔) ۵٣٢جبار ِ عنيد وہے کہ جوالالہ اال هللا کہنے سے انکار کرے ۔ ( نور الثقلين جلد ص

  ايک اور حديث ميں امام باقر عليہ السالم سے منقول ہے :
  العنيد المعرض عن الحق

  ۔) ۵٣٢عنيد وه ہے جو حق سے ر وگردانی کرے ۔ (نور الثقلين جلد ص
افعال ِ انسانی ميں اس “ عنيد ”صفت ِ انسانی يعنی روح ِ سر کشی کی طرف اشاره ہے اور “ جبار ”يہ امر قابل توجہ ہے کہ 

  صفت کے اثر کی طرف اشاره ہے کہ جو اسے حق سے منحرف کرديتا ہے ۔
زأوں کے بارے ميں دو ٓايات ميں پانچ اس کے بعد دوسرے جہان ميں ان جباراِن عنيد کے نتيجۂ  عمل پر انہيں ملنے والی س

  چيزوں کی طرف اشاره کياگيا ہے ۔ وه پانچ چيزيں يہ ہيں :
  اس نااميد ی اور خسران کے پيچھے يا ايسے شخص کے پيچھے جہنم اور جالنے والی ٓاگ ہوگی ( ِمْن َوَرائِِہ َجھَنَُّم ) ۔)١

ے مقابلے ميں ) ہے ليکن ايسے مواقع پر نتيجہ اور انجام کار ک“امام ”اگر چہ پس پشت کے معنی ميں ( لفظ “ وراء ”لفظ 
کے معنی ميں ہے جيسا کہ فارسی ميں بھی اس معنی ميں يہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے ۔ مثالً ہم کہتے ہيں کہ اگر فالں غذا 

يمانی ہے يعنی کھأو تو اس کے پيچھے بيماری ہے يااگر فالں شخص سے دوستی کر و تو اس کے پيچھے بدبختی اور پش
  اس کا نتيجہ اور معلول اسی طرح ہے ۔

  پالئيں گے (َويُْسقَی ِمْن َماٍء َصِديٍد) ۔“ صديد ”اس جالنے والی ٓا گ ميں جب وه پيا سا ہو گا تو ہم اسے ٓاب ِ )٢
رميان ايک طر ح کی ميل کچيل کو کہتے ہيں کہ جو چمڑے اور گوشت کے د“ صديد ”جيسا کہ علماء لغت نے کہا ہے کہ 

  جمع ہوجاتی ہے ۔
  يہ اس طرف اشار ه ہے کہ ميل اور خون کی طرح بد بو دار متعفن اور بد رنگ پانی اسے پال يا جائے گا ۔

يہ گنہگا ر، مجرم اور جبار ِ عنيد جب ديکھے گا کہ اسے پينے کے لئے ايسا پانی مال ہے تو بڑی تکليف کرکے مشکل ) ٣
“( بلکہ ہم ا س کے حلق ميں يہ پانی ڈاليں گے ”ہر گز اسے پينا نہيں چاہے گا  سے اسے گھونٹ گھونٹ پئے گا اگر چہ

ُعہُ َوالَيََکاُد يُِسيُغہُ ) ۔   4يَتََجرَّ
ہر طرف سے موت اس کی طرف ٓائے گی ليکن اس کے ” اسے اس قدر عذاب ، تکليف اور ناراحتی کا سامنا ہو گا کہ )۴
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کا انجام بھگتے گا (َوئَاتِيِہ اْلَمْوُت ِمْن ُکلِّ َمَکاٍن َوَما ھَُو بَِميٍِّت) ۔اگر چہ ظاہراً يو ں تاکہ اپنے اعمال “ باوجود وه مرے گا نہيں 
لگتا ہے کہ جو کچھ عذاب بيان کيا گيا ہے اس سے بڑھ کر نہيں ہو گا ليکن قرٓان مزيد کہتا ہے : اس کے پيچھے عذاب ِ شديد

  ہے (َوِمْن َوَرائِِہ َعَذاٌب َغلِيظٌ ) ۔
اس طرح جس قدر شديد عذاب اور بر اانجام فکر انسانی ميں ٓاسکتا ہے حتٰی کہ جو کچھ نہيں ٓاسکتا وه ان خود غرض ظالموں
اور بے ايمان و گنہگاروں جابروں کے انتظار ميں ہے ۔ ان کا بستر ٓاگ ہے ، ان کے پينے کے لئے متعفن اور نفرت ٓاورپانی

ہے اور اس کے باوجود وه مريں گے نہيں بلکہ زنده رہيں گے اور اس کا مزه  ہے اور ان کے لئے طرح طرح کا عذاب
  چکھيں گے ۔

يہ ہر گز تصور نہيں کرنا چاہئيے کہ اس قسم کی سزائيں غير عادالنہ ہيں کيونکہ جيسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ يہ سب 
رح دوسرے گھر ميں مجسم ہوتے ہيں کہ جہاں کچھ انسانوں کے اعمال کا نتيجہ اور طبيعی اثر ہے بلکہ ان کے کام اس ط

  عمل اپنی مناسب شکل ميں مجسم ہو گا ۔
اگر ہم اپنے زمانے کے بعض ظالموں کے اعمال اور جرائم پر نظر کريں کہ جن کا ہم نے مشاہده کيا ہے يا ايسے گزشتہ 

 زا ئيں بھی ان کے لئے بہت کم ہيں ۔لوگوں کی تاريخ کا صحيح طور پر مطالعہ کريں تو بعض اوقات ہم سوچتے ہيں کہ يہ س
۔ اسی تباه کن جنگ ہی کو ليجئے کہ جس کا سامنا ہميں اس وقت يہ بحث کرتے ہوئے ہے ۔ ہم جانتے ہيں کہ اس کا ماحصل4

ايک ستم گر حکمران کی خود خواہی يا زياده صحيح الفاظ مين ايک پاگل جبار ِ عنيد کی خود سری کے عالوه کچھ نہيں اور 
لئے کسی عاقالنہ مقصد کا تصور نہيں ہوسکتا ۔ اس ميں کيسے کيسے مظالم کئے گئے ہيں کہ جن کے ذکر سے  اس کے

زبان و قلم عاجز ہيں ۔ ہم نے خود ملک کے مغربی اسپتالوں ميں مجر وحين ِ جنگ کو ديکھا ہے ۔ معصوم بچوں سے لے کر
ہت سے اپنی ٓانکھيں اور ہاتھ پأوں کھو بيٹھتے ہيں اور بوڑھوں اور عورتوں تک زخی حالت ميں ديکھا ہے ان ميں سے ب

واقعاً ان کی ايسی حالت ہے کہ ان پر ايک نظر کی جائے تو انسان ہل کر ره جائے ۔ تو غور کيجئے کہ جس وقت ايک ظالم 
  ئيے ۔او ر ستم گر الکھوں انسانوں کو مصائب ميں اس طرح تڑپائے تو ا س کے لئے کيسی سزا او ر عذاب ہونا چاہ

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

کے ساتھ متعدی ہو تو باز گشت اور “ الٰی ” کا ماده اگر “ عود”۔اس غلط فہمی کو کا ايک اور جواب بھی دياگيا ہے او روه يہ کہ ١
لٰہذا کے ساتھ متعدی ہوتو حالت کی تبديلی کے معنی ميں ہے اور باز گشت کا معنی نہيں ديتا ۔ “ فی ”لوٹنے کے معنی ميں ہے اور اگر 

کا مفہوم يہ ہے کہ تم اپنی حالت کو بدل دو اور اپنا دين چھوڑ کر ہمارے دين کو قبول کرلو۔ ليکن ديگر ٓايات مثالًکلما“ لتعودن فی ملتنا ”
  )٢٠ارادو ا ان يخرجوا منھا اعيد وا فيھا (سجده :

  ۔تفسير فخر رازی ،مذکوره ٓايت کے ذيل ميں ۔2
  اردو ترجمہ کی طرف رجوع کريں ۔( ٢۵٩ص  ۴نہ جلد ۔مزيد وضاحت کے لئے تفسير نمو3
  ۔“پينے کی چيز حلق ميں ڈالنا ” کے ماده سے ہے ۔ اس کا معنی ہے “ اساغة“ ”يسيغہ”-4

  چند اہم نکات 
  ۔ مقام ِ پروردگار سے کيا مراد ہے ؟ ١

لموں پر کاميابی اور ان کی نابودی کے ۔ مقام ِ پر وردگار سے کيا مراد ہے ؟ مندرجہ باال ٓايات ميں ہم نے پڑھا ہے کہ ظا١
سے کيا مراد ہے ۔ اس سلسلے “ مقام ” سے ڈريں ۔ يہاں لفظ “ مقام ِ الٰہی ”بعد زمين پر حکومت ان افراد کاحصہ ہے کہ جو 

  ميں مختلف احتماالت پيش کئے گئے ہيں ۔ ہوسکتا ہے کہ يہ تمام احتماالت صحيح ہوں ٓايت سے سب مراد ہوں :
مراد محاسبہ کرتے وقت پر وردگار کی حيثيت ہے ۔ جيسا کہ قرٓان کی بعض دوسری ٓايات ميں بھی ٓايا ہے  الف: اس سے

  ۔مثالً 
  و امامن خاف مقام ربہ ونھی النفس عن الھٰوی

مگر جو شخص اپنے پر وردگار کے سامنے کھڑے ہونے ڈرتارہا اور جی کو نا جائز خواہشوں سے روکتا رہا ۔ ( نازعات ۔ 
  ۔) ۴٠
  ور ولمن خاف مقام ربہ جنتانا

  ۔) ۴۶اور جو شخص اپنے پر وردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتارہا اس کے لئے دوباغ ہيں (رحمن ۔ 
کے معنی ميں ہے يعنی جوهللا کی طرف سے اپنے “ نظارت و نگرانی “ قيام ”کے معنی ميں ہے اور “ قيام “ ”مقام ”ب:

  احساِس مسئوليت کرتا ہے ۔اعمال کی شديد نظارت سے ڈرتا ہے اور 
اجرائے عدالت اور احقاق ، حق کے لئے قيام کرنے کے معنی ميں ہے يعنی جو پر وردگار کی اس حيثيت سے “ مقام ”ج:
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  ڈرتے ہيں ۔
بہرحال جيس اکہ ہم نے کہا ہے کہ کوئی مانع نہيں کہ ٓايت کے مفہوم ميں يہ سب معانی جمع ہوں ۔ يعنی وه لوگ کہ جو خدا 

ے اوپر ناظر و نگران سمجھتے ہيں اور اس کے حساب اور اجزائے عدالت سے ڈرتے ہيں اور ان کا يہ خوف کو اپن
اصالحی ہے کہ جو انہيں ہر کام ميں احساس ذمہ داری کی دعوت ديتا ہے اور انہيں ہر قسم کی نا انصافی ، ظلم اور گناه 

  نہی کا حصہ ہے ۔سے روکتا ہے ، کاميابی اور روئے زمين پر حکومت ٓاخر کار ا

  کامفہوم “استفتحوا”۔ ٢
کامفہوم :اس لفظ کی تفسير کے بارے ميں مفسرين ميں اختالف ہے ۔ بعض اسے فتح و کامرانی کے تقاضا کے“استفتحوا”۔ ٢

  ميں ہے : ١٩معنی ميں سمجھتے ہيں۔ جيسا کہ ہم نے ذکر کياہے ۔ اس اس کا شاہد سوره انفال کی ٓايہ 
  ائکم الفتحان تستفتحوا فقد ج

  اے مومنين ! اگر تم فتح و کامرانی کا تقاضا کرتے ہوئے تو يہ فتح و کامرانی تمہارے پاس ٓاگئی ہے ۔
بعض قضا وت کا تقاضا کرنے کا معنی ليتے ہيں ۔ يعنی انبياء نے خدا سے تقاضا کيا کہ ان کے اور کافروں کے درميان 

  ہے : ٨٩فيصلہ کرے ۔ اس کا شاہد سوره اعراف کی ٓايہ 
  ربنا افتح بيننا و بين قومنابالحق و انت خير الفاتحين

  خدا وند !ہمارے اور ہماری قوم کے درميان حق کا فيصلہ کر اور تو بہترين فيصلہ کرنے واال ہے ۔

  ۔ ايک جابر حکمران اور قرٓان کی يہ ٓايت ٣
ہے کہ ايک دن جابر حکمراں وليد بن يزيد عب الملک ۔ ايک جابر حکمران اور قرٓان کی يہ ٓايت : تواريخ اور تفسير ميں ٓايا٣

واستفتحوا :”اموی نے اپنے مستقبل کے لئے قرٓان سے فال نکالی ۔ اتفاقاً ابتدائے صفحہ ميں يہ ٓايت اس کے سامنے ٓاگئی 
  ۔“ وخاب کل جبار عنيد 

جو اس کے ہاتھ ميں تھا پاره پاره کرديا وه بہت زياده پريشان ہوا ۔ اسے سخت غصہ ٓايا ۔ يہاں تک کہ اس لعين نے وه قرٓان 
  پھر يہ اشعار پرھے :

  اتوعد کل جبار عنيد ؟ فھا انا ذاک جبار عنيد
  اذا ماجئت ربک يوم حشر فقل يا رب مزقنی الوليد
  کيا توہے کہ جو ہر جبار عنيد کو دھمکا تا ہے ؟

  تويہ لے ميں وہی جبار عنيد ہوں
  جب روز حشر اپنے پر وردگار سے ملنا

  و کہہ دينا خداوندا ! مجھے وليد نے ٹکڑے ٹکڑے کرديا تھات
زياده وقت نہ گزارا کہ يہ لعين اپنے دشمنوں کے ہاتھوں بد ترين طريقے سے مارا گيا ۔ انہوں نے اس کا سر کاٹ کر اسی 

 ۔) ٣۵٧٩کے محل کی چھت پر لٹکاديا اور پھر وہاں سے ہٹاکر شہر کے دروازے پر لٹکا ديا ۔ ( تفسير قرطبی ص 

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   18سوره ابراھيم / آيه 

يُح فِی يَْوٍم َعاِصٍف الَيَْقِدُروَن مِ ١٨ اَلُل ۔ َمثَُل الَِّذيَن َکفَُروا بَِربِِّھْم ٔاَْعَمالُھُْم َکَرَماٍد اْشتَدَّْت بِِہ الرِّ ا َکَسبُوا َعلَی َشْیٍء َذلَِک ھَُو الضَّ مَّ
  اْلبَِعيُد ۔
  ترجمہ

کی مانند ہيں کہ جنہيں ايک طوفانی دن ميں نيز ٓاندھی  جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کيا ان لوگوں کے اعمال خاکستر
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کا سامنا کرپڑے تو ان ميں يہ طاقت نہيں کہ جو انہوں نے انجام ديا ہے اسے اپنے ہاتھ مينليں اور يہ بہت دورکی گمراہی ہے
  ۔

  تيز ٓاندھی اور خاکستر 
ده مثال بيان کی گئی ہے يہ ٓايت کفار کے انجام کے اس ٓايت ميں بے ايمان افراد کے اعمال کے لئے بہت رسا او رنہايت عم

  بارے ميں گزشتہ ٓايات کی بحث کومکمل کرتی ہے ۔
ارشاد ہوتا ہے : جنہوں نے اپنے پر وردگار سے کفر کيا ان کے اعمال اس خاکستری مانند ہيں جسے ايک طوفانی روز تيز 

يُح فِی يَْوٍم َعاِصف) ۔ٓاندھی کا سامنا کرناپڑے( َمثَُل الَِّذيَن َکفَُروا ِبَربِّ    ِھْم ٔاَْعَمالُھُْم َکَرَماٍد اْشتَدَّْت بِِہ الرِّ
جيسے کہ ايک طوفانی روزتيز ٓاندھی کے سامنے راکھ اس طرح بکھر جاتی ہے کہ کوئی شخص اسے جمع نہيں کرسکتا 

اتھ ميں لے سکيں ۔ وه سب تباه و اسی طرح منکرين ِ حق کے بس ميں نہيں کہ جو اعمال وه انجام دے چکے ہيں انہيں اپنے ہ
ا َکَسبُوا َعلَی َشْیٍء ) ۔اور يہ بہت دور کی گمراہی ہ ے بر باد ه وجائيں گے اور ان کے ہاتھ خالی ره جائيں گے( الَيَْقِدُروَن ِممَّ

اَلُل اْلبَِعيُد ) ۔   (َذلَِک ھَُو الضَّ

  چند اہم نکات
  تشبيہ کيوں دی گئی ہے  ان کے اعمال کو گرد و غبار کی مانند خاکستر سے

۔ بکھر جانے والی راکھ : اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ان کے اعمال گردد غبار کی مانند کوئی مفيد نہيں ہيں انہيں ١
خاکستر سے تشبيہ دی گئی ہے ۔ يعنی باقی مانده تھوڑی سی ٓاگ ہے ۔ يہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ ہوسکتا ہے ان کے اعمال 

  ر سے کچھ نہ ہو۔کاظاہر ہو اور اند
ايک چھوٹے سے برتن ميں مٹی ہو تو ہو سکتا ہے اس ميں ايک خوبصورت پھول ٓاگے ليکن اگر بہت ساری خاکستر ہو تو 

  وه اس قدر فضول ہے کہ اس ميں سے فضول قسم کی گھاس تک نہيں اُگتی ۔
يں کوئی پيوند يا جوڑ نہيں ہوتا يہاں تک۔ کافروں کے اعمال خاکستر کی مانند ہيں :کفار کے اعمال کو خاکستر کے ذرات م٢

کہ پانی کی مدد سے بھی انہيں ايک دوسرے سے نہيں جوڑا جا سکتا اور اس کا ہر ذره دوسرے سے تيزی سے لگ ہوجاتا 
  ہے ۔

گويا يہ ايک حقيقت کی طرف اشاره ہے اور يہ کہ مومنين کے اعمال باہم متصل اور پيوستہ ہو تے ہيں ، ان کاہر عمل 
ے کی تکميل کرتا ہے اور توحيد و وحدت کی روح نہ صرف مومنين کے درميان موجود ہے بلکہ ايک صاحب ِ ايمان دوسر

  فرد کے اعمال کے درميان بھی موجود ہے ليکن بے ايمان افرد کے کاموں ميں ايسا کوئی بہأو اور اتصال نہيں ہوتا ۔
ايک طوفانی دن ) کہہ کر “( فی يوم عاصف” بکھر جاتی ہے ليکن  ۔ ايک طوفانی دن اور ٓاندھی : تيز ٓاندھی چلے تو راکھ٣

مزيد تاکيد کی گئی ہے ۔ کيونکہ ہوسکتا ہے کہ تھوڑی دير کے لئے چلنے والی تيز ہوا راکھ کو ايک جگہ سے دوسری جگہ 
ر طرف سے طوفان پر پھينک دے کہ جو زياده دور نہ ہو ۔ ليکن اگر دن طوفانی ہو صبح سے شام تک ٓاندھياں چليں اور ہ

ہوتو ظاہر ہے اس قسم کی راکھ اس طرح سے منتشر ہوگی کہ اس کا ہر ذره کہيں بہت دور جا پڑے گا ۔ اس طرح سے کہ 
  کسی کے بس ميں نہ ہوگا کہ اسے جمع کرسکے ۔

مختلف ۔ پتوں اور راکھ کے بکھر جانے ميں فرق ہے : اگر ٓاندھی گھاس پھوس کے ڈھير يا پتوں پر چلے اور انہيں ۴
جگہوں اور دور دراز کے مقامات پر بکھير دے تو پھر بھی ايک اندازه ہوسکتا ہے ليکن اگرراکھ کے چھوٹے چھوٹے ذرے

  بکھر جائيں تو وه ٓانکھوں سے اس طرح محو ہو ں گے کہ گويا بالکل نابود ہو گئے ہيں ۔
ے بہت سے اصالحی ٓاثار ہيں اس کے تخريبی ٓاثار استثنائی ۔ تيز ٓاندھی کے اثرات : نظام ِ ٓافرينش ميں ہوا بلکہ تيز ٓاندھی ک۵

  پہلو رکھتے ہيں ۔ بہر حال اس کے مندر جہ ذيل ٓاثار قابل ِ توجہ ہيں :
الف : ہوا ٓاندھی مختلف نبا تات کے بيج مختلف جگہوں پر پھيالديتی ہے اور ايک باغبان اور کسان کی طرح سارے کرٔه 

  ارض پر بيج بکھير ديتی ہے ۔
  : پودوں کی تلقيح کرتی ہے اور نر کے بيج نباتات کے ماده حصوں پر چھڑکتی ہے ۔ب

  ج: بادلوں کو سمندروں کی سطح سے ہانک کر خشک زمينوں کی طرف لے جاتی ہے ۔
  د: بلند پہاڑوں کو ٓاہستہ ٓاہستہ رگڑ کر نرم اور بار ٓاور کرديتی ہے ۔

اور خط ِ استواء کا موسم سرد عالقوں کی طرف منتقل کرتی ہے اور کرٔه  ر: قبطی منطقوں کا موسم منطقٔہ استوا ء کی طرف
  زمين ميں حرارت کو اعتدال پر رکھنے ميں اہم کردار ادا کرتی ہے ۔
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س: سمندر کے پانی ميں موجيں پيد اکرتی ہے اور اسے زير و زبر کرتی ہے اس طرح اس ميں ہوا پہنچتی ہے جب کہ 
  رہے تو متعفن ہو جائے ۔سمندر کا پانی کھڑا اور جامد 

اس طرح نباتا ت اور تمام زنده موجودات ہواکے چلنے سے فائده اٹھاتے ہيں اور ان ميں سے ہر ايک اپنی استعداد کے 
  مطابق اس سے فائده اٹھاتا ہے ۔

اور با ر ٓاور ليکن خاکستر کم وزن ، کھوکھلی اور سياه روہوتی ہے ۔ اس ميں کوئی زنده موجود نہيں ره سکتا ، يہ سر سبز 
نہيں ہوتی۔ اس کے ذرات ايکدوسرے سے بالکل جدا جدا ہو تے ہيں ۔ جب يہ خاکستر ہو اکا سامنا کرتی ہے تو فوراً ہی منتشر

  ہوجاتی ہے اور اس کا بے خاصيت ظاہر بھی نظروں سے محو ہو جاتا ہے ۔

  ۔ ان کے اعمال کيوں کھوکھلے ہيں؟ ٢
ں :يہ امر قابل غور ہے کہ بے ايمان افراد کے اعمال بے وقعت کيوں ہيں وه اپنے اعمال ۔ ان کے اعمال کيوں کھوکھلے ہي٢

  سے کچھ حاصل کيوں نہيں کرپاتے ۔
اس کا جواب يہ ہے کہ اگر توحيدی نگاه سے ديکھاجائے اور اس کے معياروں کے مطابق تحقيق کی جائے تو يہ امر بالکل 

شکل پذير ہوتی ہے وه نيت ، ہدف اور طرز عمل ہے ۔ اگر پر وگرام ، ہدف واضح ہو جاتا ہے کہ وه چيز کہ جو عمل سے 
اور مقصد صحيح ہوتو عمل بھی ايسا ہی ہوگا اور اگر کوئی اچھا عمل غلط مقصد اور بے وقعت ہدف کے لئے انجام ديا 

  خاکستر کی سی ہو گی۔جائے تو وه ال يعنی اور بے مفہوم ہوکر ره جائے گا اور ا س کی حيثيت تيز ٓاندھی کلے سامنے 
  غلط نہ ہو گا کہ اگر اس بحث کو ہم ايک زنده مثال کے ذريعے واضح کريں ۔

اس وقت حقوق ِ انسانی کے نام پر مغربی دنيا ميں اور بڑی طاقتوں کی طرف سے بعض کام کئے جاتے ہيں ۔انبياء بھی 
  ل اور ثمره ميں زمين اور ٓاسمان کا فرق ہے ۔حقوق ِ انسانی کے تحفظ کاپر گرام لے کر ٓائے تے ليکن دونوں کے ماحص

جہاں خوار طاقتيں جب حقوق ِ انسانی کا دم بھر تی ہيں تو يقينا ان کا مقصد انسانی اور اخالقی نہيں ہوتا ۔ ان کا مقصد اپنے 
  جرائم اور استعماری طو رطريقوں پر پرده ڈالنا ہوتا ہے ۔

بوٓاجائيں تو وه حقوق انسانی کے نام پر ٓاسمان سر پر اٹھا ليتے ہيں ليکن يہی وجہ ہے کہ اگر ان کے کچھ جاسو س کہيں قا
جب انہی کے ہاتھوں الکھونديت نامی خاک و خوں ميں غلطياں ہوں يا ہمارے اسالمی ممالک ميں وه اپنے جرائم اور قباحتوں

نسانی جھوٹے اور ظالم حکمرانوں ميں مصروف ہوں تو حقوِق انسانی کو فراموش کرديتے ہيں بلکہ انہوں نے تو حقوق ِ ا
  سے تعاون کی نذر کررکھے ہيں ۔

ليکن ايک سچے پيغمبر يا علی (عليه السالم) جيسے وصیٔ  پيغمبر کے نزديک حقوق انسانی انسانوں کی حقيقی ٓازادی کا نام 
نسان کو ديکھتے ہيں ہے ۔ وه انسانوں کی غالمی کے طوق اور زنجير توڑنے کی جد جہد کرتے ہيں ۔ جب وه کسی مظلوم ا

  تو تڑپ اٹھتے ہيں اور اس کی نجات کے لئے کوشش کرتے ہيں ۔
گويا جہاں خوار طاقتوں کا عمل خاکسترکی ماندد ہے جسے تيز ٓاندھی کا سامنا ہے اور انبياء و اوصياء کا عمل با بر کت 

  اُگتے ہيں ۔ زمين کی طرح ہے جس سے طرح طرح کی پاکيزه نباتات پيد اہوتی ہيں اور پھل پھول
يہيں سے مفسرين کی ايک بحث واضح ہو جاتی ہے اور وه يہ ہے کہ زير نظر ٓايت ميں اعمال سے کون سے اعمال مراد ہيں
۔ کہنا چاہئيے کہ ان کے سارے اعمال ہيں حتی کہ ان کے وه اعمال بھی جو ظاہراً اچھے ليکن باطناً شرک و بت پرستی کے 

  رنگ ميں رنگے ہوئے تھے ۔

  مسئلہ احباط  ۔٣
کے ذيل ميں بيان کرچکے ہيں حبط ِ اعمال يعنی برے اعمال ياکفرو بے  ٢١٧۔ مسئلہ احباط : جيسے ہم سورٔه بقره کی ٓايہ ٣

ايمانی کی وجہ سے اچھے اعمال ختم ہو جانے کا مسئلہ علماء اسالم کے درميان اختالفی ہے ليکن حق يہ ہے کہ کہ بے ايما 
ور ہٹ دھرمی نيز بعض اعمال مثالً حسد ، غيبت اور قتل ِ نفس کی ايسی بری تاثير ہے جو نيک نی اور کفر پر اصرار ا

  اعمال اور حسنات کو بر باد کرديتی ہے ۔ زير نظر ٓايت بھی حبط ِ اعمال کے امکان پر ايک اور دليل ہے ۔
..............  

  اردو ترجمہ )(  ۶۶تفسير نمونہ صفحہ  ٢( جلد 

نکشافات کرنے والوں کے لئے بھی جزا ء ہے ؟ مندرجہ باال مباحث کی طرف توجہ کرتے ہوئے يہ اہم سوال کيا ايجادات و ا
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سامنے ٓاتا ہے اور وه يہ کہ علوم اور ايجاداتو انکشافات کی تاريخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے سائنسدانوں 
اشت کيا ہے تاکہ ايجاد اور انکشاف کرسکيں تاکہ اپنے ہم نوع نے طاقت فرسازحمتيں جھيلی ہيں اور بہ محروميوں کو بر د

لوگوں کے دوش سے بھاری بوجھ اتار سکيں مثالً بجلی ايجاد کرنے والے اڈيسون نے اس قيمتی ايجاد کے لئے کيسی جانکاه 
  زحمتيں جھيلی ہيں۔

بز ہوئے ہيں اور کھيت ٓاباد ہوئے اس ايجاد کی برکت سے سر سبز کھيتيوں کو ٹيوب ويل سے پانی مال ہے ، درخت سر س
  خالصہ يہ کہ دنيا کاچہره ہی بدل گيا ہے ۔

  اسی طرح پاسور ہے کہ جس نے جراثيم کو دريافت کرکے الکھوں انسانوں کو موت کے خطرے سے نجات دالدی ہے ۔
وه ايمان نہيں رکھتے تھے کيسے يقين کيا جا سکتا ہے کہ ايسے سب افراد اس فرض کی بناء پر قعر ِ جہنم ميں گراجائيں کہ 
  ليکن وه افراد جنہوں نے عمر بھر انسانوں کی خدمت کا کوئی کام نہيں کيا ان کا مقام بہشت ہو۔

  اس کا جواب يہ کہ :
اسالم کے معاشرتی اصولوں کے لحاظ سے فقط اسالم کے معاشرتی اصولوں کے لحاظ سے فقط عمل کو ديکھنا کافی نہيں 

اس کے محرک ، سبب اور مقصد کے ساتھ بنتی ہے ۔ اکثر ديکھا گيا ہے کہ کچھ لوگ ہسپتال ، بلکہ عمل کی قدر و قيمت 
سکول ياکوئی اور مفيد عمارت تعمير کرتے ہيں اور اظہار بھی يہ کرتے ہيں کہ ان کا مقصد اس معاشرے کی انسانی خدمت 

چھپا ہوتا ہے ۔ ان کا مقصد مقام و منصب  ہے جس کے وه مرہون ِ منت ہيں حاالنکہ اس پر دے کے پيچھے کوئی اور مطلب
ی امال و ثروت کا حصول ہوتا ہے يا وه اپنے بچأو کے لئے ايسا کرتے ہيں يا وه عوامل کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہيں 

  اور اپنے مادی مفادات کو مستحکم کرنا چاہتے ہيں يا پھر وه دوسروں کی نظر وں سے بچ کر خيانت کرنا چاہتے ہيں ۔
اس کے بر عکس ممکن ہے کوئی شخص پورے خلوص سے يا سوفی صدانسانی اور روحانی جذبہ سے کوئی چھوٹا  ليکن

  سا کام انجام دے ۔
کے عمل اور کردار کے محرک کی بھی تحقيق کی جائے ۔ اگر تحقيق کی جائے تو ان“ عظيم لوگوں ” لٰہذا ضروری ہے کہ 

  کا عمل يقينا چند اشکال سے خارج نہيں ہے ۔
لف: کبھی کسی ايجاد کا حقيقی مقصد تخريب ہوتا ہے ( جيسے اٹامک نر جی کی دريافت پہلے پہل ايٹم بم بنانے کے لئے ا

  ہوئی ) ۔
پھر اس کے ساتھ نوِع انسان کو کچھ فائدے بھی حاصل ہو جاتے ہيں کہ جو دريافت يا ايجاد کرنے والوں کو حقيقی مقصد 

اصل ہوتی ہے ۔ اس سے ايجادات کرنے والوں کی ذمہ داری پوری طرح واضح ہوجاتینہيں ہوتا يا پھر اسے ثانوی حيثيت ح
  ہے ۔

ب: کبھی ايجاد و انکشاف کرنے والے کا مقصد مادی فوائد يانام و نمود اور شہرت کا حصول ہوتا ہے ۔ ايسا شخص درحقيقت
ہے ۔ اس کی بنائی ہوئی چيزيں کچھ لوگوں ايک تاجر کی طرح ہے کہ جو زياده ٓامدنی کے لئے زياده نفع بخش چيزيں بناتا

کے لئے مفيد ہوتی ہيں اور ملک کی ٓامدنی ميں اضافہ ہوتا ہے جب کہ اس کا مقصد سوائے ٓامدنی کے کچھ بھی نہيں ہوتا 
ن کے اور اگر کسی اور کا م ميں زياده ٓامدنی ہو تو وه اسے شروع کرديتا ہے ۔ البتہ ايسی تجارت ياپيدا وار اگر شرعی قواني

  مطابق ہو تو غلط اور حرام کام نہيں ہوگا ليکن کوئی مقدس عمل بھی شمار نہيں ہوگا ۔
ايسی ايجاديں اور دريافتيں تاريخ ميں کم نہيں ہيں کہ جو ا س قسم کے طرز فکر کی نشاندہی کرتی ہيں ۔ اگر يہ لوگ ديکھيں 

چہ وه معاشرے کے لئے مضر ہو ( مثال ً دوا سازی  کہ ايسے کسی کام کی نسبت دوسرے راستے ميں ٓامدنی زياده ہے اگر
  تو يہ دوسرے کو ترجيح ديں گے ۔) ٠/٠ ۵٠منافع ہے اور ہيروئن سازی ميں ٠/٠ ٢٠کی صنعت ميں 

ايسے لوگ نہ خد اسے کوئی مطالبہ رکھتے ہيں نہ اپنے ہم نوع انسانوں سے ۔ ان کا اجر وہی فائده اور شہرت ہے جو وه 
  ہوں نے پاليا ہے ۔چاہتے ہيں اور جوان

ج: ايک تيسرا گروه بھی ہے جس کے محرکات اور اسباب يقينا انسانی نہيں يا اگر وه هللا کے معتقد ہيں تو ان کے اہداف اور 
محرکات الٰہی ہيں۔ يہ لوگ کبھی کبھی سالہا سال تجربہ گاہوں کے گوشے ميں غربت و محرومی سے گزارديتے ہيں ۔ اس 

ی کچھ خدمت کرسکيں اور جہان ِ انسانيت کوکوئی ہديہ اور سوغات پيش کرسکيں ، کسی تکليف زده اميد پر کہ اپنی نوع ک
  کے پأوں کی زنجير کھول سکيں اور کسی رنجيده خاطر کے چہرے پر پريشانی کی پر چھائياں دور کرسکيں ۔

نہيں اور اگر وه ايمان اور الٰہی  ايسے افراد اگر ايمان اور الٰہی محرم رکھتے ہوں تو پھر ان کے بارے ميں کوئی بحث
محرک نہ رکھتے ہوں ليکن ان کا محرم انسانی اور لوگوں کی خدمت ہو تو اس ميں شک نہيں کہ انہيں خد اوند ِ عالم کی 

طرف منابس اجر اور جزا ملے گی ۔ ہو سکتاہے انہيں يہ جزا دنيا ميں ملے اور يہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے جہان ميں 
خدا وند عالم و عادل انہيں محروم نہيں کر ے گا ۔ ليکن کسی طرح اور کس طرز پر ، اس کی تفصيالت ہم پر  ملے يقينا
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البتہ اگر وه ايمان قبول نہ “ ( خدا اس قسم کے نيک لوگوں کا اجر ضائع نہيں کرتا”واضح نہيں ۔ بس يہی کہا جا سکتا ہے کہ 
  ے ) ۔کرنے ميں جاہل قاصر ہو تو پھر مسئلہ بہت واضح ہ

ان ” اس مسئلہ دليل حکم عقلی کے عالوه وه اشارات ہيں جو ٓايات يا روايات ميں ٓائے ہيں ۔ ہمارے پا س کوئی دليل نہيں کہ 
  ١“هللا يضيع اجر المحسنين 

م نہيں ہوا ۔ اسی لئے ہ“ مومنين ”کااطالق صرف “ محسنين”کے مفہوم ميں ايسے افراد شامل نہ ہوں ۔ کيونکہ قرٓان ميں لفظ 
ديکھتے ہيں کہ حضرت يوسف عليہ السالم کے بھائی جب ان کے پاس ٓائے تو انہيں پہچانے بغير عزيز مصر سمجھتے 

  ہوئے کہنے لگے :
  انانراک من المحسنين

  ہم تجھے نيکو ں کاروں ميں سے سمجھتے ہيں ۔
  اس سے قطع نظر يہ بھی فرمان ِ الٰہی ہے :

  ال ذرة شّراً يرهفمن يعمل مثقال ذرة خيراً ومن يعمل مثق
  جو شخص بھی ذره بھر اچھا کام کرے گا اسے ديکھے گا او ر جو کوئی ذره بھر بر اکام کرے گا اسے ديکھے گا ۔

  ايک حديث ميں علی بن يقطين کی وساطت سے امام کاظم عليہ السالم سے مروی ہے :
اپنے صاحب ِ ايمان ہمسائے اچھا سلوک کرتا تھا ۔ جب بنی اسرائيل ميں ايک صاحِب ايمان تھا ۔ اس کا ہماسايہ کافر تھا ۔ کافر

وه دنيا سے گيا تو خدا نے اس کے لئے ايک گھر بنايا تاکہ جہنم کی ٓاگ کی تپش سے رکاوٹ ہو اور اس سے کہا گيا کہ يہ 
  2اپنے مومن ہمسائے سے تيرے نيک کے سلوک کے سبب سے ہے 

ين اور قريش کے سر داروں ميں سے تھا ۔ اس کے بارے ميں پيغمبر عبد هللا بن جد عان زمانہ جاہليت کے مشہور مشرک
  اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ سے منقول ہے :

  اہل جہنم ميں کمترين عذاب ابن ِ جدعان کو ہو گا ۔
  لوگوں نے پوچھا : يارسول هللا ! کيوں

  ٓاپ نے فرمايا:
  انہ کان يطعم الطعام

  3کيونکہ وه بھوکوں کو کھانا کھالتا تھا ۔
  ايک اور حديث ميں امام صادق عليہ السالم سے مروی ہے :

يمن سے کچھ لوگ رسول هللا سے بحث و تمحيص کے لئے ٓاپ کی خدمت ميں ٓائے ا ۔ ان ميں سے ايک شخص تھا جو زياده 
ند يد گی کے باتيں کرتا تھا اور ٓاپ سے بڑی سختی اور ہٹ دھرمی کا مظاہره کرتا تھا ۔ٓانحضرت کو اتنا برا لگا کہ ناپس

ٓاثارٓاپ کے چہره مبارک پر پوری طرح ظاہر ہوئے ۔ اس وقت جبرائيل ٓائے اور يہ پيام الٰہی ٓاپ تک پہنچا يا کہ خدا فرماتا 
ہے : يہ شخص سخی ہے ۔ يہ بات سنتے ہيں رسول هللا کا غصہ ختم ہوگيا ۔ اس کی طرف رخ کرکے ٓاپ نے فرمايا کہ 

م کا پيغام ديا ہے اور اگر يہ بات نہ ہوت تو ميں تجھ پر اس قسم کی سختی کرتا کہ تو پروردگارنے مجھے اس قسم اس قس
دوسروں کے لئے عبرت بن جاتا ۔ اس شخص نے پوچھا : کيا ٓاپ کے پروردگار کوسخاوت پسند ہے ؟ فرمايا : ہاں ۔ تو اس 

س کے رسول اور فرستاده ہيں اور اسی خدا کی نے عرض کيا:ميں گواہی ديتا ہوں کہ هللا کے سو اکوئی معبود نہيں اور ٓاپ ا
  ۴قسم جس نے ٓاپ کو مبعوث کيا ہے ٓاج تک ميں نے کسی شخص کو اپنے ہاں سے محروم نہيں پلٹا يا ۔ 

يہاں يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ بعض ٓايات اور بہت سے روايات سے معلم ہوتا ہے کہ ايمان يا يہاں تک کہ واليت قبول ِ 
ں داخلے کی شرط ہے لٰہذا اگر بے ايمان افراد سے بہترين اعمال سرزد ہوں تو وه بار گاه اٰلہی ميں مقبول اعمال يا جنت مي
  نہيں ہوں گے ۔

کا ايک مفہوم ہے اور مناسب اجر ملنا دوسرا مسئلہ ہے لٰہذ “ قبوليت اعمال ”ليکن اس سوال کا جواب ديا جا سکتا ہے کہ 
مثالً حضور قلب کے بغير يابعض گناہوں مثالً غيبت سے نماز مقبول ِ بار گاه خدا نہيںعلماء اسالم کے درميان مشہور ہے کہ 

ہے حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ ايسی نمازشرعاًصحيح ہے ، فرمان الٰہی کی اطاعت ہے اور اسے ذمہ داری ادا ہوجاتی ہے اور
  مسلم ہے کہ فرماِن الٰہی کی اطاعت اجر و جزا کے بغير نہيں ہوگی ۔

ذا عمل کی قبوليت در اصل عمل کا عالی مرتبہ ہوتا ہے ۔ زير بحث مسئلے ميں بھی ہم يہی بات کہتے ہيں کہ اگر انسانوں لہٰ 
اور عوام کی خدمات ايمان کےس اتھ ہوں تو ان کا مدہوم عالی ہوگا ليکن ايسانہ ہوتو بھی بالکل بے معنی اور بغير اجر کے 

ميں بھی يہی جواب ديں گے کہ عمل کا اجر ضروری نہيں کہ جنت ميں داخلے پر نہيں ہوں گی ۔ جنت ميں داخلے کے بارے



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

 
 

  منحصر ہو۔( بحث کا نچور اور تفصيلی بحث مناسب ہے کہ اس مسئلے کی فقہی مباحث ميں ہو) ۔
..............  

  اور بعض ديگر سورتيں ۔ ٩٠۔ يوسف ۔ ١
  چاپ کمپانی۔ ٣٧٧۔ بحار االنوار جلد ص 2
  چاپ کمپانی۔ ٣٧٧جلد ص  ۔ بحار االنوار3
  ۔۶٠٧ص ٢۔سفينة البحار جلد ۴

  ۔ کيا ايجادات و انکشافات کرنے والوں کے لئے بھی جزا ء ہے ؟ ۴

۔ کيا ايجادات و انکشافات کرنے والوں کے لئے بھی جزا ء ہے ؟ مندرجہ باال مباحث کی طرف توجہ کرتے ہوئے يہ اہم ۴
ور ايجاداتو انکشافات کی تاريخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے سوال سامنے ٓاتا ہے اور وه يہ کہ علوم ا

سائنسدانوں نے طاقت فرسازحمتيں جھيلی ہيں اور بہ محروميوں کو بر داشت کيا ہے تاکہ ايجاد اور انکشاف کرسکيں تاکہ 
ن نے اس قيمتی ايجاد کے لئے اپنے ہم نوع لوگوں کے دوش سے بھاری بوجھ اتار سکيں مثالً بجلی ايجاد کرنے والے اڈيسو

  کيسی جانکاه زحمتيں جھيلی ہيں۔
اس ايجاد کی برکت سے سر سبز کھيتيوں کو ٹيوب ويل سے پانی مال ہے ، درخت سر سبز ہوئے ہيں اور کھيت ٓاباد ہوئے 

  خالصہ يہ کہ دنيا کاچہره ہی بدل گيا ہے ۔
  انسانوں کو موت کے خطرے سے نجات دالدی ہے ۔ اسی طرح پاسور ہے کہ جس نے جراثيم کو دريافت کرکے الکھوں

کيسے يقين کيا جا سکتا ہے کہ ايسے سب افراد اس فرض کی بناء پر قعر ِ جہنم ميں گراجائيں کہ وه ايمان نہيں رکھتے تھے 
  ليکن وه افراد جنہوں نے عمر بھر انسانوں کی خدمت کا کوئی کام نہيں کيا ان کا مقام بہشت ہو۔

  کہ :اس کا جواب يہ 
اسالم کے معاشرتی اصولوں کے لحاظ سے فقط اسالم کے معاشرتی اصولوں کے لحاظ سے فقط عمل کو ديکھنا کافی نہيں 

بلکہ عمل کی قدر و قيمت اس کے محرک ، سبب اور مقصد کے ساتھ بنتی ہے ۔ اکثر ديکھا گيا ہے کہ کچھ لوگ ہسپتال ، 
ر اظہار بھی يہ کرتے ہيں کہ ان کا مقصد اس معاشرے کی انسانی خدمت سکول ياکوئی اور مفيد عمارت تعمير کرتے ہيں او

ہے جس کے وه مرہون ِ منت ہيں حاالنکہ اس پر دے کے پيچھے کوئی اور مطلب چھپا ہوتا ہے ۔ ان کا مقصد مقام و منصب 
حاصل کرنا چاہتے ہيں  ی امال و ثروت کا حصول ہوتا ہے يا وه اپنے بچأو کے لئے ايسا کرتے ہيں يا وه عوامل کی توجہ

  اور اپنے مادی مفادات کو مستحکم کرنا چاہتے ہيں يا پھر وه دوسروں کی نظر وں سے بچ کر خيانت کرنا چاہتے ہيں ۔
ليکن اس کے بر عکس ممکن ہے کوئی شخص پورے خلوص سے يا سوفی صدانسانی اور روحانی جذبہ سے کوئی چھوٹا 

  سا کام انجام دے ۔
کے عمل اور کردار کے محرک کی بھی تحقيق کی جائے ۔ اگر تحقيق کی جائے تو ان“ عظيم لوگوں ”  لٰہذا ضروری ہے کہ

  کا عمل يقينا چند اشکال سے خارج نہيں ہے ۔
الف: کبھی کسی ايجاد کا حقيقی مقصد تخريب ہوتا ہے ( جيسے اٹامک نر جی کی دريافت پہلے پہل ايٹم بم بنانے کے لئے 

  ہوئی ) ۔
اتھ نوِع انسان کو کچھ فائدے بھی حاصل ہو جاتے ہيں کہ جو دريافت يا ايجاد کرنے والوں کو حقيقی مقصد پھر اس کے س

نہيں ہوتا يا پھر اسے ثانوی حيثيت حاصل ہوتی ہے ۔ اس سے ايجادات کرنے والوں کی ذمہ داری پوری طرح واضح ہوجاتی
  ہے ۔

ئد يانام و نمود اور شہرت کا حصول ہوتا ہے ۔ ايسا شخص درحقيقتب: کبھی ايجاد و انکشاف کرنے والے کا مقصد مادی فوا
ايک تاجر کی طرح ہے کہ جو زياده ٓامدنی کے لئے زياده نفع بخش چيزيں بناتاہے ۔ اس کی بنائی ہوئی چيزيں کچھ لوگوں 

ے کچھ بھی نہيں ہوتا کے لئے مفيد ہوتی ہيں اور ملک کی ٓامدنی ميں اضافہ ہوتا ہے جب کہ اس کا مقصد سوائے ٓامدنی ک
اور اگر کسی اور کا م ميں زياده ٓامدنی ہو تو وه اسے شروع کرديتا ہے ۔ البتہ ايسی تجارت ياپيدا وار اگر شرعی قوانين کے 

  مطابق ہو تو غلط اور حرام کام نہيں ہوگا ليکن کوئی مقدس عمل بھی شمار نہيں ہوگا ۔
ں ہيں کہ جو ا س قسم کے طرز فکر کی نشاندہی کرتی ہيں ۔ اگر يہ لوگ ديکھيں ايسی ايجاديں اور دريافتيں تاريخ ميں کم نہي

کہ ايسے کسی کام کی نسبت دوسرے راستے ميں ٓامدنی زياده ہے اگر چہ وه معاشرے کے لئے مضر ہو ( مثال ً دوا سازی 
  گے ۔تو يہ دوسرے کو ترجيح ديں ) ٠/٠ ۵٠منافع ہے اور ہيروئن سازی ميں ٠/٠ ٢٠کی صنعت ميں 
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ايسے لوگ نہ خد اسے کوئی مطالبہ رکھتے ہيں نہ اپنے ہم نوع انسانوں سے ۔ ان کا اجر وہی فائده اور شہرت ہے جو وه 
  چاہتے ہيں اور جوانہوں نے پاليا ہے ۔

اور  ج: ايک تيسرا گروه بھی ہے جس کے محرکات اور اسباب يقينا انسانی نہيں يا اگر وه هللا کے معتقد ہيں تو ان کے اہداف
محرکات الٰہی ہيں۔ يہ لوگ کبھی کبھی سالہا سال تجربہ گاہوں کے گوشے ميں غربت و محرومی سے گزارديتے ہيں ۔ اس 
اميد پر کہ اپنی نوع کی کچھ خدمت کرسکيں اور جہان ِ انسانيت کوکوئی ہديہ اور سوغات پيش کرسکيں ، کسی تکليف زده 

  ده خاطر کے چہرے پر پريشانی کی پر چھائياں دور کرسکيں ۔کے پأوں کی زنجير کھول سکيں اور کسی رنجي
ايسے افراد اگر ايمان اور الٰہی محرم رکھتے ہوں تو پھر ان کے بارے ميں کوئی بحث نہيں اور اگر وه ايمان اور الٰہی 

وند ِ عالم کی محرک نہ رکھتے ہوں ليکن ان کا محرم انسانی اور لوگوں کی خدمت ہو تو اس ميں شک نہيں کہ انہيں خد ا
طرف منابس اجر اور جزا ملے گی ۔ ہو سکتاہے انہيں يہ جزا دنيا ميں ملے اور يہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے جہان ميں 

ملے يقينا خدا وند عالم و عادل انہيں محروم نہيں کر ے گا ۔ ليکن کسی طرح اور کس طرز پر ، اس کی تفصيالت ہم پر 
البتہ اگر وه ايمان قبول نہ “ ( خدا اس قسم کے نيک لوگوں کا اجر ضائع نہيں کرتا”ا ہے کہ واضح نہيں ۔ بس يہی کہا جا سکت

  کرنے ميں جاہل قاصر ہو تو پھر مسئلہ بہت واضح ہے ) ۔
ان ” اس مسئلہ دليل حکم عقلی کے عالوه وه اشارات ہيں جو ٓايات يا روايات ميں ٓائے ہيں ۔ ہمارے پا س کوئی دليل نہيں کہ 

  ١“ضيع اجر المحسنين هللا ي
نہيں ہوا ۔ اسی لئے ہم “ مومنين ”کااطالق صرف “ محسنين”کے مفہوم ميں ايسے افراد شامل نہ ہوں ۔ کيونکہ قرٓان ميں لفظ 

ديکھتے ہيں کہ حضرت يوسف عليہ السالم کے بھائی جب ان کے پاس ٓائے تو انہيں پہچانے بغير عزيز مصر سمجھتے 
  ہوئے کہنے لگے :

  من المحسنينانانراک 
  ہم تجھے نيکو ں کاروں ميں سے سمجھتے ہيں ۔

  اس سے قطع نظر يہ بھی فرمان ِ الٰہی ہے :
  فمن يعمل مثقال ذرة خيراً ومن يعمل مثقال ذرة شّراً يره

  جو شخص بھی ذره بھر اچھا کام کرے گا اسے ديکھے گا او ر جو کوئی ذره بھر بر اکام کرے گا اسے ديکھے گا ۔
  يں علی بن يقطين کی وساطت سے امام کاظم عليہ السالم سے مروی ہے :ايک حديث م

بنی اسرائيل ميں ايک صاحِب ايمان تھا ۔ اس کا ہماسايہ کافر تھا ۔ کافر اپنے صاحب ِ ايمان ہمسائے اچھا سلوک کرتا تھا ۔ جب
رکاوٹ ہو اور اس سے کہا گيا کہ يہ وه دنيا سے گيا تو خدا نے اس کے لئے ايک گھر بنايا تاکہ جہنم کی ٓاگ کی تپش سے 

  2اپنے مومن ہمسائے سے تيرے نيک کے سلوک کے سبب سے ہے 
عبد هللا بن جد عان زمانہ جاہليت کے مشہور مشرکين اور قريش کے سر داروں ميں سے تھا ۔ اس کے بارے ميں پيغمبر 

  اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ سے منقول ہے :
  ن ِ جدعان کو ہو گا ۔اہل جہنم ميں کمترين عذاب اب

  لوگوں نے پوچھا : يارسول هللا ! کيوں
  ٓاپ نے فرمايا:

  انہ کان يطعم الطعام
  3کيونکہ وه بھوکوں کو کھانا کھالتا تھا ۔

  ايک اور حديث ميں امام صادق عليہ السالم سے مروی ہے :
ان ميں سے ايک شخص تھا جو زياده يمن سے کچھ لوگ رسول هللا سے بحث و تمحيص کے لئے ٓاپ کی خدمت ميں ٓائے ا ۔ 

باتيں کرتا تھا اور ٓاپ سے بڑی سختی اور ہٹ دھرمی کا مظاہره کرتا تھا ۔ٓانحضرت کو اتنا برا لگا کہ ناپسند يد گی کے 
 ٓاثارٓاپ کے چہره مبارک پر پوری طرح ظاہر ہوئے ۔ اس وقت جبرائيل ٓائے اور يہ پيام الٰہی ٓاپ تک پہنچا يا کہ خدا فرماتا

ہے : يہ شخص سخی ہے ۔ يہ بات سنتے ہيں رسول هللا کا غصہ ختم ہوگيا ۔ اس کی طرف رخ کرکے ٓاپ نے فرمايا کہ 
پروردگارنے مجھے اس قسم اس قسم کا پيغام ديا ہے اور اگر يہ بات نہ ہوت تو ميں تجھ پر اس قسم کی سختی کرتا کہ تو 

کيا ٓاپ کے پروردگار کوسخاوت پسند ہے ؟ فرمايا : ہاں ۔ تو اس  دوسروں کے لئے عبرت بن جاتا ۔ اس شخص نے پوچھا :
نے عرض کيا:ميں گواہی ديتا ہوں کہ هللا کے سو اکوئی معبود نہيں اور ٓاپ اس کے رسول اور فرستاده ہيں اور اسی خدا کی 

  ۴۔  قسم جس نے ٓاپ کو مبعوث کيا ہے ٓاج تک ميں نے کسی شخص کو اپنے ہاں سے محروم نہيں پلٹا يا
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يہاں يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ بعض ٓايات اور بہت سے روايات سے معلم ہوتا ہے کہ ايمان يا يہاں تک کہ واليت قبول ِ 
اعمال يا جنت ميں داخلے کی شرط ہے لٰہذا اگر بے ايمان افراد سے بہترين اعمال سرزد ہوں تو وه بار گاه اٰلہی ميں مقبول 

  نہيں ہوں گے ۔
کا ايک مفہوم ہے اور مناسب اجر ملنا دوسرا مسئلہ ہے لٰہذ “ قبوليت اعمال ”ا جواب ديا جا سکتا ہے کہ ليکن اس سوال ک

علماء اسالم کے درميان مشہور ہے کہ مثالً حضور قلب کے بغير يابعض گناہوں مثالً غيبت سے نماز مقبول ِ بار گاه خدا نہيں
ہے ، فرمان الٰہی کی اطاعت ہے اور اسے ذمہ داری ادا ہوجاتی ہے اورہے حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ ايسی نمازشرعاًصحيح 

  مسلم ہے کہ فرماِن الٰہی کی اطاعت اجر و جزا کے بغير نہيں ہوگی ۔
لٰہذا عمل کی قبوليت در اصل عمل کا عالی مرتبہ ہوتا ہے ۔ زير بحث مسئلے ميں بھی ہم يہی بات کہتے ہيں کہ اگر انسانوں 

ايمان کےس اتھ ہوں تو ان کا مدہوم عالی ہوگا ليکن ايسانہ ہوتو بھی بالکل بے معنی اور بغير اجر کے  اور عوام کی خدمات
نہيں ہوں گی ۔ جنت ميں داخلے کے بارے ميں بھی يہی جواب ديں گے کہ عمل کا اجر ضروری نہيں کہ جنت ميں داخلے پر

  لے کی فقہی مباحث ميں ہو) ۔منحصر ہو۔( بحث کا نچور اور تفصيلی بحث مناسب ہے کہ اس مسئ
..............  

  اور بعض ديگر سورتيں ۔ ٩٠۔ يوسف ۔ ١
  چاپ کمپانی۔ ٣٧٧۔ بحار االنوار جلد ص 2
  چاپ کمپانی۔ ٣٧٧۔ بحار االنوار جلد ص 3
 ۔۶٠٧ص ٢۔سفينة البحار جلد ۴

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   20 -19سوره ابراھيم / آيه 

  ٍد ۔۔ ٔاَلَْم تََری ٔاَنَّ هللاَ َخلََق السََّماَواِت َوااْلَْٔرَض بِاْلَحقِّ ٕاِْن يََشأْ يُْذِھْبُکْم َويَأِْت بَِخْلٍق َجِدي١٩
  ۔ َوَما َذلَِک َعلَی هللاِ بَِعِزيٍز۔٢٠

  ترجمہ
۔کيا تو نے ديکھا نہيں کہ خدا نے ٓاسمانوں اور زمين کو حق کے ساتھ پيدا کياہے ، اگر وه چاہے تو تمہيں لے جائے اور ١٩

  نئی مخلوق لے ٓائے ۔
  ۔اور يہ کام خدا کے لئے کوئی مشکل نہيں ہے ۔٢٠

  تفسير 
  خلقت حق کی اساس پر ہے 

تر کی طرح ہے ۔ وه خاکستر کہ جو پراگنده ہے اور ٓاندھی سے ادھر گزشتہ ٓايت ميں باطل ک اذکر ہے ۔ وه باطل کہ خاکس
  ادھر بکھر جاتی ہے ۔ زير نظر پہلی ٓايت ميں حق کے بارے ميں گفتگو ہے ۔ يہ حق کے استقرار سے متعلق ہے ۔
و نے نہيں روئے سخن پيغمبر کی طرف کرتے دنيا کے تمام طالبان حق کے لئے نوممنے کے طور پر فرمايا گيا ہے : کيا ت

  اْلَحّق) ۔ديکھا کہ خد انے ٓاسمانوں اور زمين کو حق کے ساتھ پيدا کيا ہے ( ٔاَلَْم تََری ٔاَنَّ هللاَ َخلََق السََّماَواِت َوااْلَْٔرَض بِ 
کے معنی ميں ہے ليکن کے اس کے “ اور ہم ٓاہنگی “ مطابقت ”جيسا کہ مفردات ميں راغب نے کہا ہے در اصل “ حق”

  ے مواقع مختلف ہيں ۔استعمال ک
بعض اوقات حق ايسے کام کو کہا جاتا ہے جوحکمت کے موافق اور نظم و نسق کے مطابق کيا گيا ہو جيسا کہ قرٓان ميں ہے 

:  
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  ھو الذی جعل الشمس ضياء والقمر نور ماخلق ٰذلک االبالحق
ديا ہے اس نے يہ کام حکمت اور حساب  وه وہی ہے کہ جس نے خورشيد کو روشنی او ر چاند کو نور افشانی کا ذريعہ قرار

  وکتاب کے بغير انجام نہيں ديا ۔
  )۵( يونس ۔ 

  کبھی اس ذات کو حق کہا جاتا ہے جو اس قسم کا کام انجام دے ۔ جيسے هللا کے لئے اسی لفظ کا اطالق ہوا ہے :
  فٰذلکم هللا ربکم الحق

  )٣٢تمہارا يہ خدا تمہارا پروردگار ہے ۔ (يونس ۔
  اعتقاد کو حق کہا جاتاہے جو حقيقت کے مطابق ہو ۔ مثالً  کبھی ايسے

  فھدی هللا الذی ٰامنوا لما اختلفوا فيہ من الحق
  )٢١٣جن اعتقاد ميں اختالف کرتے ہيں خدا نے ايمان والوں کو ان ميں حق کی ہدايت کی ہے ۔ (بقره ۔ 

مطابق ہو اور اس وقت انجام دئے جب ضروری کبھی ايسی گفتگو او ر عمل کو حق کہا جاتا ہے کہ جو ضروری مقدار کے 
  ہو ۔مثالً 

  حق القول منی الملئن جھنم
  )١٣مجھ سے يہ قول حق صاد ر ہوا ہے کہ ميں جہنم کو ( گنہگاروں سے ) بھر دونگا ۔ (سجده ۔

ں بال شبہ اسبيہوده اور اس قسم کے ديگر کام ہيں ليکن زير بحث ٓايت مي“ لعب” ۔ “ ضالل” کے مقابل باطل “ حق”بہر حال 
پہلے معنی کی طرف اشاره ہے ۔ يعنی عالم ٓافرينش کے عمارت اور ٓاسمان و زمين سب نشاندہی کرتے ہيں کہ ان کی خلقت 
ميں نظم و نسق ،حساب وکتاب اور حکمت و ہدف ہے ۔ خدا کو انہيں خلق کرنے کی احتياج تھی نہ اسے تنہائی سے وحشت 

ات کی کسی کمی کو دور کرنا چاہتا تھا کيونکہ وه ہر چيز سے بے نياز ہے بلکہ يہ وسيع ہو تی تھی اور نہ ان سے وه اپنی ذ
  و عريض جہان مخلوقات کی پر ورش اور انہيں زياده سے زياده تکامل و ارتقاء ء بخشنے کی منزل ہے ۔

ی ضرورت نہيں ہے ، يہ اس کے بعدمزيد فرمايا گيا ہے : اس بات کی دليل ہے کہ اسے تمہاری اور تمہارے ايمان النے ک
ايسی مخلوق کہ جو ساری “ اگر وه ارادے کرے تو تمہيں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلو ق لے ٓائے ”ہے کہ 

  ) ۔کی ساری ايمان رکھتی ہو اور تمہارے غلط کاموں مينسے کسی کو انجام نہ دے ( ٕاِْن يََشأْ يُْذِھْبُکْم َويَأِْت بَِخْلٍق َجِديٍد 
  ر يہ کام خدا کے لئے کچھ بھی مشکل نہيں ہے ( َوَما َذلَِک َعلَی هللاِ بَِعِزيٍز) ۔او

  اس گفتگو کی شاہد سوره نساء کی يہ ٓايت ہے :
فان تکفروا فان  مافی السٰموات و االرض و کان هللا غنياً حميد ان يشاء يذھبکم ايھاالناس و ئات بٰاخرين و کان هللا علٰی ٰذلک 

  قديرا ۔
اگر تم کافر ہو جأوو اس سے خدا کو کچھ بھی نقصان نہيں پہنچے گا کيونکہ جوکچھ ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے وه سب هللا 
ہے او ر خدا بے نياز اور الئق ِ حمدہے اے لوگو!وه جب چاہے تمہيں لے جائے اور دوسرا گروه لے ٓائے او ريہ کام خدا کے

  )١٣٣۔تا ۔ ١٣١لئے ٓاسان ہے ۔ (نساء 
  مذکوره باال ٓايت کے متعلق يہ تفسير ابن عباس سے بھی نقل ہوئی ہے ۔

ايک اور احتمال بھی ہے اور وه يہ کہ مندرجہ باال مسئلہ معاد کی طرف اشاره ہے يعنی خدا کے لئے کوئی رکاوٹ نہيں کہ 
اد دوسرے جہان کی طرف سب انسانوں کو لے جائے اور دوسری مخلوق پيدا کرنے تو کيا اس قدرت کے باوجود مسئلہ مع

  تمہاری باز گشت ميں تمہيں شک ہو سکتا ہے ؟
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َعفَاُء لِلَِّذيَن اْستَْکبَُروا ٕاِنَّا ُکنَّا لَُکْم تَبًَعا فَھَْل ٔاَْنتُْم مُ ٢١ ِ َجِميًعا فَقَاَل الضُّ َّ ِ ْن َشْیٍء قَالُوا لَْو ھََدانَا هللاُ ْغنُوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب هللاِ مِ ۔ َوبََرُزوا 
  لَھََدْينَاُکْم َسَواٌء َعلَْينَا ٔاََجِزْعنَا ٔاَْم َصبَْرنَا َما لَنَا ِمْن َمِحيٍص ۔

ا قُِضَی ااْلَْٔمُر ٕاِنَّ هللاَ َوَعَدُکْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدتُُکْم فَٔاَْخلَْفتُُکْم َومَ ٢٢ اَن لِی َعلَْيُکْم ِمْن ُسْلطَاٍن ٕاِالَّ ٔاَْن َدَعْوتُُکْم ا کَ ۔ َوقَاَل الشَّْيطَاُن لَمَّ
ْم َکفَْرُت بَِما ٔاَْشَرْکتُُموِنی ِمْن قَْبُل ٕاِنَّ الظَّالِِميَن لَھُ فَاْستََجْبتُْم لِی فاَلَتَلُوُمونِی َولُوُموا ٔاَْنفَُسُکْم َما ٔاَنَا بُِمْصِرِخُکْم َوَما ٔاَْنتُْم بُِمْصِرِخیَّ ٕاِنِّی 

  َعَذاٌب ٔاَلِيٌم ۔
الَِحاِت َجنَّاٍت تَْجِری ِمْن تَْحتِھَا ااْلَْٔنھَاُر َخالِِديَن فِيھَا بِإِ ٢٣   ْذِن َربِِّھْم تَِحيَّتُھُْم فِيہَا َساَلٌم۔۔ َؤاُْدِخَل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  ترجمہ
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تو اس وقت ضعفاء (نادان پيرو کار ) متکبرين سے کہيں  ۔اور( قيامت کے روز ) وه سب خدا کے سامنے ظاہر ہو نگے٢١
گے :ہم تمہارے پيرو کار تھے ۔ تو کيا ( اب جب تمہاری پيروی کی وجہ سے ہم عذاب ِ خدا مينگرفتار ہوئے ہيں ) تم تيار ہو 

عذاب سے رہائی کی کہ عذاب اٰلہی کاکچھ حصہ قبول کرو اور اہم سے اسکا بوجھ اٹھالو۔ تو وه کہيں گے کہ اگر خدا نے ( 
طرف)ہماری ہدايت کی ہوتی تو ہم بھی تمہيں ہدايت کرتے ( معاملہ اس سے ٓاگے نکل گيا ہے )چاہے ہم بے قرار ہوں ياصبر

  کريں ، ہمارے لئے کوئی فرق نجات کی راه موجود نہيں ہے ۔
ور ميں نے تم سے (باطل )وعده کيا ۔ اور جس وقت کا م تمام ہوگيا تو شيطان کہے گا کہ خدا نے تم سے حق وعده کيا ا٢٢

اور خالف ورزی کی۔ ميں تم پر کوئی تسلط نہيں رکھتا تھا سوائے اس کے کہ ميں نے تمہيں دعوت دی اور تم نے قبول 
کرلی ۔ لٰہذ امجھے مالمت نہ کر و، اپنے ٓاپ کو سر زنش نہ کرو، ميں تمہارا فرياد رس ہوننہ تم ميرے فرياد رس ہو ۔ تم نے 

ے شريک بنايا ( اور ميری اطاعت کو اطاعت خدا کے ہم پلہ قرار ديا ) اور يہ تم پہلے ہی سے کرتے تھے ، ميں جو مجھ
  اس سے بيزار ہوں اور ميں اس کا انکار کرتاہوں ۔ يقينا ظالموں کے لئے درد ناک عذاب ہے ۔

ہونگے ۔ ايسے باغاتکہ جن کے درختوں ۔ اور جولوگ ايمان الئے اور انہوں نے نيک کام کئے وه باغات بہشت ميں داخل٢٣
  کے نيچے نہريں جاری ہونگی ۔ وه اپنے پر وردگار کے اذن ے ہميشہ ان ميں رہيں گے اور وہاں ان کا تحيہ سالم ہو گا ۔

  تفسير 
  شيطان اور ا س کے پيرو کاروں کی صريح گفتگو 

ک عذاب کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔ زير بحث آيات گزشتہ چند ٓايات ميں ہٹ دھرم اور بے ايمان منحرفين کے لئے دردنا
  اسی مفہوم کاتسلسل ہيں ۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے : روز قيامت تمام جابر ، ظالم اور کافر بار گاه خدا وندی ميں پيش ہوں گے چاہے وه تابع ہوں يا متبوع 
ِ َجِميًعا) ۔ َّ ِ   ١او رپيروہوں يا پيشوا (َوبََرُزوا 

ی نادان پيرو کار کہ جو اندھی تقليد کی وجہ سے اپنے ٓاپ داؤی ضاللت ميں سر گردانکر چکے تھے اس وقت ضعفاء يعن
مستکبرين سے کہ جو ان کی گمراہی کے سامل تھے ، کہيں گے : ہم تمہارے پيرو تھے ۔ اب جب کہ ہم تمہاری رہبری کے 

ہے کہ تم بھی ان عذابوں کا کچھ حصہ قبول کر لو باعث ان کے سب عذابوں اور بالٔوں ميں گرفتار ہوئے ہيں ، کيا ممکن 
َعفَاُء لِلَِّذيَن اْستَْکبَُروا ٕاِنَّا ُکنَّا لَُکْم تَبًَعا فَھَْل ٔاَْنتُْم ُمْغنُ    وَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب هللاِ ِمْن َشْیٍء ) ۔تاکہ ہميں تخفيف مل جائے ( فَقَاَل الضُّ

اب سے اگر خدا ہماری ہدايت نجات کی طرف کتاتوہم بھی تمہاری راہنمائی ليکن وه کہيں گے : اس کيفر ِ کردار اور عذ
  کرتے ( قَالُوا لَْو ھََدانَا هللاُ لَھََدْينَاُکْم) ۔

چاہے ہم بے قرار ہوں اور جزع و فزع کريں چاہے صبر کريں ہمارے ” ليکن افسوس کہ معاملہ اس سے ٓاگے نکل چکا ہے 
  ٌء َعلَْينَا ٔاََجِزْعنَا ٔاَْم َصبَْرنَا َما لَنَا ِمْن َمِحيٍص ) ۔َسَوا“( کوئی راه ، نجات نہيں ہے 

  چند اہم نکات
  ۔ ايک اشکال کی وضاحت : ١
۔ ايک اشکال کی وضاحت : اس ٓايت کے سلسلے ميں جو پہال سوال سامنے ٓاتا ہے يہ ہے کہ کيا لو گ اس جہان ميں علم ، ١

باال ٓايت ميں فرمايا گيا ہے کہ قيامت ميں سب کے سب بارگاه خداميں ظاہر ہوں خدا کے سامنے ظاہر نہيں ہيں کہ جومذکوره 
  گے ؟

اس سوال کے جواب ميں بہت سے مفسرين نے کہا ہے کہ مراد يہ ہے کہ اس دنيا ميں لوگوں کو احساس نہيں ہے کہ وه خود 
  سوس کريں گے ۔اور ان کے سب اعمال بارگاِه خدا ميں ظاہر ہيں ليکن قيامت ميں يہ ظہور سب مح

بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ يہاں مراد قبروں سے نکلنا اور حساب و کتاب کے لئے عدل ِ اٰلہی کی عدالت کے سامنے پيش 
  ہونا ہے ۔

  يہ دونوں تفسيريں خوب ہيں اور کوئی مانع نہيں کہ دونوں ہی ٓايت کے مفہوم ميں داخل ہوں ۔

  کامفہوم “لو ھدانا هللا لھديناکم ” ۔ ٢
کامفہوم : بہت سے مفسرين کا نظر يہ ہے کہ اس سے مراد اس جہان ميں عذاب الٰہی سے نجات “لو ھدانا هللا لھديناکم ” ۔ ٢

کے طريقے کی ہدايت ہے کيونکہ يہ با ت مستکبرين اپنے پيروکاروں کے جواب ميں کہيں گے کہ جب پيرو ان سے عذاب 
جواب کا تقاضا ہے کہ مراد عذاب سے رہائی کے طريقے کی ہدايت  کا کچھ حصہ قبول کرنے کا تقاضا کريں گے سوال و
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  ہو۔
  اتفاق سے يہی تعبير (ھدايت ) نعمات ِ بہشت تک پہنچنے کے بارے ميں بھی نظر ٓاتی ہے ۔ اہل جنت کی زبانی ہے :

  وقالوا الحمد  الذی ھدانا لھذا و ماکنا لنھتدی لوال ان ھدنا هللا
ا کا جس نے ہميں ان نعمتوں کی طرف ہدايت کی ہے اور اگر اس کی توقيق و ہدايت نہ ہوتی وه کہيں گے : شکر ہے اس خد

  )۴٣تو ہميں ان کی راه نہ ملتی ۔ (اعراف۔
يہ احتمال بھی ہے کہ رہبران ضاللت سے جب ان کے پيرو کار تقاضا کريں گے تو اپنے تئيں گناه سے بری کرنے کے لئے 

ح کہ جو اپنی خراب کاری دوسروں کے سر تھونپ ديتے ہيں ، وه بڑی ڈھٹائی سے گمراہی کے تمام علمبرداروں کی طر
کہيں گے : ہم کيا کريں اگر خدا ہميں سيدھے واستے کی ہدايت کرتا تو ہم بھی تمہيں ہدايت کرتے يعنی ہم تو مجبور تھے اور

  ہمارا اپنا تو کوئی اراده ہی نہ تھا ۔
پ کو بر ی قرار دينے کے لئے خدائے عادل کی طرف جبر کی نسبت ديتے يہی شيطان کی منطق ہے کہ جس نے اپنے آ 

  ہوئے کہا:
  فبما اغوينی القعدن لھم صراطک المستقيم

اب جب کہ تونے مجھے گمراه کيا ہے تو ميں بھی تيرے سيدھے راستے ميں بيٹھا ان کی تاک ميں رہوں گا ( اور انہيں 
  ۔) ١۶منحرف کروں گا)( اعراف۔ 

ے کہ مستکبريں چاہيں نہ أوچاہيں صريح ٓايات ِ قرٓان اور واضح روايات کی رو سے اپنے پيرو کاروں کے گناهليکن توجہ رہ
کی ذمہ داری کوبوجھ بہرحال انہيں اپنے کندھوں پر اٹھا نا ہوگا کيونکہ وه انحراف کی بانی اور گمراہی کے عامل تھے البتہ 

  بھی کچھ کمی نہ ہوگی ۔پير وکاروں کی ذمہ داری اور عذاب و سزا ميں 

  ۔ اندھی تقليد کی مذمت ٣
  ۔ اندھی تقليد کی مذمت : مندرجہ باال ٓايت سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ :٣

اوال ۔ وه لوگ جو ٓانکھ کان بند کرکے اس کے اور اس کے پيچھے لگ جاتے ہيں کہ گويا ہر شخص کے ہاتھ اپنی باگ دوڑ 
  کا لفظ استعمال کرتا ہے ۔“ ضعفاء”بے حيثيت لوگ ہيں قرٓان ان کے لئے  تھماديتے ہيں وه بے وقعت اور

ثانيا ۔ ان کا اور ان کے پيشوأوں کا انجام ايک ہی ہے اور وه بے چارے سخت ترين حاالت ميں بھی اپنے گمراه رہبروں 
ر تخفيف نہيں کروا سکيں کاتعاون حاصل نہيں کر سکيں گے ۔ يہاں تک کہ ان کے رہبروں کی سزا اور عذاب ميں ذره بھ

  بلکہ شايد تمسخر سے انہيں جواب دينگے کہ بے کار واويال کرو کيونکہ بچ نکلنے کاکوئی راستہ نہيں ہے ۔

  کا مفہوم “ اور محيص“ برزو”۔ ۴
کے ماده سے ظاہر ہونے اور پردے سے باہر ٓانے کے معنی “بروز”در اصل “ برزوا:”کا مفہوم “ اور محيص“برزو”۔ ۴

ہے ۔ نيز اس کا معنی ميداِن جنگ ميں صف سے باہر نکل کر حريف کے مقابلے ميں ٓاکھڑے ہونا بھی ہے ۔ اصطالح يہ ميں 
  لفظ مبارزه کرنے کے معنی ميں بھی ٓايا ہے ۔

  کے ماده سے ہے ۔ اس کا معنی ہے عيب يا تکليف سے نجات پانا ۔“ محص“ ”محيص”
پيروکاروں کی روز قيامت روحانی اور نفسياتی عذا اور سزا کا منظر پيش  اس کے بعد جابروں ، گنہگاروں اور شيطان کے

کيا گيا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے :اور جب صالح اور غير صالح بندوں کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا او رہر ايک اپنے قطعی 
کيا تھا اور ميں نے بی تم سے انجام کا پہنچ جائے گا تو شيطان اپنے پيرو کاروں سے کہے گا کہ خدا نے تم سے حق وعده 

  وعده کيا تھا ( جيسا کہ تم خود جانتے ہو وه فضول اور بے قيمت وعده تھا ) پھر ميں نے اپنے وعدے کے خالف کيا
  

ا قُِضَی ااْلَْٔمُر ٕاِنَّ هللاَ َوَعَدُکْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدتُُکْم فَٔاَْخلَْفتُُکْم ) ۔   ( َوقَاَل الشَّْيطَاُن لَمَّ
گويا اس طرح شيطان بھی ديگر راِه ضاللت کے ہبرمستکبرين کا ہم ٓاواز ہوتا ہے اور اپنے ان بد بخت پيرو کاروں پر مالمت

و سر زنش کے تير چال تا ہے پھر مزيد کہتا ہے : ميں تم پر کوئی جبری طور پر مسلط نہ تھا ۔ بات صرف يہ تھی کہ ميں 
ی سے اسے قبول کيا (َوَما َکاَن لِی َعلَْيُکْم ِمْن ُسْلطَاٍن ٕاِالَّ ٔاَْن َدَعْوتُُکْم فَاْستََجْبتُْم لِی) نے تمہيں دعوت دی اور تم نے اپنی مرض

کہ تم نے ميری شيطنت ٓاميز اور ظاہر الفساد دعوت کو کيوں “ لٰہذا مجھے سر زنش نہ کرو بلکہ اپنے ٓاپ کو مالمت کرو”۔
  ٔاَْنفَُسُکْم ) ۔تم نے خود يہ کام کيا ہے لٰہذا لعنت تم پر ہو ۔قبول کيا (فاَلَتَلُوُمونِی َولُوُموا 

پر وردگار کے قطعی حکم اور عذاب کے سامنے نہ ميں تمہاری فرياد رسی کرسکتا ہوں نہ تم ميری فرياد رسی ”بہر حال 
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کہ تمہاری طرف سے مجھے شريک قرار دينے  َما ٔانَا بُِمْصِرِخُکْم َوَما ٔاْنتُْم بُِمْصِرِخیَّ ) ۔ميں اعالن کرتا ہوں“(کرسکتے ہو
اور ميری اطاعت کو اطاعت ِ اٰلہی کے ہم پلہ قرار دينے سے بيزار ہوں اور ميں اس کا انکا رکرتا ہوں (ٕاِنِّی َکفَْرُت بَِما 

  ٔاَْشَرْکتُُمونِی ِمْن قَْبل) ۔
ہے او رتمہيں بھی ، وہی بد بختی اور  مجھے بھی بد بخت کيا“ اسی اطاعت ميں شرک کرنے نے ”اب ميں سمجھا ہوں کہ 

۔ ( ٕاِنَّ “ظالموں کے لئے يقينادردناک عذاب ہے ” بے چار گی کہ جس کی تالفی کے لئے کوئی راستہ نہيں ہے ، جان لوکہ 
  الظَّالِِميَن لَھُْم َعَذاٌب ٔاَلِيٌم ) ۔

  چند اہم نکات 
  روں کو سخت جواب ۔ شيطان کا اپنے پيروکا10١قرآنی آثار تفسير نمونہ جلد 

کا مفہوم اگر چہ وسيع ہے اور ا سميں جنوں او رانسانوں ميں سے“ شيطان :”۔ شيطان کا اپنے پيروکاروں کو سخت جواب ١
تمام طاغوطی اور وسوسہ گر شامل ہيں ليکن اس ٓايت اور گزشتہ ٓايت ميں جو قرائن موجود ہيں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ 

ر پر ابليس ہے کہ جو تمام شيطانوں کا گروشمار ہوتا ہے ۔ اسی لئے تمام مفسرين نے اسی تفسير  يہاں يقينا مراد شخصی طو
  2کا انتخاب کيا ہے ۔ 

اس ٓايت سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ شيطانی وسوسے انسان کے اختيار واراده کو ہر گز سلب نہيں کرتے ۔ بلکہ ان 
او ريہ انسان ہے جو اپنے ارادے سے شيطان کی دعوت قبول کرتا ہے ۔  کی حيثيت ايک دعوت دينے والے سے زياده نہيں

البتہ ممکن ہے شيطانی کاموں کے لئے طبيعت ہموارہو جانے اور انسانی مقاصد کے خالف مسلسل کام کرنے سے انسان 
ہم بعض ايسے مقام تک جاپہنچے جس سے وسوسوں کے مقابل ايک طرح کی سلِب اختيار کی حالت پيدا ہوجائے جيسے 

منشيات کے عادی لوگوں کو ديکھتے ہيں ليکن ہم جانتے ہيں کہ اس کا اصل سبب اختياری ہے لٰہذا نيجہ کچھ ہو اختياری ہی 
  شمار ہو گا ۔

  ميں ہے : ١٠٠سوره نحل کی ٓايہ
  انما سلطانہ علی الذين يتولونہ و الذين ھم مشرکون

ے اس کی سر پرستی قبول کرلی ہے او رجنہوں نے اطاعت ميں شيطان کا تسلط صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اپنے لئ
  اسے خدا کا شريک قرار ديا ہے ۔

ضمناً شيطان ان لوگوں کو دندان شکن جواب ديتا ہے جو اپنے گناه ا س کی گردن پر ڈال ديتے ہيں ، اپنے انحرافات کا عامل 
روں کی اس عاميانہ منطق سے برٔات کا اظہار کرتا اسے شمار کرتے ہيں اور اس پر لعنت بھيجتے ہيں ۔ شيطان بعض گنہگا

  ہے ۔ در اصل انسان پر حقيقی تسلط اس کے ارادے اور عمل کاہے نہ کہ کسی اور چيز کا ۔

  ۔ روز حشر شيطان کا اپنے پيرو کاروں سے رابطہ ٢
تمام پيرو کاروں سے ۔ روز حشر شيطان کا اپنے پيرو کاروں سے رابطہ : اس عظيم محضر ميں شيطان کس طرح اپنے ٢

  رابطہ قائم کرسکے گا او رکس طرح انہينمالمت کرے گا ۔
اس سوال کا جواب يہ ہے کہ يقينا خد اسے يہ طاقت دے گا ۔ در اصل شيطان کے پيرو کاروں کے لئے يہ ايک طرح کا 

ٹی ہے کہ وه ابھی سے روحانی اور نفياتی عذاب ہے ۔ يہ اس جہان ميں اس راستے پر چلنے والوں کے لئے خطرے کی گھن
اپنا اور اپنے رہبر کا انجام ديکھ ليں ۔ بہرحال خد اکسی طرح سے شيطان اور اس کے پيروں کے درميان يہ ارتباط فراہم 

  کرے گا ۔

  ۔ گمراہی کے ديگر پيشوأون کا طرز عمل ٣
مالقات صرف شيطان اور اس کے ۔ گمراہی کے ديگر پيشوأون کا طرز عمل : يہ امرجاذب ِنظر ہے کہ روز قيامت ايسی ٣

پيروکاروں کے درميان نہ ہوگی بلکہ ضاللت و گمراہی کے تمام پيشوااس جہاں ميں ايسا ہی کريں گے ۔ وه اپنے پيروکاروں 
کا ہاتھ ( خود ان کی مرضی سے ) پکڑيں گے ۔ انہيں بالٔوں اور بالٔوں اور بدبختيوں کی موجوں کی طرف کھينچ لے جائيں 

  ه ديکھيں گے کہ حاالت برے ہيں تو انہيں چھوڑ کر چلتے بنيں گے ۔گے اور جب و
يہاں تک کہ ان سے بيزاری کا اعالن کريں گے اور انہيں مالمت کريں گے ۔ بزبان اصطالح انہيں دنيا و ٓاخرت کے خسارے

  ميں گرفتار کريں گے ۔
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  کا مطلب “ مصرخ”۔ ۴
مدد کے لئے پکا رنے اور فرياد کرنے کے “صرخ”کے ماده سے اصل ميں “ اصراخ “ مصرخ”کا مطلب: “ مصرخ”۔ ۴

اس شخص کے معنی ميں ہے جو “ مستصرخ” فرياد رس کے معنی ميں ہے اور “ مصرخ ” معنی ميں ٓاياہے ۔ اس بناء پر 
  فردرسی چاہے ۔

  ۔ شيطان کو شريک قرا ردينے سے مراد ۵
  کو شريک قرا ردينے سے مراد : شيطان کو شريک قرار دينے سے مراد شرِک اطاعت ہے نہ کہ شرک ِعبادت۔ ۔ شيطان۵
کس کا جملہ ہے : يہ جملہ شيطان کی باتوں کا ٓاخری حصہ ہے يا پر وردگار کی طرف سے “ان الظالمين لھم عذاب اليم ”۔ ۶

ن زياده تر يہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے مستقل مستقل جملہ ہے ، اس سلسلے مينمفسرين ميں اختالف ہے ۔ ليک
  جملہ ہے کہ جو شيطان کی اپنے پيروکاروں سےگفتگو کے بعد ايک اصالحی و تربيتی درس کے طور پر ٓايا ہے ۔

ی زير بحث ٓاخری ٓايت ميں سر کش و بے ايمان جابر افراد کی حالت اور ان کا دردناک انجام بيان کرنے کے بعد مومنين ک
حالت او ر ان کا انجام بيان کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : اور جو ايمان الئے اور اعمال صالح انجام دئے وه باغات ِبہشت ميں 

الَِحاِت جَ  نَّاٍت داخل ہو نگے ، وه باغات کے جن کے درختوں کے نيچے پانی نہريں جاری ہيں (َؤاُْدِخَل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 تَِحيَّتُھُْم فِيہَا ِمْن تَْحتِھَا ااْلَْٔنھَاُر ) ۔ وه اپنے پر وردگار کے اذن سے ہميشہ ان باغات مينر ہيں گے (َخالِِديَن فِيھَا بِإِْذِن َربِِّھمْ  تَْجِری
  َساَلٌم) ۔

لئے استعمال  کے ماده سے ليا گيا ہے بعد از اں يہ لفظ افراد کی سالمتی اور حيات کی دعا کے“ حيات ”در اصل “ تحيت ”
  ہونے لگا ۔ہر قسم کی سالم و دعا کہ جو ابتدائے مالقات ميں کہی جاتی ہے ، اس پر اس کا اطالق ہوتا ہے ۔

وه خوش ٓامديد او ردرود و سالم جو هللا تعالٰی نے صاحب ايمان پر “ تحيت ”بعض مفسرين نے کہا ہے کہ زير بحث ٓايت ميں 
  سالمتی کا ہم آغوش قرار ديتا ہے ۔ بھيجا ہے اور انہيں اپنی اپنی نعمتِ 

  سالمتی ہر قسم کی ناراحتی اور درد و غم سے سالمتی
  سالمتی ہر قسم کی جنگ و نزع سے سالمتی

  کی اضافت کی طرف ہے اور اس کا فاعل خدا تعالٰی ہے ۔“ تحيتھم” اس مفہوم کی بناء پر 
  ک دوسرے سے کہيں گے يافرشتے ان سے کہيں گے ۔بعض نے کہا ہے کہ يہاں مراد وه تحيہ و سالم ہے جومومنين اي

جو بطورمطلق ٓاياہے ، اس کا مفہوم اس قدر وسيع ہے کہ جو ہر قسم کی سالمتی پر محيط ہے اور ہر “ سالم ” بہر حال لفظ 
  3قسم کی ناراحتی اور تکليف سے سالمتی پرمشتمل ہے چاہے روحانی ہو ياجسمانی ۔

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

 ۵۴کے ذيل ميں تفصيل سے بحث کرچکے ہيں ( ص  ٨۶کے بارے ميں ہم تفسير نمونہ جلد چہارم ،سوره نساء آيت ۔ سالم و تحيت 3
 اردو ترجمہ کی طرف رجوع کيجئے گا ) ۔

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   27 -24سوره ابراھيم / آيه 

  اِء ۔۔ ٔاَلَْم تََری َکْيَف َضَرَب هللاُ َمثاًَل َکلَِمةً طَيِّبَةً َکَشَجَرٍة طَيِّبٍَة ٔاَْصلُھَا ثَابٌِت َوفَْرُعھَا فِی السَّمَ ٢۴
  ۔ تُْؤتِی ٔاُُکلَھَا ُکلَّ ِحيٍن بِإِْذِن َربِّھَا َويَْضِرُب هللاُ ااْلَْٔمثَاَل لِلنَّاِس لََعلَّھُْم يَتََذکَُّروَن ۔٢۵
  ۔ َوَمثَُل َکلَِمٍة َخبِيثٍَة َکَشَجَرٍة َخبِيثٍَة اْجتُثَّْت ِمْن فَْوِق ااْلَْٔرِض َما لَھَا ِمْن قََراٍر ۔٢۶
ْنيَا َوفِی اآْلِخَرِة َويُِضلُّ هللاُ الظَّالِِميَن َويَْفَعُل ۔ يُثَبُِّت هللاُ ٢٧   هللاُ َما يََشاُء۔الَِّذيَن آَمنُوا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت فِی اْلَحيَاِة الدُّ

  ترجمہ
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جس کی ۔ کيا تو نے ديکھا نہيں کہ کس طرح هللا نے کلمہ طيبہ (اور گفتار پاکيزه )کو پاکيزه درکت سے تشبيہ دی ہے کہ ٢۴
  جڑ( زمين ميں ) ثابت ہے او رجس کی شاخ ٓاسمان ميں ہے ۔

۔ وه اپنے پروردگار کے اذن سے بر وقت اپنے پھل ديتا ہے اور هللا لوگوں کے لئے مثاليں بيان کرتا ہے کہ شايد وه ٢۵
  نصيحت حاصل کريں ۔

اکھڑ چکا ہے اور ا س کے لئے قرار و  ۔ اور ( اسی طرح ) کلمۂ خبيثہ کو ناپاک درخت سے تشبيہ دی ہے کہ زمين سے٢۶
  ثبات نہيں ہے ۔

۔ جولوگ ايمان الئے ہيں هللا ان کی گفتار اور اعتقاد کے ثبات کی وجہ سے ثابت قدم رکھے گا ، اس جہان ميں بھی اور ٢٧
جو کام چاہے (اور ٓاخرت ميں بھی ۔ نيز هللا ظالموں کو گمراه کرتاہے (اور ان سے اپنا لطف و کرم چھين ليتا ہے )اور خدا 

  قرين مصلحت سمجھے )انجام ديتاہے ۔

  تفسير 
  

  “ شجره خبيثہ” اور“شجره طيبہ”

يہاں حق و باطل، ايمان وکفر او رطيب و خبيث کو ايک نہايت عميق اور پر معنی مثال کے ذريعے مجسم کرکے بيان کيا گيا 
  ہيں ۔ ہے ۔ يہ ٓايات اس سلسلے کی گزشتہ ٓايات کی بحث کو مکمل کرتی

پہلے فرمايا گيا ہے : کيا تو نے ديکھا نہيں کہ خد انے کس طرح پاکيزه کالم کے لئے مثال دی ہے اور اسے طيب و پاکيزه 
  در خت سے تشبيہ دی ہے ( ٔاَلَْم تََری َکْيَف َضَرَب هللاُ َمثاًَل َکلَِمةً َطيِّبَةً َکَشَجَرٍة طَيِّبٍَة ) ۔

با بر کت درخت کی خصوصيات بيان کی گئی ہے اور مختصر عبارت ميں ا س کے تمام  پھر اس شجره طيبہ يعنی پاکيزه و
  پہلؤوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔

سے “ کلمہ طيبہ”ہميں ديکھنا چاہئيے کہ “ اس سے پہلے کہ ہم قرٓان ميں موجود اس شجره کی خصوصيات کا مطالعہ کريں 
  مراد کيا ہے ۔

سے تفسير کی ہے جب کہ بعض دوسرے اسے اوامر و “الالہ اال هللا ” حيد او رجملہ بعض مفسرين نے اس کو کلمۂ  تو
فرمين اٰلہی کی طرف اشاره سمجھتے ہيں ۔بعض اسے ايمان سمجھتے ہيں کہ جو الالہ االهللا کامعنی و مفہوم ہے ۔ بعض 

بيتی روش او رالئحہ عمل سے تفسير کی ہے اور بعض نے اس کا مفہوم اصالحی و تر“‘ مٔومن ” دوسروں سے اس کی 
  ١بيان کيا ہے ۔

کے مفہوم و معنی کی وسعت کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ اس ميں يہ تمام تفاسير شامل“ کلمٔہ طيبہ”ليکن 
 ٢ے ۔ کہا جاتا ہ“ کلمة هللا ”کے وسيع معنی ميں تمام موجودات شامل ہيں ۔ اسی بناء پر مخلوقات کو “ کلمہ ”ہيں کيونکہ لفظ 

  ہر قسم کی پاک و پاکيزه چيز کو کہتے ہيں ۔“ طيب”نيز 
نتيجٔہ کالم يہ ہے کہ اس مثال کے مفہوم ميں ہر پاک سنت ، حکم ، پروگرام ، روش ، عمل ، انسان شامل ہے ۔ مختصر يہ کہ 

  صيات ہيں :ہر پاک و با برکت موجود کلمہ طيبہ ہے اور يہ سب ايک پاکيزه درخت کی طرح ہيں کہ جس کی يہ خصو
۔ وه موجوده کہ جو نشو و نما کا حامل ہے نہ کہ بے روح ، جامد اور بے حرکت ہے ۔ بڑھنے او پھلنے پھولنے واالہے ۔ ١

  اس حقيقت کو بيان کرتا ہے ۔“شجره ” دوسروں کی اور اپنی پرورش و اصالح کرنے واال ہے ۔ لفظ
يں کسی خاص پہلو کی نشاندہی نہيں کی گئی ۔ لٰہذا ا س ۔يہ درخت پاک و طيب ہے ليکن کس لحاظ سے ، اس سلسلے م٢

کامفہوم يہ ہے کہ يہ ہر پہلو سے پاکيزه ہے ۔ اس کا پھل پاکيزه ہے ، اس کے شگوفے اور پھول پاکيزه ہيں ، اس کا سايہ 
  پاکيزه ہے اور اسے خارج ہونے والی گيس پاکيزه ہے ۔

اور اس کی شاخوں ميں سے ہر ايک اپنی ذمہ داری ہے ۔اصولی طور ۔ يہ درخت ايک منظم نظام کا حامل ہے ۔ اس کی جڑ٣
  پر اس ميں جڑ اور شاخ ک اوجود اس ميں موجود منظم نظام کی دليل ہے ۔

۔ اس کی جڑ اور ريشہ ثابت ومستحکم ہے ۔ اس طرح سے کہ طوفان اور تند و تيز ٓاندھياں اسے اس کی جگہ اکھاڑ نہيں ۴
ی ہے کہاس کی ٓاسمان سے باتيں کرتی ہوئی شاخيں سورج کی کرنوں کے نيچے اور ٓازاد ہوا سکتيں ۔ اس ميں ايسی توانائ

  مينمحفوظ ہيں کيونکہ جو شاخ جتنی اونچی ہو اسے اتنی ہی قوی تر جڑ کی ضرورت ہے (ٔاَْصلُھَا ثَابٌِت ) ۔
لنديوں ميں ہيں ۔ يہ شاخيں ہو اکا سينہ ۔ اس شجره کی شاخيں کسی پست اور محدود ماحول ميں نہيں ہيں بلکہ وه ٓاسمان کی ب۵
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َماِء ) ۔“ اس کی شاخيں ٓاسمان ميں ہيں”چيز کی بلندی پر جاپہنچيں ہيں ۔ جيا ہاں    (َوفَْرُعھَا فِی السَّ
واضح ہے کہ شاخيں جس قدر بلند ہو نگی ، زمين کے گرد وغبار سے اتنی ہی دور ہو ں گی اور ان کے پھل اتنے ہی زياده 

ے اور ايسی شاخيں سورج کی کرنوں اور پاکيزه ہوا سے زياده سے زياده فائده اٹھائيں گی اور ان کا اثر طيب پاکيزہوں گ
  3پھلوں پر بہتر بہتر ہو گا ۔ 

يہ درخت اپنا پھل ديتا ہے ” ۔ يہ شجره طيبہ پھلوں سے لدا ہوا ہے ۔ يہ ان درختوں کی مانند نہيں کہ جو بے ثمر ہوتے ہيں ۶
  ُکلَھَا ) ۔تُْؤتِی ٔاُ “( 
۔ اور ايہ ايسا درخت ہے جو ايک دو فصلوں ميں پھل نہيں ديتا بلکہ ہر موسم ميں اس پر پھل لدے ہوتے ہيں تو جب بھی اس٧

  کی جانب ہاتھ بڑھا ئے محروم نہيں لوٹے گا (ُکلَّ ِحيٍن ) ۔
اپنے پر وردگار کے ” ی کے تحت اور ۔ اس کا يہ پھل کسی پروگرام کے بغير نہيں بلکہ قوانين فطرت کے مطابق سنِت الہٰ ٨

  ہے اور سب کے لئے عام ہے (بِإِْذِن َربِّھَا ) ۔“ اذن سے 
کی يہ خصوصيات ٓاپ کے سامنے ہيں اب غور کيجئے کہ يہ بر کات کس درخت کو حاصل ہيں ۔ يقينا يہ “ شجره طيبہ ”اس 

ايک موحد اور صاحب معرفت انسان کو حاصل ہيں اور خوبياں او ربر کتيں کلمٔہ توحيد اور اس کے معنی ميں موجود ہيں ، 
ايک اصالحی اور پاکيزه الئحٔہ عمل ميں موجود ہيں او ريہ سب مفاہيم محکم و ثابت جڑوں کے حامل ہيں ، سب ميں ايسی 

ر ، نور فراواں شاخيں ہيں جو ٓاسمان سے باتيں کرنے والی ہيں اورمادی ٓالوگيوں او ر کثافتوں سے دور ہيں ۔ سب ثمر ٓاو
  افشاں اور فيض بخش ہيں ۔

جو شخص جو وقت بھی ان کے پا س ٓائے اور ہاتھ ان کے شاخساِر وجود کی طرف پھيالئے ان کے لذيزو معطر اور قوت 
بخش پھلوں سے اپنا دامن ِ مراد بھر لے گا ۔ حوادث کی تيز ٓاندھياں اور سخت طوفان انہيں ان کی جگہ سے ہٹا نہيں سکتے 

فق فکر چھوٹی سی دنيا ميں محدود نہيں ہے وه زمان و مکان کے حجاب چاک کرکے ابديت کی طرف ٓاگے اور ان کا ا
  بڑھتے ہيں ۔

ان کا پروگرام ہوا و ہوس کے تابع نہيں بلکہ سب کے سب اذن پر ور دگار سے ا س کے فرمان کے مطابق ٓاگے بڑھے اور 
  ہے ۔ حرکت کرتے ہيں او ريہی ان کے ثمر بخش ہونے کا سرچشمہ

پر وردگار کے ان کلمات ِ طيبہ عظيم و با ايمان جوانمردوں کی زندگی برکت کا باعث ہے او ران کی موت ہے او ران کی 
موت حرکت کا سبب ہے ا، ان کے ٓاثار ، ان کے کلمات ، ان کی باتيں ، ان کے شاگرد ، ان کی کتابيں ،ان کی پرافتخار تاريخ 

  سب الہام بخش ، سر چشمہ ہدايت ، انسان ساز اور تربيت کننده ہيں ۔ حتی کہ ان کی خاموش قبريں سب کی
(َويَْضِرُب هللاُ ااْلَْٔمثَاَل لِلنَّاِس لََعلَّھُْم ” جی ہاں ! خدا اس طرح سے لوگوں کے لئے مثاليں بيان کرتا ہے کہ شايد وه سمجھ جائيں 

  يَتََذکَُّروَن ) ۔
او روه يہ ہے کی کوئی درخت مذکوره باالصفات کا وجوِدخارجی رکھتا ہے کہ  يہاں مفسرين کے درميان ايک سوال پيدا ہوا

جس سے کلمٔہ طيبہ کو تشبيہ دی گئی ہے ايسا درخت موجود ہے او روه کھجور کا درخت ہے ۔ يہی وجہ ہے کہ انہوں نے 
  چھ ماه ، بيان کی ہے ۔” کی تفسير “کل حين ” مجبوراً 

ہم اس قسم کے درخت کے وجود پر اصرار کريں بلکہ مختلف زبانوں ميں ايسی  ليکن کسی وجہ سے بھی ضروری نہيں کہ
بہت تشبيہيں موجود ہيں جو بالکل وجوِد خاجی نہيں رکھيں مثالًہم کہتے ہيں کہ قرٓان ايسے ٓافتاب کی مانند ہے جو کبھی 

تا ہے کہ ميرا ہجر ايسی رات کی طرح غروب نہيں ہوتا ( حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ ٓافتاب ہميشہ غروب کرتا ہے ) يا کہاجا
  ہے جو ختم ہونے کو نہيں ٓاتی( حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ ہر شب ختم ہو جاتی ہے ) ۔

بہر حال تشبيہ کا مقصد چونکہ حقائق کو مجسم کر نا ہے اور عقلی مسائل کو محسوس کے قالب ميں ڈھالنا ہے لٰہذا ايسی 
  پوری طرح دلنشيں ،مٔوثر اور جاذب ہيں ۔ تشبيہات ميں کوئی مضائقہ نہيں بلکہ يہ

اس کے باوجود دنيا ميں ايسے درخت موجود ہيں جن کی شاخوں پر سے سارا سال پھل ختم نہيں ہوتے يہاں تک کہ ہم نے 
خودگرم عالقوں ميں بعض ايسے درخت ديکھے ہيں کہ ان پر پھل بھی موجود تھا اور تازه پھول بھی اُگے ہوئے تھے اور 

  کے ٓاثار بھی موجود تھے جب کہ موسم سر ديوں کاتھا ۔نئے پھل 
مسائل سمجھنے اور افہام و تفہيم کا بہترين طريقہ چونکہ موازنہ کرنا ہے لٰہذا شجره طيبہ کے ذکر کے بعد بال فاصلہ اگلی 

د ہے کہ جو زمين سے ٓايت ميں فرمايا گياہے : رہی مثال کلمٔہ خبيثہ کی ، تو وه خبيث ، ناپاک اور بے ريشہ درخت کی مانن
اکھڑچکا ہے اور طوفان ٓاتے ہيں تو روزانہ کسی اور کونے ميں جاگر تا ہے اور اسے قرار و ثبات ميسر نہيں (َوَمثَُل َکلَِمٍة 

  َخبِيثٍَة َکَشَجَرٍة َخبِيثٍَة اْجتُثَّْت ِمْن فَْوِق ااْلَْٔرِض َما لَھَا ِمْن قََراٍر ) ۔
کا کلمہ ہے ، گھٹيا ، قبيح او ربری گفتار ہے ، گمراه کن اور غلط پروگرام ہے او رناپاک و وہی کفر و شرک “ کلمٔہ خبيثہ”
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  ٓالوده انسان ہيں خالصہ يہ کہ ہرخبيث اورناپاک چيز کلمہ خبيثہ ہے ۔
 واضح ہے کہ ہر ناکاره او رقبيح و منحوس درخت کہ جس کی جريں اکھڑ گئی ہوں اس ميں نہ نشو و نما ہوگی ، نہ ترقی و
تکامل ، نہ پھل پھول ، نہ سايہ و منظراو رنہ ثبات و قرارده تو ايک لکڑی جو سوائے جالنے اور ٓاگ لگانے کے کسی کام 

کی نہيں بلکہ راستے کی رکاوٹ ہے ۔ ايسا درخت کبھی گزند پہنچا تا اور مجروح کرتا ہے ی الگوں کے لئے تکليف و ٓازار 
  کا باعث بنتا ہے ۔

ہے کہ شجره طيبہ کی تعريف ميں قرٓان تفصيل سے بات کرتا ہے ليکن جب شجره خبيثہ کے ذکر کا موقع يہ بات قابل ِ توجہ 
  ٓاتا ہے ۔ تو ايک مختصر سا جملہ کہہ کر گزر جاتا ہے ۔ صرف اتنا کہتا ہے ۔

  اجتثت من فوق االرض مالھا من قرار
  يہ زمين سے اکھڑا ہوا ہے اور اسے ثبات و قرار نہيں ہے ۔

س وقت يہ ثابت ہو گيا کہ يہ درخت جڑ کے بغير ہے تو پھر شاخ و بر گ اور پھل پھول کے ذکر کے ذکر کی کيونکہ ج
ضرورت نہيں رہتی ۔ عالوه ايں يہ ايک طرح کی لطافت ِ بيان ہے کہ انسان محبوب کا ذکر کوتا ہے تو اس کی تمام 

بس ايک نفرت انگيز جملہ کہہ کے ٓاگے بڑ جاتا  کے ذکر کا موقع ٓاتا ہے تو“ مبغوض”خصوصيات بيان کرتاہے ليکن جب
  ہے ۔

يہاں پھر ہم ديکھتے ہيں کہ مفسرين اس درخت کے متعلق کہ جو مشبہ بہ کے طور پر ٓايا ہے کے بارے ميں سوال اٹھا تے 
  ہيں کہ يہ کونسا درخت ہے ۔

  سمجھا ہے کہ جس کا پھل بہت تلخ اور برا ہوتا ہے“حنظل”بعض نے اسے 
کہا ہے ۔ يہ ايک پيچيده ساپودا ہے ، جو بيابانوں ميں خاردار بوٹوں سے لپٹ کر “)سقوط” (بروزن“ کشوت”بعض نے اسے 

لغت ميں درخت کو بھی کہا جاتا ہے اور پودے “شجر” اوپر چال جاتا ہے ۔ نہ ا س کی جڑ ہوتی ہے نہ پتے ( توجہ رہے کہ 
  کو بھی ) ۔

ان تمام صفات “ مشبہ بہ” يں بيان کيا ہے کہ ضروری نہيں کہ ہر تشبيہ ميں کی تفسير م“ شجره طيبہ ”ليکن جيسا کہ ہم نے 
کے ساتھ وجود خارجی رکھتا ہو بلکہ يہاں مقصد کلمٔہ شرک ، انحرافی طرز عمل اور خبيث لوگوں کی حقيقی چہره کو 

ناپاک ہے اور ان کا ثمر  مجسم طور پر پيش کرنا ہے اور بتانا ہے کہ وه ان درختوں کی طرح ہيں جن کی ہر چيز خبيث او
سوائے اس کے کچھ نہيں کہ وه راستے ميں مزاحم ہوتے ہيں اور درد سر کا باعث بنتے ہيں ۔ عالوه ازيں ايسے ناپاک 

  درخت کم نہيں کہ جو جڑ سے اکھاڑ پھينکے گئے ہوں اور بيابان ميں طوفان اور تيز ٓاندھی کی زد پر ہوں ۔
لوں کے ذريعے ايمان و کفر ، مومن و کافر اور کلی طور پر ه رپاک و ناپاک وجود کو مذکوره باالٓايت ميں دو ناطق مثا

  مجسم شکل ميں ذکر کيا گيا ہے لٰہذ ٓاخری زير نظر ٓايت ميں نتيجہ کار اور ان کا انجام ٓاخر ذکر کيا گيا ہے ۔
تقاد کے سبب ثابت قدم رکھتا ہے ، اس جہاں پہلے ارشاد ہوتا ہے : ايمان النے والوں کو خدا ان کی ثابت و پائدار گفتار و اع

ْنيَا َوفِی اآْلِخرَ    ِة ) ۔ميں بھی اور اس جہاں ميں بھی (يُثَبُِّت هللاُ الَِّذيَن آَمنُوا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت فِی اْلَحيَاِة الدُّ
ہے بلکہ وه ايک شجره طيبہ  کيونکہ ا ن کا ايمان سطحی اور متزلزل نہيں ہوتا نہ ان کی شخصيت کھوکھلی اور متلون ہوتی

ہيں کہ جس کی جڑيں ثابت و پائدہيں اور جس کی شاخيں ٓاسمان کی طرح بلندہيں اور چونکہ کوئی شخص لطف ِ خدا سے 
بےنياز نہيں ، دوسرے لفظوں ميں ہر نعمت باآلخر اس کی ذات ِ پاک کی طرف لوٹتی ہے لٰہذا يہ سچے ثابت قدم مومنين 

ر حادثے کے مقابلے ميں پہاڑ کی طرح استقامت دکھاتے ہيں ۔ لغزش کہ جس سے زندگی ميں بچا لطِف خد اکے بھروسہ ہ
نہيں جاسکتا ان کے راستے ميں ٓاتی ہے تو خدا ن کی حفاظت کرتا ہے ۔ شياطين ہر طرف سے انہيں وسوسہ ڈالنے کی 

ی کرتے ہيں مگر ان کا خدا انہيں کوشش کرتے ہيں اور اس دنيا کی زرق برق چيزوں کے ذريعے انہيں پھسالنے کی سع
محفوظ رکھتا ہے ۔ جہنمی طاقتيں اور سنگدل ظالم انہيں طرح طرح کی دھمکيوں کے ذريعے جھکانے کی کوشش کرتے 

  ہيں ليکن هللا تعالٰی انہيں اثبات ِ قدم عطا کرتا ہے کيونکہ ان کی جڑ اور بنياد ثابت و مستحکم ہوتی ہے ۔
خدائی حفاظت وثبا ت ان کی ساری زندگی پر محيط ہے ۔ اس جہاں کی زندگی پر بھی اور اس  يہ بات جاذِب نظر ہے کہ يہ

جہاں کی زندگی پر بھی ۔ يہاں وه ايمان و پاکيزگی پر باقی رہتے ہيں اور ان کا دامن ٓالودگيوں کے عار و ننگ سے پاک ہوتا 
  ے ۔ہے اور وہاں وه خدا تعالٰی کی بے پاياں نعمتوں ميں ہميشہ رہيں گ

پھر ان کے مقابل افراد کے بارے ميں فرمايا گياہے : اور خدا ظالموں کوگمراه کرتا ہے اور خدا جو کچھ چاہتا ہے انجام ديتا 
  ہے (َويُِضلُّ هللاُ الظَّالِِميَن َويَْفَعُل هللاُ َما يََشاُء) ۔

جاتی ہے اس کے لئے پہلے انسان خود  ہم نے بارہا کہا ہے کہ جہاں جہاں بھی ہدايت و ضاللت کی نسبت خدا کی طرف دی
قدم اٹھا تا ہے ۔ خدا کا کام تو تاثير پيدا کرتا ہے جو اس نے ہر عمل ميں کی ہے نيز خدا کاکام نعمتيں عطا کرنا اور انہيں 
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  سلب کرتا ہے اور ايسا وه اہليت اور عدم اہليت کی بناء پر کرتا ہے (غور کيجئے گا ) ۔
کی تعبير اس امر کے لئے بہترين قرينہ ہے يعنی جب تک کوئی شخص ظلم و ستم سے “ ين ظالم” کے بعد “ يضل هللا ”

ٓالوده نہ ہو اس سے نعمت ہدايت سلب نہيں ہو گی ليکن جب کوئی ظلم و ستم سے ٓالوده ہوجاتاتو گناه کی تاريکی ا س کے 
ريہ بالکل اراده و اختيار کی ٓازادی ہے ۔ ايسا وجود پر چھا جاتی ہے او رہدايت الٰہی کا نور ا س کے دل سے نکل جاتا ہے او

شخص اگر فور ی طور پر اپنی سمت درست کرلے تو نجات کا راستہ اس کے سامنے کھال ہوا ہے ليکن گناه ميں مستحکم ہو
  جانے کے بعد پلٹنا بہت ہی مشکل ہے ۔

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

  زی کی طرف رجوع کريں ۔۔مجمع البيان ، قرطبی، فی ظالل اور تفسير کبير از فخر را١
کے ذيل ميں ہم بحث کر چکے ہيں ( ١١۵ميں سوره انعام کی ٓايہ  ۵اور اس کے مفہوم کے بارے ميں تفسير نمونہ جلد “ کلمہ ”۔ لفظ ٢

  اردو ترجمہ ) ۔ ٣٣١ديکھئے ص
لگنے والے پھلوں کی کی ۔ ايسی تاثير خصوصاً ايک درخت کے پھلوں پر خوب واضح ہے ۔ وه کہ جو درخت کی اوپرکی شاخوں پر3

  نسبت بہتر اور خوب پکے ہوئے ہوتے ہيں اور زياده عمده ہوتے ہيں ۔
  ۔۵۴١و  ۵۴٠صفحہ  ٢۔تفسير نور الثقلين جلد 4

  چند اہم نکات

  

  ۔ کيا ٓاخرت سے مراد قبر ہے ؟ ١

اور فرشتے اس سے اس کی ۔ کيا ٓاخرت سے مراد قبر ہے ؟ بہت سی روايات ميں ہے کہ جب انسان قبر ميں پہنچتا ہے ١
  حقيقت کے متعلق سوال کرتے ہيں تو هللا تعالٰی اسے ايمان کے راستے پر ثابت قدم رکھتا ہے اور اس کا يہی معنی ہے :

ْنيَا َوفِی اآْلِخَرةِ    يُثَبُِّت هللاُ الَِّذيَن آَمنُوا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت فِی اْلَحيَاِة الدُّ
  1ٓاياہے ۔ “ قبر ” صراحت کے ساتھ لفظان ميں سے بعض روايا ت ميں 

جبکہ بعض دوسری روايات ميں ہے کہ شيطان موت کے وقت صاحب ِ ايمان کے پاس ٓاتا ہے اور کبھی داہنی طرف سے 
اور کبھی بائيں طرف سے اور کبھی بائيں طرف سے اسے گمراه کرنے کے لئے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ليکن 

  يثبت هللا الذين ٰامنوکا يہی مفہوم ہے ۔” ا کہ وه مومن کو گمراه کرے خدا اسے اجازت نہيں ديت
  امام صادق عليہ السالم کی اس روايت کا بھی يہ مفہوم ہے :

ان الشيطان ليا تی الرجل من اولياء ناعند موتہ عن يمينہ و عن شمالہ ليضلہ عما ھو عليہ فئابی هللا عزو جل لہ ٰذلک قول هللا 
  2 الذين ٰامنوا بالقول الثابت فی الحٰيوة الدنيا و فی اآلخرة۔عزو جل يثبت هللا

مفسر عظيم طبرسی نے مجمع البيان ميں نقل کيا ہے کہ اکثر مفسرين نے اس تفسير کو قبول کيا ہے ۔ شايد اس کی وجہ يہ 
مقام ہے ليکن وه لمحہ کہ  ہے کہ دار ِ ٓاخر نہ لغزش کی جگہ ہے اور نہ عمل کی بلکہ صرف نتائج اعمال کا سامنا کرنے کا

جب موت ٓاپہنچے اور حتی کہ عالم بر زخ ( وه جہان کہ جو اس عالم اور عالم ِ ٓاخرت کے درميان ہے )ميں تھوڑا بہت 
لغزش کا امکان ہے ۔ يہی وه جگہ ہے جہاں لطف ِ الٰہی انسا ن کی مدد کو ٓاپہنچتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے 

  ۔ ثابت قدم رکھتا ہے
..............  

  ۔۵۴١و  ۵۴٠صفحہ  ٢۔تفسير نور الثقلين جلد 1
  ۔۵٣۵ص ٢۔ نور الثقلين ، جلد 2

  ۔ ثبات و استقامت کا اثر ٢

۔ ثبات و استقامت کا اثر : شجره طيبہ اور شجره خبيثہ کی تمام صفات مينسے کہ جو مندرجہ باال ٓايات ميں ذکر ہوئی ہيں ٢
کا مسئلہ سامنے ٓاتا ہے ۔ يہاں تک کہ شجره طيبہ کے ثمر کے طور پر ٓاخری زير بحث ٓايت  سب سے زياده ثبات و عدم ثبات

ميں فرمايا گيا ہے کہ خدا صاحب ِ ايمان افراد کو اپنے ثابت قدم و مستحکم عقيدے کی بناء پر دنيا و ٓاخرت ميں ثابت قدم 
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  ہميت ظاہر ہوتی ہے ۔رکھتا ہے ۔ ا س سے ثبات اور اس کی تاثير کے مسئلے کی انتہائی ا
عظيم لوگوں کی کاميابی کے عوامل کے بارے ميں بہت گفتگو ہوتی ہے ليکن ان تمام ميں سے استقامت و پامردی کا درجہ 

  پہالہے ۔
بہت سے لوگ ايسے ہيں جو سمجھ بوجھ اور استعداد کے لحاظ سے درميانے درجے کے ہوتے ہيں يا عمل ميں پيش قدمی 

کے ہوتے ہيں ليکن انہيں زندگی ميں بڑی بڑی کاميابياں حاصل ہوتی ہيں ان کے بارے ميں  کے لحاظ سے اوسط درجے
تحقيق و مطالعہ کے بعد ہم اس نتيجہ پر پہنچتے ہيں کہ ان کی کاميابيوں کی وجہ سے ثبات و استقامت کو ختم کرنے پر 

فان کے مقابلے ميں ان کے ثبات و صرف ہوتی ہے ۔ اصولی طور پر حقيقی مومنين کو زندگی کے سخت حوادث اور طو
  استقامت کے حوالے سے پہچاننا چاہئيے ۔

  ۔ روايات اسالمی ميں شجره طيبہ اور شجره خبيثہ ٣
کہ جنہيں دو درختوں “ اور خبيثہ “طيبہ ”۔ روايات ِ اسالمی ميں شجره يبہ اور شجره خبيثہ : جيسا کہ ہم نے کہا ہے کہ ٣

مفہوم رکتھے ہيں او ريہ ہر طرح کے شخص ، پروگرام ، مکتب ، فکر و نظر ، سوچ سے تشبيہ دی گئی ہے ايک وسيع 
بچار اور گفتار و عمل پر محيط ہے ليکن بعض اسالمی روايات ميں اس کی خاص حوالوں سے تفسير کی گئی ہے ۔ واضح 

  ہے کہ مفہوم ِ ٓايت ان ميں منحصر نہيں ہے ۔
کی تفسير بيان کرتے ہوئے“ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء ”م مروی ہے ٓاپ ان ميں سے ايک روايت امام صادق عليہ السال

  فرماتے ہيں :
  رسول هللا اصلھا و امير المومنين فرعھا ،

  و االئمہ من ذريتھما اغصانھا ، و علم االئمہ ثمر ھا ، و شيعتھم المٔومنون ورقھا، ھل فيھا فضل؟
  قال : قلت ال وهللا ،

  ليولد فتورق ورقة فيھا و ان المٔومن ليموت فتسقطو رقة منھا ۔قال و هللا ان المومن 
رسول هللا اس درخت کی جڑ ہيں ۔ امير المومنين علی (عليه السالم) اس کا تنا ہيں اور وه امام جو ان دونوں کی ذريت ميں 

  عہ اس کے پتے ہيں ۔سے ہيں ا س کی ٹہنياں ہيں اور ٓائمہ کا علم اس درخت کا پھل ہے اور ان کے صاحب ِ ايمان شي
  پھر امام نے فرمايا کياکوئی اور چيز باقی ره جاتی ہے ؟

  راوی کہتا ہے : ميں نے کہا نہيں ، خدا کی قسم ۔
فرمايا: و هللا جس وقت ايک صاحب ِ ايمان پيدا ہوتا ہے تو اس درخت پر ايک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے اور جس وقت کوئی 

  3وقت کوئی حقيقی مومن مر جاتا ہے تو اس درخت کا ايک پتہ گر جاتا ہے ۔ حقيقی مومن مرجاتا ہے اور جس 
  ايک روايت ميں يہی مضمون امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے ۔ اس ميں ہے :

  کا کيا مفہوم ہے ۔“تٔوتی اکلھا کل حين باذن ربھا:” راوی نے سوال کيا 
  4اشاره ہے کہ جو ہر سال اور ہر عالقے ميں تم تک ٓاپہنچتا ہے ۔  امام (عليه السالم) نے فرمايا: ٓائمہ کے علم کی طرف

  ايک اور روايت ميں ہے :
  5بنی اميہ ہيں ۔ “شجره خبيثہ ” رسول هللا ، علی ، حسن اور حسين اور ان کے فرزند ان ِ گرامی ہيں اور “ شجره طيبہ ” 

تُّمہ ) کا “ ( حنظل“ شجره خبيثہ ”درخت ہے اور کھجور کا “ شجره طيبہ ” نيز بعض روايا ت ميں يہ بھی شرط ہے کہ 
  6درخت ہے ۔

بہر حال ان تفاسير ميں کوئی باہمی تضاد نہيں ہے ۔ جو کچھ اوپر بيان ہوا ہے او رجو کچھ ہم نے ٓايہ کے عمومی معنی ميں 
  ذکر کيا ہے اس ميں ہم ٓاہنگی موجود ہے کيونکہ يہ تو اس عمومی مفہوم کے مصاديق ميں سے ہيں ۔

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

  ۔۵٣٨۔ و ص۵٣۵ص ٢۔نور الثقلين ، جلد 3
  ۔۵٣٨۔ و ص۵٣۵ص ٢۔نور الثقلين ، جلد 4
 ۔ الميزان ، زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ،بحوالہ تفسير در منثور ۔5
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  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   30 -28سوره ابراھيم / آيه 

لُوا نِْعَمةَ هللاِ ُکْفًرا َؤاََحلُّوا قَْوَمھُْم َداَر اْلبََواِر ۔٢٨   ۔ ٔاَلَْم تََری ٕاِلَی الَِّذيَن بَدَّ
  ۔ َجھَنََّم يَْصلَْونَھَا َوبِْئَس اْلقََراُر ۔٢٩
ِ ٔاَنَداًدا لِيُِضلُّوا َعْن َسبِيلِِہ قُْل تََمتَُّعوا فَإِنَّ َمِصيَرُکْم ٕاِلَی النَّاِر ۔٣٠ َّ ِ   ۔ َوَجَعلُوا 

  ترجمہ
۔ کيا تونے ( انہيں )نہيں ديکھا جنہوں نے خدا کی نعمت کو نا شکری ميں بدل ديا او راپنی قوم کو ہال کت کے گڑھے کی ٢٨

  طرف کھينچ لے گئے ۔
  ۔ ( دار البوار وہی ) جہنم ہے کہ جس کی ٓاگ ميں وه داخل ہوں گے اور وه برا ٹھکانا ہے ۔٢٩
۔ انہوں نے خدا کے ہمسر قرار دئيے تاکہ ( لوگوں کو ) اس کی راه سے ( منحرف اور)گمراه کريں ۔ ان سے کہہ دو (کہ ٣٠

خر تمہيں ( جہنم کی ) ٓاگ کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۔ ٓچنددن )دنيا کی زندگی (اور اس کی لذتوں سے) فائده اٹھا لو مگر باال

  تفسير 
  

  کفران ِ نعمت کا انجام 

ان ٓايات ميں روئے سخن پيغمبر اکرم کی طرف سے ہے ۔ در اصل ان ميں شجرٔه خبثہ کے ايک موقع کی تصوير کشی کی 
  گئی ہے ۔

لُوا  پہلے فرمايا گيا ہے : کيا تو نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جنہوں نے نعمت ِ الٰہی ميں تبديل کرديا ہے ( ٔاَلَْم تََری ٕاِلَی الَِّذيَن بَدَّ
  نِْعَمةَ هللاِ ُکْفًرا ) ۔

  اور باآلخره انہوں نے اپنی قوم کو دار البوار او رہالکت کے گڑھے کی طرف دھکيل ديا (َؤاََحلُّوا قَْوَمھُْم َداَر اْلبََواِر ) ۔
يں اور کفر و انحراف کے رہبر ہيں جن کے دامن ميں نعمتيں تھيں مثالً وجود ، پيغمبر کی سی يہ و ہی شجره خبيثہ کی جڑ

نعمت کہ جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہ تھی ۔ چاہے تويہ تھا کہ وه ان سے استفاده کرتے اور شب بھر ميں سوسال کی 
کے سبب وه اس عظيم ترين نعمت سےمسافت طے کرليتے ليکن اندھے تعصب ، ہٹ دھرمی ، خود غرضی اور خود پسندی 

استفاده نہ کرسکے ۔ وه نہ فقط خود کفران ِ نعمت کے مرتکب ہوئے بلکہ اپنی قوم کو بھی وسوسہ ميں مبتال کيا اور ہالکت و 
  بد بختی کی انہيں سوغات دی ۔

پيغمبر کہا ہے ، کبھی ٓائمہ بزرگ مفسرين نے منابع ِ اسالمی ميں ٓانے والی روايات کے پيش نظر کبھی اس نعمت کو وجود ِ
اہل بيت (عليه السالم) اور کفران ِ نعمت کرنے والے کبھی بنو اميہ قرار دئيے ہيں ۔کبھی بنی مغيره اور کبھی زمانٔہ پيغمبر 

کے سب کفار ليکن ٓايت کا مفہوم يقينا وسيع ہے او ريہ کسی معين گروه کے لئے مختص نہيں ہے اور اس ميں وه تمام لوگ 
  ہيں جو خدا کی کسی نعمت کا کفران کريں ۔شامل 

ضمناًمندرجہ باال ٓايت سے يہ حقيقت بھی ثابت ہوتی ہے کہ خدائی نعمتوں خصوصاً عظيم ہاديوں اور رہبری کی نعمت کہ جو
ری اہم ترين نعمتوں ميں سے ہے ، سے استفاده کرنا خود انسان کے فائدے ميں ہے ۔ اب ان نعمتوں کا کفران اور ٓاخری رہب

  سے منہ پھيرنا سوائے ہالکت اور دار البوار ميں گرنے کے اور کچھ نہيں ہے ۔
کی تفسير کرتا ہے : يہ جہنم ہے کہ وه جس کے جالڈالنے والے شعلوں ميں جاگريں گے اور“ دار البوار ”اس کے بعد قرٓان 

  ١يہ بد ترين ٹھکانا ہے ( َجھَنََّم يَْصلَْونَھَا َوبِْئَس اْلقََراُر ) ۔
اگلی ٓايت ميں کفران ِ نعمت کی ايک بد ترين قسم کی طرف اشاره کيا گيا ہے ،کہ جس کے وه مر تکب ہوتے تھے ۔ارشاد ہوتا
ہے :انہو ں نے خدا کے ليے شريک قرارديئے تا کہ اس طريقے سے لو گوں کو اس کی راه سے گمراه کريں(وجعلوهللا انداً 

  ليضلوا عن سبيلہ )
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کے اورلو گوں کو دين و طريق حق سے منحرف کرکے وه لوگونپر چند روزه مادی اقتدار کوئی حا شرک و کفر اختيار کر 
  صل کرتے ہيں ۔

اے رسول !ان سے کہو: اس ناپائيدار اور بے وقعت مادی زندگی سے فائده اٹھا لوليکن يہ جان لو کہ تمہارا انجام ِ کار ٓاگ 
ِ ٔاَنَداًدا لِيُِضلُّو َّ ِ   ا َعْن َسبِيلِِہ قُْل تََمتَُّعوا فَإِنَّ َمِصيَرُکْم ٕاِلَی النَّاِر ) ۔ہے ( َوَجَعلُوا 

نہ تمہاری يہ زندگی ہے بلکہ بدبختی ہے او رنہ تمہارا يہ اقتدار کوئی حيثيت رکھتا ہے بلکہ تباه کاری مصيبت ہے ليکن اس 
  کے باوجود اپنے انجام کے بدلے تم اس سے فائده اٹھا لو ۔

  يں فرمايا گيا ہے :ايک اور ٓايت م
  قل تمتع بکفرک قليالً انک من اصحاِب النار

  )٨کہہ دو : اپنے کفر سے تھوڑا سا فائده اٹھالے ٓاخر کار تو اصحاب ِ نار ميں سے ہے ۔(زمر ۔ 
..............  

  ہونے کے معنی ميں ہے ۔ ماده سے ٓاگ جالنے ، ٓاگ ميں جلنے، ٓاگ ميں مبتال ہونے اور ٓاگ ميں جل کر کباب“صلی “ ” يصلون ”۔١

  چند اہم نکات 

  ۔ نعمت کوکفر ميں بدل ديا :١
عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فالں شخص نے نعمت ِ الٰہی کا کفران کيا ليکن زير بحث ٓايت ميں ہے : انہوں نے نعمت ِ خد اکو 

  ناء پر ہو:۔ہوسکتا ہے يہ خاص تعبير دو ميں ايک وجہ کی ب“کفر ميں تبديل کيا اور کفران کيا
ميں تبديل کرنا يعنی ان کے لئے ضروری تھا کہ وه پر وردگار کی نعمتوں پر “ کفران ” کو“ شکر نعمت ”الف :مراد ہے 

 شکر گزارہوں ليکن انہوننے اس شکر کو کفران ميں تبديل کرديا ۔ حقيقت ميں لفظ شکر مقدر ہے اور تقدير ميناس طرح تھا ،
  فراً الذين بدلوا شکر نعمتہ هللا ک

ب:مراد يہ ہے کہ انہوں نے خود نعمت کو کفر ميں تبديل کرديا ۔ درحقيقت خدائی نعمتيں وسيلہ ہيں ۔ ان سے استفاده کا طريقہ
کود انسان کے اراده سے وابستہ ہے ۔ جيسا کہ ممکن ہے نعمتوں سے ايمان ، خوش بختی او رنيکی کی راه ميں فائده اٹھايا 

م اور برائی ميں بھی استعمال کيا جا سکتا ہے يہ نعمتيں خام مال کی طرح ہيں جن ميں سے جائے اسی طرح ا ہيں کفر، ظل
  مختلف قسم کی چيزيں تيار کی جا سکتی ہيں اگر اصل ميں يہ خير و سعادت کے لئے پيد اکی گئی ہيں ۔

  
  ۔ نعمت سے سوئے استفاده کفران ِ نعمت ہے :٢

ناشکری کرے بلکہ نعمت سے ہر طرح کا انحرافی فائده حاصل کرنا اور  کفران ِ نعمت صرف يہ نہيں کہ انسان خدا کی
سوئے استفاده کفران ِ نعمت ہے ۔ اصولی طور پر کفراِن نعمت کی حقيقت يہی ہے ۔ ناشکری اور شکر ادا نہ کرنا تو دوسرے

کے لئے وه پيدا کی  مرحلے کی بات ہے ۔ جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں کہ نعمت کو اس مقصد کے مطابق صرف نہ کرنا جس
کہيں “ الحمد ” گئی ہے کفران ِ نعمت ہے اور زبانی شکر گزاری ثانوی حيثيت رکھتی ہے ۔ اگر ٓاپ ہزار مرتبہ زبان سے 

  ليکن عملی طو رپر نعمت سے سوءٔ  استفاده کريں تو کفراِن نعمت او رکيا ہے ۔
  واضح نمونے دکھائی ديتے ہيں ۔دوِر حاضر ميں نعمت کو کفران ميں تبديل کرنے کے انتہائی 

فطرت کی بہت سے قوتيں انسان کی خدا داد بصيرت اور پيش قدمی کی وجہ سے انسان کے ہاتھ لگی ہيں اور ان سے فائده 
  حاصل کرنا اب انسان کی دسترس ميں ہے ۔

ت و ايجادات نے انسان کے سائنسی انکشاف اور صنعتی ايجادات نے پوری دنيا کا رخ ہی بدل کر دکھ ديا ہے ۔ ان انکشافا 
کندھوں بہت بھاری بوجھ اتار کر کار خانوں کے پہيوں پر ڈال ديا ہے ۔ ٓاج نعمات ِ الٰہی ہر دور سے زياده ہيں ۔ ٓاج انسان 

اپنے افکار اور عالم کو پوری دنيا ميں پھيالسکتا ہے ۔ ساری دنيا کی خبروں سے ٓاگاہی حاصل کرسکتا ہے ۔ اب چاہيئے تو 
  کہ اس دور ميں لو گ ہر زمانے سے زياده خوشحال ہوتے ، مادی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی۔ يہ تھا

ٓاج خد انے ان عظيم نعمتوں کو کفر ميں تبديل کرنے کا راستہ اپنا يا گيا ہے ۔ مادے کے عجيب و غريب توانائيوں کو ظلم و 
ايجادات کو برائی اور تخريبی مقاصد کے لئے استعمال کيا جارہا ہے ۔ طغيان کی راه ميں استعمال کيا جارہاہے ۔ انکشافات و 

ہر نيا صنعتی شاہکار پہلے تکريبی مقاصد کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کی تعميری پہلو کی نوبت بعد کی بات ہو جاتی 
  ہے ۔
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سے دور رہنے کا نتيجہ ہے اور ايسا  خالصہ يہ کہ يہ عظيم نا شکری ہے جو انبياء الٰہی کی اصالحی اور تر بيتی تعليما ت
  کرنے والے اپنی قوم کو نعمات ِ الٰہی کا کفران کر کے اسے دار البوار کی طر ف کھينچے لے جارہے ہيں ۔

  
  کا مفہوم :“ انداد” ۔ ٣
يں ليکن جيسا کہ راغب نے مفردات ميں اور زبيدی نے تاج العروس م“ مثل”کی ۔ اس کا معنی ہے “ ند”جمع ہے “ انداد”

کا“ مثل” اس چيزکو کہا جاتا ہے جو دوسری چيز سے شاہت جو ہری رکھتی ہوليکن “ ند”(بعض اہل لغت سے ) نقل کيا ہے 
  کی نسبت زياده عميق ، رسا اور عمده ہے ۔“ مثل ” کااستعمال “ ند”اطالق ہر قسم کی شباہت پر ہوتا ہے ۔ لٰہذا 

ہے کہ ٓائمہ کفر کی کوشش تھی کہ خدا کے کچھ ايسے شريک بنائيں کہ اس معنی کے مطابق زير نظر ٓايت سے معلوم ہوتا 
جنہيں جوہر ِ ذا ميں خدا کا شبيہ قرار ديں تاکہ مخلوق کو خدا کی پر ستش سے روک سکيں اور اس طرح اپنے منحوس 

  مقاصد پورے کرسکيں ۔
ی کا کچھ حصہ ( جيسے بعض جانور ) بعض اوقات وه قربانيوں کا کچھ حصہ ان کے لئے قرار ديتے او رکبھی نعمات الہٰ 

بتوں کے لئے مخصوص کرديتے اور کبھی پرستش وعبادت کے ذريعے انہيں خدا کا ہم پلہ خيال کرتے ۔ سب سے بڑھ کر 
وقبيح يہ بات تھی کہ زمانٔہ جاہليت ميں مراسم حج ميں کہ جو دين ِ ابراہيمی کے مطابق تھا اس ميں انہوں نے بہت سی 

  کہتے ہوئے يوں کہتے تھے :“ لبيک ” دی تھيں يہاں تک کہ خرافات شامل کر
  لبيک الشريک لک ،
  اال شريک ھولک ،
  تملکہ و ماھلک ،

  ميں تيری دعوت کو قبول کرتا ہوں ، اے خد اکہ جس کا کوئی شريک نہيں ۔
  سوائے اس شريک کے کہ جو تيرا شريک ہے ۔

  1۔ اس کا بھی تو مالک ہے اور جس کاوه مالک ہے اس کا بھی
..............  

 ۔تفسير فخر الدين رازی ، زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔1

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   34 -31سوره ابراھيم / آيه 

ا َوَعاَلنِيَةً ِمْن قَْبِل ٔاَ 31 ا َرَزْقنَاھُْم ِسّرً اَلةَ َويُنفِقُوا ِممَّ   ْن يَأْتَِی يَْوٌم الَبَْيٌع فِيِہ َوالَِخاَلٌل۔۔ قُْل لِِعبَاِدی الَِّذيَن آَمنُوا يُقِيُموا الصَّ
َماِء َماًء فَٔاَْخَرَج بِِہ ِمْن الثََّمَراِت ِرْزقًا٣٢ َر لَُکْم اْلفُْلَک لِتَْجِرَی فِی اْلبَْحِر  ۔ هللاُ الَِّذی َخلََق السََّماَواِت َوااْلَْٔرَض َؤاَنَزَل ِمْن السَّ لَُکْم َوَسخَّ

َر لَُکْم ااْلَٔنھَاَر ۔   بِٔاَْمِرِه َوَسخَّ
َر لَُکْم الشَّ  ٣٣ َر لَُکْم اللَّْيَل َوالنَّھَاَر ۔َوَسخَّ   ْمَس َواْلقََمَر َدائِبَْيِن َوَسخَّ
نَساَن لَظَلُوٌم َکفَّ ٣۴ وا نِْعَمةَ هللاِ الَتُْحُصوھَا ٕاِنَّ ااْلِٕ   اٌر۔۔ َوآتَاُکْم ِمْن ُکلِّ َما َسٔاَْلتُُموهُ َوٕاِْن تَُعدُّ

  ترجمہ
يں کہ نماز قائم کريں اور ہم نے جو انہيں روزی دی ہے اس ميں سے ۔ ميرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جو ايمان الئے ہ٣١

پنہاں و ٓاشکار انفاق کريں ، اس سے پہلے کہ وه دن ٓاجائے کہ جس ميں خريد و فروخت ہے نہ دوستی ( نہ مال کے ذريعے 
  عذاب ِ خدا سے نجات مل سکے گی اور نہ کسی او رمادی رشتے سے ) ۔

انوں اور زمين کو پيد اکياہے اور ٓاسمان سے پانی نازل کيا ہے اس کے ذريعے تماہرے رزق ۔ هللا وہی ہے جس نے ٓاسم٣٢
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کے طور پر پھل اگائے ہيں اورکشتی کو تمہارے لئے مسخر کيا ہے تاکہ وه اس کے حکم سے صفحۂ  دريا پر چلے اور 
  نہريں بھی تمہارے لئے مسخر کی ہيں۔

الے سورج اور چاند کو تمہارے لئے مسخر کيا ہے اور رات او ردن کو ( بھی )۔ منظم پرو گرام کے ماتحت کام کر نے و٣٣
  تمہار ے لئے مسخر کيا ہے ۔

۔ اور تم نے جس چيز کا اس سے تقاضا کيا تھا وه اس نے تمہيں دے دی اور نعمات ِ الٰہی کا شمار کرنے لگو تو ہر گز ٣۴
  ے ۔شمار نہيں کرسکوگے انسان ستمگر اور کفران کرنے واال ہ

  تفسير 
  

  قرٓان کی نگاه ميں انسان کی عظمت 

گزشتہ ٓايات ميں مشرکين اور ان لوگوں کے طرز عمل کے بارے ميں گفتگو تھی کہ جنہوں نے نعماِت اٰلہی کاکفران کيا اور 
بندوں پر نازل ٓاخر کار دار البوار کی طرف کھينچے گئے ۔ زير نظر ٓايات ميں خدا کے سچے بندوں کا ذکر ہے اور هللا کی 

  ہونے والی غير متناہی نعمات کے بارے ميں با ت کی گئی ہے ۔
پہلے فرمايا گيا ہے : ميرے ان بندوں کو جو ايمان الئے ہيں کہہ دو کہ نماز قائم کريں اور ہم نے جو رزق ديا ہے اس ميں 

  سے پنہاں و ٓاشکار خرچ کريں
  

ا َوَعاَلِنيَةً ) ۔اس کے پہلے کہ وه دن ٓاجائے کہ جس ميں نہ خريد ( قُْل لِِعبَاِدی الَِّذيَن آَمنُوا يُقِيُموا  ا َرَزْقنَاھُْم ِسّرً اَلةَ َويُنفِقُوا ِممَّ الصَّ
و فروخت ہے کہ اس طرح عذاب سے نجات کے لئے راه سعادت خريد سکيں او رنہ وہاں کسی کی دوستی کا م ٓائے گی (ِمْن 

  فِيِہ َوالَِخاَلٌل) ۔ قَْبِل ٔاَْن يَأْتَِی يَْوٌم الَبَْيعٌ 
اس کے بعد معرفت ِ خدا کے لئے اس کی نعمتوں کا ذکر کيا گيا ہے ايسی معرفت کہ جس سے دلوں ميں اس کا عشق زنده ہو

جائے نيز انسان کو اس کی عظمت اور اس کے لطف کے حوالے سے اس تعظيم پر ابھارا گيا ہے ۔ کيونکہ يہ ايک فطری 
رحمت کرنے والے سے انسان کے دل ميں لگأو اور محبت ہيد اہوتی ہے ۔ يہی بات چند ايک  امر ہے کہ مدد اور لطف و

  ٓايات ميں يہاں اس طرح بيان کی گئی ہے :۔
ازل خد اوہی ہے جس نے ٓاسمانوں اور زمين کو پيدا کياہے (هللاُ الَِّذی َخلََق السََّماَواِت َوااْلَْٔرض) ۔اور اس نے ٓاسمان سے پانی ن

َماِء َماًء فَٔاَْخَرَج بِِہ ِمْن الثََّمَراِت رِ  کيا جس ْزقًا کے ذريعے تمہاری روزی کے لئے مختلف ثمرات پيدا ہوتے ہيں ( َؤاَنَزَل ِمْن السَّ
  لَُکْم ) ۔

اس کے ساخت کے مواد کے لحاظ سے بھی کہ جسے طبيعت ِ ماده سے “ اور اس نے تمہارے لئے کشتی کو مسخر کيا ” 
َر لَُکْم اْلفُْلَک) ۔پيدا کيا اور  تاکہ يہ ” سمندروں پرمنظم ہوأوں کی صورت ميں اس کی وقت ِ محرکہ لحاظ سے بھی (َوَسخَّ

اور پانی پر سينہ چير کر ساحِل مقصود کی طرف بڑھيں اور انسانوں اور “ کشتياں اس کے حکم سے سطح سمندر پر چليں 
  ٹھالے جائيں ( لِتَْجِرَی فِی اْلبَْحِر بِٔاَْمِرِه ) ۔ان کے وسائل ايک سے دوسری جگہ کی طرف ٓاسانی سے ا

َر لَُکْم ااْلَٔنھَاَر) ۔تاکہ ان کے حيات بخش پانی سے تم اپنی “(نہريں بھی تمہارے لئے مسخر کردی گئيں ” اسی طر ح  َوَسخَّ
لئے سطح ٓاب کو ہمواره فصلونکی ٓابياری کرو اور تم خود اور تمہارے مويشی اس سے سيراب ہوں ۔ نيز اکثر اوقات کے 

رکھا گيا ہے تاکہ چھوٹی بڑی کشتياں اس ميں ٓامد و رفت کرسکيں ۔ نيز نہريں مسخر کی گئی ہيں تاکہ تم ان کی مچھليوں 
  بلکہ يہاں تک کہ ان کی گہرائيوں ميں موجود اصداف سے استفاده کرسکو۔
چاند کو جو ہميشہ مصروف ِ کار ہيں انہيں  نہ صرف زمينی موجودات کو تمہارے لئے مسخر کيا ہے بلکہ سورج اور

َر لَُکْم الشَّْمَس َواْلقََمَر َدائِبَْيِن ) ۔   ١تمہارے فرمان کے زير گردش قرار دے ديا ہے (َوَسخَّ
نہ صرف اس جہان کے موجودات کو تمہارے زير فرمان کرديا گيا ہے بلکہ ان کے عارضی حاالت کو بھی تمہارے لئے 

َر لَُکْم اللَّْيَل َوالنَّھَاَر ) ۔“(رات اور دن کو تمہارے لئے مسخر کيا گيا ہے ”يسا کہ مسخر کرديا گيا ہے ج   َسخَّ
اور تم نے جس چيز کا اس سے تقاضا کيا اور فرد اورمعاشرے کی روح اور بدن کے لئے تمہيں جس چيز کی احتياج ہوئی 

نے تمہارے اختيار ميں دے ديا( َوآتَاُکْم ِمْن ُکلِّ َما  يا اپنی سعادت کے لئے تمہيں جس چيز کی ضرورت پڑی وه سب کچھ اس
وا نِْعَمةَ هللاِ الَتُْحُصوھَا) ۔   َسٔاَْلتُُموهُ َوٕاِْن تَُعدُّ
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کيونکہ پر وردگارکی مادی اور معنوی نعمتوں نے تمہارے وجود اور محيط ِ زندگی کو اس طرح سے گھير رکھا ہے ان کا 
متوں کو تم جانتے ہو وه ان کے مقابلے ميں جنہيں تم نہيں جاتنے دريا کے مقابلے ميں شمار ممکن نہيں اور جن خدائی نع

قطرے کی مانند ہيں ليکن خدا کے اس تمام لطف و رحمت کے باجود يہ انسان ظالم ہے اور کفران ِ نعمت کرنے واال ہے ( ٕاِنَّ
نَساَن لَظَلُوٌم َکفَّاٌر) ۔   ااْلِٕ

مدينہ ” گئيں ہيں کہ اگر وه ان سے صحيح استفاده کرتاتو سارے جہاں کو گلستان بنا ديتا اور انسان کو ايسی نعمتيں عطا کی 
کی تشکيل کا خواب پورا ہو جاتا ليکن سوئے استفاده ، ظلم و ستم اورکفرانِ  نعمت کے سبب وه اس مقام پر پہنچ گيا “ فاضلہ 

ے دہن ميں جاں گداز زہر بن چکا ہے اور طاقت فرسا ہے کہ اس کی اس زندگی کاافق تاريک ہو گيا ، شہِد حيات اس ک
  مشکالت نے طوق و زنجير مشکالت نے طوق و زنجير کے اسے جکڑ رکھا ہے ۔

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

کے ماده سے ايک عادت کے مطابق يا محکم سنت کے مطابق کام جاری رکھنے کے معنی ميں ہے ۔ سورج اور “دؤب “ ” دائبين ”۔١
ال سے ايک معين و مستحکم طريقے سے نور افشانی کرنے ، زنده موجودات کی پرورش کرنے ، سمندروں ميں چاند چونکہ الکھوں س

  سے بہتر تعبير کا تصور نہيں ہوسکتا ۔“ دائبين ” مدو جز پيدا کرنے اور کئی دوسری خدمات ميں مصروف ہيں لٰہذ ان کے لئے 

  چند اہم نکات
  ۔ خالق اور مخلوق سے رشتہ ١

کا “ اور انفاق “ نماز ” ور مخلوق سے رشتہ : ان ٓايات ميں ايک مرتبہ پھر سچے مومنين کے الئحہ عمل ميں سے ۔ خالق ا١
  ذکر کيا گيا ہے ۔

ہوسکتا ہے کہ بتدائی نظر سے سوال پيدا ہوتا ہے کہ اسالم کے تمام عملی پروگراموں ميں سے يہاں صرف دو کاتذکره کيوں
  کيا گيا ہے ۔

  کہ اسالم کی مختلف جہتيں ہيں ۔ ان کا خالصہ تين ميں پيش کيا جا سکتا ہے :اس کی علت يہ ہے 
  انسان کا خدا سے رابطہ ۔) ١
  انسان کا مخلوق سے رابطہ ۔) ٢
  انسان کا اپنی ذات سے رابطہ۔) ٣

انہی  درحقيقت تيسرا حصہ پہلے حصے اور دوسرے حصے کا نتيجہ ہے ۔ مذکوره دو پروگرام ( نماز اور انفاق ) در اصل
  دو حصوں ميں سے ايک ايک کی طرف اشاره ہےں ۔

نماز هللا سے ہر قسم کے رابطے کا مظہر ہے کيونکہ نماز کے دوران يہ رابطہ دوسرے عمل کی نسبت زياده واضح ہوتا ہے
۔ جب کہ انفاق مخلوق ِ خدا سے رشتے کی طرف اشاره ہے اور ا س کے لئے ضروری ہے کہ ہر نعمت ِ رزق ميں سے 

  اق کا وسيع مفہوم پيش ِ نظر رکھا جائے جس ميں ہر طرح کی مادی و روحانی نعمت شامل ہے ۔انف
البتہ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جس سوره کی بحث جاری ہے وه مکی ہے اور ا س کے نزول کے وقت ابھی زکٰوة کا 

ہ يہ ايک وسيع معنی رکھتا ہے کہ جس ميں حکم نازل نہيں ہوا تھا، اس انفاق کو زکٰوة سے مر بوط نہيں سمجھا جاسکتا بلک
  نزول ِ حکم کے بعد زکٰوة بھی شامل ہے ۔

  ۔انفاق، پنہان اور ٓاشکار کيوں ؟ ٢
۔ انفاق پنہان اور ٓاشکار کيوں ؟ ہم بار ہا قرٓانی ٓايات ميں پڑھ چکے ہيں کہ سچے مومنين پنہانبھی انفاق اور صدقہ کرتے ٢

انفاق کا وسيع معنی بيان کرنے کے سا تھ ساتھ اس کی کيفيت کی طرف بھی توجہ دالئی  ہيناور ٓاشکا ربھی ۔ اس طرح سے
گئی ہے کيونکہ بعض اوقات مخفی انفاق زياده مٔوثر اور زياده ٓابرومند دانہ ہوتا ہے او ربعض اوقات ٓاشکار ہو تو دوسروں 

ا ہے اور شعائر دين کی تعظيم و تکريم شمار ہوتا کی تشويق کا باعث بنتا ہے ، اسالمی طرز ِ عمل کے لئے نمونہ مہيا کرت
  ہے ۔ عالوه ازيں کبھی ايسے مواقع بھی ٓاتے ہيں کہ جسے کچھ ديا جارہا ہو وه لينے سے ناراحت ہوتا ہے ۔

اس وقت جب کہ ہم خونخوار دشمن سے جنگ ميں مصروف ہيں ( يا کسی مسلمان قوم کو ايسی حالت کا سامنا ہو )تو اہل 
وز جنگ زدگان يا مجروحين ياخود جنگجو يان کی امداد کے لئے مختلف قسم کا بہت زياده وه سامان لے کر سر ايمان ہر ر

حدوں اور جنگی عالقوں کی طرف روانہ ہوتے ہيں اور ان کی خبريں ذرائع ابالغ سے نشر ہوتی ہيں ايک تو اس سے ظاہر 
سرا ان لوگون کے لئے باعِث تشويق ہوتا ہے جو اس قافلےہوتا ہے کہ پوری ملت جنگ کرنے والوں کی پشت پر ہے اور دو
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سے پيچھے ره گئے ہيں تاکہ جتنا جلدی ہو سکے وه قافلے سے ٓامليں۔ واضح ہے کہ ايسے مواقع پر اعالنيہ انفاق زياده مٔوثر
  ہے ۔

وط ہے کہ جس عام ان دونوں ميں فرق کے سلسلے ميں بعض مفسرين نے کہا ہے کہ اعالنيہ انفاق واجبات کے ساتھ مرب
طور پر تظاہر کا پہلو نہيں ہوتا کيونکہ ذمہ داری کی ادائيگی سب پر الزم ہے اور ا س ميں کوئی پنہاں معاملہ نہيں ليکن 

مستحب انفاق چونکہ واجب سے زائد چيز ہے لٰہذا ہو سکتا ہے اس ميں تظاہر يا ريا کا معاملہ بہتر ہے کہ اسے مخفی طور 
  پر انجام ديا جائے ۔

  ايسا نظر ٓاتا ہے کہ يہ تفسير کلی حيثيت نہيں رکھتی بلکہ در حقيقت پہلی تفسير کی ايک شاخ ہے ۔

  نہيں ہے “ اور خالل“ بيع ”۔اس دن ٣
نہيں ہے : ہم جانتے ہيں کہ روز قيامت کی ماہيت و حقيقت يہ ہے کہ ہم اعمال کے نتائج اور رد “ اور خالل“ بيع ”۔ اس دن ٣

ں گے ۔ لٰہذا کوئی شخص وہاں عذاب سے نجات کے لئے کوئی فديہ نہيں دے گا ۔ يہاں تک کہ اگر بالفرض عمل کاسامنا کري
روئے زمين کی ساری دولت اس کے قبضے ميں ہو اور وه اسے چرخ کرکے ذره بھر اپنے اعمال کی سز اکم کروانا 

کا روزنامچہ مکمل ہو کر لپيٹا جاچکا ہے اور وہاںچاہيئے تو ممکن نہيں کيونکہ دار العمل تو يہی دنيا ہے اور يہاں سے اس 
  دار الحساب ہے ، وه محاسبہ کا گھر ہے ۔ اسی طرح مادی دوسری کا رشتہ جس

دوستی کے معنی ميں ” اور“ خالل”شخص سے جس صورت ميں بھی ہو وہاں نجات بخش نہيں ہوسکتا ۔ ( توجہ رہے کہ 
  ہے ) ۔

ميں سزا سے بچنے کے لئے عام طور پر پيسے کا سہارا ليتے ہيں يا پارٹی اور  ٓاسان لفظوں ميں لوگ اس دنيا وی زندگی
دوستی کا ذريعہ استعما ل کرتے ہيں يعنی رشوتوں اور رشتوں کے ذريعے سزا سے بچنے کی کوشش کرتے ہيں ۔ اگر يہ 

ر انتہائی نادانی کی دليل سمجھيں کہ وہاں بھی اسی طرح کوئی صورت نکل ٓائے تو يہ ممکن نہيں ۔ يہ ان کی بے خبری او
  ہے ۔

يہاں سے واضح ہوجاتا ہے کہ اس ٓايت ميں جس طرح کی دوستی کی نفی کی گئی ہے وه عالم ِ قيامت ميں مومنين کی باہمی 
دوستی کے منافی نہيں ہے کہ جس کے بارے ميں بعض ٓايات ميں تصريح کی گئی ہے کيونکہ يہ تو ايمان کے زير سايہ ايک

  ٔودت ہے ۔معنوی دوستی م
باقی رہا مسئلہ شفاعت تو جيسا کہ ہم نے بار ہاکہا ہے کہ اس کامادی مفہوم نہيں ہے بلکہ اس سلسلے ميں وارد ہونے والی 

صريح ٓايات کے پيِش نظر يہ صرف ،منعوی اور روحانی رشتوں کے زير سايہ بعض اعمال خير کی وجہ سے حاصل ہونے 
  2کے ذيل ميں بيان کرچکے ہيں۔  ٢۵۴س کی تفصيل ہم سورهٔ  بقره کی ٓايہ والی اہليت کے باعث ميسر ٓاتی ہے ۔ ا

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

  اردو ترجمہ ) کی طرف رجوع کريں ۔( ١۵۵۔اور تفسير نمونہ جلد دوم ص  ١٨٧۔ تفسير نمونہ جلد اول ص 2

  ۔ اے انسان ! تمام موجودات تيرے فرمان پر سر تسليم خم ہيں ۴

جودات تيرے فرمان پر سر تسليم خم ہيں : ان ٓايات ميں دو باره زمين و ٓاسمان کی مختلف موجودات ۔ اے انسان ! تمام مو۴
  کے انسان کے لئے تسخی رہونے کے بارے ميں بات کی گئی ہے ۔ اس گفتگو کے چھ حصے ہيں ۔

  کشتيوں کی تسخير)١
  نہروں اور دريأون کی تسخير)٢
  سورج کی تسخير)٣
  چاند کی تسخير)۴
  ی تسخيررات ک)۵
  دن کی تسخير)۶

  ان ميں سے بعض کا تعلق ٓاسمان سے ہے اور بعض ( رات و دن ) کادونوں سے ۔
ہم پہلے بھی کہہ چکے ہيں اور پھر ياد دہانی ضروری ہے کہ انسان قرٓان کی نگاه ميں اس قدر باعظمت ہے کہ هللا کے حکم 

ميں ہيں اور ان کہ مہار ا س کے ہاتھ ميں ہے يا ان کی  سے تمام موجودات اس کے لئے مسخر ہيں يعنی يا اس کے اختيار
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حرکت انسان کی خدمت کے لئے اور اس انسا ن کو ہر حالت ميں اس قدر عظمت حاصل ہے کہ تمام ٓافرينش کا يہ ايک ہدف 
  عالی بن گيا ہے ۔

کی نباتت اور پودے  سورج ا س کے لئے نور افشانی کرتا ہے ، اس کا بستر حيات گرم کرتاہے، اس کے لئے طرح طرح
اُسگاتا ہے ، اس کی زندگی کے ماحول کو ضرر رساں جراثيم سے پاک کرتا ہے ، اسے مسرت و شادمانی کا پيغام ديتا ہے 

  اور اسے راه ِ حيات کی نشاندہی کرتا ہے ۔
يدا ہونے واال جوارچاند انسان کی تاريک راتوں کا چراغ ہے يہ طبيعی ، فطری اور جاوداں تقويم ہے اور اس کی وجہ سے پ

  باٹا انسان کی بہت سی مشکالت حل کرتا ہے ۔
سمندروں اور دريأوں سے جاری نہروں کا پانی اوپر ٓاجات ہے ۔ يہ بہت سے درختوں کی ٓابياری کرتا ہے ۔ خاموش ، ساکن 

موجوں کے اٹھنے سے اور رکے ہوئے سمندروں کو حرکت ميں لے ٓاتا ہے اوراسے گندا اور متعفن ہونے بچا تا ہے ۔ اور 
  دريأوں اور سمندوں کے زنده موجودات کے لئے ضروری ٓاکسيجن ميسر ٓاجاتی ہے ۔

ہوائيں بحری جہاز اور کشتياں سمندر کے سينے پر چالتی ہيں ۔ وسيع ترين شاہراه انہيں سمندروں ميں رواں دواں ہوتے ہيں 
  ۔

بياری ، جانوروں کی سيرابی اور ماحولِ  زندگی کو ترتازه دريااور نہريں انسان کی خدمت گزار ہيں ۔ يہ زراعت کی آ 
  رکھنے کے لئے ہيں يہاں تک کہ خود ان ميں انسان کے لئے مچھليوں کی صور ميں غذائی مواد پل رہا ہوتا ہے ۔

تاريکی شب انسان کولباس کی طرح ڈھانپ ديتی ہے ، اسے سکون و راحت پہنچاتی ہے اور سورج کی جالنے والی حرارت 
  سے اس طرح بچاتی ہے جيسے سائے ميں پنکھے کی ہوا رات انسان کو حيات تازه بخشتی ہے ۔

اسی طرح دن کی روشنی انسان کو اٹھ کھڑا ہونے اور سعی و کوشش کی دعوت ديتی ہے اور ا س کے اندر گرمی اور 
م نعتموں کا بيان اور ان کی وضاحت حرارت پيدا کرتی ہے اور ہر مقام پر جنبش و حرکت انسان کی فرمانبردارہيں ۔ ان تما

 انسان ميں ايک نئی روح پھوکنے کے عالوه اسے اسکی عظمت سے ٓاگاه کرتی ہے اور اس ميں احساس تشکر ابھارتی ہے ۔
  اس گفتگو سے ضمنی طور پر يہ تنيجہ نکلتا ہے کہ قرٓانی لغت ميں تسخير دومعانی کے لئے ٓاتا ہے ۔

ح کے لئے مصروف ِخدمت ہونے ( جيسے سورج اور چاند کی تسخير ) اور دوسرا انسانی ايک انسان کے مفادات اور مصال
اختيار ہونے ( مثالًکشتيوں اور دريأوں کی تسخير کے معنی ميں ٓايا ہے ۔ او ريہ جو بعض کا خيال ہے کہ يہ ٓايات موجوده 

فر کے ذريعے تسخير ماہتاب)، يہ خيالزمانے ميں تسخير کے اصطالحی معنی کی طرف اشاره کرتی ہيں ( جيسے خالئی س
  درست معلوم نہيں ہوتا ۔ کيونکہ بعض قرٓانی ٓايات ميں ہے ،

  وسخر لکم السٰمٰوت ومافی االرض جميعاًمنہ
  )١٣جوکچھ بھی ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے وه سب تمہارے لئے مسخر کر ديا گيا ہے ۔ ( جاثيہ ۔ 

ن جوٓاسمانوں ميں ہيں اور تمام چيزيں زمين ميں ہيں انسان کے لئے مسخر ہيں يہ ٓايت نشاندہی کرتی ہے کہ وه تما چيزي
  حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ فضا نوردوں کا تمام ٓاسمانی کرات ميں پہنچنا قطعاًمحال ہے ۔

هللا قرٓان ميں بعض دوسری ٓايات ہيں کہ جو ممکن ہے اس قسم کی تسخير کی طرف اشاره ہوں ۔ اس کے بارے ميں ہم انشاء 
  سوره رحمن کی تفسير ميں بحث کريں گے ۔

 کے ذيل ميں بھی بحث کی جائے گی ) ۔ ٢( موجودات کے انسان کے سامنے مسخر ہونے کے بارے ميں سوره رعد کی ٓايہ 

  ۔ دائبين ۵
ا جاریسے ہے اس کا معنی ہے ايک عادت ی امحکم سنت کے مطابق ک“ دؤب”ماده “ دائب”۔ دائبين: ہم کہہ چکے ہيں کہ ۵

رکھنا ۔ البتہ سورج زمی کے گرد حرکت نہيں کرتابلکہ بلکہ زمين سورج کے گرد گھومتی ہے اور ہم يہ خيال کرتے ہيں کہ 
کے معنی جگہ ميں حرکت کرنے کامفہوم نہيں ہے بلکہ کسی کام کو مسلسل “ دائب” سورج ہمارے گرد گھومتا ہے ليکن 

ہم جانتے ہينکہ سورج اور چاند نور افشانی کرتے ہيں اور نشور نما کا ذريعہجاری رکھنے کا مفہوم اس ميں مضمر ہے اور 
ہيں ۔ کرٔه زمين اور انسانوں کے لئے ان کا يہ پروگرام مسلسل پوری طرح منظم ہے ( اور اس بات کو فراموش نہ کيجئے گا 

  1کا ايک معنی عادت بھی ہے ) ۔ “ دٔاب” کہ 
..............  

ے کے ہارين سورج کی دوسری قسم کی گردش کے قائل ہيں ۔ مثالً وه اپنے مدار کے گرد گھومتا ہے اور جس ۔البتہ موجوده زمان١
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  نظام ِ شمسی سے اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ اس کہکشاں کے اندر حرکت کرتا ہے جس ميں وه موجود ہے ۔

  ۔ جو کچھ ہم خدا سے چاہتے ہيں کيا وه ديتا ہے ؟ ۶

  چاہتے ہيں کيا وه ديتا ہے ؟ زير بحث ٓايات ميں ہم نے پڑھا ہے کہ :۔ جو کچھ ہم خدا سے ۶
  خد انے تم پر لطف کيا اور جو کچھ تم نے اس سے طلب کيا اس کا کچھ حصہ تمہيں ديا ۔

  تبعيضيہ ہے ) ۔“ من ”ميں “ من کل ماسٔالتموه” ( توجہ رہے کہ 
ئی چيز چاہتا ہے کہ جس ميں يقينی طور پر اس کا نقصان بلکہ يہ اس بناء پر ہے کہ اکثر ايسا ہوتا ہے کہ انسان خداسے کو

بعض اوقات ہالکت پنہانن ہوتی ہے ليکن وه اس سے بے خبر ہوتا ہے ليکن عالم ، حکيم اور رحيم خد اہر گز اس قسم کا 
طلب نہيں کرتا تقاضا پورا نہيں کرتا اور ا س کی بجائے شايد بہت سے مواقع پر انسان اپنی زبان سے خدا سے کوئی چيز 

ما سٔالتموه ”ليکن زبان حال سے اور اپنی فطرت سے اس کی تمنا کرتا ہے اور خدا اسے دے ديتا ہے اور کوئی مانع نہيں کہ 
  ميں زبان قال کا تقاضا بھی شامل ہو او ر زبان ِ حال کی ٓارزو بھی ۔“ 

  ۔ اس کی نعمتيں کيوں قابل ِ شمار نہيں ٧
۔ اس کی نعمتيں کيوں قابل ِ شمار نہيں : يہ ايک حقيقت ہے کہ ہمارا وجود سرتا پا ا س کی نعمتوں ميں مستغرق ہے ۔ اگر ٧

مختلف طبيعی علوم ، علم ِ عمرانيات ، علم نفسانيات اور علم نباتات وغيره کی کتب کا مطالعہ کريں تو ہم ديکھيں گے کہ ان 
۔ اصولی طور پر ايک عظيم اديب کے بقول ہر سانس ميں دو نعمتيں موجود ہيں اور ہر  نعمتوں کا دامن کسی قدر وسيع ہے

  نعمت پر شکر واجب ہے ۔
اس سے قطع نظر ہم جانتے ہيں کہ ايک انسان کے بدن ميں اوسطاً دس ملين ارب زنده خيلے موجود ہيں ان ميں سے ہر ايک 

گر ہم ان خليوں کو گننا چاہيں تو سينکڑوں سال در کار ہيں اور پھر ہمارے فعال بدن کاحصہہے ۔ يہ عدد اس قدر بڑا ہے کہ ا
يہ تو ہم پر خدائی نعمتوں کا صرف ايک حصہ ہے ۔ لٰہذا اگر ہم واقعاً اس کی نعمتوں کو گننا چاہيں تو يہ ہمارے بس کی بات 

  نہيں ( و ان تعدوا نعمت هللا التحصوھا ) ۔
  Globules)1(انسان کے خون ميں دو قسم کے گلو بل ہيں 

ہوتے ہيں ۔ سرخ گلوبل کئی ملين ہيں اور اسی طرح سفيد گلوبل بھی ۔ سرخ گلو بل بدن کے خليوں کی سوخت و ساز کے 
لئے ٓاکسيجن پہنچاتے ہيں اور سفيد گلوبل انسان کی صحت و سالمتی کی حفاظت کرتے ہيں اور جب جراثيم جسم پر حملہ 

کتتے ہيں ۔ تعجب کی با ت يہ ہے کہ بغير کسی استراحت اور ٓارام کے ہميشہ خدمت ِ  ٓاور ہوتے ہيں تو يہ اپنا کردار ادار
  انسان کے لئے کمر بستہ رہتے ہيں ۔

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

  ۔ چھوٹے چھوٹے زنده موجودات جوخون ميں تيرے ہيں اور زندگی کے بارے ميں بھاری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے ۔١

  ہے “ کفار”اور “ م مظلو” ۔ افسوس کہ انسان ٨

ہے : گزشتہ مباحث سے ہم اس حقيقت تک پہنچے ہيں کہ خدا نے تمام موجودات “ کفار”اور “ مظلوم ” ۔ افسوس کہ انسان ٨
کو حکم انسان کے سامنے مسخر کرديا ہے اور اس قدر نعمتيں اسے عطا کردی ہيں کہ اب کسی پہلو سے اس کے لئے 

ر ِ ايمان سے اور تربيت سے دور رہنے کی بناء پر طغيان اور ظلم و ستم کے راستے پر کوئی کمی نہيں ۔ليکن يہ انسان نو
  قدم رکھتا ہے اور کفران ِ نعمت ميں مشغول ہوجاتا ہے ۔

خود غرض افراد کی کوش ہوتی ہے کہ خدا کی وسيع و عريض نعمتوں کو اپنے لئے منحصر کرليں اور زمين کے وسائل ِ 
وه خود تو تھوڑی سی مقدار کے عالوه صرف نہيں کرسکتے ليکن اس کے باوجود دوسروں کو  حيات پر اپنا قبضہ جماليں

  ان تک پہنچنے سے محرو م رکھتے ہيں ۔
يہ مظالم جو خود غرضی ، استعمار اور دوسروں کے حقوق پر تجاوز کی شکل ميں ظاہر ہوتے ہيں اس کی زندگی کے پر 

ں ۔ ان کے باعث جنگيں برپا ہوتی ہيں ، خون بہتا ہے اور اموال و نفوس کی سکون ماحول کو طوفانوں کے سپر د کرديتے ہي
  ہالکت کا سامنا پڑتا ہے ۔

در حقيقت قرٓان کہتا ہے : اسے انسان ! تريے دسِت اختيار ميں تمام چيزيں اس قدر ہيں جو کافی ہيں ليکن شرط يہ ہے کہ تو 
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، دوسروں کے حقوق پر تجاوز نہ کرے او رکسی کے حق پر ڈاکہ نہ بنے، اپنے حق پر قناعت کرے “کفار ”اور “ ظلوم ” 
 نہ ڈالے ۔

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   41 -35سوره ابراھيم / آيه 

۔ َربِّ ٕاِنھُنَّ ٔاَْضلَْلَن َکثيراً ِمَن النَّاِس فََمْن ٣۶> br۔ َو ٕاِْذ قاَل ٕاِْبراھيُم َربِّ اْجَعْل ھََذا اْلبَلََد آِمناً َو اْجنُْبنی َو بَنِیَّ ٔاَْن نَْعبَُد ااْلَْٔصناَم ۔٣۵
  تَبَِعنی فَإِنّہ ِمنِّی َو َمْن َعصانی فَإِنََّک َغفُوٌر َرحيٌم ۔

ِم َربَّنا لِيُقيُموا الصَّ ٣٧ يَّتی بِواٍد َغْيِر ذی َزْرٍع ِعْنَد بَْيتَِک اْلُمَحرَّ الةَ فَاْجَعْل ٔاَْفئَِدةً ِمَن النَّاِس تَْھوی ٕاِلَْيِھْم َو ۔ َربَّنا ٕاِنِّی ٔاَْسَکْنُت ِمْن ُذرِّ
  اْرُزْقھُْم ِمَن الثََّمراِت لََعلّھُْم يَْشُکُروَن ۔

ِ ِمْن َشْیء ٍ فِی ااْلَْٔرِض َو ال ِفی السَّما٣٨   ء ۔۔ َربَّنا ٕاِنََّک تَْعلَُم ما نُْخفی َو ما نُْعلُِن َو ما يَْخفی َعلَی هللاَّ
ِ الَّذی َوھََب لی َعلَی اْلِکبَِر ٕاِْسماعيَل َو ٕاِْسحاَق ٕاِنَّ َربِّی لََسميُع الدُّعاء ۔۔ اْلحَ ٣٩ َّ ِ   ْمُد 
يَّتی َربَّنا َو تَقَبَّْل ُدعاء ۔۴٠ الِة َو ِمْن ُذرِّ   ۔ َربِّ اْجَعْلنی ُمقيَم الصَّ
  قُوُم اْلِحساُب۔۔ َربَّنَا اْغِفْر لی َو لِوالَِدیَّ َو لِْلُمْؤِمنيَن يَْوَم يَ ۴١

  ترجمہ
۔ وه وقت (ياد کرو )جب ابراھيم نے کہا : پروردگارا، اس شہر ( مکہ ) کو شہر امن قرار دے اور مجھے اور ميری اوالد ٣۵

  کو بتوں کی پرستش سے دور رکھ ۔
کرے وه مجھ ۔ پروردگارا ! انہوں ( بتوں ) نے بہت سے لوگوں کو گمراه کر رکھا ہے ۔ پس جو شخص ميری پيروی  ٣۶

  سے ہے اور جو ميری نا فرمانی کرے تو تو بخشنے واال اور مہربان ہے ۔
۔ پروردگارا ! ميں نے اپنی اوالد کو تيرے گھر کے پاس کہ جو تيرا حرم ہے بے ٓاب و گياه زمين ميں ٹھہرايا ہے تاکہ  ٣٧

ں سے رزق دے شايد وه تيرا شکر بجا نماز قائم کريں تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے اور انھيں ثمرات مي
  الئےں۔

۔ پروردگارا !جو کچھ ہم چھپاتے ہيں يا ظاہر کرتے ہيں تو اسے جانتا ہے اور زمين و ٓاسمان ميں کوئی چيز هللا پر مخفی ٣٨
  نہيں ہے ۔

ہے ( اور قبول  ۔ حمد ہے اس هللا کی جس نے مجھے بڑھاپے ميں اسماعيل اور اسحاق عطا کئے يقينا ميرا خدا دعا سنتا٣٩
  کرتا ہے ) ۔

 ۔ خدا يا ! مجھے نماز قائم کرنے واال بنا اور ميری اوالد ميں سے بھی ايسا کر ۔ پروردگارا ! (ہماری ) دعاء قبول فرما ۔ ۴٠
  ، ميرے ماں باپ کو اور تمام مومنين کو اس روز بخش دينا جب حساب قائم ہوگا ۔-۔ پروردگارا! مجھے  ۴١

  تفسير 
  

  يم (عليه السالم)بت شکن کی اصالحی دعائيں ابراہ

گذشتہ ٓايت ميں سچے مومنين اور نعمات الہی کا شکر ادا کرنے والوں کے بارے ميں گفتگو تھی ۔ زير بحث ٓايت ميں راه خدا
شتہ تمام ميں استقامت دکھانے والے اور اس کے عبد شاکر ابراہيم (عليه السالم) کی کچھ دعائيں بيان کی گئی ہيں تا کہ گذ

بحثوں کی تکميل ہو جائے اور يہ امر خدائی نعمتوں سے بہترين فائده اٹھانے کی خواہش رکھنے والوں کے لئے نمونہ بن 
  جائے ۔
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پہلے فرمايا گيا ہے : وه وقت ياد کرو جب جب ابراہيم (عليه السالم) نے بارگاه ايزدی ميں عرض کيا : پروردگارا ! اس شہر 
من و امان قرار دے ( َو ٕاِْذ قاَل ٕاِْبراھيُم َربِّ اْجَعْل ھََذا اْلبَلََد آِمناً ) اور مجھ پر ميرے بيٹے پر اپنا لطف و ( مکہ ) کو سر زمين ا

ستی کتنی عنايت فرما اور بتوں کی پرستش سے دور رکھ (َو اْجنُْبنی َو بَنِیَّ ٔاَْن نَْعبَُد ااْلَْٔصناَم) ۔ کيونکہ ميں جانتا ہوں کہ بت پر
ی مصيبت اور گھروں کو ويران کرنے والی ہے اور ميں نے اپنی ٓانکھوں سے اس راستے ميں برباد ہونے والوں کو بڑ

  ديکھا ہے ۔
رناک پروردگارا ! ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراه کيا ہے ( َربِّ ٕاِنھُنَّ ٔاَْضلَْلَن َکثيراً ِمَن النَّاِس ) ۔ گمراه بھی کيسی خط

  نی عقل و خرد تک گنوا بيٹھتے ہيں ۔کہ جس ميں وه اپ
جو شخص ميری پيروی ” ميرے هللا ميں تيری توحيد کی دعوت ديتا ہوں اور سب کو تيری طرف پکارتا اور بالتا ہوں ۔ 

کرے وه مجھ سے ہے اور جو ميری نا فرمانی کرے اگر وه قابل ہدايت اور بخشش ہے تو اس کے بارے ميں محبت و احسان
  فََمْن تَبَِعنی فَإِنّہ ِمنِّی َو َمْن َعصانی فَإِنََّک َغفُوٌر َرحيٌم ) ۔“ ( بخشنے واال مہربان ہے  فرما کيونکہ تو

در اصل ان الفاظ ميں حضرت ابراہيم (عليه السالم) بارگاه خدا وندی ميں عرض کرنا چاہتے ہيں کہ اگر ميری اوالد بی راه 
متوجہ ہو جائے تو وه مجھ سے نہيں ہے اور اگر غير اس راستے پر  توحيد سے منحرف ہو جائے اور بت پرستی کی طرف

  گامزن ہو جائيں تو وه ميرے بيٹوں اور بائيوں اور بھائيوں کی مانند ہيں ۔
حضرت کی يہ مٔودبانہ اور انتہائی محبت ٓاميز تعبير اس لحاظ سے بھی قابل توجہ ہے کہ يہ نہيں کہتے کہ جو شخص ميری 

: جو شخص ميری نا فرمانی -مجھ سے نہيں ہے اور اسے اسطرح يا اس طرح سزا دے بلکہ کہتے ہيں  نافرمانی کرے گا وه
  کرے تو تو بخشنے واال اور مہربان ہے ۔

پھر اپنی دعا اوردرخواست جاری رکھتے ہيں : پروردگارا ! ميں نے اپنی کچھ اوالد کو تيرے گھر کے پاس کہ جو تيرا حرم 
يَّتی بِواٍد َغْيِر ذی َزْرٍع ِعْنَد  ہے بے ٓاب و گياه سر زمين ميں ٹھہرايا ہے تا کہ وه نماز قائم کرےں ( َربَّنا ٕاِنِّی ٔاَْسَکْنُت ِمْن ُذرِّ

الةَ) ِم َربَّنا لِيُقيُموا الصَّ   بَْيِتَک اْلُمَحرَّ
نے اسماعيل رکھا ۔ اس  يہ اس وقت کی بات ہے جب خدا نے انھيں ان کی کنيز ہاجره سے فرزند عطا کيا ۔ جس کا نام انہوں

پر ان کی پہلی بيوی ساره کے دل ميں حسد پيدا ہو گيا ۔ وه ہاجره اور ان کے بيٹے کی موجودگی برداشت نہ کر سکی ۔ اس 
نے ابراہيم (عليه السالم) ست تقاضا کيا کہ اس ماں بيٹے کو کہيں اور لے جائے ۔ حضرت ابراہيم (عليه السالم) نے فرمان 

مان لی اور اسماعيل اور ان کی والده کو لے کر سرزمين مکہ ميں چلے ٓائے ۔ ان دنوں يہ عالقہ بالکل خشک خدا پر يہ بات 
  بنجر اور ويران تھا ۔ ٓاپ نے انہيں وہاں ٹھہرايا اور خدا حافظ کہہ کر چلے ٓائے ۔

ہاجره نے اپنے ننھے سے بچے تھوڑی ہی دير گزری تھی کہ اس گرم اور تپتی ہوئی زمين پر ماں اور بيٹے کو پياس لگی ۔ 
  کی جان بچانے کی بہت کوشش کی ۔

دوسری طرف خدا کا اراده تھا کہ يہ سرزمين ايک عظيم مرکز عبادت بنے اس موقع پر زمزم کا چشمہ جاری ہو گيا ۔ تھوڑی
ے وہيں پڑاو ڈال وہاں سے گزارا ۔ اسے سارے ماجرے کا پتہ چال ۔ اس ن“ جرہم ” ہی دير گزری تھی کہ صحرا نورد قبيلہ 

  ليا اور مکہ ٓاہستہ ٓاہستہ ايک ٓابادی کی شکل اختيار کرنے لگا ۔
اس کے بعد حضرت ابراہيم (عليه السالم) نے اپنی دعاء کو اس طرح سے جاری رکھا : اب جبکہ وه تيرے عظيم گھر کے 

و کا دل ان کر طرف موڑ دے اور ان کی احترام ميں اس جال ڈالنے والے بيابان ميں سکونت پذير ہو گئے ہيں تو تو کچھ لوگ
رات سے محبت ان کے دلوں ميں ڈال دے ( فَاْجَعْل ٔاَْفئَِدةً ِمَن النَّاِس تَْھوی ٕاِلَْيِھْم )اور انہيں طرح طرح کی ( مادی و معنوی ) ثم

  لّھُْم يَْشُکُروَن ) ۔بہره مند کردے ، شايد وه تيری نعمتوں کا شکر ادا کرے ( َو اْرُزْقھُْم ِمَن الثََّمراِت لَعَ 
ايک موحد اور ٓاگاه انسان جانتا ہے کہ علم الہی کے مقابلے ميں اس کا علم محدود ہے اور اس کے مصالح کو صرف خدا 
جانتا ہے ، اکثر وه خدا سے ايسی چيزوں کا تقاضا کرتا ہے جو اس کے لئے قرين مصلحت نہيں ہوتيں اور بہت سی ايسی 

کی مصلحت ہے ليکن وه ان کے لئے درخواست نہيں کرتا اور کبھی اس کے دل کی ٓارزوئيں  چيزيں ہيں کہ جن ميں اس
ہوتی ہيں کہ جن سب کو وه زبان پر نہيں ال سکتا لہذا مذکوره دعأوں اور تقاضوں کے بعد حضرت ابرہيم (عليه السالم) يوں 

ں ہم چھپاتے ہيں يا ٓاشکار کرتے ہيں ( َربَّنا عرض کرتے ہيں پروردگارا ! تو ان سب چيزوں سے اچھی طرح ٓاگاه ہے جنہي
ِ مِ  ْن َشْیء ٍ فِی ٕاِنََّک تَْعلَُم ما نُْخفی َو ما نُْعلِن)اور زمين و ٓاسمان ميں کوئی چيز خدا سے مخفی نہيں ہے ( ُ َو ما يَْخفی َعلَی هللاَّ

  ااْلَْٔرِض َو ال فِی السَّماء ) ۔
يں غمگين ہوں تو تو جانتا ہے اور اگر ٓاشکار بھی ميری ٓانکھ سے ٓانسوں جھلکتے اگر ميں اپنے بيٹے اور بيوی کے فراق م

ہيں تو تو انہيں ديکھتا ہے ۔ اور اگر فراق ميرے دل پر چھايا ہوا ہے تو بھی تو جانتا ہے اور تيرے حکم کی اطاعت سے 
  ميرا دل ساتھ ساتھ مطمئن بھی ہے تو بھی تجھے خبر ہے ۔
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  ری بيوی مجھ سے کہتی ہے :اور اگر وقت جدائی مي
  الی من تکلنی ؟

  مجھے کس کے سہارے چھوٹے جاتے ہو ؟
  تو اس سے بھی تو ٓاگاه ہے ۔

تو ان سب چيزوں سے ٓاگاه ہے ۔ اس سر زمين اور ان کا مستقبل ايک دوسرے سے مضبوطی سے بندھا ہوا ہے ، يہ سب 
  تيری بارگاه علم ميں روشن ہے ۔

کے شکر کی طرف اشاره ہے ۔ ان ميں سے اہم ترين يہ تھی کہ پروردگار نے عالم پيری ميں اس کے بعد نعمات پروردگار 
حضرت ابراہيم (عليه السالم) کو دو ٓابرو مند بيٹے اسماعيل اور اسحاق عطا فرمائے تھے بارگاه ايزدی ميں عرض کرتے 

ِ الَّذی َوھََب لی ہيں : حمد و سپاس ہے اس هللا کے لئے جس نے مجھے بڑھاپے ميں اسماعيل اور  َّ ِ اسحاق بخشے (اْلَحْمُد 
  ١َعلَی اْلِکبَِر ٕاِْسماعيَل َو ٕاِْسحاَق)

  جی ہاں ! يقينا ميرا خدا دعأوں کو سنتا ہے ( ٕاِنَّ َربِّی لََسميُع الدُّعاء) ۔
نے واال قرار دے پھر بھی درخواست اور دعا جاری رکھتے ہيں اور عرض کرتے ہيں پر ور دگارا ! مجھے نماز قائم کر

يَّتی) ۔پروردگارا !  الِة َو ِمْن ُذرِّ اور اے ميرے خدا ! ميری اوالد ميں سے بھی اسی طرح قرار دے ( َربِّ اْجَعْلنی ُمقيَم الصَّ
  ميری دعاء قبول کر لے ( َربَّنا َو تَقَبَّْل ُدعاء) ۔

جھے ، ميرے ماں باپ کو سب مومنين کو اس روز بخش اور ٓاخری تقاضا ابراہيم (عليه السالم) نے يہ کيا : پروردگارا ! م
  دےنا جس دن حساب قائم ہو

  
  ( َربَّنَا اْغفِْر لی َو لِوالَِدیَّ َو لِْلُمْؤِمنيَن يَْوَم يَقُوُم اْلِحساُب) ۔

  چند اہم نکات
  

  ۔ کيا مکہ اس وقت شہر تھا ؟ ١

ھا ہے کہ ابراھيم (عليه السالم) اچانک عرض کرتے ہيں کہ خدا ۔ کيا مکہ اس وقت شہر تھا ؟ زير نظر ٓايات ميں ہم نے ديک١
  وندا! ميں اپنے بيٹے کو ايک ايسی سر زمين ميں چھوڑ رہا ہوں جہاں پانی ہے نہ ٓابادی اور نہ زراعت۔

ے باقی ماندهيقينا يہ سر زمين مکہ ميں ورود کا ٓاغاز ہے کہ جب پانی تھا نہ آبادی ، نہ مکان تھا نہ مکين ۔ صرف خانہ خدا ک
  ٓاثار تھے جو وہاں دکھائی ديتے تھے اور کچھ خشک اور بے ٓاب و گياه پہاڑ تھے ۔

ليکن ہم جانتے ہيں کہ ابراہيم (عليه السالم) نے اس عالقہ کا يہی ايک سفر نہ کيا تھا ۔ اس کے بعد بھی ٓاپ نے اس سر زمين 
وہاں سکونت اختيار کر چکا “ جرہم ” تيار کرتا جا رہا تھا ۔ قبيلہ مقدس پر بارہا قدم رکھا جبکہ تدريجاً مکہ شہر کی شکل اخ

  تھا ۔ چشمہ زمزم پيدا ہونے پر عالقہ رہائش کے قابل ہو چکا تھا ۔
ايسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہيم (عليه السالم) کی يہ دعائيں ان کے کسی بعد کے سفر سے تعلق رکھتی ہيں يہی وجہ 

  دا وندا ! اس شہر کو جاء امن و امان قرار دے ۔ہے کہ ٓاپ کہتے ہيں : خ
کہا ہے تو يہ يا گزشتہ زمانے کی بات کر رہے ہيں اور اپنے پہلے سفر کی ياد تازه کر “ غير ذی زرع ” اور يہ جو وادی 

رہے ہيں اور يا اس طرف اشاره ہے کہ سر زمين مکہ ايک شہر بن جانے کے بعد بھی نا قابل زراعت ہے لہذا اس کی 
  روريات باہر سے ٓانا چاہئيں کيونکہ جغرافيائی لحاظ سے يہ عالقہ خشک پہاڑوں پر مشتمل ہے جہاں پانی بہت کم ہے ۔ض

  ۔ مکہ سر زمين امن ٢
۔ مکہ سر زمين امن : يہ بات جاذب نظر ہے کہ حضرت ابراہيم عليہ السالم نے اس سر زمين ميں جو سب سے پہلی دعا ٢

۔ يہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ امن کی نعمت انسانی زندگی کے لئے ، کسی جگہ قيام کرنے کے  کی وه ( امن ) کے لئے تھی
لئے اور ہر قسم کی تعمير ِ ٓابادی اور ترقی کے لئے پہلی شرط ہے اور ہے بھی ايسا ہی ۔ اگر کسی جگہ امن و امان نہ ہو تو 

ہوں ۔ اصولی طور پر وه شہر ، ٓابادی اور ملک کہ جو امن  وه رہنے کے قابل نہيں اگر چہ دنيا کی تمام نعمتيں وہاں موجود
  کی نعمت سے محروم ہو گويا وه تمام نعمتيں کھو بيٹھا ہے ۔

يہاں اس نکتہ کی طرف بھی توجہ کرنی چاہيے کہ هللا تعالٰی نے مکہ کے امن کے بارے ميں حضرت ابراہيم (عليه السالم) 
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منيت تکوينی بھی دی کيونکہ يہ ايسا شہر ہو گيا کہ جس نے پوری تاريخ ميں کی دعا کو دو طرح سے قبول کيا ہے ۔ اسے ا
امن کے لئے تباه کن حوادث بہت کم ديکھے ہيں اور اسے امنيت تکوينی بھی دی ۔ يعنی خڈا نے حکم ديا ہے کہ تمام انسان 

  2منوع ہے ۔ بلکہ جانور تک اس زمين ميں امن و امان ميں رہيں ۔ يہاں کے جانوروں کا شکار کرنا م
..............  

۔ جب حضرت اسما عيل (عليه السالم) اور حضرت اسحاق (عليه السالم) پيدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہيم (عليه السالم) کی عمر کيا  ١
اعيل سال کے تھے کہ پہلے فرزند اسم ٩٩تھی ۔ اس سلسلے ميں مفسرين ميں اختالف ہے بعض نے کہا ہے کہ ابراہيم (عليه السالم) 

سال کے تھے جب اسحاق (عليه السالم) نے ٓانکھ کھولی ۔ بعض نے اس سے کم اور بعض نے زياده ١١٢(عليه السالم) پيدا ہوئے اور 
 عمر لکھی ہے تا ہم يہ مسلم ہے کہ اس وقت ٓاپ کی عمر اتنی تھی کہ معموالً اس عمر ميں بچے کی پيدائش بہت بعيد معلوم ہوتی تھی ۔

ہم تفسير کے اس حصہ کو مرتب کر رہے ہيں امت اسالمی پر ايک نہايت اندوہناک سانحہ گزرا ہے ۔ سر زمين حرم  اس وقت جبکہ -2
پر اطراف خانہ خدا ميں سعودی پوليس نے وحشت و درندگی کی انتہا کر دی ۔ اس نے ايرانی حاجيوں پر گولی چالئی ۔ سيکڑوں 

پو ہوا کہ وه عالمی “ جرم ” ظم پر امن اور با وقار جلوس پر يہ ظلم صرف اس عورتيں بچے بوڑھے شہيد ہو گئے ۔ ايک انتہائی من
طاغوتی طاقتوں امريکہ ، روس اور اسرائيل کے خالف اظہار نفرت کر رہے تھے ۔يہ واقعہ ان دنوں ميں ہوا جب خليج فارس ميں 

سے اپنی رسوائی سے بدال لے سکے ۔ ايسے ميں امريکہ نے کھلم کھال فوجی مداخلت شروع کردی ہے تاکہ ايران کے اسالمی انقالب 
جبکہ مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط استعماری ايجنٹوں ، فوجی ٓامروں اور بادشاہوں نے ايران کی اسالمی حکومت کے خالف ايکا کر 

ام کے خالف زائرين ليا ہے اور سب امريکہ سے تعاون پر کمر بستہ ہيں ۔ سوديوں نے نہ فقط سر زمين کعبہ کو اسالم کے صريح احک
حرم کے خون سے اللہ زار بنايا بلکہ ايسا پوری دنيا ميں ان مظلوموں کے خالف پراپيکنڈه کيا ۔ صہيونيت اور استعماری قوتوں کے 
تمام نشريات ادارے ان مظلوموں کے خالف استعمال ہوئے ۔ قاتلوں کو امن کا محافظ اور مشرکين اور دشمنان اسالم کے خالف فرياد 

  ے والوں کو امن کا دشمن قرار ديا گيا ۔کرن
سعودی ايسا کيوں نہ کرتے کيوں کہ يہ اسی يزيد اور حجاج کے افکار کے وارث ہيں جنہوں نے خانہ خدا کی حرمت پامال کی تھی ( 

  ء) ۔١٩٨٧ثاقب ) ( اگست 
ايسے مجرمين کا صرف پانی بند کيا جا سکتا ہے يہاں تک کہ جو مجرم اس حرم اور خانہ خدا ميں پناه ليں ان کا تعاقب بھی جائز نہيں ۔ 

  تا کہ وه باہر نکل آئيں اور سر تسليم خم کرديں ۔

  ۔ ابراہيم (عليه السالم) بت پرستی سے دوری کی دعا کيوں کرتے ہيں ؟ ٣

السالم) معصوم ۔ ابراہيم (عليه السالم) بت پرستی سے دوری کی دعا کيوں کرتے ہيں ؟ اس ميں شک نہيں کہ ابراہيم (عليه ٣
کے يقينی مصداق ہيں يعنی اسماعيل (عليه السالم) اور اسحاق “ بنی ” نبی تھے اور ان کے بالواسطہ بيٹے جو ٓايت کے لفظ 

(عليه السالم)بھی معصوم پيغمبر تھے اس کے باوجود وه تقاضا کرتے ہيں : خدا يا مجھے اور انھيں بتوں کی پوجا سے دور 
  رکھ !

کے خالف جہاد کرنے کے لئے زياده سے زياده تاکيد کے لئے دليل ہے ۔ يہاں تک کہ معصوم نبی اور بتيہ بات بت پرستی 
شکن بھی اس سلسلہ ميں خدا سے دعا کرتے ہيں ۔ يہ بعينہ پيغمبر اسالم کی طرف سے اپنی وصيتوں ميں حضرت علی 

تاکيد کرنے کے مشابہ ہے جبکہ ان کے بارے ميں  (عليه السالم) يا دوسرے ٓائمہ کو جو ان کے جانشين تھے انہيں نماز کی
  ترک نماز کا احتمال کا ہر گز کوئی مفہوم نہيں بلکہ اصولی طور پر نماز ان کی سعی و کوشش سے برپا ہوئی ہے ۔

تو اب يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ ابراہيم (عليه السالم) نے کس طرح سے کہا کہ پروردگارا ! ان بتوں نے بہت سے لوگوں 
  و گمراه کيا ہے حاالنکہ وه پتھر اور لکڑی کے سوا کچھ نہيں اور لوگوں کو گمراه کرنے کی قدرت نہيں رکھتے ۔ک

  اس سوال کا جواب يہ ہے کہ :
اوالً بت ہميشہ پتھر اور لکڑی کے نہيں ہوتے تھے بلکہ کبھی فرعون اور نمرود جيسے افراد لوگوں کو اپنی پرستش کی 

کی حيثيت سے متعارف کرواتے “ مارنے واال ” اور “ زنده کرنے واال “ ” رب اعلٰی ” ٓاپ کو  دعوت ديتے تھے اور اپنے
  تھے ۔

ثانياً بعض اوقات پتھر اور لکڑی کے بتوں کو ان کے متولی اور کارندے اس طرح سے ٓاراستہ و پيراستہ کرتے اور ان کے 
  لئے گمراه کن ہو جاتے تھے ۔لئے ايسے احترامات بجا التے کہ وه واقعاً ساده لوح عوام کے 

  ۔ ابراہيم (عليه السالم) کے تابع کون ہيں ؟ ۴
۔ ابراہيم (عليه السالم) کے تابع کون ہيں ؟ زير بحث ٓايات ميں ہے کہ ابراہيم کہتے ہيں :خدا وندا ! وه لوگ جو ميری پيروی ۴

  اور اتباع کرتے ہيں ۔
عليہ السالم کے پيرو کار صرف وه لوگ تھے جو ان کے زمانے ميں  يہاں سے سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا حضرت ابراہيم
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تھے يا ان کے بعد ان کے دين پر تھے يا ساری دنيا کے توحيد پرست اور خدا پرست اس ميں شامل ہيں کيونکہ ابراہيم (عليه 
  السالم) توحيداور بت شکنی کی عالمت اور نمونہ ہيں ۔

  1اسالم کو ملت و دين ابراہيمی کی حيثيت سے متعارف کروايا گيا ہے ۔  قرٓانی ٓايات ميں ملت اسالميہ اور دين
اس سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ابراہيم (عليه السالم) کی دعاء تمام توحيد پرستوں اورراه توحيد ميں جد و جہد کرنے 

  والوں کے لئے ہےں ۔
ی تاکيد کی گئی ہے ۔ ان ميں سے ايک روايت امام باقر ٓائمہ اھلبيت (عليه السالم) سے مروی روايات ميں بھی اس تفسير ک

  عليہ السالم سے مروی ہے ۔ ٓاپ (عليه السالم) فرماتے ہيں :
  “من تبعنی فانہ منی ” من احبنا فھو منا اھل البيت قلت : جعلت فداک منکم قال : منا وهللا اما سمعت قول ابراہيم ! 

  يرت پر چلے ) وه ہم ميں سے ہے ۔جو شخص ہم سے محبت رکھے ( اور اہل بيت کی س
  راوی نے پوچھا : ميں ٓاپ پر قربان ، واقعاً ٓاپ ميں سے ہے ؟

فرمايا : وهللا ہم ميں سے ہے ۔ کيا تم نے ابراہيم کی گفتگو نہيں سنی جو کہتے ہيں من تبعنی انہ منی ( جو شخص ميری اتباع 
  2کرے وه مجھ سے ہے ) 

مکتب کی پيروی اور اس کے پروگرام ميں سے تعلق کسی خاندان سے روحانی طور پريہ حديث نشاندہی کرتی ہے کہ کسی 
  تعلق ہونے کے مترادف ہے ۔

  ايک اور حديث ميں امام امير المومنين علی عليہ السالم فرماتے ہيں :
  نحن ٰال ابراہيم افترغبون عن ملة ابراہيم و قد قال هللا تعالٰی فمن تبعنی فانہ منی

ہيں ۔ تو کيا ابراہيم کی ملت اوردين سے منہ موڑتے ہو ؟ حاالنکہ خدا وند عالم ( ابراہيم کا قول نقل کرتے ہوئے  ہم ٓال ابراہيم
  فرماتا:

  جو شخص ميری پيروی کرے وه مجھ سے ہے ۔
..............  

  ۔ ٧٨حج ۔.  ١
  ۔۵۴٨ص ٢۔ تفسير نور الثقلين ، جلد  2

  من حرم اور خدا کا پر ا“ غير ذی زرع ” -۔ وادی ۵

اور خدا کا پر امن حرم : جو لوگ مکہ گئے ہيں وه اچھی طرح جانتے ہيں کہ خانٔہ خدا مسجد “ غير ذی زرع ” -۔ وادی ۵
حرام اور پورا مکہ مکرمہ چند خشک اور بے ٓاب و گياه پہاڑوں کے درميان واقع ہے ۔ گويا پتھروں کو پہلے ايک چلتے 

انھيں ان کی جگہ پر نصب کيا گيا ہے ۔ حاالنکہ يہ خشک اور جال دينے والی زمين ہوئے تنور ميں بھونا گيا ہے اور پھر 
عبادت کا عظيم ترين مرکز اور روئے زمين پر توحيد کا اولين مرکز ہے عالوه ازيں خدا کا حرم امن ہے اور جيسا کہ ہم نے

  کہا ہے امنيت تکوينی کا بھی حامل ہے اور امنيت تشريعی کا بھی ۔
وں کے ذہنوں ميں اس مقام پر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ خدائے تعالٰی نے ايسا مرکز ايسی سر زمين پر کيوں بنايابہت سے لوگ

۔ اس سلسلے ميں حضرت علی عليہ السالم نے خطبہ قاصعہ ميں نہايت خوبصورت اور عمده الفاظ ميں اس کا فلسفہ بيان 
  فرمايا ہے :۔

ولو اراد سبحانہ ان  ٠٠٠٠٠٠بين جبال خشنہ و رمال دمثة ٠٠٠٠٠٠٠تائق الدنيا مدراً وضعہ باوعر بقاع االرض حجراً و اقل ن
يضع بيتہ الحرام و مشاعره العظام بين جنات و انھار و سھل وقرار جم االشجار ، دانی الثمار ، ملتف البنی ، متصل القری ، بين

اظرة و طرق عامره لکان قد صغر قدر الجزاء برة سمراء و روضة خضراء ، و ارياف محدقہ ، و عراص مغدقة و رياض ن
علی حسب ضعف البالء ، ولو کان االساس محمول عليھاو االحجار المرفوع بھا، بين زمردة خضراء و ياقوتة حمراء ، ونور 
ن وضياء ، لخفف ذالک مصارعة الشک فی الصدور ، و لوضع مجاھدة ابليس عن القلوب ، ولنفی معتلج الريب من الناس ، و ٰلک
 هللا يختبر عباده بانواع الشدائد ، و يتعبدھم بانواع المجاھد ويبتليھم بضروب المکارة ، اخراجا للتکبرمن قلوبھم ، و اسکاناً للتذلل

  فی نفوسھم ، و ليجعل ٰذلک ابوابا ً فتحا ً الٰی فضلہ ، و اسباباً ذلال لعفوه۔
  اه زمين ، سخت پہاڑوں اور ريگستانی عالقے ميں قرار ديا ہے ۔خدا نے اپنا گھر سنگالخ ترين عالقے ، نہايت بے آب و گي

هللا تعالٰی چاہتا تو اپنا گھر اور احرام اور حج جيسی عظيم عبادت کا مقام کسی ايسے عالقے ميں بنا سکتا تھا کہ جہاں باغات 
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وں کی فراوانی ہوتی ، ارد گرد ہوتے ، نہريں بہہ رہی ہوتيں ، زمين ہموار ہوتی ، ہر طرف درخت ہوتے ، جہاں پھلوں پھول
محالت اور ٓابادياں ہوتيں گندم کے کھيت ہوتے سبزه ہی سبزه ہوتا ، خونصورت کيارياں ہوتيں ، پانی سے سيراب چمن ہوتے 

  ، شاداب گلستان ہوتے اور ٓاباد شاہرا ہيں ہوتيں ۔
  جزا بھی اسی قدر کم ہوتی ۔ ليکن عظيم حج اور عبادت کی ٓازمائش جس قدر سہل اور ٓاارام وه ہوتی اجر و

نيز ااگر خدا چاہتا تو کعبہ کے ستون اور اس کی عمارت کے پتھر سبز زمرد اور سرخ ياقوت کے ہوتے جن سے روشنی 
پھوٹتی ليکن يہ چيز سينوں سے شک وشبہات کا ٹکرأو کم کر ديتی اور دلوں سے شيطان کی دوڑ دھوپ کا اثر زايل کر ديتی

کے خلجان دور کر ديتی مگر هللا اپنے بندوں کو گوناگوں سختيوں سے ٓازماتا ہے اور ان سے ايسی اور لوگوں سے شکوک 
عبادت کا خواہاں ہے جو طرح طرح کی مشقتوں سے بجا گئی ہو اور اور انھيں قسم قسم کی نا گواريوں سے جانچتا ہے تاکہ 

عجز و فروتنی کو جگہ دے اور يہ کہ اس ٓازمايش ان کے دلوں سے غرور تکبر کو نکال باہر کرے اور ان کے نفوس ميں 
کی راه سے اپنے فضل و امتنان کے کھلے ہوئے دروازوں تک انھيں پہونچائے اور سے اپنی معافی اور بخشش کا ٓاسان 

  1وسيلہ قرار دے ۔
..............  

  ۔١٩٢۔نہج البالغہ خطبہ قاصعہ ، خطبہ 1

  ۔حضرت ابراہيم (عليه السالم) کی سات دعائيں ۶

۔حضرت ابراہيم (عليه السالم) کی سات دعائيں ۔: زير نظر ٓايات ميں توحيد و دعاکے ہيرواور بتوں ، بت پرستی اور ظالموں۶
  کے خالف قيام کرنے حضرت ابراہيم (عليه السالم) کی بارگاه خدا ميں سات دعائيں مذکورہيں ۔

  حيدی معاشرے کے عظيم مرکز شہر مکہ کی امنيت کے بارے ميں ہے اور يہ دعا ء نہايت معنی خيز ہے ۔پہلی دعاء : تو
  دوسری دعاء : بتوں کی پرشتش سے دور رہنے کے بارے ميں ہے کہ جو تمام دينی عقائد اور پروگراموں کی اساس ہے ۔

ام لوگوں اور خدا پرستوں کے قلبی ميالن اور تيسری دعاء : ان کی اوالد اور ان کے مکتب کے پيرو کاروں کی طرف تم
  فکری رجحان کے بارے ميں ہے کہ جو معاشرے ميں کسی انسان کا عظيم ترين سرمايہ ہو سکتا ہے ۔

چوتھی دعاء : شکر گزاری کے مقدمہ کے طور پر اور خالق نعمات کی طرف مزيد توجہ کے جزبہ سے انواع و اقسام کے 
  بارے ميں ہے ۔ثمرات سے بہره مند ہونے کے 

پانچويں دعاء : قيام نماز کی توفيق کے متعلق ہے اور يہ انسان کے خدا کے ساتھ عظيم ترين رشتہ کی عالمت ہے اور يہ 
  دعا حضرت ابراہيم (عليه السالم) صرف اپنے لئے نہيں بلکہ اپنی اوالد کے لئے بھی کرتے ہيں ۔

انتے ہيں کہ خدا وه دعا قبول کرتا ہے کہ جو پاک دل اور بے آالئش چھٹی دعاء : قبوليت دعاء کے بارے ميں ہے اور ہم ج
  روح سے نکلے ۔

ساتويں دعاء : اور حضرت ابراہيم (عليه السالم) کا ٓاخری تقاضا اس بارے ميں ہے کہ اگر ان سے کوئی لغزش سر زد ہوئی 
طرح روز قيامت ان کے ماں باپ اور  ہے تو بخشنے واال اور مہربان خدا انہيں اپنے لطف و بخشش سے نوازے اور اسی

  تمام مومنين کو اپنے لطف و رحمت سے بہره ور کرے ۔
اس طرح حضرت ابراہيم (عليه السالم) کی سات دعائيں امنيت سے شروع ہوتی ہيں اور مغفرت و بخشش پر تمام ہوتی ہيں ۔ 

پنے لئے تقاضا نہيں کرتے بلکہ دوسروں کے يہ امر جاذب نظر ہے کہ ان دعأوں ميں حضرت ابراہيم (عليه السالم) صرف ا
  لئے بھی طلب کرتے ہيں کيونکہ مرداِن خدا کبھی بھی صرف اپنے لئے نہيں سوچتے ۔

  ۔ کيا ابراہيم (عليه السالم)اپنے باپ کے لئے دعاء کررہے ہيں ؟ ٧
ٓازر بت پرست تھا اور جيسا کہ قرٓان ۔ کيا ابراہيم (عليه السالم)اپنے باپ کے لئے دعاء کررہے ہيں ؟ اس ميں شک نہيں کہ ٧

کہتا ہے کہ اس کی ہدايت کے لئے حضرت ابراہيم کی کوششيں موثر ثابت نہ ہو سکيں اور اگر ہم يہ مان ليں کہ ٓازر حضرت
کی ابراہيم (عليه السالم) کا باپ تھا تو يہ سوال سامنے ٓائے گا کہ ان ٓايات ميں حضرت ابراہيم (عليه السالم) اس کی بخشش 

دعاء کيوں کر رہے ہيں حاالنکہ قرٓان صراحت سے مومنين کو مشرکين کے لئے استغفار کرنے سے روکتا ہے ۔ ( توبہ 
  ۔) ١١٣۔

يہاں سے واضح ہوجاتا ہے کہ ٓازر کو حضرت ابراہيم (عليه السالم) کا باپ نہيں سمجھا جا سکتا اور يہ جو علماء نے کہا ہے
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چچا کے لئے بھی بوال جاتا ہے ، زير بحث ٓايات کو ملحوظ نظر رکھا جائے تو يہ بات  اب عربی زبان ميں کبھی” کہ لفظ 
  پوری طرح قابل و قبول معلوم ہوتی ہے ۔

کہ جو زير بحث ٓايات ميں بھی “ والد ” مينفرق ہے ۔ لفظ “ والد ” اور “ اب ” خالصہ يہ عربی لغت کے اعتبار سے لفظ 
کہ جو ٓازر کے متعلق ٓايا ہے چچا کے معنی ميں استعمال ہو “ اب ” ں ہے ليکن لفظ استعمال ہوا ہے صرف باپ کے معنی مي

  سکتا ہے ۔
مندرجہ باال ٓايات اور سوره توبہ کی ٓايات کہ جن ميں مشرکين کے استغفار کی ممانعت کی گئی ہے کو باہم مال کر ديکھا 

  1ليه السالم) کا باپ نہيں تھا ۔ جائے تو ہم نہ نتيجہ نکالتے ہيں کہ ٓازر يقينا حضرت ابراہيم (ع
..............  

 ۔ ( اردو ترجمہ ) کی طرف رجوع فرمائيں ۔ ٢۴٨ص  ۵مزيد وضاحت کے لئے تفسير نمونہ جلد  -1

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   45 -42سوره ابراھيم / آيه 

ُرھْم لِيَْوٍم تَْشَخُص فيِہ ااْلَْٔبصاُر ۔۴٢ ا يَْعَمُل الظَّالُِموَن ٕاِنَّما يَُؤخِّ َ غافِالً َعمَّ   ۔۔ َو ال تَْحَسبَنَّ هللاَّ
  ۔ ُمْھِطعيَن ُمْقِنعی ُرُؤِسِھْم ال يَْرتَدُّ ٕاِلَْيِھْم طَْرفھُْم َو أَْفئَِدتُھُْم ھَواء ٌ ۔۴٣
ْرنا ٕاِلی ٔاََجٍل قَريٍب نُجِ ۴۴ ُسَل ٔاَ َو لَْم تَُکونُوا ْب َدْعَوتََک َو نَتَّبِِع الرُّ ۔ َو ٔاَْنِذِر النَّاَس يَْوَم يَأْتيِھُم اْلَعذاُب فَيَقُوُل الَّذيَن ظَلَُموا َربَّنا ٔاَخِّ

  ٔاَْقَسْمتُْم ِمْن قَْبُل ما لَُکْم ِمْن َزواٍل۔
  َْٔمثاَل۔۔ َو َسَکْنتُْم فی َمساِکِن الَّذيَن ظَلَُموا ٔاَْنفَُسھُْم َو تَبَيََّن لَُکْم َکْيَف فََعْلنا بِھْم َو َضَرْبنا لَُکُم ااْل ۴۵

  ترجمہ
کے اعمال سے غافل ہے ( ايسا نہيں ہے بلکہ اس نے ) ان کے لئے ( سزا کو ) اس  ۔ اور يہ گمان نہ کرکہ خدا ظالموں۴٢

  دن کے لئے موخر کيا ہے کہ جس دن ( خوف و وحشت کے مارے ) ٓانکھيں پتھرا جائيں گی ۔
۔ وه گردنيں اوپر کی اور سر اٹھائے ہوں گے اور ان کی ٓانکھيں بے حرکت ہوکر ره جائيں گی ( کيونکہ وه جدھر  ۴٣

  ديکھيں گے عذاب کی نشاياں نظر ٓائيں گی ) اور ان کے ( ڈوبتے ہوئے ) دل بالکل ويران ہونگے ۔
۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرأو جس روز عذاب الھی ان کی طرف ٓائے گا وه دن کہ جب ظالم کہيں گے : پروردگارا ! ۴۴

ليں اور رسولوں کی اتباع کر ليں ( ليکن انہيں  ہميں تھوڑی سی مدت کے لئے مہلت دے دے تا کہ ہم تيری دعوت قبول کر
  فوراً جواب ديا جائے گا کہ ) کيا پہلے تم قسم کھا کر نہ کہتے تھے کہ تمہارے لئے زوال و فنا نہيں ہے ۔

۔ ( کيا وه تمہی نہ تھے کہ ) جنہوں نے ان لوگوں کے گھروں ( اور محالت ) ميں سکونت اختيار کی کہ جنہوں نے اپنے ۴۵
ظلم کيا تھا جبکہ تم پر يہ امر ٓاشکار ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کيا سلوک کيا اور ہم نے تم سے ( گزشتہ لوگوں اوپر 

  کے انجام کی ) مثاليں بيان کردی تھيں ( پھر بھی تم بيدار نہ ہوئے ) ۔

  تفسير 
  

  جس روز ٓانکھيں پتھرا جائيں گی 

ں گفتگو تھی ۔ اسی مناسبت سے زير نظر ٓايات ميں ظالموں اور ستم گروں کی گزشتہ ٓايات ميں يوم حساب کے بارے مي
کيفيت مجسم کی گئی ہے اور ان کے انجام کی ايسی تصوير کشی کی گئی ہے کہ جو ہال دينے والی اور بيدار کرنے والی 
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  ہے ۔ ضمناً مسائل معاد کے اس حصہ کے ذکر سے گزشتہ مباحث توحيد کی تکميل بھی ہوتی ہے ۔
پہلے ظالموں اور ستم گروں کو تہديد کی گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : اے پيغمبر ! کہيں يہ گمان نہ کرنا کہ خدا ظالموں اور 

  ستم گروں کے کام سے غافل ہے ۔
  

ا يَْعَمُل الظَّالُِموَن ) ۔ َ غافاِلً َعمَّ   (و ال تَْحَسبَنَّ هللاَّ
تے ہيں کہ اگر اس عالم کا کوئی عادل خدا ہے تو پھر اس نے ظالموں کو يہ بات در حقيقت ان لوگوں کا جواب ہے کہ جو کہ

کيوں ان کی حالت پر چھوڑ رکھا ہے ۔ کيا وه ان کی حالت سے غافل ہے يا پھر کيا وه جانتا تو ہے ليکن انہيں روکنے کی 
  قدرت نہيں رکھتا ؟

ر وه انہيں فوراً سزا نہيں ديتا تو اسک کی وجہ يہ اس سوال کے جواب ميں قرٓان کہتا ہے کہ خدا ہر گز غافل نہيں ہے ۔ اگ
ہے کہ يہ جہان ميدان عمل ہے اور يہ انسان کی ٓازمائش و پر ورش کا مقام ہے اور يہ مقصد ٓازادی عمل کے بغير پورا نہيں 

  ہو سکتا ۔ ليکن ٓاخر کا ان کا يوم حساب ٓاکے رہے گا ۔
اور عذاب ايسے دن پر اٹھا رکھا ہے جس ميں خوف و وحشت کے مارے  اس کے بعد قرٓان مزيد کہتا ہے : خدا ان کی سزا

ُرھْم لِيَْوٍم تَْشَخُص فيِہ ااْل  َْٔبصاُر ٓانکھيں پتھرا جائيں گی اور ايک نقطہ پر لگی بے حس و حرکت ہو کر ره جائيں گی ( ٕاِنَّما يَُؤخِّ
  ) ۔

باعث يہ ستمگر اپنی گردنيں اوپر اٹھائے ہوئے  اس روز کی سزا اور عذاب اس قدر وحشت ناک ہو گا کہ شدت خوف کے
ہوں گے يہاں تک کہ ان کی پلکيں بھی حرکت نہ کريں گی اور شدت اضطراب سے ان کے دل ويران ہو جائيں گے ( 

  ُمْھِطعيَن ُمْقنِعی ُرُؤِسِھْم ال يَْرتَدُّ ٕاِلَْيِھْم طَْرفھُْم َو ٔاَْفئَِدتُھُْم ھَواء ) ۔
  ه سے ہے اور اس کا معنی ہے ٓانکھوں کا بے حرکت ہوکر ايک ہی نقطہ پر جم کر ره جانا ۔کے ماد“ شخوص ” تشخص 

کے ماده سے گردن اونچی کرنے کے معنی ميں ہے ۔ بعض نے اسے تيز ہونے کے معنی ميں ليا ہے“ اھطاء “ ” مھطعين ”
ت کے ديگر حصوں کی طرف توجہ اور بعض نے کہا ہے کہ يہ ذلت و عجز کے ساتھ ديکھنے کے معنی ميں ہے ليکن ٓاي

  کرنے سے پہال معنی ہی زياده مناسب معلوم ہوتا ہے ۔
  کے ماده سے ٓاسمان کی طرف سر بلند کرنے کے معنی ميں ہے ۔“ اقناع “ ” مقنعی ”

گويا مردوں کی  کا مفہوم يہ ہے کہ وحشت کے مارے ان کی پلکيں ايک دوسرے سے نہيں ٹکراتيں“ ال يَْرتَدُّ ٕاِلَْيِھْم طَْرفھُمْ ” 
  ٓانکھوں کی طرح بے کار ہو چکی ہيں ۔

ان کے دلوں کے ويران ہونے کی طرف اشاره ہے ۔ بالکل اسی طرح جيسے ہم کہتے ہيں کہ فالں شخص “َو ٔاَْفئَِدتُھُْم ھَواء ”
ديں گے کہ انہيں نے مجھے وحشت ناک خبر سنائی تو اچانک ميرا دل بيٹھ گيا اور ويران ہو گيا ۔ گويا وه يوں حواس کھو 

کسی چيز کی ہوش نہ رہے گی يہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائيں گے گويا ان ميں نہ دل ہے نہ جان ، کوئی 
  چيز انہيں ياد نہيں ۔

  يہاں ان کی پانچ صفات بيان کی گئی ہيں :۔
  ٓانکھوں کا خيره ہونا ،
  گردنوں کا اونچا ہونا ،

  سر کا بلند ہونا ،
  جھپک سکنا اورپلکيں نہ 

  سب کچھ بھول جانا ۔
يہ اضطراب و وحشت کے عالم کی انتہائی عمده اور بولتی ہوئی تصوير کھينچی گئی ہے ۔ اس روز ظالموں کی يہ حالت 

ہوگی ۔ وه ظالم کہ جو غرور تکبر ميں ہر چيز کا مذاق اڑاتے اور تمسخر کرتے تھے ۔ اس دن ان کی بے چارگی کا يہ عالم 
يں بھی نہ جھپک سکيں گے ۔ ان ہولناک مناظر سے ٓانکھيں چرانے کے لئے ٓاسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے ہوںہوگا کہ پلک

  گے کيونکہ وه جدھر بھی ديکھيں گے وحشت ناک مناظر ان کے سامنے ہوں گے ۔
وز عقل و يہی وه لوگ ہيں جو اپنے ٓاپ کو عقل کل خيال کرتے تھے اور دوسروں کو بے عقل تصور کرتے تھے ۔ اس ر

ہوش گنواں بيٹھےں گے اور ديوانے معلوم ہوں گے بلکہ ان کی ٓانکھيں مردوں کی ٓانکھوں کی طرح ويران اور بے حرکت 
  ہوں گی ۔

واقعاً جب قرٓان کسی منظر کی تصوير کشی کرتا ہے تو نہايت مختصر عبارت ميں کامل ترين تصوير پيش کرديتا ہے ۔ زير 
  ے ۔نظر ٓايت بھی اس کا نمونہ ہ
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اس کے بعد اس لئے کہ يہ نہ سمجھا جائے کہ خدائی عذاب کسی خاص گروه سے مربوط ہے خدا تعالٰی اپنے پيغمبر کو ايک
عمومی حکم ديتا ہے : تمام لوگوں کو اس دن سے ڈرا جس دن پروردگار کا درد ناک عذاب بد کاروں کا رخ کرے گا ، جس 

ھيں گے تو پريشان ہوں گے اور ان کی تالفی کے لئے سوچيں گے اور وقت ظالم اپنے اعمال کے وحشت ناک نتائج ديک
ْرنا عرض کريں گے : پروردگارا !ہميں کچھ دير کی مہلت دے دے ( َو ٔاَْنِذِر النَّاَس يَْوَم يَأْتيِھُم اْلَعذاُب فَيَقُوُل الَّذيَن ظَ  لَُموا َربَّنا أَخِّ

نُِجْب “ ( ہم تيری دعوت قبول کريں اور تيرے رسولوں کی پيروی کريں ” اتے ہوئے ٕاِلی ٔاََجٍل قَريب) ۔ تا کہ اس سے فائده اٹھ
ُسَل ) ۔   َدْعَوتََک َو نَتَّبِِع الرُّ

ليکن فورا ً ان کی بات مسترد کر دی جائے گی اور انہيں ہولناک پيغام ديا جائے گا کہ ايسا ہونا اب محال ہے ، عمل کا دور 
ٔاَ َو لَْم تَُکونُوا ٔاَْقَسْمتُْم “ ( تھے جو قسم کھايا کرتے تھے کہ تمہاری طاقت زوال پذير نہيں ہے کيا تم ہی نہ ” ختم ہو چکا ہے 

  ِمْن قَْبُل ما لَُکْم ِمْن َزواٍل) ۔
فَُسھُْم ) ۔ تم وہی نہيں جو ان کے گھروں اور محالت ميں رہتے تھے جنہوں نے ظلم کيا تھا (َو َسَکْنتُْم فی َمساِکِن الَّذيَن ظَلَُموا ٔاَنْ 
تم سے  جبکہ تم پر حقيقت ٓاشکار ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کيا سلوک کيا ( َو تَبَيََّن لَُکْم َکْيَف فََعْلنا بِھْم ) ۔ اور ہم نے

  گزشتہ امتوں کی ہال دينے والی مثاليں بيان کيں
  

  ( َو َضَرْبنا لَُکُم ااْلَْٔمثال ) ۔
ں سے کوئی بھی تم پر اثر انداز نہ ہو اور تم نے اسی طرح اپنے شرمناک اعمال اور طلم و ليکن ان عبرت انگيز درسوں مي

ستم کا سلسلہ جاری رکھا اور اب جبکہ تم الہی کيفر کردار کو پہنچے ہو تو مہلت دئے جانے کا تقاضا کر رہے ہو۔ کيسی 
  مہلت ؟ اب موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے ۔

  چند اہم نکات 
  

  کرم سے خطاب کيوں ہے ؟ ۔ پيغمبر ا١

۔ پيغمبر اکرم سے خطاب کيوں ہے ؟ اس ميں شک نہيں کہ پيغمبر کبھی تصور بھی نہيں کرتے کہ خدا ظالموں کے کام ١
سے غافل ہے ليکن اس کے باوجود زير نظر ٓايات ميں رسول هللا سے خطاب کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : کہيں يہ گمان نہ 

  عمال سے غافل ہے ۔کرنا کہ خدا ظالموں کے ا
يہ در حقيقت بالواسطہ طور پر دوسروں کو پيغام ديا گيا ہے اور يہ بھی فصاحت کا ايک فن ہے کہ کبھی کسی ايک شخص 

  کو مخاطب کيا جاتا ہے ليکن مراد دوسرا شخص يا ديگر اشخاص ہوتے ہيں ۔
فکر نہ کرو ہم ” کسی قصور وار سے کہتے ہيں :  عالوه از ايں يہ تعبير در اصل تہديد کے لئے کنايہ ہے ۔ مثال ً کبھی ہم

  يعنی موقع پر ہم تيرا حساب چکائيں گے ۔“ تيری تقصيريں بھول چکے ہيں 
بہر حال اس دنيا کی اساس اس پر ہے کہ تمام افراد کو کافی حد تک مہلت دی جائے تاکہ جو کچھ ان کے اند ر ہے ظاہر ہو 

يع ہو ۔ يہ اس لئے ہے کہ کسی کے لئے عذر و بھانہ باقی نہ رہے اور سب کو باز جائے اورٓازمايش اور تکامل کا ميدان وس
  گشت ، اصالح اور تالفی کا موقع ديا جائے ۔ اسی لئے گنہگاروں کو مہلت دی جاتی ہے ۔

  سے کون سا دن مراد ہے ؟ “ يوم ياتيھم العذاب ” ۔ ٢
ظر ٓايات ميں ہم نے پڑھا ہے کہ رسول هللا کو اس بات پر مامور سے کون سا دن مراد ہے ؟ زير ن“ يوم ياتيھم العذاب ” ۔ ٢

کيا گيا ہے کہ وه لوگوں کو اس دن سے درائيں جس دن عذاب ان کی طرف ٓائے گا ۔ اس دن سے کونسا دن مراد ہے ، اس 
  سلسلے ميں مفسرين نے تين احتماالت ذکر کئے ہيں :

  پہال ۔ يہ کہ يہ قيامت کا دن ہے ۔
  يہ موت ٓانے کا دن ہے کہ جس دن عذاب الہی کا مقدمہ ظالموں کا رخ کرے گا ۔دوسرا ۔يہ کہ 

تيسرا ۔يہ کہ کچھ دنياوی سزأوں کے نزول کا دن ہے ۔ مثال ً جس روز قوم لوط ، قوم عاد و ثمود ، قوم نوح اور فرعونيوں پر 
ان ہوئے يا زلزلوں سے تباه ہوئے ، يا شديد عذاب ہوا ۔ يہ لوگ دريا کی دھاڑتی ہوئی موجوں کا شکار ہوئے ، يا غرِق طوف

  ويران گر ٓاندھيوں سے برباد ہوئے ۔
اگر چہ بہت سے مفسرين نے پہلے احتمال کو ترجيح دی ہے ليکن بعد ميں ٓانے والے جملے واضح طور پر تيسرے احتمال 
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ں ۔ اور ان کا شکار ہونے والے کہتے کو تقويت ديتے ہيں اور نشاندہی کرتے ہيں کہ مراد دنياوی نوبود کرنے والے عذاب ہي
  ہيں کہ پروردگارا ! ہميں تالفی کے لئے تھوڑی سی مہلت دے دے ۔

(ہميں تاخير ميں ڈال دے ) ۔ يہ تغير دنياوی زندگی جاری رکھنے کی درخواست کے لئے واضح قرينہ ہے ۔ اگر “ اخرنا ” 
ا چاہيے تھا : خدا وندا : ہميں دنيا کی طرف لوٹا دے ، جيسا کہ وه يہ بات روز قيامت ٓاثار عذاب ديکھ کر کہتے تو انہيں کہن

  ميں ہے : ٢٧سوره انعام کی ٓايہ 
  ْؤِمنين۔َو لَْو تَری ٕاِْذ ُوقِفُوا َعلَی النَّاِر فَقالُوا يا لَْيتَنا نَُردُّ َو ال نَُکذَِّب بِآياِت َربِّنا َو نَُکوَن ِمَن اْلمُ 

کہ جب وه ٓاگ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو تو ديکھے گا کہ وه کہتے ہيں : کاش ! ہم دنيااگر تو انہيں سد عالم ميں ديکھے 
کی طرف پلٹ جاتے اور اپنے پروردگار کی ٓايات کی تکذيب نہ کرتے اور ہم مومنين ميں سے ہوجاتے ( تو تجھے ان کی 

  حالت پر افسوس ہوگا ) ۔
  ديا گيا ہے : کيونکہ فورا ً بعد والی ٓايت ميں ان کا جواب اس طرح

وا لَعاُدوا ِلما نُہُوا َعْنہُ َو ٕاِنَّہُْم لَکاِذبُوَن ۔   َو لَْو ُردُّ
  يہ جھوٹ کہتے ہيں اگر لوٹ بھی جائيں تو انہيں اعمال ميں مشغول ہو جائيں گے جن سے انہيں روکا گيا ہے ۔

وال تحسبن ”لئے ہے جبکہ اس سے پہلی ٓايت يہاں ايک سوال سامنے ٓاتا ہے ، وه يہ کہ اگر يہ ٓايت عذاب دنيا سے ڈرانے کے
ميں تو عذاب ٓاخرت سے ڈرايا گيا ہے تو يہ امر ايک دوسرے سے کس طرح سے مناسبت رکھتا ہے ؟ نيز لفظ “ --هللا غافالً 

  ۔اس بات کی دليل ہے کہ انہيں صرف قيامت ميں سزا دی جائے گی اور وہاں ان پر عذاب ہوگا نہ کہ اس دنيا ميں “ انما ” 
ليکن اس نکتہ کی طرف توجہ سے جواب واضح ہو جاتا ہے کہ وه سزا اور عذاب کہ جس ميں کسی قسم کا تغير نہيں ہے 

عذاب قيامت ہے جو سب ظالموں کو الحق ہوگا ليکن دنياوی سزائيں ايک تو عموميت نہيں رکھتيں اور دوسرا بازگشت کے 
  بھی قابل ہيں ۔

باه کن دنياوی عذاب مثالً وه المناک عذاب جو قوم نوح يا ٓال فرعون اور ان جيسے اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ت
لوگوں کو دامن گير ہوا ۔ ايسا عذاب شروع ہوجائے تو توبہ کے دروازه بند ہو جاتے ہيں اور لوٹ ٓانے کے تمام راستے بند ہو

کرتے ہيں تو اظہار پشيمانی کرتے ہيں ليکن يہ جاتے ہيں ۔ اس کی وجہ يہ ہے کہ جب گنہگار لوگ ايسی سزأو ں کا سامنا 
در حقيقت ايک اضطراری ندامت ہوتی ہے جس کا کوئی وزن نہيں ۔ لہذا ايسا عذاب شروع ہونے سے پہلے تالفی کے در 

  ١پے ہونا چاہيے ۔ 
..............  

  ع فرمائيں ۔۔ کی تفسير کی طرف رجو١٨مزيد وضاحت کے لئے تفسير نمونہ جلد سوم سوره نساء ٓايہ -1

  ۔ مہلت کا تقاضا کيوں قبول نہيں کيا جاتا ؟ ٣

۔ مہلت کا تقاضا کيوں قبول نہيں کيا جاتا ؟ قرٓان مجيد کی مختلف ٓايات ميں ہے کہ برے عمل کرنے والے اور ظالم مختلف ٣
۔ ان ميں سے بعض  مواقع پر تقاضا کريں گے کہ انہيں اپنے گزشتہ کی تالفی کے لئے پھر سے دنياوی زندگی مل جائے

جس کی طرف ہم نے سطور باال ميں اشاره کيا ہے ۔ بعض  - ٢٨ٓايات روز قيامت سے مربوط ہيں مثالً سوره انعام کی ٓايہ 
  ۔ اس ميں فرمايا گياہے :٩٩ديگر ٓايات وقت موت ٓا پہنچنے سے مربوط ہيں مثال ً سوره مومنون کی ٓايہ 

  ن لعلی اعمل صالحاً فيما ترکتحتی اذا جاء احدھم الموت قال رب ارجعو
يہی حالت رہتی ہے يہاں تک کہ جب کہ کسی کی موت کا وقت ٓا پہنچتا ہے تو وه عرض کرتا ہے : خدا وندا! مجھے پلٹا دے 

  ۔ شايد ميں اپنے کئے کی تالفی کر سکوں اور عمل صالح انجام دوں ۔
بحث ٓايات ميں ہے کہ نزول عذاب کے وقت ظالم مہلت کا کچھ ٓايات تباه کن عذاب کے موقع سے مربوط ہيں ۔ مثال ً زير 

  تقاضا کريں گے ۔
يہ امر توجہ طلب ہے کہ ان تمام مواقع پر جواب نفی ميں ہے ۔ اس کی دليل واضح ہے کيونکہ ان ميں سے کوئی تقاضا بھی 

ن افراد کو الحق ہوگی ۔ ان حقيقی نہيں ہے يہ سب اس اضطراری حالت اور انتہائی پريشانی کا رد عمل ہےں جو ان بت تري
  کے يہ تقاضے کسی داخلی انقالب اور زندگی ميں تغير کے لئے عزم حقيقی کی دليل نہيں ہيں ۔

يہ تو بالکل ان مشرکين کی سی حالت ہے جو دريأوں کے ہولناک گردابوں ميں پھنس جائيں تو بڑے خلوص سے خدا کو 
  تک پہنچتے ہی سب کچھ بھول جاتے ہيں ۔پکارتے ہيں ليکن طوفان رکتے ہی اور ساحل نجات 
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  اسی لئے قرٓان مذکوره ٓايات ميں صراحت سے کہتا ہے :
  ولو ردو العادوا لما نھو عنہ

اگر يہ معمول کی زندگی کی طرف لوٹ جائيں تو پھر وہی طرز عمل جاری رکھيں گے ان کی روش ميں تبديلی پيدا نہ ہوگی
  ۔

 تھی وسواب بھی ہے ۔ يعنی ۔ وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

   52 -46سوره ابراھيم / آيه 
  

ِ َمْکر ھُْم َو ٕاِْن کاَن َمْکُرھُْم لِتَُزوَل ِمْنہُ اْلِجباُل ۔۴۶   ۔ َو قَْد َمَکُروا َمْکَرھُْم َو ِعْنَد هللاَّ
َ َعزيٌز ُذو انتِقاٍم ۔۴٧ َ ُمْخلَِف َوْعِدِه ُرُسلَہُ ٕاِنَّ هللاَّ   ۔ فاَل تَْحَسبَنَّ هللاَّ
ِ اْلواِحِد اْلقَھَّاِر ۔۴٨ َّ ِ   ۔ يَْوَم تُبَدَُّل ااْلَْٔرُض َغْيَر ااْلَْٔرِض َو السَّماواُت َو بََرُزوا 
نيَن فِی ۴٩   ااْلَْٔصفاِد ۔۔ َو تََری اْلُمْجِرميَن يَْوَمئٍِذ ُمقَرَّ
  ۔ َسرابيلُھْم ِمْن قَِطراٍن َو تَْغشی ُوُجوھھُُم النَّاُر ۔۵٠
َ َسريُع اْلِحساِب ۔۵١ ُ ُکلَّ نَْفٍس ما َکَسبَْت ٕاِنَّ هللاَّ   ۔ لِيَْجِزَی هللاَّ
  ذَّکََّر ٔاُولُوا ااْلَْٔلباِب ۔۔ ھذا باَلٌغ لِلنَّاِس َو لِيُْنَذُروا بِِہ َو لِيَْعلَُموا ٔاَنَّما ھَُو ٕاِلہٌ واِحٌد َو لِيَ ۵٢

  ترجمہ
۔ انہوں نے اپنا پورا مکر کيا اور ان کے سارے مکر ( اور سازشيں ) خدا کے سامنے ٓاشکار ہيں اگر چہ ان کے مکر ۴۶

  سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائيں ۔
ں سے کئے ہيں کيونکہ خدا ۔ اور يہ گمان نہ کرنا کہ خدا ان وعدوں کی خالف ورزی کرے گا جو اس نے اپنے رسولو۴٧

  قادر و منتقم ہے ۔
۔ وه دن کہ جب يہ زمين دوسری زمين ميں بدل جائے گی اور ٓاسمان ( دوسرے ٓاسمانوں ميں ) تبديل ہو جائيں گے اور ۴٨

  خدائے واحد و قہار کی بارگاه ميں ظاہر ہوں گے ۔
ايسے طوق و زنجير جن سے ان کے ہاتھ اور گردنيں ۔ اور تو اس دن مجرموں کو اکھٹا طوق و زنکير ميں ديکھے گا (  ۴٩

  اکھٹی بندھی ہونگی ) ۔
  ۔ اور ان کا لباس قطران ( جالنے واال چپکا ہوا بدبد دار ماده ) کا ہوگا اور ان کے چہروں کو ٓاگ ڈھانپ لے گی ۔۵٠
  حساب ہے ۔۔ تا کہ خدا ہر شخص کو جو کچھ اس نے انجام ديا ہے اس کی جزا دے کيونکہ خدا سريع ال۵١
۔ يہ ( قرٓان ) ( سب ) لوگوں کے لئے اعالن ہے تا کہ سب کو تہديد ہو جائے اور ( سب ) جان ليں کہ وه اکيال معبود ہے ۵٢

  نيز اس لئے کہ صاحبان عقل (اور غور و فکر کرنے والے ) نصيحت حاصل کريں ۔

  تفسير 
  

  ظالموں کمزور سازشيں 

زأوں کی طرف اشاره ہو چکا ہے ۔ ان ٓايات ميں بھی پہلے ان کے بعض کاموں کی طرف گزشتہ ٓايات ميں ظالموں کی کچھ س
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  اشاره کيا گيا ہے اور پھر ان کے لئے بعض سخت اور دردناک سزأوں کا ذکر ہے ۔
  ھُْم ) ۔پہلی ٓايت ميں ہے : انہوں نے مکر کيا اور جس قدر ان سے بن پڑتا تھا سازش اور شيطنت کی (َو قَْد َمَکُروا َمْکرَ 

خالصہ يہ کہ تيرے دشمنوں نے اسالم کو مٹانے اور نابود کرنے کے لئے کوئی دقيقہ فرو گزاشت نہ کيا ۔ ڈرانے دھمکانے 
  سے لے کر اذيت و ٓازار اور قتل کی سازش کی ۔ نيز وه پرا پيکنڈه کرتے رہے اور طرح طرح کی تہمتيں لگاتے رہے ۔

ِ َمْکر ليکن ان سب کے باوجود هللا ان کی تما م سازشوں سے ٓاگاه ہے اور ان کے تمام کام اس کے رکارڈ ميں ہيں (َو ِعْنَد هللاَّ
  ھُْم ) ۔

اگر وه اپنے مکر سے پہاڑوں کو ” بہر حال پريشان نہ ہو ۔ يہ نيرنگياں ، منصوبے اور سازشيں تجھ پر اثر نہيں ڈاليں گی 
  “اپنی جگہ سے ہٹا ديں 

  
  تَُزوَل ِمْنہُ اْلِجباُل ) ۔(َو ٕاِْن کاَن َمْکُرھُْم لِ 

ہر قسم کی چاره جوئی اور چاره انديشی کے معنی ميں ہے ۔ يہ کام کبھی برائی“ مکر ” جيسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہيں 
کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی اس کے بغير۔ اگر چہ موجوده فارسی زبان ميں يہ لفظ پہلے معنی ميں استعمال ہوتا ہے ليکن 

  کے لحاظ سے اس کا معنی عام ہے ۔ يہی وجہ ہے کہ کبھی يہ لفظ خدا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ۔ عربی ادب
ِ َمْکر ھُْم ) کے بارے ميں دو احتمال ذکر کئے ہيں ۔   (َو ِعْنَد هللاَّ

ام منصوبوں بعض مفسرين مثالً عالمہ طبا طبائی نے االميزان ميں کہا ہے کہ اس جملے کا مفہوم يہ ہے کہ خدا ان کے تم
  چالبازيوں اور سازشوں پر پورا احاطہ رکھتا ہے ۔

بعض ديگر مثال ً مرحوم طبرسی نے مجمع البيان ميں کہا ہے کہ مراد يہ ہے کہ ان کے مکر کی سزا خدا کے ہاں ثابت ہے 
ِ َمْکر ھُْم ” لہذا يہ جملہ    وف ہے ۔جو مضاف ہے محذ“ جزاء ” کی تقدی ميں ہے اور لفظ “ َو ِعْنَد هللاَّ

البتہ پہال معنی بال شبہ زياده صحيح ہے کيونکہ يہ ٓايت کے ظاہری مفہوم سے بھی مطابقت رکھتا ہے ۔ اور کسی قسم کے 
  حذف و تقدير کا بھی محتاج نہيں ہے ۔

ہے يہ بھی اسی تفسير کو تقويت ديتا “ اگر چہ ان کا مکر پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہال دے ” پہال جملہ کہ جس ميں ہے ۔
۔يعنی اگر چہ وه منصوبہ بندی اور سازشوں ميں بڑے طاق ہوں ، خدا ان سے زياده ٓاگاه اور زياده قدرت واال ہے اور ان کی 

  سازشوں کو درہم برہم کر ديتا ہے ۔
 دوباره روئے سخن پيغمبر اکرم کی طرف ہے اور ظالموں اور بد کاروں کو دھمکی دی گئی ہے ۔ ارشادہوتا ہے : تم يہ گمان

َ ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَہُ ) ۔ کي ونکہ نہ کرنا کہ خدا نے انبياء سے جو وعده کيا ہے اس کی خالف ورزی کرے گا (فاَل تَْحَسبَنَّ هللاَّ
خدا تو توانا بھی ہے اور ” وعده خالفی تو وه کرتا ہے جو قادر و توانا نہ ہو يا سزا و انتقام اس کی لغت ميں نہ ہو ليکن 

َ َعزيٌز ُذو انتِقاٍم ) ۔ صاحب انتقام   بھی (ٕاِنَّ هللاَّ
کی تکميل کرتی ہے ۔ يعنی اگر تم ديکھتے ہو “ وال تحسبن هللا غافال ً عما يعمل الظالمون”يہ ٓايت در حقيقت ايک گزشتہ ٓايت 

لئے کہ وه کہ ظالموں کو مہلت ملی ہوئی ہے تو وه اس لئے نہی ہے کہ پروردگار ان کے اعمال سے غافل ہے اور نہ اس 
 اپنے وعده کی خالف ورزی کرے گا بلکہ ان کے تمام حساب ايک ہی دن چکا دے گا اور انہی عادالنہ طور پر سزا دے گا ۔

موجوده فارسی ميں تالفی کرنا ، کينہ نکالنا اور معاف نہ کرنے کا مفہوم بھی لئے ہوئے ہے ۔ در اصل اس کا “ انتقام ” لفظ 
کا مفہوم سزا دينا اور عذاب کرنا ہی ہے ۔ ايسی سزا کہ جو خدا استحقاق اور عدالت کی بنا پر “ قام انت” يہ معنی نہيں ۔ بلکہ 

دے گا بلکہ انسان کے اعمال کا نتيجہ ہے ۔ کہنے کی ضرورت نہيں کہ اگر خدا کی طرف سے ايسا انتقام نہ ہو تو يہ اس کی 
  حکمت و عدالت کے خالف ہوگا ۔

زا ايسے دن دی جائے گی جبکہ يہ زمين دوسری زمين ميں تبدی لہو جائے گی اور يہ ٓاسمان مزيد فرمايا گيا ہے : يہ س
  دوسرے ٓاسمانوں ميں تبديل ہوجائے گا (يَْوَم تُبَدَُّل ااْلَْٔرُض َغْيَر ااْلَْٔرِض َو السَّماواُت ) ۔

تھ نئے عالم ميں قدم رکھے گا ۔ اس روز ہر چيز تباہی کے بعد پھر سے صورت پذير ہوگی اور انسان نئے حاالت کے سا
اس کی وسعت ، اس کی نعمتيں اور اس کی سزائيں سب ” ايسا عالم کہ جس کی تمام چيزيں اس عالم سے مختلف ہوں گی 

اور اس روز جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے وه سب پوری طرح واحد و قہار خدا کے سامنے ظاہر ہو ” مختلف ہوں گی 
 ِ َّ ِ    اْلواِحِد اْلقَھَّاِر ) ۔جائے گا (َو بََرُزوا 

کا “ برزو ” کے ماده سے فضا اور وسيع جگہ کے معنی ميں ليا گيا ہے ۔ “ ) فراز ” بر وزن “ ( براز ” اصل ميں “ برزو” 
برزو عام ” معنی ايسی فضا اور وسيع عالقہ ميں ہونا ہے کہ جس کا الزمی نتيجہ ظاہر اور ٓاشکار ہونا ہے ۔ اسی وجہ سے 

  کے معنی ميں ٓاتاہے ( غور کيجئے گا ) ۔“ظہور ”  طور پر
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  روز قيامت انسان کے خدا کے سامنے ظاہر ہونے کا کيا معنی ہے ، اس سلسلے ميں مفسرين نے مختلف باتيں کی ہيں ۔
  بہت سوں نے اسے قبروں سے باہر نکالنے کے معنی ميں ليا ہے ۔

۔ ١۶ر باہر کا سب کچھ ظاہر ہوجانا ہو جيسا کہ سوره مومن کی ٓايہ يہ احتمال بھی ہے کہ بروز کا مطلب انسان کے اندر او
  ميں فرمايا گيا ہے : يوم ھم بارزون ال يخفی علٰی هللا منھم شیء

  وه دن کہ جب ان کاسب کچھ ٓاشکار ہو جائے گا اور ان کی کوئی چيز مخفی نہ رہے گی ۔
  ۔ ميں ہے :٩نيز سوره طارق کی ٓايہ 

  يوم تبلی السرائر
  ن کہ جب ہر شخص کے اندرونی اسرارٓاشکار ہو جائيں گے ۔وه د

بہر حال اس حالت ميں خدا کی قہاريت کا ذکر ہر چيز پر اس کے تسلط اور سب کے اندر اور باہر پر اس کے غلبہ کی دليل 
  ہے ۔

ئے گی ؟۔ کيا خدا قبروں يہاں ايک سوال سامنے ٓاتا ہے کہ کيا دنيا ميں کوئی چيز خدا پر مخفی ہے کہ جو وہاں ٓاشکار ہو جا
  ميں مردوں کے وجود سے بے خبرہے ؟ يا کيا وه يہاں انسان کے اندرونی اسرار کو نہيں جانتا ؟

ايک نکتے کی طرف توجہ سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے ۔ وه يہ کہ اس جہان ميں ايک ہمارا ظاہر ہے اور ايک
ی بناء پر يہ اشتباه ہوتا ہے کہ خدا ہمارے باطن کو نہيں جانتا ليکن باطن ۔ بعض اوقات ہامرے علم کے محدود ہونے ک

دوسرے جہان ميں ہر چيز اس طرح ٓاشکار ہو جائے گی کہ ظاہر و باطن کا فرق نہيں ہوگا ۔ سب کچھ ٓاشکار ہوگا ۔ يہاں تک 
  ره گئی ہے ۔کہ کسی کے دل ميں يہ احتمال بھی پيدا نہيں ہوگا کہ ہو سکتا ہے کوئی چيز خدا سے مخفی 

  دوسرے لفظوں بروز و ظہور ہماری فکرو نظر کے اعتبار سے ہے کہ علم خدا کے اعتبار سے ۔
اگلی ٓايت ميں مجرمين کی حالت ايک اور پہلو سے تصوير کشی کی گئی ہے : اس روز تو مجرموں کو ديکھے گا کہ وه 

گے اور وه ايک دوسرے سے بھی بندھے ہوں طوق و زنجير ميں جکڑے ہوں گے ۔ ان کے ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوں 
نيَن فِی ااْلَْٔصفاِد )۔   گے (َو تََری اْلُمْجِرميَن يَْوَمئٍِذ ُمقَرَّ

طوق کے معنی ميں ہے ۔ بعض نے کہا “) معاد ” (بروزن“ صفاد ”کی اور “ ) نمد ” بر وزن “ ( صفد” جمع ہے“ اصفاد ”
  ہتے ہيں جو ہاتھ اور گردن کو ايک دوسرے سے باندھ دے ۔خاص طور پر اس طوق و زنجير کو ک“ صفاد ” ہے کہ 

کے ماده سے اسی معنی ميں ہے ۔ البتہ جب اسے باب تفعيل ميں منتقل کيا جائے تو اس “ اقتران ” اور “ قرن “ ”مقرنين ” 
“ قريب ہوں وه لوگ جو ايک دوسرے کے بہت :” کا معنی ہے “ مقرنين ” کا مفہوم حاصل ہوتا ہے ۔ لہذا “ تکثير ” سے 

  ۔اس لفظ سے زير نظر ٓايت ميں کون لوگ مراد ہيں ۔اس سلسلے ميں مفسرين نے تين تفسيريں بيان کی ہيں ۔
پہلی :۔ يہ کہ اس روز مجرمين کو طوق زنجير کے ايک لمبے سلسلے ميں ايک دوسرے سے باندھا جائے گا وه لوگ اسی 

کا يہ سلسلہ اب گنہگاروں کے عملی فکری رشتے اور تعلق کا حالت ميں ميدان حشر ميں پيش ہوں گے ۔ طوق و زنجير 
مظہر ہے ۔ اس تعلق کی بنا ء پر وه اس جہان ميں باہم ايک دوسرے کے ہاتھ ميں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے ، ايک دوسرے کی 

جير کے اس مدد کرتے تھے اور ظلم و فساد کی راه ميں ايک دوسرے کے ساتھی تھے ۔ ان کا يہ باہمی ربط وہاں طوق و زن
  سلسلے ميں مجسم ہوگا ۔

دوسری :۔ تفسير يہ ہے کہ اس روز مجرم زنجيروں کے ذريعے شيطانوں کے ساتھی ہو جائيں گے اور اس دنيا ميں ان کا 
  باطنی تعلق اس جہان ميں ايک زنجير کے ذريعے ٓاشکار ہو جائے گا ۔

  ان کی گردن کا قرين بنا ديا جائے گا ۔تيسری : ۔ تفسير يہ ہے کہ زنجيروں کے ذريعے ان کے ہاتھوں کو 
کوئی مضائقہ نہيں کہ مجرموں کے بارے ميں يہ معانی صحيح ہوں اگر چہ ٓايت ظاہری مفہوم زياده تر پہلے معنی کی تائيد 

  کرتا ہے ۔
: ان کے اس کے بعد ان کے لباس کے بارے ميں بتايا گيا ہے اور يہ بھی ان کے لئے ايک عذاب عظيم ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے 

لباس قطران کے ماده سے بنے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں کو ٓاگ کے شعلے ڈھانپ ليں گے (َسرابيلُھْم ِمْن قَِطراٍن َو 
  تَْغشی ُوُجوھھُُم النَّاُر )۔

 چاہے وه کسی بھی چيز سے بنی ہو۔ نيز“ قميص ” کی جمع ہے ۔ اس کا معنی ہے “)مثقال ”بروزن “ ( سربال “ ” سرابيل ”
  بعض نے کہا ہے کہ يہ ہر قسم کے لباس کے معنی ميں ہے ليکن پہال معنی زياده مشہور ہے ۔

لغت ميں کبھی قاف پر زبر اور تا پر سکون اور کبھی قاف کے نيچے زير اور طاء پر سکون کے ساتھ پڑھا گيا “ قطران ” 
ہ اس بيماری کے باعث ہونے والی سوزش کو ختم ہے ۔ اس کا معنی ہے ايسا ماده جو ابہل نامی درخت سے ليا جاتا ہے تا ک

کيا جا سکے اور اس کے ماده کو جڑ سے ختم کيا جا سکے ۔ بہر حال يہ ايک ايسا بد بو دار سياه رنگ ماده ہے جو شعلہ ور 
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  ٢ ١ہو سکتا ہے ۔ 
رنگ بدبودار جل  کا مفہوم يہ ہے کہ ان کے بدن لباس کی بجائے ايک طرح کے سياه“ سرابيلھم من قطران ” بہر کيف 

اٹھنے والے ماده سے ڈھانپے جائيں گے ۔ يہ ايسا لباس ہوگا جو ويسے بھی برا ہوگا اور ديکھنے ميں بھی بہت قبيح ہوگا ۔ 
بدبو بھی دے گا اور خود بخود جل اٹھنے واال بھی ہوگا ۔ جب لباس ميں يہ چار عيب ہونگے تو گويا وه بد ترين لباس ہوگا ۔ 

کے لئے بھی ہوتا ہے اور گرمی سردی سے بچنے کے لئے بھی جبکہ يہ لباس برا اور قبيح صورت بھی  کيونکہ لباس زينت
  ہوگا اور جالنے واال بھی ۔

يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ لباس گناه پہن کی مجرم اس جہان ميں بارگاه الہی ميں بھی اپنے تئيں رو سياه کرتے ہيں اور 
و بھی ٓالوده کرتا ہے ۔ نيز ان کے اعمال اس معاشرے ميں فساد وگناه کی ٓاگ بھڑکنے کا ان کے گنا کا تعفن اس معاشرے ک

کہ جس کا لباس انہيں اس جہان ميں پہنايا جائے گا گويا ان کے اس جہان اعمال کی تجسيم “ قطران ” باعث بنتے ہيں ۔ يہ 
  ہے ۔

“ قطران ” ، اس کی وجہ يہ ہے کہ جس حصہ پر  يہ جو ٓايت ميں ہے کہ ٓاگ کے شعلے ان کے چہروں کو ڈھانپ ديں گے
  نہيں ہوگا وه اس کے شعلوں ميں جلے گا ۔

ُ ُکلَّ نَْفٍس ما َکَسبَْت ) ۔   يہ اس لئے ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص اس کے کئے کے مطابق سزا دے ( لِيَْجِزَی هللاَّ
بلکہ کہتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے “ مال کی سزا دے گا انہيں ان کے اع” يہ بات قابل توجہ ہے کہ قرٓان يہ نہيں کہتا کہ 

انجام ديا ہے ، انہيں جزا کے طور پر دے گا ۔ دوسرے لفظوں ميں ان کی جزا ان کے اعمال مجسم ہونا ہے ۔ اس خاص تعبير
  کے باعث يہ ٓايت تجسيم اعمال کی ايک اور دليل ہے ۔

َ َسريُع اْلِحساِب )۔ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے: هللا سريع الحساب ہے ۔ (   ٕاِنَّ هللاَّ
بالکل واضح ہے کہ جب انسان کے اعمال ختم نہ ہوں اور چہره بدل کر انسان کے پاس ٓا جائيں تو اس سے زياده جلدی 

  حساب اور کيا ہوگا اور در اصل انسان کا حساب اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے ۔
  بعض روايات ميں ہے ۔

  لھم فی مقدار لمح البصران هللا تعالٰی يحساب الخالئق ک
  هللا تعالٰی چشم زدن ميں تمام مخلوقات کا حساب کر لے گا ۔

اصولی طور پر پروردگار کی طرف سے محاسبہ مدت کا محتاج نہيں ۔ مذکوره باال روايت نے در اصل مختصر ترين زمانے
  کی طرف اشاره کيا ہے ۔

  جمہ ) کی طرف رجوع فرمائيں ۔۔ ( اردو تر۴۵ص  ٢مزيد وضاحت کے لئے تفسير نمونہ جلد 
يہ سوره اور تمام قرٓان چونکہ لوگوں کو دعوت توحيد ديتا ہے ، احکام الہی کی تبليغ کرتا ہے اور احکام الہی کی خالف 

ورزيوں سے ڈراتا ہے لہذا اس سوره کی ٓاخری ٓايت ميں فرمايا گيا ہے : قرٓان کا ابالغ سب لوگوں کے لئے عمومی ہے ( ھذا
لِلنَّاِس ) ۔اور انہيں ڈرانے واال ہے ( َو لِيُْنَذُروا بِِہ ) ۔ اور اس کا مقصد يہ ہے کہ لوگ جان ليں کہ ان کا معبود بس وہی  باَلغٌ 

  باِب )ااْلَٔلْ  ايک ہے (َو لِيَْعلَُموا ٔاَنَّما ھَُو ٕاِلہٌ واِحٌد ) ۔ نيز ہدف يہ ہے کہ صاحبان عقل و فکر متوجہ ہوں (َو لِيَذَّکََّر ٔاُولُوا
..............  

  ۔١۴٨ص ١٩۔تفسير کبير ، فخر الدين رازی جلد  ١
  ۔فريد وجدی دائرة المعارف ميں قطران کے ماده ميں کہتا ہے : ٢

يہ ايسا مايع ہے کو پتھر کو کوئلہ کی تقطير کے وقت ہاتھ ٓاتا ہے جبکہ ايک خاص گيس حاصل کرنے کے لئے عمل تقطير کيا جاتا ہے 
  ران بعض درختوں سے ليا جاتا ہے ۔اور نباتی قط

  چند اہم نکات 

  

  ۔ زمين اور ٓاسمان بدل جائيں گے : ١

۔ زمين اور ٓاسمان بدل جائيں گے : زير نظر ٓايات ميں ہم نے پڑھا ہے کہ قيامت ميں يہ زمين کسی دوسری زمين ميں اور ١
  اسی طرح ٓاسمان دوسرے ٓاسمانوں ميں تبديل ہو جائی گے ۔

تبديلی سے مراد ذاتی وجود کی تبديلی ہے يعنی کيايہ زمين بالکل نا بود ہو جائے گی اور کوئی دوسری زمين خلق کعکيا اس 
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دی جائے گی اور قيامت اس زمين ميں برپا ہوگی يعنی يہ کره خاکی اور يہ ٓاسمان ويران ہو جائيں گے اور ان کے ويرانوں 
  ين و ٓاسمان کی نسبت تکامل و ارتقاء ميں زياده ہوں گے ۔؟پر نئے زمين و ٓاسمان پيدا ہوں گے جو اس زم

  قرٓان مجيد کی بہت سی ٓايات کا ظاہری مفہوم دوسرے معنی کی تائيد کرتا ہے : ۔
  ۔ ميں ہے :٢١سوره فجر کی ٓايہ 

 ً   کال اذا دکت االرض دکاً دکا
  ايک ايسا وقت ٓائے گا کہ جب زمين درہم برہم ہو جائے گی۔

  اس جہان کے اختتام اور قيامت کے ٓاغاز کے بارے ميں گفتگو کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : سورٔه زلزال ميں
  اذا زلزلت االرض زلزالھا و اخرجت االرض اثقالھا

  جب زمين ميں زلزلہ ٓائے گا اور وه اپنے مخفی بوجھ اگل دے گی ۔
  ميں ہے : ١۵اور  ١۴سورٔه حاقہ کی ٓايہ 

  واحدة فيومئذوقعت الواقعة و حملت االرض والجبال فدکتا دکة
  زمين اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھالئے جائيں گےاور وه درہم برہم ہو جائيں گے اور اس روز وه عظيم واقعہ رونما ہوگا ۔

 ميں ہے :١٠٨تا  ١٠۵سورٔه ٰطٰہ کی ٓايات 

 

  10تفسير نمونہ جلد 

 

  

  ۔ َو يَْسئَلُونََک َعِن اْلِجباِل فَقُْل يَْنِسفُھا َربِّی نَْسفاً ۔١٠۵
  ۔فَيََذُرھا قاعاً َصْفَصفاً ۔١٠۶
  ۔ ال تَری فيھا ِعَوجاً َو ال ٔاَْمتاً ۔١٠٧
ْحمِن فَال تَْسَمُع ٕاِالَّھَْمساً ۔١٠٨   ۔يَْوَمئٍِذ يَتَّبُِعوَن الدَّاِعَی ال ِعَوَج لَہُ َو َخَشَعِت ااْلَْٔصواُت لِلرَّ

  
تجھ سے پہاڑوں کے بارے ميں پوچھتے ہيں ۔ کہہ دو: ميرا پرودگار انہيں سر گرداں اور ريزه ريزه کردے گا اور پھر انہيں 

گا اس طرح کہ تجھے اس ميں ٹيڑھ پن اور پستی و بلندی نظر نہيں ٓائے گی ۔ اس روز لوگ اس  ہموار زمين کی صورت دے
پکارنے والے کی پيروی کريں گے جس سے انحراف نہيں ہو سکے گا اور مہربان خدا کے سامنے ٓاواز يں جھکی ہونگی 

  اور تجھے دھيمی دھيمی ٓاواز کے سوا کچھ سنائی نہ دے گا ۔

  تفسير
  تکوير کی ابتداء ميں چراغ ٓافتاب گل ہو جانے ، ستاروں کے تاريک ہو جانے اور پہاڑوں کے چلنے کا تذکره ہے ۔سورهٔ  

نيز سورٔه انفطار کے ٓاغاز ميں بھی ٓاسمانوں کے پھٹ جانے ، ستاروں کے بکھر جانے اور مردوں کے قبروں سے اٹھنے ( 
  غور کيجئے گا) کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے ۔

  ١ٓايات اورايسی بہت سی ٓايات کو مجموعی طور پر ديکھا جائے اور اسی طرح انسان کے قبروں سے اٹھنے يہ 
کے متعلق ٓايات کو ملحوظ نظر رکھا جائے تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس جہان کا موجوده نظام اس صورت ميں 

م برہم ہو کر ہموار اور صاف ہوجائے گی اور لوگ گويا ايک باقی نہيں رہے گاليکن يہ باکل نابود نہيں ہوگا بلکہ زمين درہ
نئی زمين پر قدم رکھيں گے ۔ البتہ واضح ہے کہ وه زمين کامل تر اور عالی تر ہوگی کيونکہ اس عالم کی تمام چيزيں اس 

  جہان کی نسبت زياده وسيع اور زياده کامل ہوں گی ۔
ظر قبول کرنے کی استعداد نہيں رکھتا اور قيامت اور دوسرے جہان ميں فطری امر ہے کہ ہمار آاج کا جہان قيامت کے منا

ہماری زندگی کے لئے تنگ اور محدود ہے اور جيسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے شايد اس جہان کی نسبت اس جہان سے اسی 
  طرح ہے جيسے رحم مادر کی نسبت ہماری اس زندگی سے ۔
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  ٢ن اس دنيا کے دنوں کی نسبت بہت طويل ہوں گے بعض ٓايات مين بتايا گيا ہے کہ قيامت کے د
  يہ امر بھی اس حقيقت پر ايک اچھا شاہد ہے ۔

  البتہ ہم اس جہان کی تفصيالت کی تصوير کشی اس جہان ميں نہيں کر سکتے
تنا جيسے شکم مادر ميں بچہ سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہو تو بھی باہر کی دنيا کی خصوصيات نہيں سمجھ سکتا ۔ ہم تو صرف ا

  جانتے ہيں اس جہان ايک عظيم تغير ہوگا ۔ يہ جہان بالکل ويران ہوکر بالکل ايک نئے جہان ميں بدل جائے گا ۔
يہ بات قابل توجہ ہے کہ مصادر اسالمی ميں موجود متعدد روايات ميں ہے کہ اس وقت زمين اور عرصٔہ محشر طيب و پاک

ا سکيں گے تا کہ ان کا حساب واضح ہو جائے اور ہر کوئی اپنے انجام اور سفيد روٹی ميں بدل جائے گا کہ انسان جسے کھ
  کی طرف چل پڑے ۔

  ٣تفسير نورالثقلين ميں يہ روايات مختلف حوالوں سے درج کی گئی ہيں ۔ 
  4اہل سنت کے بعض مفسرين مثالً قرطبی نے بھی اسی ٓايت کے ذيل ميں ايسی روايات کی نشاندہی کی ہے ۔ 

وايات سے مراد يہ ہو کہ اس جہان ميں زمين بجائے اس کے کہ مٹی نے اسے ڈھانپ رکھا ہو ايک ايسا بعيد نہيں کہ ان ر
غذائی ماده ااس پر محيط ہو کہ جو بدن انسانی کا حصہ بن سکتا ہو ۔ کيونکہ مٹی ايسی چيز نہيں جو بدن انسانی کا حصہ بن 

کلتا ہے تا کہ بدن انسانی کا حصہ بننے کے قابل ہو سکے سکے بلکہ اس ميں موجود غذائی مواد نباتات کے ذريعے باہر ن
ليکن اس روز سطح زمين پر مٹی کی بجائے ايسا ماده محيط ہوگا جو ٓاسانی سے جزو بدن بن سکے ۔ اسے روٹی سے اس 

  لئے تعبير کيا گيا ہے کہ انسان کی غذا کا زياده حصہ روٹی پر ہہی مشتمل ہوتا ہے ( غور کيجئے گا ) ۔
..............  

س۔  ١   وغيره۔ ٧، حج ۔  ۴٣،معارج ۔  ٧، قمر ۔۵١ٓيٰ
  ۔ ۴معارج ۔  ٢
  ۔۵٧٧تا ص  ۵۵۵ص ٢۔ تفسير نور الثقلين جلد  ٣
  ص ۵۔ تفسير قرطبی جلد4

  

  ۔سوره ابراہيم کا ٓاغاز اور اختتام ٢

يک حساس موضوع سے شروع ہوتی ۔سوره ابراہيم کا ٓاغاز اور اختتام: جيسا کہ ہم نے ديکھا ہے سوره ابراہيم قرٓان کے ا٢
ہے اور يہ موضوع ہے انسان کو جہالت اور شرک کے اندھيروں سے علم و توحيد کی طرف نکال لے جانا ۔ اس سورت کا 

  اختتام تمام لوگوں کو جہالت و شرک کے نتائج سے ڈرانے ، تعليم توحيد اور اولوا الباب کو متوجہ کرنے پر ہوتا ہے ۔
ء سے يہ حقيقت واضح ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہم چاہتے ہيں وه اسی قرٓان ميں موجود ہے ۔ حضرت اس ابتداء اور انتہا

  امير المومنين عليہ السالم ارشاد فرماتے ہيں :
  فيہ ربيع القلب و ينابيع العلم

  1دلوں کی بہار اور علوم و دانش کے سوتے اسی قرٓان سے پھوٹتے ہيں 
اعی اور سياسی بيماريوں کا عالج اسی قرٓان ميں تالش کرنا چاہئے ۔ بقول امير المومنين اسی طرح تمام فکری ، اخالقی اجتم

:  
  فاستشفوه من ادوائکم

  2اسی قرٓان سے اپنی بيماريوں کی دوا حاصل کرو ۔ 
يہ بيان اس امر کی دليل ہے کہ ٓاج کے مسلمان جو سمجھتے ہيں کہ قرٓان صرف ايک ايسی مقدس کتاب ہے جو پڑھنے اور 

ثواب حاصل کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے اس کے بر عکس يہ ايک ايسی کتاب ہے جو انسانوں کی ساری زندگی کے 
  دستور العمل کے طور پر نازل ہوئی ہے ۔ يہ ٓاگہی عطا کرنے والی اور بيدار کرنے والی کتاب ہے ۔

مة الناس اس سے ہدايت حاصل کرتے ہيں ۔ خالصہ يہ کہ يہ ايسی کتاب ہے جو عالم اور دانشور کو متوجہ کرتی ہے اور عا
چاہيے کہ يہ کتاب مسلمانوں کی زندگی ميں جگہ پائے اور ان کی زندگی کا ٓائين بن جائے ۔ نيز ضروری ہے کہ يہ کتاب 
ہميشہ زياده سے زياده اور بہتر سے بہتر عمل کرنے کے لئے تحقيق ، مطالعہ اور غور و خوض کا موضوع بنی رہے ۔ 

ے زوال اور پس ماندگی کا موثر عامل اور سبب يہ ہے کہ انہوں نے اس عظيم ٓاسمانی کتاب کو فراموش کر ديا مسلمانوں ک
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  اور مشرق و مغرب کے انحرافی مکاتب فکر کی رخ کر ليا ہے ۔
  حضرت علی عليہ السالم نے کيا عمده فرمايا ہے :

  لقرٓان من غنی ۔واعلموا انہ ليس علی احد بعد القرٓان من فاقة وال الحد قبل ا
يقين جانيے کہ آپ ميں سے کوئی شخص بھی حامل قرٓان ہو جائے تو اسے ذره بھر فقر و احتياج نہيں رہے گی اور حامل 

  3قرٓان ہونے سے پہلے بے نيازی اور تونگری ممکن نہيں ۔ 
  کس قدر درد ناک ہے ۔ قرٓان سے ہماری بيگانگی اور بے گانوں کی قرٓان سے ٓاشنائی ۔

قدر تکليف ده ہے ۔ کہ بہترين وسيلٔہ سعادت ہمارے گھر ميں موجود ہے اور ہم اس سعادت کے لئے دنيا کے پيچھے کس 
  لگے ہوئے ہيں ۔

کس قدر اندوہناک ہے ۔ کہ ٓاب حيات کا چشمہ ہمارے پاس ہو اور ہم تشنہ کام جان دے ديں يا تپتے ہوئے بے ٓاب بيابانوں ميں 
  ۔ سيراب کے پيچھے بھاگتے رہيں

خدا وندا ! ہميں وه عقل و ايمان عطا فرما جس کے ذريعے ہم سعادت کا يہ عظيم وسيلہ کھو نہ بيٹھيں جو تيری راه کے شہداء
  نے ہم تک پہنچايا ہے ۔

  اور ہميں وه شعور مرحمت فرما کہ ہم جان ليں کہ ہماری گمشده متاعيں اسی عظيم کتاب ميں ہيں ۔
  کبھی اس کے سامنے ہاتھ نہ پھيالتے پھريں ۔تا کہ ہم کبھی اس کے سامنے اور 

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

  ۔نہج البالغہ ١
  ١٧۶۔نہج البالغہ خطبہ  2
  ۔ ١٧۶۔ نہج البالغہ خطبہ  3

  ۔ اول و ٓاخر ۔ توحيد ٣

کی طرف ۔ اول و ٓاخر ۔ توحيد : زير نظر ٓايات کا ايک پہلو توحيد پر تاکيد ہے ۔ يہاں ٓاخری ذکر بھی توحيد کا ہے اور اسی ٣
  اولوا الباب کو متوجہ کيا گيا ہے ۔

جی ہاں ۔ توحيد اسالم کی عميق بنياد ہے ۔ عقيده توحيد اسالم کا وه شجرہے جس کی جڑيں ہر طرف پھيلی ہوئی ہيں ۔ اسالمی 
يد ۔ اسالم کا تعليم و تربيت کے سب راستے اسی پر اختتام پذير ہوتے ہيں ۔ اسالم کی ابتداء بھی توحيد ہے اور انتہاء بھی توح

تانا بانا توحيد ہی سے بنا گيا ہے ۔ توحيد کا تعلق فقط معبود اور هللا کے عقيده ہی سے نہيں بلکہ اس کے ہر نظريے ، عقيده 
  اور پروگرام کا ہدف بھی توحيد ہی ہے ۔ ہر ايک کی بنياد توحيد پر ہے ۔

  ملی طور پر اسالم سے حذف کر ديا ہے ۔ٓاج مسلمانونکی عظيم ابتال کی وجہ يہی ہے کہ ہم نے توحيد کو ع
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عرب ممالک کہ جہاں اسالم پروان چڑھا ۔ٓاج شرک ٓالود نعروں کے پيچھے لگے ہوئے ہيں ۔ ٓاج
وه نسل پرستی ، عرب تفاخر ، احياء عربيت اور عظمت عرب کے بھنور ميں گرفتار ہےں ۔اسی طرح دوسرے ممالک ميں 

کسی نے اپنے لئے اسی قسم کا کوئی بت تراش ليا ہے ۔ انہوں نے اسالمی توحيد کو اپنے سے باکل الگ کر ديا سے بھی ہر 
ہے کہ جس نے کسی وقت مشرق و مغرب کو ايک دوسرے سے جوڑ ديا تھا ۔ اس طرح يہ سب ممالک اپنے ٓاپ ميں ڈوب 

ی ہے کہ ان کی ٓاپس ميں جنگ خون کے پياسے کر خود اپنے ٓاپ سے بے گانہ ہو گئے ہيں ۔ حالت يہاں تک پہنچ چک
  دشمنوں سے کہيں زياده ہے ۔

يہ بات کتنی شرمناک ہے کہ ہم سنيں کہ عرب ممالک کی باہيمی جنگوں ميں مرنے والوں کی تعداد اسرائيلی يہوديوں کے 
تو ان کے انتشار کا  مقابلے ميں مرنے والوں سے کہيں زياده ہے ۔ اس وقت جب کہ ان کا ايک مشترک خطرناک دشمن ہے

  يہ عالم ہے اگر ايسا دشمن نہ ہوتا تو ان کی کيا حالت ہوتی ۔
اس وقت جبکہ ہم تفسير کا يہ حصہ لکھ رہے ہيں حکومت عراق نے بڑی بے رحمی سے اسالمی جمہوريہ ايران پر حملہ 

ت سے حل ہو سکتا تھا ۔ يہ وہی کر ديا ہے اور بہانہ بھی اس کے پاس سرحد کا معمولی سا تنازعہ ہے جو يقينا مذاکرا
حکومت عراق ہے کہ جس نے اسرائيلی سپاہيوں پر ٓاج تک ايک بھی گولی نہيں چالئی ۔ ٓاج اس نے اس سفا کی سے حملہ 

کيا ہے کہ جيسے دو قوموں کا ٓاپس ميں کوئی رشتہ ہی نہ ہو ۔ جيسے يہ نہ ٓاپس ميں ہمسايہ ہيں ، نہ ان ميں تہذيب و ثقافت کا
  شتہ ہے اور نہ گہرا دينی تعلق ہے ۔ ادھر ہم ديکھتے ہيں کہ مشترک دشمن يہودی خوش ہو کر کہتا ہے :کوئی ر

اس سے بہتر منصوبہ کا ہم تصور بھی نہيں کر سکتے تھے کہ عراق ايران پر حملہ کر دے اور دونوں ميں شديد تباه کن 
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  جائے ۔ طوالنی جنگ شروع ہو جائے اور ہميں ايک مدت کے لئے ٓاسودگی مل
يہ وه مقام ہے کہ ايک موحد ، متعہد اور صاحب ايمان مسلمان پر الزم ہے کہ ان طاغوتو ں کا شر ختم کرنے کے لئے اٹھ 

کھڑا ہو ايسے شرک ٓالود ، نفاق ڈالنے والوں ، تباہياں پھيالنے والوں اور دشمن کو خوش کرنے والوں کو قعر جہنم ميں 
  پہنچائے ۔

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

  ۴١تا  ٣٧ره ابراہيم ٓايہ سو - ١

  ابراہيم عليہ السالم کی زندگی پر ايک نظر
  حضرت ابراہيم (عليه السالم)

يہ وه صورت ہے جو قرٓان حکيم ميں حضرت ابراہيم عليہ السالم کے نام سے موسوم ہے اگر چہ ان کے حاالت زندگی 
ميں بھی خدا کے اس عظيم پيغمبر کا ذکر صرف اسی صورت ميں نہيں ہيں بلکہ مختلف مناسبتوں سے ديگر صورتوں 

موجود ہے ۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ مکتب توحيد کے اس ہيرو کی پر افتخار زندگی کے مختصر حاالت زندگی اس سوره 
کے ٓاخر ميں پيش کر ديں تا کہ اس سلسلہ ميں ٓانے والی مختلف ٓايات کی تفسير ميں قارئين محترم کے لئے مدد گار ثابت ہو 

  کيونکہ ان ميں حضرت ابراہيم (عليه السالم) کی زندگی کے مختلف پہلؤوں پر تفصيل کی ضرورت پيش ٓائے گی ۔ سکيں

  زندگی کے تين دور 
  حضرت ابراہيم کی زندگی کو واضح طور پر تين ادوار ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے :

  ۔ قبل بعثت کا دور١
  ۔ ۔ دور نبوت اور بابل کے بت پرستوں سے مقابلہ٢
  ۔ بابل سے ہجرت اور مصر ، فلسطين اور مکہ ميں مساعی کا دور ۔٣

  بت شکن پيغمبر ابراہيم عليہ السالم کی زندگی پر ايک نظر 
  بچپن

حضرت ابراہيم بابل ميں پيدا ہوئے ۔ يہ دنيا کا حيرت انگيز اور عمده خطبہ تھا ۔ اس پر ايک ظالم و جابر اور طاقتور 
  ١حکومت مسلط تھی 

ت ابراہيم نے ٓانکھ کھولی تو بابل پر نمرود جيسا جابر و ظالم بادشاه حکمران تھا ۔ وه اپنے ٓاپ کو بابل کا بڑا خدا حضر
  سمجھتا تھا ۔

البتہ بابل کے لوگوں کے لئے يہی ايک بت نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں مختلف مواد کے بنے ہوئے مختلف 
  ان کے سامنے جھکتے اور ان کی عبادت کرتے تھے ۔ شکلوں کے کئی ايک بت تھے ۔ وه

حکومت وقت ساده لوح افراد کو بيوقوف بنانے اور انہيں افيون زده رکھنے کے لئے بت پرستی کو ايک موثر ذريعہ سمجھتی
  تھی لہذا وه بت پرستی کی سخت حامی تھی ۔ وه کسی بت کی اہانت کو بہت بڑا نا قابل معافی جرم قرار ديتی تھی ۔

حضرت ابراہيم کی والدت کے بارے ميں مورخين نے عجيب و غريب داستان نقل کی ہے جس کا خالصہ يہاں پيش کيا جاتا 
ہے : بابل کے نجوميوں نے پيش گوئی کی تھی کہ ايک ايسا بچہ پيدا ہوگا جو نمرود کی غير متنازعہ طاقت سے مقابلہ کرے 

رف کر ديں کہ ايسا بچہ پيدا نہ ہو اس کی کوشش تھی کہ ايسا بچہ پيدا ہو بھی گا ۔ لہذا اس نے اپنی تمام قوتيں اس بات پر ص
  جائے تو اسے قتل کر ديا جائے ۔ ليکن اس کی کوئی تدبير کار گر نہ ہوئی اور يہ بچہ ٓاخر کار پيدا ہو گيا ۔
ں لے گئی اور اس کاس بچہ کی جاء والدت کے قريب ہی ايک غار تھی ۔ اس کی ماں اس کی حفاظت کے لئے اسے اس مي

  ی پرورش ہونے لگی ۔ يہاں تک کہ اس کی عمر کے تيره برس وہيں گزر گئے ۔
اب بچہ نمرود کے جاسوسوں سے بچ بچا کر نو جوانی ميں قدم رکھ چکا تھا ۔ اس نے اراده کيا کہ اس عالم تنہائی کو چھوڑ 

  ام اور فکری مطالعہ سے حاصل کيا تھا ۔ديا جائے اور لوگوں تک وه درس توحيد پہنچائے جو اس نے باطنی الہ
..............  
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  ۔ بعض مورخين نے لکھا ہے کہ آپ ملک بابل کے شہر ٓاور ميں پيدا ہوئے ۔ ١

  بت پرستوں سے مقابلہ 

بابل کے لوگ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے عالوه سورج ، چاند اور ستارے جيسے ٓاسمانی موجودات کی پرستش 
۔ حضرت ابراہيم نے عزم صميم کر ليا کہ واضح منطق اور استدالل کے ذريعہ ان کے خوابيده وجدان کو پيدا کيا کرتے تھے 

جائے اور ان کی پاک فطرت کے چہرے سے غلط تعليمات کے تاريک پردے ہٹا دئے جائيں تا کہ نور فطرت چمک اٹھے 
  اور وه توحيد پرستی کے راستے پر گامزن ہو سکيں ۔

دتوں ٓاسمان و زمين کی خلقت پر غور کيا تھا ، ان پر حکمران قدرت کا مطالعہ کيا تھا اور ٓاسمان و زمين کے انہوں نے م
  ۔) ٧۵شگفت انگيز اور تعجب خيز نظام کے بارے ميں فکر کی تھی ۔ نور يقين ان کے دل ميں چمک رہا تھا ( انعام ۔ 

  منطق و استدالل کے سہارے 
ستاره کہ جو غروب ٓافتاب کے ساتھ ہی افق مغرب پر چمک اٹھتا ہے ،“ زہره ” پہلے انہيں ستاره پرستوں کا سامنا کرنا پڑا ۔

  يہ لوگ اس کی پرستش و تعظيم ميں مشغول تھے ۔
کے حضرت ابراہيم نے استفہام انکاری کے طور پر يا ان کے نظريے کو غلط ثابت کرنے کے لئے ہم آہنگی کے اظہار 

  طور پر پہلے کہا : يہ ميرا خدا ہے ۔
  ليکن جس وقت وه غروب ہو گيا تو کہا : مجھے غروب ہونے والے اچھے نہيں لگتے ۔

جس وقت چاند افق کا سينہ چاک کرکے ابھرا اور چاند کی پرستش کرنے والوں نے مراسم عبادت شروع کيے تو ان کے 
  ساتھ ہم صدا ہوکر کہنے لگے : يہ ميرا خدا ہے ۔

  اور جب وه بھی ڈوب گيا تو کہا : اگر ميرا پروردگار ميری راہنمائی کرے تو ميں تو گمراہوں ميں سے ہو جاوں ۔
ٓافتاب نے شب تيره کا پرده ہٹايا اور کوه صحرا پر اپنی طالئی شعائيں چھڑکيں تو سورج پرست عبادت کے لئے اٹھ کھڑے 

  ہ ميرا خدا ہے ، يہ تو ان سب سے بڑا ہے ۔ہوئے ۔ اس پر ابراہيم (عليه السالم) نے کہا : ي
مگر جب وه بھی ڈوب گيا تو گويا ہوئے : اے قوم ! ميں ان شريکوں سے بيزار ہوں کہ جو تم نے خدا کے لئے بنا رکھے ہيں

 ۔ يہ تو سب غروب ہو جاتے ہيں۔ يہ تو سب خوبصورت تغير و تبدل کا شکار اور قوانين ٓافرينش کے اسير ہيں ۔ ان کے تو
اپنے بس ميں کوئی اراده و اختيار نہيں چہ جائيکہ يہ خود اس جہان کے خالق اور اسے گردش دينے والے ہوں ۔ ميں تو اپنا 

رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے ٓاسمانوں اور زمين کو پيدا کيا ہے اس کے لئے ميں اپنے ايمان ميں خالص اور ثابت قدم 
  ۔)  ٧٩تا  ٧۵يں ہوں گا ( انعام ۔ ہوں اور ميں ہر گز مشرکين ميں شامل نہ

ابراہيم نے بت پرستوں سے مقابلہ نہايت خوبصورتی سے جيت ليا ۔ کچھ لوگ بيدار ہو گئے اور باقی کم از کم اپنے عقايد 
  کے بارے ميں شک و شبہ ميں پڑ گئے ۔

ن ہے ، اس کی باتيں کتنی منطقی تھوڑی ہی دير گزری تھی کہ عالقہ ميں يہ بات دھوم گئی ۔ ہر کوئی سوچتا کہ يہ جوان کو
  ہيں ، اس کا پيغام کتنا دل نشين ہے ، اس کی ٓاواز تو لوگوں کے دلوں ميں اترتی جاتی ہے ۔

  ٓازر سے گفتگو 
ايک اور مرحلہ ٓايا ۔ ابراہيم کی اپنے چچا ٓازر سے بحث ہونے لگی ۔ کبھی بہت مضبوط انداز سے ، محبت کے سليقے سے 

سر زنش کے لہجے ميں ، ٓاپ نے اسے بت پرستی کے بارے ميں خبر دار کيا اور اس سے کہا : تو ايسی اور کبھی تنبيہ و 
  چيز کی پرستش کيوں کرتا ہے جو نہ سن سکتی ہے ، نہ ديکھ سکتی ہے اور نہ ہی تيری کوئی مشکل حل کر سکتی ہے ؟

ے سيدھی راه کی طرف ہدايت کروں ۔ مجھے ڈر ٓاپ (عليه السالم) نے چچا سے کہا : اگر تو ميری پيروی کے تو ميں تجھ
  ہے کہ اگر تو شيطان کی پيروی کرتا ہے تو کہيں تجھے عذاب الہی دامن گير نہ ہو جائے ۔

“ سالم عليک ” يہاں تک کہ ان کا چچا ان نصيحتوں کے جواب ميں انہيں سنگسار کرنے کی دھمکی ديتا ۔ ٓاپ (عليه السالم) 
  يں : ميں تمہارے لئے استغفار کروں گا ۔کہتے ہوئے اسے جواب ديتے ہ

  ) ۴٧اس طرح ٓاپ کوشش کرتے کہ اس سنگ دل کے دل ميں کوئی گنجائش نکل ٓائے ۔ (مريم ۔ 

  دور نبوت 
حضرت ابراہيم کب مبعوث نبوت ہوئے ، اس سلسلے ميں ہمارے پاس کوئی واضح دليل موجود نہيں ہے ۔ البتہ سوره مريم 
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ہے کہ جب ٓاپ نے اپنے چچا ٓازر سے بحث چھڑی تو ٓاپ مقام نبوت پر فائز ہو چکے تھے کيونکہ سے بس اتنا معلوم ہوتا 
  سوره کہتی ہے :

  و اذکر فی الکتاب ابراھيم انہ کا صديقاً نبياً  اذ قال البيہ يا ابت لم تعبد ماال يسمع وال يبصر وال يغنی عنک شيئاً ۔
شديد معرکہ ٓارائی اور ٓاپ کو ٓاگ ميں ڈالے جانے سے پہلے کا ہے ۔ بعض  ہم جانتے ہيں کہ يہ واقعہ بت پرستوں کے ساتھ

۔ سال تھی ۔ ہم اس کے ١۶مٔورخين نے لکھا ہے کہ ٓاگ ميں ڈالے جانے کے وقت حضرت ابراہيم (عليه السالم) کی عمر 
  ڑا تھا ۔ساتھ يہ اضافہ کرتے ہيں کہ يہ عظيم کا رسالت ٓاغاز نو جوانی ہی ميں ٓاپ کے دوش پر ٓان پ

  عملی مقابلے کا ٓاغاز 
بہر حال بت پرستوں کے ساتھ حضرت ابراہيم کی معرکہ ٓارائی روز بروز شديد سے شديد تر ہوتی چلی گئی ۔ يہاں تک کہ 
ايک روز موقعہ پا کر ٓاپ نے بابل کے بت خانے کے بڑے بت کے عالوه تمام بت توڑ دئے ۔ يہاں سے زبانی محاذ ٓارائی 

  کی شکل اختيار کر گئی ۔ عملی مقابلے
  سلطان جابر کے سامنے

حضرت ابراہيم (عليه السالم)کی مخالفت اور محاذ ٓارائی کا ماجرا ٓاخر کار نمرود کے کان تک پہنچ گيا ۔ ٓاپ (عليه السالم) کو
ھمکی سے کام دربار ميں حاضر کيا گيا تا کہ وه بزعم خويش پند و نصيحت کے ذريعے ، يا ڈانٹ ڈپٹ کے ذريعے يا پھر د

  لے کر انہيں خاموش کردے ۔
نمرود بہت چاالک تھا ۔ اس نے حضرت ابراہيم (عليه السالم) سے پوچھا : اگر تو ان بتوں کی پوجا نہيں کرتا تو پھر تيرا 

  پروردگار کون ہے ؟
  ٓاپ نے کہا : وہی جس کے قبضہ ميں موت و حيات ہے ۔

ے ہاتھ ميں ہے ۔ کيا تو ديکھتا نہيں کہ جس مجرم کو قتل کی سزا ملی ہو ميں وه چال کر کہنے لگا : اے بے خبر ! يہ تو مير
  اسے ٓازاد کر ديتا ہوں اور ايسے قيدی کو جسے قتل کرنے کا حکم نہيں ديا گيا ، ميں چاہوں تو اسے قتل کر ديتا ہوں ۔

ے مدد ليتے ہوئے ٓاپ نے اس سے حضرت ابراہيم (عليه السالم) دندان شکن جواب ميں بہت مشہور تھے ۔ نبوت کی طاقت س
کہا : خدا کے ہاتھ ميں صرف موت و حيا ہی نہيں بلکہ تمام عالم ہستی اس کے تابع فرمان ہے ۔ کيا تو ديکھتا نہيں کہ ہر 

صبح سورج اس کے حکم سے افق مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور وقت شام اس کے حکم سے مغرب ميں ڈوب جاتا ہے ۔ 
س وسعت کا فرماں روا ہے تو کل معاملہ اس کے بر عکس کر دے تو کہ سورج مغرب سے نکلے اگر تو عالم ہستی کی ا

 ) ٢۵٨اور مشرق ميں ڈوب جائے ۔ نمرود مبہوت ہو گيا ۔ ايسا چکرايا کہ اس کی زبان ميں جواب کی سکت نہ رہی ( بقره ۔ 
پر قدرت کے بارے ميں نمرود کا دعوٰی بس اس ميں شک نہيں کہ ابراہيم (عليه السالم) خوب جانتے تھے کہ موت و حيات 

چکر بازی اور تيز طراری ہے ليکن استدالل پر ٓاپ کی مہارت اجازت نہ ديتی تھی کہ اس موضوع پر بات کرتے رہيں کہ 
جسے مکار دشمن نے ديتاويز بنا ليا ہے لہذا اسے چھوڑ کر فورا ً ايسے موضوع پر بات شروع کی کہ جس پر وه ہاتھ پأوں 

  ے کی طاقت بھی نہ رکھتا تھا ۔مارن

  حضرت ابراھيم (ع) کی ھجرت 
ٓاخر کار نمرود کی ظالم حکومت کی مشيزی کو اس بات کا احساس ہوا کہ يہ جوان ٓاہستہ ٓاہستہ حکومت کے لئے خطرے کا 

محروم عوام کی  مرکز بنتا جا رہا ہے ۔ انہوں نے سوچا کہ اس کی زبان گويا ، فکر توانااور منطق رسا کہيں پسے ہوئے
بيداری اور ٓاگاہی کا باعث نہ بن جائے کہيں لوگ استعمار کی زنجير توڑ کی ان کے خالف نہ اٹھ کھڑے ہوں لہذا حکومت 

نے فيصلہ کر ليا کہ بت پرستوں کے جاہالنہ تعصب کا سہارا لے کر ابراہيم کو راستے سے ہٹا ديا جائے ۔ انہيں ايک خاص 
کے لوگوں کے سامنے ٓاگ کے دريا ميں پھينکنے کا فيصلہ کر ليا گيا ۔ سوره انبيا ميں اس واقعہ کی انداز اور حاالت پيدا کر 

تفصيل ٓائيں گی ۔يہ ٓاگ در حقيقت لوگوں کی جہالت اور حکمران نظام کے ظلم کے ايندھن سے جالئی گئی تھی ۔ حکومت 
  اس طرح اپنے ٓاپ کو ہميشہ کے لئے ٓاسوده فکر کرنا چاہتی تھی ۔

ليکن جب ٓاگ حکم خدا سے خاموش ہو گئی اور ابراہيم اس سے صحيح و سالم نکل ٓائے تو نمرود کے نظام حکومت ميں 
لرزه پيدا ہو گيا ۔ اب ابراہيم ايک اور حيثيت سے سامنے ٓائے ۔ وه ايک عام تفرقہ پرواز انسان نہ تھے کہ جسے وه قتل کرنا 

ايک ايسے بہادر ہيرو تھے جو تن تنہا خالی ہاتھ طاقتور ظالم حکمرانوں پر  چاہتے تھے ۔ وه تو ايک خدائی رہبر تھے وه
حملہ کر سکتے تھے ۔ لہذا عوام کا خون چوسنے والے نمرود اس کے درباريوں نے فيصلہ کيا کہ وه پوری قوت سے ابراہيم 

  کا مقابلہ کريں گے اور جب تک انہيں ختم نہ کر ليں ٓارام سے نہيں بيٹھيں گے ۔
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طرف ابراہيم يہاں اپنا کردار ادا کر چکے تھے ۔ ٓاماده دل لوگ ان پر ايمان ال چکے تھے ۔ انہوں نے مناسب سمجھا  دوسری
کہ مٔومنين اور اپنے حاميوں کو ساتھ لے کر بابل سے نکل جائيں اور اپنی دعوت حق کو دور دور تک پھيالنے کے لئے شام

روانہ ہوں ۔ ٓاپ نے ان عالقوں ميں حقيقت توحيد کی تبليغ کی اور بہت ، فلسطين اور فرعون کی سر زمين مصر کی طرف 
  سے لوگ خدائے واحد پر ايمان الئے ۔

  رسالت کا ٓاخری مرحلہ 
حضرت ابراہيم نے تمام عمر ہر طرح کی بت پرستی خصوصا ً انسان پرستی کے خالف جہاد کرتے گزاری ۔ ٓاپ نے ٓاماده 

۔ ٓاپ نے انسانی جسموں ميں نئی روح پھونک دی اور بہت سے لوگوں کو خود غرضوں  دلوں کو نور توحيد سے روشن کيا
اور خود سروں کی قيد سے رہائی دالئی ۔ اب ضروری تھا کہ ٓاپ بندگٔی خدا کے ٓاخری مرحلے ميں قدم رکھيں اور اپنی 

يم ٓازمائشوں سے گزر کر ايک عظيم متاع حيات کو طبق اخالص ميں رکھ کر بارگاه اٰلہی ميں پيش کر ديں تاکہ خدا کی عظ
  روحانی انقالب کے ذريعے انسانوں کی امامت کے مرحلے ميں داخل ہوں ۔

اس کے ساتھ ساتھ اب انہيں خانٔہ توحيد يعنی خانۂ  کعبہ کی بنيادوں کو بھی بلند کرنا تھا اور اسی خدا پرستی کے ايک بے 
ل مٔومنين کو اس عظيم مرکز توحيد کے پاس ايک عظيم کانفرنس کی دعوت نظير مرکز ميں تبديل کرنا تھا اور تمام ٓاماده د

  دينا تھا ۔
ٓاپ نے اپنی کنيز ہاجره کو اپنی بيوی بنا ليا تھا ۔ اس سے انہيں اسٰمعيل جيسا بيٹا نسيب ہوا ۔ ٓاپ کی پہلی بيوی ساره نے ان 

ہ کو حکم خدا سے فلسطين سے لے کر مکہ کی جلتی سے حسد کيا ۔ يہی حسد سبب بنا کہ ٓاپ ہاجره اور اپنے شير خوار بچ
ہوئی سنگالخ پہاڑوں کی سر زمين ميں لے گئے ۔ يہ وه عالقہ تھا جہاں پانی کی ايک بوند بھی دستياب نہ تھی ٓاپ حکم خدا 

  سے ايک عظيم امتحان سے گزرتے ہوئے انہيں وہاں چھوڑ کر واپس فلسطين ٓاگئے ۔
اثناء ميں جرہم قبيلہ ادھر سے گزرا ۔ اس نے جناب ہاجره سے وہاں قيام کی اجازت چاہی ۔  وہاں چشمٔہ زمزم پيدا ہوا ۔ اس

  گويا واقعات کا ايک طوالنی سلسلہ ہے کہ جو اس عالقہ کی ٓابادی کا باعث بنا ۔
الد کی حضرت ابراہيم نے خدا سے دعا کی تھی کہ اس جگہ کو ٓاباد اور پر برکت شہر بنا دے اور لوگوں کے دل ميری او

  1طرف مائل کر دے ۔ ان کی اوالد وہاں پھلنے پھولنے لگی تھی ۔ 
يہ بات جاذب نظر ہے کہ بعض مورخين نے نقل کيا ہے کہ جب حضرت ابراہيم ہاجره اور شير خوار اسمعيل کو مکہ ميں 

ہے کہ ہميں ايسی جگہ پر چھوڑ کر واپس جانا چاہتے تھے تو جناب ہاجره نے فرياد کی : اے ابراہيم ٓاپ کو کس نے حکم ديا
چھوڑ جائيں کہ جہاں نہ کوئی سبزه ہے ، نہ دودھ دينے واال کوئی جانور ، يہاں تک کہ جہاں پا نی کا ايک گھونٹ بھی نہيں 

  ہے ۔ ٓاپ پھر بھی ہميں بغير زاد و توشہ اور مونس و مدد گار کے چھوڑے جارہے ہيں ۔
  روردگار نے مجھے يہی حکم ديا ہے ۔حضرت ابراہيم نے مختصر سا جواب ديا : ميرے پ

  2ہاجره نے يہ سنا تو کہنے لگی : اگر ايساہے تو پھر خدا ہر گز ہميں يوں ہی نہيں چھوڑے گا ۔ 
حضرت ابراہيم بار ہا فلسطين سے اسماعيل کو ملنے کے لئے مکہ ٓائے ۔ ايک سفر کے موقعہ پر ٓاپ مراسم حج بجا الئے 

اور نہايت پاکيزه صاحب ايمان نو جوان بيٹے اسماعيل کو لے کر قربان گاه ميں ٓائے ۔  اور حکم خدا سے اپنے ٓابرو مند
  اسمعيل ٓاپ کی زندگی کا بہترين ثمر تھے ۔ ٓاپ بالکل تيار تھے کہ انہيں راه خدا ميں قربان کر ديں ۔

لے تک اپنی ٓامادگی کا مظاہره اس اہم ترين ٓازمائش سے جب ٓاپ نہايت عالی طريقہ سے عہده بر ٓا ہو چکے اور ٓاخری مرح
 3کر چکے تو هللا تعالٰی نے ان کی قربانی کو قبول کر ليا اور اسمعيل کو بچا ليا اور قربانی کے لئے ايک دنبہ کو بھيج ديا ۔ 

حضرت ابراہيم ان سب امتحانات سے کاميابی سے گزر چکے اور ٓازمائشوں کی اس کٹھالی سے کامياب نکل ٓائے تو آپ کو 
 ايسا مقام حاصل ہوا جو وه بلند ترين مقام ہے جو ايک انسان ترقی کرکے حاصل کر سکتا ہے ۔ جيسا کہ قرٓان کہتا ہے : ايک

هللا نے کچھ کلمات کے ذريعے ابراہيم کاا متحان ليا ۔ وه ان سب سے کامياب گزرے تو اس پر هللا نے ان سے کہا : ميں 
ہوں ۔ ( ابراہيم اس خوش خبری پر وجد ميں ٓائيں گے ) کہنے لگے : يہ مقام ميرے تجھے لوگوں کا امام اور پيشوا قرار ديتا 

کچھ اوالد کو بھی عطا کر دے ۔ ( ان کی دعا قبول ہو گئی ليکن ايک شرط کے ساتھ) هللا نے کہا : يہ مقام ہر گز کسی ايسے 
  4شخص کو نصيب نہ ہوگا جس سے ظلم و ستم اور انحراف سرزد ہوا ہو۔ 

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

  ١٠٣ص  ١۔ کامل ابن اثير جلد  1
  ١٠٧تا  ١٠۴۔ سوره ٰصٰفت  2
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  ١٢۴۔ بقره ۔  3
  ۔٧۴۔ ص  ١۔ سفينة البحار جلد  4

  قرٓان اور ابراہيم کا مقام بلند 

ام هللا ٓايات قرٓان مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ هللا تعالٰی نے حضرت ابراہيم کو بہت بلند مقام عطا فرمايا تھا ۔ ايسا بلند مق
  تعالٰی نے کسی اور گزشتہ نبی کو عطا نہيں فرمايا تھا ۔

  اس پيغمبر خدا کی عظمت ان تعبيرات سے واضح طور پر معلوم کی جا سکتی ہے :
   ۔ َ) ١٢٠قرار ديا ہے اور ان کی شخصيت کو ايک امت کی مانند گردانا ہے ( نحل ۔ “ امت ” ۔ خدا نے ابراہيم کی ايک ١
  و خليل هللا کا مرتبہ عطا فرمايا ہے :۔هللا نے ٓاپ ک ٢

  ۔) ١٢۵واتخذ اللہابراھيم خليال (نساء ۔ 
  يہ امر قابل توجہ ہے کہ بعض روايات ميں ہے :

يہ مقام انہيں اس بناء پر حاصل ہوا کہ ابراہيم نے خود کبھی کسی چيز کے لئے کسی کے سامنے دست دراز بلند نہ کيا اور 
  2لوٹايا ۔  کبھی کسی سائل کو محروم نہيں

اور ايفائے عہد کرنے ۵صابرين ميں سے  ۴صديقين ميں سے ،  ٣قانتين ميں سے ،  ٢صالح  ١۔ قرٓان کے مطابق وه نيک  ٣
  1والوں ميں سے تھے ۔ 

  ۴٧۔ ص  ١
  ١٢٢۔ نحل ۔  ٢
  ١٢٠۔ نحل  ٣
  ۴١۔ مريم ۔  ۴
  ١١۴۔ توبہ  ۵
  ٣٧۔ نجم ۔  ۶
  ٢٧تا  ٢۴۔ ذاريات  ٧

  3ميں انہيں ابوا ضياف ( مہمانوں کا باپ يا مہمانوں کا ساتھی ) کا لقب ديا گيا ہے ۔  يہاں تک کہ بعض روايات
  ٧۴ص  ١۔ سفينة البحار جلد  ٨

جب ہت دھر قوم ٓاپ کو ٓاگ کے سمندر ميں پھينک رہی تھی ۔ فرشتوں نے خواہش کی تھی کہ ہم ٓاپ کو بچا ليں ۔ ابراہيم نے 
يخ ميں اس بات کا تذکره موجود ہے ۔ ٓاپ (عليه السالم) نے کہا : ميں سر تا نياز و ان کے اس تقاضے کو قبول نہ کيا ۔ تار

  4احتياج ہوں ليکن مخلوق سے نہيں صرف خالق سے ، 
۔ شجاعت و بہادری ميں بے مثال تھے ۔ بت پرستوں کے دہاڑتے ہوئے سيالب کے سامنے تنہا کھڑے ہو گئے ، ان کا دل ۶

ده نہ ہوا ۔ آپ نے ان کے بتوں کا مذاق اڑايا اور ان کے بت کدے کو ڈھا کر پتھروں کا لمحہ بھر کے لئے ان سے وحشت ز
  ڈھير بنا ديا نيز نمرود اور اس کے جالدوں کے بڑی جرٔات سے بات کی جو قرٓانی ٓايات ميں موجود ہے ۔

شکن استدالل سے جواب دئے ۔ ابراہيم بڑی منطق سے بات کرتے تھے ۔ ٓاپ نے گمراہوں کو بہت مختصر ، محکم ، دندان ٧
  اور اپنے مطقی استدالل سے مخالفين کو رسواکر ديا ۔

ٓاپ کبھی سختی و خشونت سے پيش نہيں ٓاتے تھے بلکہ بڑے اطمينان سے بات کرتے ۔ ٓاپ کا يہ انداز ٓاپ کی عظيم روحانی 
سامنے ٓاپ کی بات چيت اور اپنے چچا قوت کا ترجمان تھا ۔ ٓاپ نے گفتار و کردار سے مخالفين کو شکست دی ۔ نمرود کے 

ٓازر سے ٓاپ کی گفتگو بابل کے قاضيوں سے مناظره بڑی وضاحت سے مرقوم ہے ۔ بابل کے قاضی آپ کو خدا پرستی اور 
بت شکنی کے جرم ميں سزا دينا چاہتے تھے ٓاپ نے بڑے اعتماد اور اطمينان سے مدلل جواب دئے ۔ اس سلسلے ميں سوره 

  رجہ ذيل ٓايات کو غور سے پڑھنا چاہيے :انبياء کی مند
قاضيوں نے ٓاپ سے پوچھا : کيا وه تم ہی ہو جس نے ہمارے خدأوں کے سر پر يہ مصيبت ڈھائی ہے اور ان سب چھوٹے 

  بڑے بتوں کو توڑ پھوڑ ديا ہے ۔
  قالو ا ٔاانت فعلت ٰھذا باٰلھتنا ياابراھيم

  ے ہمارے خدأوں کے ساتھ يہ سلوک کيا ہے )؟ ۔( کہنے لگے : اے براہيم کيا وه تم ہی ہو جس ن
  ٓاپ نے انہيں ايسا جواب ديا کہ ان کےلئے بچ نہ نکلنے کی کوئی راه نہ رہی ۔قرٓان کے الفاظ ميں :
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  قال بل فعلہ کبيرھم ٰھذا فاسئلوھم ان کانوا ينطقون
  نہيں سے پوچھو ۔بولے :ہوسکتا ہے کہ ان کے بڑے نے يہ کام کيا ہو اگر يہ بات کرسکتے ہيں تو ا

اس ايک ہی جملہ سے ٓاپ نے اپنے دشمنوں کے لئے تمام راستے بند کردئے ۔ اب اگر وه کہيں کہ بت گونگے ہيں ، لب پستہ 
ہيں او ربا ت کرنے کی سکت نہيں رکھتے ، تو ان کے گونگے اور بے عزت خدا ٔوں کی کتنی رسوائی ہے اورا گر کہيں کہ

  ان کے پوچھنا پڑتا او رانہيں جواب دينا پڑتا ۔ يہ با ت کر سکتے ہيں تو پھر
اس پر ان کا کوابيده وجدان جاگ اٹھا ۔ ان کے اندر ٓاواز ٓائی : تم ظالم اور خود پرست ہو ، نہ اپنے اوپر رحم کرتے ہو اور نہ

  اپنے معاشر پر ۔
  قرٓان الفاظ ميں :

  فارجعوا الٰی انفسھم فقالوا انھم انتم الظالمون
  تو انہيں دينا ہی تھا ۔ بہرحال جواب

  ثم نکثو ا علی رٔوسھم لقد علمت ما ھؤوالء ِ ينطقون
  بڑی بے دلی سے سر شکستہ ہو کر کہنے لگے : تم تو جانتے ہی ہو کہ يہ بات نہيں کرسکتے ۔

  يہاں حضرت ابراہيم (عليه السالم) بات ان کے سر پر بجلی بن کر گری ۔
  ٓاپ نے پکار کر کہا :

  عبدون من دون هللا افال تعقلوناف لکم و لما ت
  حيف ہے تم پراور ان پر کہ خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو ۔ کيا گياہے تمہاری عقلوں کو؟ ۔

ٓاخر کا رجب انہوں نے ديکھا کہ وه ابراہيم (عليه السالم) قوی منطق کے مقابلہ کی سکت نہيں رکھتے تو انہوں پھر تمام 
  کا سہارا ليا اور کہنے لگے :تمہيں چاہئيے کہ انہيں جالدو: جھوٹے سر کشوں کی طرح طاقت

اس کام کے لئے انہوں بت پرستوں کے جاہالنہ تعصبات سے مدد لی او رپکا رکر کہا : اگر تم ميں طاقت ہے تو اسے جال دو
  اور اپنے خدأوں کی مدد کےلئے تيار ہو جأو۔

  17“قالوا حرقوه و انصروا اٰلھتکم ان کنتم فاعلين ”
  يہ ابراہيم (عليه السالم) کی رسا ،استدااللی اور قاطع منطق کا ايک نمونہ تھا ۔

  5۔ يہ بات قابل توجہ ہے کہ قرٓان مسلمانوں کا ايک اعزازيہ شمار کرتا ہے کہ وه دين ابراہيم پر ہيں ٨
  6اور قرٓان کہتا ہے کہ ان ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے ۔ 

شوق دالنے کے لئے ان کے چند کے احکام پر عمل در ٓامد کی دعوت ديتا ہے او رکہتا ہے کہ  يہاں تک کہ مسلمانوں کو
  7تمہيں ابراہيم او ران کے انصا رکی اقتدا کرنا چاہئيے ۔ 

۔ اس عظمت و شکوه سے مراسم حج کی بنياد حکم اٰلہی سے حضرت ابراہيم (عليه السالم) نے رکھی ۔ يہی وجہ ہے کہ تمام٩
  8يں ابراہيم کا نام ، ان کے کی ياد اور ان کا ذکر موجود ہے ۔ مراسم حج م

  ۔ ابراہيم (عليه السالم) کی شخصيت اس قدر بلند ہے کہ ہر گروه کی کوشش تھی کہ انہيں اپنے ميں سے قرار ديں ۔١٠
ن ان کے جواب ميں يہ يہودی اور عيسائی ابراہيم (عليه السالم) کے ساتھ اپنے تعلق پر بہت زور ديتے تھے يہاں تک کہ قرآ 

حقيقت بيان کرتا ہے کہ وه ايک مسلمان اور سچے موحد تھے يعنی وه ہر امر ميں حکم خدا کے سامنے سر تسليم خم تھے ، 
  9اس کے عالوه انہيں کوئی سوچ نہ تھی اور بس اسی کی راه ميں قدم اٹھاتے تھے ۔ 

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

  13۔ ابراہيم بہت مہمان نواز تھے ۔ 1
ان کا توکل بے مثال تھا يہاں تک کہ کسی کام اور کسی مشکل ميں خدا کے عالوه کسی پر نظر نہيں رکھتے تھے ۔ جو کچھ بھی  ۔ 2

  15مانگتے خدا ہی سے مانگتے اور اس کے عالوه کسی کا دروازه نہيں کھٹکھٹاتے تھے 
  ٨٢تا  ٧٨شعراء  -3
  ۔ ٩٩۔ ص  ١۔ کامل بن اثير جلد  4
  ۔۶٧۔تا ۔  ۶٣۔انبياء 5
  ۔٧٨۔ ملة ابيکم ابراھيم حج 6
  ۔٧٨۔ ملة ابيکم ابراھيم حج 7
  ۔۴۔ ممتحنة ۔8
 ۔٢٧۔ سوره حج 9
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