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 فہرست

  5 - 1سوره حجر / آيه 
  تفسير

  بے بنياد ٓارزوئيں
  لمبی ٓاروزئيں غفلت کا سبب ہيں

  8 - 6سوره حجر / آيه 
  تفسير

  فرشتوں کے نزول کا تقاض
  9سوره حجر / آيه 

  تفسير
  قرٓان کی حفاظت
  عدم تحريف ِقرٓان

  عدم تحريف ِ قرٓان کے دالئل
  ايات تحريفرو

  15- 10سوره حجر / آيه 
  تفسير

  ہٹ دھرمی اور محسوسات کا انکار
  چند اہم نکات

  “شيع کا مفہوم ”۔ ١
  کی ضمير کامرجع“ نسلکہ”۔٢
  ۔گذشتہ لوگوں کی روش٣
  کا مفہوم“ ۔ فظلموا فيہ يعرجون ۴
  کا مطلب“ ۔ سکرات ابصارنا۵

  18- 16سوره حجر / آيه 
  تفسير
  طان شہاب کے ذريعے ہانکے جاتے ہيںشي

  شيطان شہاب کے ذريعے کيسے ہانکے جاتے ہيں ؟
  نتيجٔہ بحث

  21 - 19سوره حجر / آيه 
  تفسير

  ہرچيز کا خزانہ ہمارے پاس ہے
  چند اہم نکات

  ۔ خدا کے خزنے کيا ہيں ؟١
  ۔نززول مقامی اور نزول مکانی٢

  25 - 22سوره حجر / آيه 
  تفسير

  ہوا اور بارش
  متقدمين او ر متاخرين کون ہيں ؟

  44 - 26سوره حجر / آيه 
  تفسير
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  خلقت ِ انسان
  چند اہم نکات

  ۔تکبرعظيم بدبختيوں کا سر چشمہ١
  ۔جہنم کے دروازے٣
  ۔سياه کيچڑ اور خدا کی روح۴
  ۔جن کيا ہے ؟۵
  ۔قرٓان اور خلقت انسان۶

  تکامل انواع کے حاميوں کے دالئل
  ثبوت انواع کے حاميوں کے جوابات

  فروضہ تکامل اور مسئلہ خدا شناسیم
  قرٓان اور مسئلہ تکامل انواع

  50 - 45سوره حجر / آيه 
  تفسير

  بہشت کی ٓاٹھ نعمتيں
  چند اہم نکات

  ۔ بہشت کے باغ اور چشمے١
  ۔ مادی اور روحانی نعمتيں٢
  ۔ کينہ اور حسد اخوت کے دشمن ہيں٣
  ۔جزائے کامل۴
  ۔ٓائيے اس دنيا ميں تعمير جنت کريں۵

  60 - 51سوره حجر / آيه 
  تفسير

  انجانے مہمان
  77 - 61سوره حجر / آيه 

  تفسير
  انجامقوم لوط کے گنہ گاروں کا 

  چند اہم نکات
  سے کيا مراد ہے ؟“ قطع من الليل ”۔ ١
  کی تفسير“وامضواحيث تٔومرون”۔٢
  کے درميان واسطہ“ مومن ”اورر“ متوسم  ”۔٣
  ۔ شہوت و غرور کی مستی۴

  84 - 78سوره حجر / آيه 
  تفسير

  دو ظالم قوموں کا انجام
  اصحاب ايکہ کون ہيں ؟

  91 - 85سوره حجر / آيه 
  تفسير

  تقسيم او ر نکتہ چينی کرنے والے
  چند اہم نکات

  ۔ قرٓان کريم خدا کی عظيم نعمت ہے١
  ۔دوسرونکے وسائل پر نگاه رکھنا انحطاط کا باعث ہے٢
  ۔ رہبر کی انکساری٣
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  کون ہيں ؟“مقسطين ”۔ ۴
  99 - 92سوره حجر / آيه 

  تفسير
  اپنے مکتب واضح طورپربيان کرو

  چند اہم نکات
  ۔ اعالنيہ دعوت ِ اسالم کا ٓاغاز١
  ۔خدا کی طرف توجہ کا روحانی اثر٢
  ۔عبادت اور تکامل او ارتقاء٣

  سوره نحل
  2 - 1سوره نحل / آيه 

  تفسير
  حکم ِ عذاب قريب ہے

  8 - 3سوره نحل/ آيه 
  تفسير

  جانوروں کے مختلف فائدے
  نکتہ

  جانور پالنے اور کھيتی باڑی کی اہميت
  13 - 9سوره نحل/ آيه 

  تفسير
  سخير ميں ہيںسب چيزيں انسان کے دسِت ت

  چند اہم نکات
  ۔ مادی اور رروحانی نعمتيں١
  ۔ زيتون ، کھجور اور نگور ہی کا ذکر کيوں؟٢
  ۔ تفکر تعقل اور تذکر٣

  18 - 14سوره نحل/ آيه 
  تفسير

  پہاڑ، دريا اور ستارے نعمت ہيں
  کتہن

  راه ،نشانی اور رہبر
  23 - 19سوره نحل/ آيه 

  تفسير
  جن معبودوں کو وه پکار تے ہيں وه مرده ہيں اور شعور نھيں رکھتے

  مستکبر کون ہيں ؟
  29 - 24سوره نحل/ آيه 

  شان نزول
  تفسير

  جو دوسروں کے گناه اپنے کندھے پر الد ليتے ہيں
  چند اہم نکات

  ۔اچھی اور بری نيت١
  ۔ بے موقع تسليم حق٢

  32 - 30سوره نحل/ آيه 
  تفسير
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  نيک لوگوں کا انجام
  37 - 33ه نحل/ آيه سور
  تفسير

  انبياء کی ذمہ داری واضح تبليغ ہے
  چند اہم نکات

  يا ہےک“ بالغ مبين ”۔ ١
  ۔ ہر امت کے لئے ايک رسول٢

  40 - 38سوره نحل/ آيه 
  شان نزول

  تفسير
  معاد اور اختالفات کا خاتمہ

  42 - 41سوره نحل/ آيه 
  شان نزول

  تفسير
  مہاجرين کی جز

  چند اہم نکات
  44 - 43سوره نحل/ آيه 

  تفسير
  وچھ لونہيں جانتے تو پ

  اہل ذکر کون ہيں ؟
  47 - 45سوره نحل/ آيه 

  تفسير
  مختلف گناہوں کی مختلف سزائيں

  50 - 48سوره نحل/ آيه 
  تفسير

  سائے تک هللا کے حضور سجده زير ہيں
  ہمارے سايوں کا ہماری زندگی پر اثر

  55 - 51سوره نحل/ آيه 
  تفسير

  ايک دين اور ايک معبود
  60 - 56نحل/ آيه  سوره
  تفسير

  جہاں بيٹی کو باعث ِرسوائی سمجھاجاتا تھ
  چند اہم نکات

  کو خدا کی بيٹياں کيوں کہتے تھے ؟ ۔ وه فرشتوں١
  ۔بيٹيوں کو زنده در گور کيوں کيا جاتا تھا ؟٢
  ۔عورت کے مقام کے احياء ميں اسالم کا کر دار٣

  64 - 61/ آيه سوره نحل
  تفسير

  خد افوراً سزا کيوں نہيں ديتا؟
  67 - 65سوره نحل/ آيه 

  تفسير
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  پانی ، پھل اور حيوانات
  چند اہم نکات

  ۔ دودھ کس طرح پيدا ہوتا ہے ؟١
  ۔ دودھ ايک اہم غذا٢
  ۔ دودھ ايک خاص اور عمده غذا٣

  69 - 68سوره نحل/ آيه 
  تفسير

  شہد کی مکھی اور وحی الٰہی
  اس ٓايت ميں بھی چند پر معنی اور قابل توجہ نکات ہيں

  ۔ شہد کس چيز سے بنتا ہے ؟١
  ۔ ہموار اور مطيع راستے٢
  ۔شہد کہاں بنتا ہے ؟٣
  ۔شہد کے مختلف رنگ۴
  ۔ شہد ، غير معمولی شفا بخش ماده ہے۵
  يعنی انسانوں کے لئے“ للناس”۔ ۶
  ۔ شہد کے بارے ميں ديگر اہم امور٧
  ۔ شہد کی مکھيوں کی عجيب و غريب زندگی٨

  72- 70سوره نحل/ آيه 
  تفسير

  رز ق ميں اختالف کا سبب
  چند اہم نکات

  ۔ رزق کے اسباب اور سر چشمے١
  ۔ دوسروں سے برابری کا سلوک٢

  74 - 73سوره نحل/ آيه 
  تفسير

  خدا کے لئے شبيہ کا عقيده نہ رکھو
  77- 75سوره نحل/ آيه 

  تفسير
 مومن اور کافر کے لئے مثاليں

 

 

  

  تفسير نمونہ گيارہويں 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. 
  سوره حجر اور سوره نحل 

  زبان: اردو 
  مترجم : موالنا سيد صفدر حسين نجفی (رح) 
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  ھجری 1417تاريخ اشاعت: ربيع الثانی 

  

   5 - 1سوره حجر / آيه 

ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ
  ۔الر تِْلَک آيَاُت اْلِکتَاِب َوقُْرآٍن ُمبِين۔١
  ۔ ُربََما يََودُّ الَِّذيَن َکفَُروا لَْو َکانُوا ُمْسلِِميَن ۔٢
  ھُْم يَأُْکلُوا َويَتََمتَُّعوا َويُْلِھِھْم ااْلََٔمُل فََسْوَف يَْعلَُموَن ۔۔ َذرْ ٣
  ۔ َوَما ٔاَْھلَْکنَا ِمْن قَْريٍَة ٕاِالَّ َولَھَا ِکتَاٌب َمْعلُوٌم ۔۴
ٍة اََجلَھَا َوَما يَْستَاِخُرْوَن۔۵   ۔ َماتَْسبُِق ِمْن اُمَّ

  ترجمہ
  

  رحيم و رحمن خدا کے نام سے
  يہ کتاب اور قرٓان مبين کی ٓايات ہيں ۔ ۔ آلر۔١
  ۔(جس وقت) کافر (اپنے اعمال کے برے ٓاثار ديکھيں گے )کس قدر ٓارزو کريں گے ، کہ وه مسلمان ہوتے ۔٢
  ۔ چھوڑو انھيں ۔ وه کھاليں ، فائده اٹھاليں اور ٓارزوئيں انھيں غافل کرديں ، ليکن وه بہت جلد سمجھ ليں گے ۔٣
و ديار ( کے باسيوں ) کو ہالک نہيں کيا مگر يہ کہ وه اجل معين ( اور تغير ناپذير زمانہ ) رکھتے ۔ ہم نے کسی شہر ۴

  تھے ۔
  ۔ کوئی گروه اپنی اجل سے ٓاگے بڑھ سکتا ہے نہ پيچھے ہٹ سکتا ہے ۔۵

  تفسير 
  

  بے بنياد ٓارزوئيں 

کا سامنا ہے ۔ يہ حروف واضح کرتے ہيں کہ اس سوره کی ا بتداء ميں ہميں پھر حروف مقطعات ( الف ۔ الم ۔ راء ) 
ٓاسمانی کتاب کہ جو ساری نوع انسانی کے لئے سعاد کا راستہ کھولنے والی انہی ساده سے حروف الف ، باء سے 

ترتيب پائی ہے اس کاخام مال وہی ہے جو تمام افراد بشر يہاں تک کہ دو تين سالہ بچے کے اختيار ميں بھی ہے يہ 
  ے کہ ايسے مصالحہ سے اس قسم کا بے نظير محصول بنا يا جائے ۔انتہائی اعجاز ہ

  لٰہذا بال فاصلہ فرمايا گيا ہے : يہ آسمانی کتا ب اور واضح کی ٓايات ہيں (الر تِْلَک آيَاُت اْلِکتَاِب َوقُْرآٍن ُمبِين) ۔
ئيے تھا ( کہ جو نزديک کے لئے اسم دور کا اسم اشاره ہے حاالنکہ قاعدتاً يہاں ٰھذه ہونا چاہ“ تلک ”ہم جانتے ہيں کہ 

اشاره ہے ) ليکن جيسا ه ہم کہہ چکے ہيں کہ عربی ادب ميں ( بلکہ فارسی ادب ميں بھی )بعض اوقات کسی عظمت 
بيان کرنے کے لئے دو کے اسم اشاره سے استفاده کيا جاتا ہے يعنی اس کی وه عظمت ہے کہ گويا ہم سے بہت دور 

يہ بالکل اسی طرح ہے جيسے بعض اوقات ايک بزرگ شخص کی موجودگی ميں ہم  ٓاسمانوں کے فاصلے پرہے ۔
(وه ) کا لفظ ا س کے مقام کی عظمت بيان کرنے “ ٓاں”کہتے ہيں کہ اگرٓانجناب اجازت ديں تو ہم فالناقدام کريں يہاں 

  کی صورت ميں قرٓان کا ذکر بھی بيان ِ عظمت کے لئے ہے ۔“ نکره”کے لئے ہے جيسا کہ 
کے ذريعے اس کی “ مبين ”کا ٓانا در حقيقت تاکيد کے عنوان سے ہے اور لفظ “ قرٓان ”کے بعد لفط “ کتاب ”حال  بہر

توصيف اس لئے کی گئی ہے کيونکہ حقائق کو بيان کرنے واال اور حق کو باطل سے جدا کرکے واضح طور پر پيش 
  کرنے واال ہے ۔

يہاں تورات اور انجيل کی طرف اشاره ہے ۔ بہت بعيد “ کتاب ” لفظ يہ جو بعض مفسرين نے احتمال ظاہر کيا ہے کہ 
  معلوم ہوتا ہے ۔
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اس کے بعد ان لوگوں کو تنبيہ کی گئی ہے کہ جو ان واضح خدائی ٓايات کے بارے ميں ہٹ دھرمی اور مخالفت ميں 
اندھے تعصب اورہٹ دھرمی اصرار کرتے ہيں ۔ فرمايا گيا ہے : ايک دن ايسا ٓائے گا کہ يہ لوگ اپنے منحوس کفر، 

ُربََما يََودُّ الَِّذيَن َکفَُروا لَْو َکانُوا “ ( کبھی يہ کار ٓارزو کريں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے ”پرپشيمان ہوں گے اور 
  ُمْسلِِميَن ) ۔

کرنا ہے  دوست رکھتا ہے ) سے مراد پسند کرنا، تمنا کرنا اور ٓارزو“ ( يود”جيسا کہ تفسير الميزان ميں ہے ؛ 
کا ذکر اس بات کی دليل ہے کہ وه اسالم کی ٓارزو ايسے زمانے ميں کريں گے جب وه اس کی طرف نہيں “ لو”اورلفظ

ٓاسکتے ہوں گے اور يہ خود اس بات کا قرينہ ہے کہ وه اس کی تمنا اور ٓارزو دوسرے جہان ميں اپنے اعمال کے نتائج 
  ديکھنے کے بعد کريں گے ۔

  لسالم سے اس سلسلہ ميں منقول حديث بھی اسی معنی کی تائيد کرتی ہے ۔ ٓاپ فرماتے ہيں :حضرت صادق عليہ ا
  ينادی مناد يوم القيامة يسمع الخالئق انہ ال يد خل الجنة اال مسلم فثم يود سائر الخالئق انھم کانوا مسلمين

سنے گی ، وه کہے گا : (ٓاج) جنت ميں جب قيامت کا دن ہوگا تو کوئی اس طرح پکارے گا کہ تمام مخلوق ا س کی ٓاواز 
ان لوگوں کے عالوه کوئی داخل نہيں ہوگا کہ جو اسالم الچکے ہيں اس وقت سب لوگ ٓارزو اور تمنا کريں گے کہ اے 

  ١کاش ہم مسلمان ہوتے ۔ 
  نيز عظيم پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ ٓالہ وسلم سے منقول ہے :

ر مسلمانوں کے ايک گنہ گار گروه کو ان کے ساتھ رکھا جائے گا تو کفار جس وقت دوزخی جہنم ميں جمع ہوں گے او
مسلمانون سے کہيں گے کہ کيا تم مسلمان نہيں تھے ۔ وه جواب ديں گے کہ تھے تو سہی ۔ تو وه کہيں گے کہ پھر تمہارا

وه جواب ديں گے کہ ہم نے(  اسالم بھی تمہارے لئے فائده مند نہ ہوا ۔ کيونکہ تم بھی ہمارے ساتھ ايک ہی جگہ پر ہو ۔
بہت بڑے )گناه کئے تھے کہ جن کے باعث ہم اس انجام کو پہنچے ہيں ( گناه اور تقصير کا يہ اعتراف اور دشمن کی 

وه سر زنش سبب بنے گی کہ ) خدا وند عالم حکم دے گا کہ ہر وه باايمان مسلمان کہ جوجہنم ميں ہے اسے باہر نکالو ۔ 
  ٢گے کہ اے کاش ہم بھی اسالم الئے ہوتے۔ تو اس وقت کفار کہيں 

  تفسير طبرسی ميں بی اسی مضمون کی چند احاديث زير بحث ٓايت کے ذيل ميں نقل ہوئی ہيں ۔
ٓايت کی تفسير ميں يہ احتمال بھی ہے کہ کافروں ميں ايسے افراد بھی ہيں کہ جن کا ضمير ابھی بيدار ہے اور جب وه 

ے ہيں اور کتاب مبين کی ٓايات کے ان پيارے مضامين کو ديکھتے ہيں تو دل کی پيغمبر ِ اسالم کی دعوت کو سنت
گہرائيوں سے ان کے گر ويده ہو جاتے ہيں اور ٓارزو کرتے ہيں کہ اے کاش ہم بھی اسالم الئے ہوتے ۔ ليکن تعصب ، 

اوه اسی طرح کفر اور بے ہٹ دھرمی يا مادی مفادات انھيں اجازت نہيں ديتے کہ اس عظيم حقيقت کو قبول کرليں لٰہذ
  ايمانی کے قيد خانے ميں محصور ره جاتے ہيں ۔

ہمارا ايک صاحب ايمان اور مجاہد دوست يورپ گيا تھا ۔ وه بيان کرتا ہے کہ ايک مرتبہ ميں نے اسالم کی خوبيان ايک 
ہيں مبارکباد ديتا ہوں عيسائی کے سامنے شما کيں وه ايک منصف مزاج ٓادمی تھا اس نے جواب ميں کہا: ميں شچ مچ تم

کہ ہم اس قسم کے مذہب کے پيروکار ہو ۔ ليکن ميں کيا کرو ں، ميری زندگی کے حاالت اجازت نہيں ديتے کہ ميں 
  اپنے مذہب سے دست بردار ہوجأوں ۔

صد يہ بات ضاذب نظر ہے کہ بعض اسالمی روايات ميں ہے کہ جس وقت پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کا قا
ٓانحضرت کا خط لے کر قيصر روم کے پاس پہنچا تو اس نے خصوصيت کے ساتھ ٓاپ کے قاصد کے سامنے اظہار 

ايمان کيا يہاں تک کہ وه روميوں کو اس دين توحيد و اسالم کی دعوت ديتا چاہتا تھا ۔ اس نے سوچا کہ پہلے ان کی 
کو ترک کردينا چاہتا ہے ۔ تو اس نے اس کے قصر ٓازمائش کی جائے جن اس کی فوج نے محسوس کياکہ وه عيسائيت 

  کا محاصره کرليا ۔ قيصر نے ان سے فوراً کہاکہ ميں تمہيں ٓازمانا چاہتا تھا اپنی جگہ واپس جأو۔
اس کے بعد اس نے رسول هللا کے قاصد سے کہا : ميں جانتا ہوں کہ تمہارا پيغمبر خدا کی طرف سے ہے اور وہی ہے 

ليکن ميں کيا کروں کہ ميں ڈرتا ہوں کہ ميری حکومت ہاتھ سے نکل جائے گی اور ميری جان جس کے ہم نتظر تھے 
  3بھی خبرے ميں ہے ۔ 

توجہ رہے کہ ان دونوں تفسيروں ميں ٓاپس ميں کوئی تضاد نہيں ہے ۔ او رممکن ہے ٓايت کا اشاره اس جہان ميں بھی 
ں بھی ۔ جب کہ وه مختلف حوالوں سے اس جہان ميں کفارے بعض گروہوں کی پشيمانی کی طرف ہواور اس جہان مي

  لوٹ ٓانے کی قدرت رکھتے ہيں اور نہ اس جہان ميں ( غور کيجئے گا) ۔
اس کے بعد قرٓان بہت سر زنش کے لہجہ ميں کہتا ہے : اے پيغمبر ! انھيں ان کی حالت پر چھوڑ دے ( تاکہ چوپايوں 

لذتيں حاصل کرليں اور ٓارزوئيں انھيں اس عظيم حقيقت سے غافل  کی طرح )کھاتے پھريں ۔ اس ناپائيدار زندگی کی
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نکہ يہ تو جانور ہيں کرديں ليکن يہ بہت جلدی سمجھ جائيں گے ( َذْرھُْم ئَاُکلُوا َويَتََمتَُّعوا َويُْلِھِھْم ااْلََٔمُل فََسْوَف يَْعلَُموَن) ۔چو
نہيں سمجھتے اور ان کی حرکتينبس انہی چيزوں کے جو اپنے اصطبل ، گھاس پھوس اور مادی لّذات کے سوا کچھ 

  لئے ہيں ۔
غرور ، غفلت اور لمبی ٓارزٔوں نے ان کے دلوں پر اس طرح سے پر ده ڈال رکھا ہے اور انھيں اپنے ميں ايسا مگن کر 

غفلت رکھا ہے کہ اب وه ادراِک حقيقت کی قدرت نہيں رکھتے ۔ليکن جب اجل کا طمانچہ ان کے منہ پر لگا ، غرور 
کے پردے ان کی ٓانکھوں کے سامنے سے ہٹے اور انہوں نے اپنے آپ کو ااستانٔہ موت پر يا عرصٔہ قيامت ميں پايا تو 

اس وقت سمجھيں گے کہ کس قدر غفلت ميں تھے، کسی قدر زياں کا اور بدبخت تھے اور کس طر ح انہوں نے اپنا 
  قيمتی ترين سرمايہ خود اپنے ہاتھوں گنوا ديا ہے ۔

بعد والی ٓايت ميں ، اس بناء پر کہيں وه يہ گمان نہ کريں کہ يہ مہلت اور لذائذ ِدنيا سے بہره دری کا سلسلہ ختم ہو نے 
واال نہيں ، مزيد ارشاد ہوتا ہے : ہم نے کسی گروه کو کسی شہر ميں نابود نہيں کيا مگر يہ کہ وه اجِل معين اور تغيرنا 

  پذير دور رکھتے تھے ۔
  ْھلَْکنَا ِمْن قَْريٍَة ٕاِالَّ َولَھَا ِکتَاٌب َمْعلُوٌم ) ۔( َوَما ٔاَ 

ٍة “ ( کوئی امت اور جميعت اپنی اجل معين سے تجاوز نہيں کرسکتی اور نہ کوئی پيچھے ره سکتی ہے ” َماتَْسبُِق ِمْن اُمَّ
  اََجلَھَا َوَما يَْستَاِخُرْوَن) ۔

جديد نظر ، بيداری اور ٓاگاہی کے لئے کافی مہلت دی ۔ اس نے  ہر جگہ يہی سنت اٰلہی کار فرما رہی ہے کہ اس نے
دردناک حوادث سے بھی دور چار کيا اور وسائل ِ رحمت سے بھی نواز ۔ اس نے ڈرايا بھی اور شوق بھی دال يا ۔وه 

  خطرے سے خبر دار کرتا ہے تاکہ سب پر حجت تمام ہو جائے ۔
انھيں ٓاليتا ہے ۔ دير اور جلدی کا تربيتی مصالح کی خاطر ممکن ہے مگر جب يہ مہلت تمام ہوتی ہے تو حتمی انجام 

  ليکن 
کيا اسی حقيقت کی طرف توجہ کافی نہيں ہے تاکہ سب کے سب گذشتہ لوگوں کی سر نوشت سے عبرت حاصل کريں ، 

گذشتہ گمر اه اور اور خدائی مہلت سے باز گشت اور اصالح کے لئے استفاده کريں کيا اب ہميں بيٹھا رہنا چاہئيے تاکہ 
ظالم قوموں کا سا برا انجام ہمارے لئے بھی دہرايا جائے ۔ اور بجائے اس کے کہ ہم گذشتہ لوگوں سے عبرت حاصل 

  کريں ، ٓانے والوں کے لئے عبرت بن جائيں ۔
ان کرنے ضمنی طور پر ٓاخری دو ٓايات سے ٓايات ِ قرٓان ميں اور خود زير بحث سورت ميں گذشتہ لوگوں کی تاريخ بي

  کا مقصد واضح ہو جائے ۔
..............  

  ۔مجمع البيان اور نور الثقلين ميں يہ روايت محل بحث ٓايت کے ذيل ميں عياشی کے حوالے سے درج کی گئی ہے ۔١
البتہ ۔ مجمع البيان ، زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔ نيز فخر رازی اپنی تفسير ميں اسی سے ملتی جلتی ايک حديث نقل کی ہے ( ٢

  تھوڑے سے فرق کے ساتھ )
  ۔١١٢ص  ١۔ مکاتيب الرسول جلد 3

  لمبی ٓاروزئيں غفلت کا سبب ہيں 

انسان کے چرخ حيات کی حرکت کا عامل ہے “ امل ” اس اس ميں شک نہيں کہ اميد وٓارزو يا عربوں کی تعبير ميں 
تو نظاِم زندگی درہم برہم ہو جائے  يہاں تک کہ اگر اسے اہل دنيا کے دلوں سے صرف ايک دن کے لئے اٹھاليں

  اوربہت کم افراد ميں فعاليت ، سعی و کوشش اور جوش ِ عمل پيدا ہو ۔
  اس سلسلے ميں پيغمبر اکرم سے يہ مشہور حديث منقول ہے :

  االمل رحمة المتی ولو ال اال مل ال رضعت والدة ولدھا والغرس غارس شجرا ۔
اگر نوراميد نہ ہوئی تو کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پالئے ، اور کوئی  اميد ميری امت کے لئے سايۂ  رحمت ہے

  1باغبان پودانہ لگائے ۔ 
يہ حديث بھی اسی عمل کی طرف اشاره ہے ليکن حيات و حرکت کا عامل جب حد سے گذر جائے اور دور دراز کی 

الکل آِب باراں کی طرح کہ جو سبِب حيات ٓارزو کی شکل اختيار کرے تو انحراف و بد بختی کا بد ترين عامل ہے يہ ب
  ہے ليکن اگر حد سے بڑھ جائے تو غرقابی اور نابودی کا باعث ہوجائے ۔
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يہی وه ہالکت خيز ٓارزو ہے جس کا ذکر زير بحث ٓايات ميں ٓايا ہے اور اسے کدا و حق و حقيقت سے بے خبری کا 
لمبی چوڑی اميديں ہيں جو انسان کو اس طرح اپنے ميں مشغول باعث شمار کيا گيا ہے ۔ يہ دور دراز کی ٓارزوئيں اور 

رکھتی ہيں اور عالم تخيل ميں مستغرق کرديتی ہيں کہ انسان زندگی اور اس کے اصلی اہداف و مقاصد سے بالکل 
  بيگانہ ہو جاتا ہے ۔

حقيقت کو وضاحت ايک مشہور حديث کہ جو نہج البالغہ ميں حضرت علی (عليہ السالم) سے منقول ہے وه بھی اس 
  سے بيان کرتی ہے :

ايھا الناس ان اخوف ما اخاف عليکم اثنان: اتباع الھوی و طول االمل، اما اتباع الھٰوی فيصد عن الحق ، و اما طول االمل 
  فينسی ااٰلخرة۔

ی اور اے لوگو!خوفناک ترين چيزيں کہ جن کا مجھے تمہارے بارے ميں انديشہ ہے وه دو ہيں ۔ ہوا و ہوس کی پيرو
دور دراز کی ٓار زئيں ، کيونکہ ہوا ؤ  ہوس کی پيروی تمہيں حق سے باز رکھے گی اور دور دراز کی ٓارزو ٓاخرت کو 

  2بھال دے گی ۔ 
يہ حقيقت ہے کہ کتنے ہی باصالحيت اور الئق افراد ہيں کہ جوٓارزوئے درازکے دا م ميں گرفتاری کے زير اثر ضعيف

يں کہ جس کی وجہ سے نہ صرف وه اپنے معاشرے کے لئے مفيد نہيں رہے بلکہ اپنے اور مسخ شده وجود بن چکے ہ
ذاتی مفادات بھی پامال کر چکے ہيں اور ہر قسم کی ترقی اور کمال سے محروم ہو گئے ہيں ۔ جيسا کہ دعائے کميل 

  ميں ہے ۔
  وحبسنی عن نفعی بعد املی

  ديا ہے ۔طويل ٓارزو نے مجھے اپنے حقيقت ِ منافع سے محروم کر
اصولی طور پر ٓارزو جب حد سے گذر جاتی ہے تو ہميشہ انسانوں کو رنج و تعب ميں مبتال کرديتی ہے پھر وه رات دن
کو شش کرتا ہے اور اپنے گمان ميں سعادت و خوشحالی کی طرف جارہا ہوتا ہے حاالنکہ اسے بد بختی کے سوا کچھ 

الت ميں جان دے ديتے ہيں ان کی درد ناک اور غم انگيز اندگی کے ان حاصل نہيں ہوتا ۔ ايسے افراد اکثر اوقات اس ح
  کے لئے باعِث عبرت ہے کہ جو ديکھنے والی ٓانکھ اور سننے والے کان رکھتے ہيں ۔

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

  ۔“) امل”ماده (٣٠،ص ١۔سفينة البحار ۔ج١
 ۔۴٢۔ نہج البالغہ ،2

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   8 - 6سوره حجر / آيه 

ْکُر ٕاِنََّک لََمْجنُوٌن ۔۶ َل َعلَْيِہ الذِّ   ۔ َوقَالُوا يَأاَيُّھَا الَِّذی نُزِّ
اِدقِيَن ۔٧   ۔ لَْو َما تَأْتِينَا بِاْلَماَلئَِکِة ٕاِْن ُکْنَت ِمْن الصَّ
ُل اْلَماَلئَِکةَ ٕاِالَّ بِاْلَحقِّ َوَما َکانُوا ٕاًِذا ُمْنظَِريَن ۔٨   ۔ َما نُنَزِّ

  ترجمہ
  ۔اور انہوں نے کہا: اے وه شخص کہ جس پر ذکر (قرٓان)نازل ہواہے ، بےشک تو ديوانہ ہے ۔۶
  ۔ اگر سچ کہتا ہے تو ہمارے لئے فرشتے کيوننہيں لے ٓاتا ۔٧
چاہيئے کہ) ہم فرشتوں کو حق کے بغير نازل نہيں کرتے اور جس وقت نازل ہوئے تو پھر انھيں ۔( ليکن انھيں جان لينا ٨

  مہلت نہيں دی جائے گی ( اور انکار کی صورت ميں عذاب ِاٰلہی ميں نابود ہو جائيں گے ) ۔
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  تفسير 

  فرشتوں کے نزول کا تقاضا ۔
کفار کے اعتراض کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : ان ٓايات ميں پہلے تو قرٓان اور پيغمبر کے خالف دشمنی 

َل عَ  لَْيِہ انھوں کہا:اے وه شخص جس پر قرٓان نازل ہوا ہے ہم يقينی قسم کھاتے ہيں کہ تو ديوانہ ہے ( َوقَالُوا يَأاَيُّھَا الَِّذی نُزِّ
ْکُر ٕاِنََّک لََمْجنُوٌن ) ۔   الذِّ

  لفاظ انتہائی گستاخی اور جسارت کو مجسم کرتے ہيں ۔پيغمبر اکرم کے بارے ميں ان کے يہ ا
کے الفاظ ہيں کہ جو انھوننے “نزل عليہ الذکر”اے وه شخص ) کہا گيا ہے دوسری طرف “ ( يا ايھا الذی” ايک طرف تو 

الم”اور  “ان”قرٓان کے استہزاء اور انکار کے طور پرکہيں ہيں اور تيسری مرتبہ پيغمبر اکرم کو مجنون قرار دينے کے لفظ
  کے ذريعے ان کی تاکيد ہے ۔“ قسم

” جی ہاں !جس وقت ہٹ دھرم اور بے مايہ افراد ايک عظيم اور بے مثل عقل کا سامنا کرتے ہيں تو وه اس کے ساتھ
ک اپيوند لگانے کی کوشش کرتے ہيں کيونکہ انکے لئے تو ان کی اپنی ناتواں عقل ہی ميزان ہوتی ہے او رجو کچھ “مجنون
  يزان ميں نہ سما سکے وه ان کی نگاه ميں بے عقلی اور ديوانگی ہے ۔ان کی م

ايسے افراد اپنے ماحول کے مسائل کے بارے ميں خاص قسم کے تعصب کا مظاہره کرتے ہيں چاہے وه گمراہی ميں ہی 
ر نئی پيش ٓامد کيوں نہ ہوں ای لئے وه ه رتازه دعوت کو غير عاقال نہ دعوت قرار دے کر مقابلے کی کوشش کرتے ہيں او

  چيزوں سے وحشت زده ہوتے ہيں اور غلط روشوں کی سختی سے پابندی کرتے ہيں ۔
عالوه ازيں وه دنيا پرست جو تمام چيزوں کو مادی معياروں پر پرکھتے ہيں اگر ان کا کسی ايسے انسان سے سامنا ہو کہ جو 

لئے قربان کردے تو انھيں يقين نہيں ٓاتا کہ وه عاقل  اپنے تمام مادی مفادات حتی کہ اپنی جان بھی ايک روحانی مقصد کے
ہے کيونکہ ان کے نزديک عقل کا کام زياده مال و دولت ، خوبصورت بيوی ، ،پر تعيش زندگی اور ظاہری مقام و منصب کا 

  حصول ہے ۔
ے سامنے کہا بالکل واضح سی بات ہے کہ اگر کسی فکر بس مال و دولت ، عورتوں اور مقام و منصب تک ہے جو اس ک

جاتاہے کہ : اگر ٓاسمانی سورج ميرے ايک ہاتھ پر اور چاند دوسرے ہاتھ پررکھ دو اور تمہارے چھوٹے سے ماحول کی 
بجائے تمام نظام شمسی پر ميری حکومت ہوتو بھی ميں اپنی دعوت سے دستبردار نہيں ہونگا ، تو وه يہ بات کرنے والے کو 

  ديوانہ ہی قرار دے گا ۔
اس بات پر ہے کہ يہ بے عقل افراد خدائی رہبروں کے ساتھ ايسے ايسے پيوند چسپاں کرتے تھے کہ جو بعض تعجب تو 

۔ حاالنکہ جا دو گر تو ايک “ جادو گر ”کہتے اور کبھی “ ديوانہ ”اوقات بالکل ايک دوسرے کی ضد ہوتے تھے کبھی انھيں 
  کا مد مقابل ہے ۔“ہ ديوان”خاص زير کی اور ہوشياری کا حامل ہوتا ہے اور عين 

اگر سچ ”يہ لوگ نہ صرف پيغمبر کی طرف ايسی غير عاقالنہ نسبتيں ديتے تھے بلکہ بہانہ جوئی کے طور پر کہتے تھے ۔ 
۔تاکہ وه تيری گفتگو کی تصديق کريں ۔ اور ہم ايمان لے ٓائيں ( لَْو َما تَأْتِينَا “کہتے ہوتو پھر ہمارے لئے فرشتے کيوں التے

اِدقِيَن ) ۔بِاْلَماَل    ئَِکِة ٕاِْن ُکْنَت ِمْن الصَّ
ُل اْلَماَلئَِکةَ ٕاِالَّ بِاْلَحق) ۔اور اگ ر فرشتے خد اتعالی ٰانھيں جواب ديتا ہے : ہم مالئکہ کو سوائے حق کے نہيں بھيجتے ( َما نُنَزِّ

الئيں تو پھر انھيں مہلت نہيں دی  نازل ہوں ( اور حقيقت ان کے لئے حسی ّپہلو اختيار کرلے )اور اس کے بعد وه ايمان نہ
  جائے گی اور وه عذاب الٰہی کے ذريعے نابود ہو جائيں گے ۔(َوَما َکانُوا ٕاًِذا ُمْنظَِريَن ) ۔

  
  کی تفسير کے سلسلے ميں مفسرين کے مختلف بيانات ہيں :۔“ ماننزل المالئکة اال بالحق ” 
ں کی صرف بطور اعجاز حق واضح کرنے کے نازل کريں گے نہ۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد يہ ہے کہ ہم فرشتو١

کہ ان کہ بہانہ جوئی کے لئے کہ وه دکھ ليں اور پھر بھی ايمان نہ الئيں ۔ دوسرے لفظوں ميں معجزه کوئی بازيچۂ  اطفال 
ں ہيں ان کے لئے نہيں کہ لوگوں کومن پسند سے رونما ہوتا رہے۔ بلکہ يہ تو اثبات حق کے لئے اور جو لوگ حق کے خواہا

يہ امر بقدر کافی ثابت ہو چکا ہے کيونکہ پيغمبر اسالمنے قرٓان جيسا معجزه ہاتھ ميں ہونے با وجود دوسرے معجزات بھی 
  دکھا کر اپنی رسالت کو ثابت کيا تھا ۔

ِض روح کے کے معنی ميں ہے يعنی فرشتے صرف موت اور قب“ موت ” يہاں “حق ”۔ ايک احتمال يہ ذکر کيا گيا ہے کہ ٢
  وقت نازل ہو ں گے ۔ کسی اور وقت نہيں ۔

ليکن يہ تفسير بہت بعيد معلوم ہوتی ہے کيونکہ قرٓان حکيم ميں حضرت ابرہيم اور حضرت لوط (عليہ السالم) کے واقعات 
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  ميں ، يہاں تک کہ مسلمانوں کے بارے ميں بعض سے متعلق ہے کہ ان پر فرشتے نازل ہوئے ۔
سے مراد يہاں وہی ٓاخری دنياوی عذاب اور نابود کرنے والی مصيبت ہے ۔ دوسرے لفظوں “ حق”  ۔ بعض نے کہا ہے کہ٣

ہے يعنی اگر فرشتے نازل ہوں اور پھر يہ ايمان نہ الئيں کيونہ ان ميں موجود ہٹ دھرمی کی وجہ “ عذاب استيصال”ميں 
  سے يہ ايمان نہيں الئيں گے تو ان کی نابودی بھی ساتھ ہوگی ۔

بھی اس کے معنی کی تاکيد کرتا ہے ۔ ليکن پہلی تفسير کے مطابق اس کا الگ “ وما کانو ا اذاً منظرين” ا دوسرا جملہٓايت ک
  نيا مفہوم ہے ۔

يہاں شہود کے معنی ميں ہے يعنی جب تک يہ افراد اس دنيا ميں ہيں ان کی ٓانکھوں کے “ حق ”۔ يہ احتمال بھی ہے کہ ۴
ايسے حقائق نہيں ديکھ سکتے کہ جو ماورائے ماّده سے مر بوط ہيں صرف دوسرے جہان سامنے پر دے پڑے ہيں اور يہ 

  ميں عالم ِ شہود ہوگا کہ جہاں پردے ہٹ جائيں گے تو پھر يہ فرشتگان ِ اٰلہی کو ديکھ سکيں گے ۔
ے عذاب پر مامور اس ميں بھی دوسری تفسير واال اشکال موجود ہے کيونکہ قوِم لوط کے بے ايمان اور گمراه افراد تک ن

  ١فرشتوں کو اسی دنيا ميں ديکھا تھا ۔ 
اس بناء پر صرف پہلی اور تيسری تفسير ظاہر ٓايت سے مناسبت رکھتی ہے ۔ باقی رہا يہ مسئلہ کہ ٓايت ميں کہ اگر ان تمام 

جائے گی يہ اس  واضح دالئل کے بعد بھی ان کے تقاضا کے مطابق حسی معجزه پيش کيا جائے تو پھر انھيں مہلت نہيں دی
بناء پر ہے کہ ايسی حالت ميں ان کے لئے ہر پورے معنی کے لحاظ سے اتمام ِ حجت ہو جائے گا، اور تمام بہانے ختم ہو 

جائيں گے اور چونکہ زندگی کی مہلت ، اتمام حجت ، احتماِل تجديد نظر اور حق کی طرف باز گشت کے لئے ہے او رجن 
ان کے لئے مہلت کوئی معنی نہيں رکھتی لٰہذا ان کی عمر کے اختتام کا اعالن ہوجاتا  پر پوری طرح اتمام حجت ہو جائے

  ہے اور وه اس سزا اور عذاب تک جا پہنچے ہيں جس کے وه مستحق ہوتے ہيں ( غور کيجئے گا ) ۔

   9سوره حجر / آيه 

ْکَر َوٕاِنَّا لَہُ لََحافِظُون 9 ْلنَا الذِّ   . ٕاِنَّا نَْحُن نَزَّ
 َ◌  
  رجمہت

  
  ۔ ہم نے قرٓان کو نازل کيا ہے اور ہم قطعی طور پر اس کی حفاظت کريں گے ۔٩

  تفسير 

  قرٓان کی حفاظت 
کفار نے بہت بہانہ سازياں کيں ۔ يہاں تک کہ پيغمبر اور قرٓان کے بارے ميں استہزا کيا ۔ گذشتہ ٓايات ميں اس کا ذکر موجود 

يم اور نہايت اہم حقيقت بيان کی گئی ہے ۔ يہ بيان حقيقت ايک طرف تو پيغمبر ہے اس کے بعد زير بحث ٓايت ميں ايک عظ
ْکَر َوٕاِنَّا لَہُ لََحافِظُ  ْلنَا الذِّ   وَن) ۔اکرم کی دلجوئی کے لئے ہے اور ہم يقينی طور پر اس کی حفاظت کريں گے (ٕاِنَّا نَْحُن نَزَّ

اور وه اس کے ٓافتاِب وجود کو کيچڑ سے چھپاديں گے يا اس کے نورايسا نہيں کہ يہ قرٓان کسی ياور و مددگار کے بغير ہے 
کو پھونکوں سے بجھا ديں گے يہ تو وه چراغ ہے جسے حق تعالٰی نے روشن کيا ہے اور يہ وه ٓافتاب ہے جس کے لئے 

  غروب ہونا نہيں ہے ۔
، اہل اقتدار، سيا ستداں ، ظالم، منحرف، اہل يہ چند ايک افراد اورناتواں گروه تو معمولی سی چيز ہے اگر دنيا بھر کے جابر 

فکراور جنگ ٓازما جمع ہو جائيں او ر اس کے نو رکو بجھا نا چاہيں تو وه بھی ايسانہيں کرسکيں گے ۔ کيونکہ اس کی 
  حفاظت کا ذمہ خدا نے اپنے اوپرلے رکھا ہے ۔

  ريں کے مختلف اقوال ہيں :يہ کہ قرٓان کی حفاظت سے مراد کن امور کی حفاظت ہے اس سلسلے ميں مفس
  ۔ بعض نے کہا ہے کہ تحريف و تغير اور کمی بيشی سے حفاظت مراد ہے ۔١
  ۔ بعض نے کہا ہے کہ ٓاخر دنيا تک فطا و نابودی سے حفاظت مراد ہے ۔٢
  ۔ بعض ديگر نے کہاہے کہ قرٓان کے خالف گمراه کرنے والی منطق کے مقابلے ميں حفاظت مراد ہے ۔٣

کے عام مفہوم ميں شامل ہيں تو “ انا لہ لٰحفظون” ير يہ صرف کہ يہ ايک دوسرے سے تضاد نہيں رکھيتيں بلکہ ليکن يہ تفاس
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پھر کيوں ہم اس محافظت کو ايک کونے ميں محصور کرديں جبکہ يہ مطلق طور پر اور اصطالح کے مطابق حذف متعلق 
ے يہ وعده کيا ہے کہ وه قرٓان کی ہر لحاظ سے حفاظت و کے ساتھ ٓائی ہے حق يہ ہے کہ اس ٓايت کے ذريعے خدا تعالٰی ن

  نگہداری کرے گا اسے ہر قسم کی تحريف سے بچائے گا ۔
اسے فنادی نابودی سے محفوظ رکھے گا اور وسوسے پيدا کرنے والے سوفسطائيوں اور بد يہات کے منکردين سے اس کی 

  محافظت کرے گا ۔
کی ضمير پيغمبر کی طرف لوٹتی ہے ، “ لہ” کہ يہاں ذاِت پيغمبر مراد ہے اور باقی رہا بعض قدماء مفسرين کا يہ احتمال
کا اطالق ذاِت پيغمبر پر ہوا ہے يہ بہت بعيد معلوم ہوتا ہے “ ذکر ”ميں لفظ ) ١٠کيونکہ قرٓان کی بعض ٓايات ( مثالً طالق 

معنی ميں ٓايا ہے ۔ او ريہ مسلم ہے کہ يہ  صراحت کے ساتھ قرٓان کے“ ذکر ” کيونکہ زير بحث ٓايت سے قبل آيت ميں لفظ 
  بعد والی ٓايت اسی معنی کی طرف اشاره کرتی ہے ۔

  عدم تحريف ِقرٓان
تمام شيعہ سنی علماء مشہور و معروف يہ ہے کہ قرٓان ميں کسی قسم کی تحريف نہيں ہوئی اور جو قرٓان ٓاج ہمارے ہاتھ ميں 

پر نازل ہوا، يہاں تک کہ اس ميں کوئی لفظ اور کوئی حرف بھی کم يا زياده نہيں  ہے ، بالکل وہی قرٓان ہے جو پيغمبر اکرم
  ہوا ۔

قدماء اور متٔاخرين ميں سے وه عظيم شيعہ علماء کہ جنہوں نے اس حقيقت کی تصريح کی ہے ان ميں سے کوئی حسب ذيل 
  علماء کے نام لئے جاسکتے ہيں :

کے ٓاغاز ميں اس “ تفسير بيان ”شہور ہيں انہوں نے اپنی مشہورکتاب مرحوم شيخ طوسی جو شيخ الطائفہ کے نام سے م
  سلسلے ميں روشن واضھ اور قطعی بحث کی ہے ۔

  ۔ سيد مرتضٰی جو چوتھی صدی ہجری کے اعاظم علما ء اماميہ ميں سے ہيں ۔٢
ہمارا اعتقاد يہ ہے ” ے ہيں :۔۔ رئيس المحدثين مرحوم صدوق محمد بن علی بن بابويہ وه عقائد اماميہ بيان کرتے ہوئے کہت٣

  ۔“کہ قرٓان ميں کسی قسم کی کوئی تحريف نہيں ہوئی 
  ۔ عظيم مفسر مرحوم طبرسی سے بھی اپنی تفسير کے مقدمہ ميں اس سلسلے ميں ايک واضح بحث کی ہے ۔۴
  ۔ مرحوم کاشف الغطاء جو بزرگ علماء متٔاخرين ميں سے ہيں ۔۵
  الوثقٰی ميں جمہور مجتہدين شيعہ سے عدم تحريف قرٓان نقل کيا ہے ۔۔ مرحوم محقق يزدی نے کتاب عرره ۶
۔ بہت سے دوسرے بزرگواروں مثالً شيخ مفيد ، شيخ بہائی ، قاضی نور هللا اور ديگر شيعہ محققين نے يہی عقيده نقل کيا ٧

  ہے ۔ اہل سنت کے بزرگ اور محققين بھی زياده تر يہی عقيده رکھتے ہيں ۔
اور سنی محدثين کہ جن کی اطال عات قرٓان کے کے بارے ميں ناقص تھيں انھوں نے قرٓان ميں وقوِع  اگر چہ بعض شيعہ

 تحريف کا ذکر کيا ہے ليکن دونوں مذاہب کے بزرگ علماء کی وضاحت سے يہ عقيده باطل قرار پاکر فراموش ہو چکا ہے ۔
  ں کہتے ہيں :کے جواب مي“ المسائل الطرابلسيات”يہاں تک کہ مرحوم سيد مرتضٰی 

صحت نقل قرٓان دنيا کے مشہور شہروں ، تاريخ کے عظيم واقعات اور مشہور معروف کتب کے بارے ميں ہماری اطال ”
  عات کی طرح واضح اور روشن ہے ۔

کيا کوئی شخص مکہ اور مدينہ يا لندن اور پيرس جيسے شہروں کے ہونے مينکوئی شک و شبہ کرسکتا ہے اگر چہ اس نے 
  ان شہروں کی طرف سفر نہ کيا ہو ۔کبھی بھی 

کيا کوئی شخص ايران پر مغلوں کے حملے ، فرانس کے عظيم انقالب يا پہلی اور دوسری عالمی جنگ کا منکر ہو سکتا ہے 
  ۔

  ايسا کيوں نہيں ہوسکتا اس لئے يہ تمام چيزيں تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہيں ۔
  ے ساتھ کہ جو ہم بعد ميں بيان کريں گے ۔قرٓان کی ٓايات بھی اسی طرح ہيں اس تشريح ک

اگر بعض افراد نے اپنے مفادات کی غرض سے شيعہ سنی ميں تفرقہ ڈالنے کے لئے شيعوں کی طرف تحريف کے اعتقاد 
  کی نسبت دی ہے تو ان کے دعوی کے بطالن کی دليل علماء شيعہ کی بڑی اور عظيم کتب ہيں ۔

ص کہ جو شيعوں سے مربوط مسائل ميں خاص حساسيت اور تعصب رکھتا ہے يہ بات عجب نہيں کہ فخر رازی جيسا شخ
ْکَر َوٕاِنَّا لَہُ لََحافِظُونَ ” محل بحث ٓايت کے ذيل ميں کہتا ہے کہ يہ ٓايت  ْلنَا الذِّ مذہب شيعہ کے بطالن کی دليل ہے “ٕاِنَّا نَْحُن نَزَّ

  ۔کيونکہ وه قرٓان ميں تغير اور کمی بيشی کے قائل ہوتے ہيں 
ہم صراحت کے ساتھ کہتے ہيں کہ اگر اس کی مراد بزرگان اور محققين شيعہ ہيں تو ان ميں سے کوئی بھی اس قسم کاعقيده 
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نہيں رکھتا تھا اور نہ رکھتا ہے اور اگر ا س کی مراد يہ ہے کہ اس سلسلے ميں ميں شيعوں کے درميان ايک ضعيف قوم 
  موجود ہے کہ جس کی نہ وه اعتناء کرتے ہيں نہ ہم۔ موجود ہے تو اس کی نظير اہل ِ سنت ميں بھی

  ميں کہتے ہيں :۔“ کشف الغطاء”معروف محقق کاشف الغطاء اپنی کتاب 
محفوظ من النقصان بحفظ الملک الديان کما دل عليہ صريح القرٰان وجماع العلماء فی کل زمان والعبرة“ ای القرٰان ”الريب انہ 

  بنادر ۔
ن کی حفاظت کے سائے ميں ہر قسم کی کمی اور تحريف سے محفوظ رہا ہے جيسا کہ صريح قرٓاناس ميں شک نہيں کہ قرآ 

اس پر داللت کرتا ہے او رہر زمانے کے علماء کا اس پر اجماع رہا ہے اور شاذ و نادر افراد کی مخالفت کی کوئی حيثيت 
  )٣۵نہيں ہے ( تفسير ٓاالء الرحمن ص
نسبتيں کہ جن کا سر چشمہ تعصب کے سوا کچھ نہيں ، بہت ديکھی ہيں ہم جانتے ہيں کہ  تاريک اسالم نے اس قسم کی ناروا

ان ميں سے بعض دشمنون کی طرف سے پيدا کرده غلط فہمياں تھيں کہ جو اس قسم کے مسائل کھڑے کرتے تھے کہ 
  مسلمانوں کی صفوں اتحاد و حدت ہر گز بر قرار نہ رہے ۔ 

مشہور حجازی مٔولف عبد هللا القصيمی اپنی کتاب الصراع ميں شيعوں کی مذمت کرتے ہوئے معاملہ يہاں تک پہنچ گيا ہے کہ
  کہتا ہے :۔

شيعہ ہميشہ سے مساجد کے دشمن تھے يہی وجہ ہے کہ جو شيعوں کے شہروں ميں جائے ، شمال سے جنوب تک ، اور 
  2مشرق سے مغرب تک اسے بہت کم مساجد دکھائی ديں گی ۔ 

ہم ان تمام مساجد کو شمار کرتے تھک جاتے ہيں کہ جو شاہراہوں ، بازاروں ، کوچوں بلکہ شيعہ محلوںخوب غور کريں کہ 
ميں موجود ہيں ۔ بعض مقامات پر تو ايک ہی عالقے ميں اتنی مسجديں ہيں کہ بعض لوگ کہتے ہيں کہ بس کر، ٓأو کوئی او 

  رکام بھی کرو ۔
مشہور مٔولف اس صراحت سے ايسی بات کرتا ہے جو ہم جيسے لوگوں کے  ليکن اس کے باوجود ہم ديکھ رہے ہيں کہ ايک

نزديک تو محض مضحکہ خيز ہے کہ جو ان مناطق اور شيعہ عالقوں ميں زندگی بسر کرتے ہيں۔ ان حاالت ميں اگر فخر 
  رازی کوئی ايسی نسبت ديتا ہے تو زياده تعجب نہيں کرنا چاہيئے۔

  عدم تحريف ِ قرٓان کے دالئل 
حافظان قرٓان : عدم تحريف قرٓان کے بارے ميں ہمارے پاس بہت زياده دالئل و براہين موجود ہيں ان ميں زياده واضح اور ۔١

  روشن زير بحث ٓايت اور قرٓا ن کی کچھ اور ٓايات کے عالوه اس عظيم ٓاسمانی کتاب کی تاريخ بھی ہے ۔
ضعف اقليت کہ جس نے تحريف ِ قرٓان کا احتمال ذکر کيا ہے ، مقدمہ کے طور پر اس نکتہ کی ياد ہانی ضروری ہے کہ وه 

وه صرف قرٓان ميں کمی کے سلسلے ميں ہے ۔ ورنہ کسی نے بھی يہ احتمال پيش نہيں کيا کہ موجوده قرٓان ميں کسی چيز 
  کا اضافہ کيا گيا ہے ۔( غو ر کيجئے گا )

ن مسلمانوں کے لئے کچھ تھ قانون ِ اساسی ، زندگی کا يہاں سے گذر کر اگر ہم اس موضوع پر غور و فکر کريں کہ قرآ 
دستور العمل ، حکومت کاپروگرام ، مقدس ٓاسمانی کتاب اور رمز عبادت سب کچھ تو قرٓان تھا تو اس سے واضح ہو جاتا ہے 

  کہ اصولی طور پر اس ميں کمی بيشی کا امکان نہيں ۔
يشہ نمازوں ميں ، مسجدوں ميں،گھرون ميں ، ميدان جگ ميں دشمن قرٓان ايک ايسی کتاب تھی کہ پہلے دور کے مسلمان ہم

کا سامنا کرتے ہوئے اپنے مکتب کی حقانيت پر استدالل کرنے کے لئے اسی سے استفاده کرتے تھے يہان تک کہ تاريخ 
اب کہ جو تمام اسالم سے معلوم ہوتا ہے کہ تعليم قرٓان عورتوں ک اھق مہر قرار ديتے تھے اور اصولی ور پر تنہا وه کت

محافل کا موضوع تھی اور ہر بچے کو ابتدائے عمر سے جس سے ٓاشنا کيا جاتا تھا اور جو شخص بھی اسالم کا کوئی درس 
  پڑھنا چاہتا اسے اس کی تعليم دی جاتی تھی جی ہاں وه قرٓان يہی قرٓان مجيد ہے ۔

کتا ہے کہ اس ٓاسمانی کتاب ميں تغير و تبدل ہو کيا اس کيفيت کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو يہ شخص کويہ احتمال ہو س
گيا ہو خصوصاًجبکہ ہم نے اسی تفسير کی جلد اول کی ابتداء ميں ثابت کيا ہے کہ قرٓان ايک مجموعہ کی صورت ميں اسی، 

موجود ه صورت ميں خود زمانہ پيغمبر ميں جمع ہو چکا تھا اور مسلمان سختی سے اسے ياد کرنے اور حفظ کرنے کو 
ميت ديتے تھے ۔اصولی طور پر اس زمانے ميں افراد کی شخصيت زياده تر اس بات سے پہچانی جاتی تھی کہ انھيں قرٓان اہ

  کی ٓايات کس حد تک يا د ہيں ۔
قرٓان کے حافظوں کی تعداد اتنی زياده تھی کہ تواريخ ميں ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے ميں ايک جنگ ميں قرٓان کے 

  ١ے گئے تھے ۔ چار سو قاری مار
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مدينہ کی نزديکی ٓاباديوں ميں سے تھی ۔ يہاں ايک واقعہ رونما ہوا جس کے نتيجے ميں رسول هللا کی زندگی “ بئر معونہ”
ميں اس عالقے ميں ايک جنگ رونما ہو گی تھی ۔يہاں ايک واقعہ رونما ہوا جس کے نتيجے ميں رسول هللا کی زندگی ميں 

ہوگئی ۔ اس جنگ ميں اصحاب پيغمبر ميں سے قارياِن قرٓان کی ايک کثير جماعت نے  اس عالقے ميں ايک جنگ رونما
  ٢شربت ِ شہادت نوش کيا يہ تقريباًستّر افرد تھے ۔

ان سے اور ان جيسے ديگر واقعات سے واضح ہو جاتا ہے کہ حافظ و قاری اور معلمين قرٓان اس قدر زياده تھے کہ صرف 
ے اتنی تعداد نے جام ِ شہادت نوش کيا اور تعداد ايسی ہونا چاہئيے تھی کيونکہ ہم نے کہا ہےايک ميدان ِ جنگ ميں ان ميں س

کہ قرٓان مسلمانو کے لئے صرف قانون اساسی نہيں ہے بلکہ ان کا سب کچھ اسی سے تشکيل پاتا ہے ۔ خصوصاًابتدائے 
و قرٔات اور حفظ و تعليم تعلّم قرٓان کے ساتھ اسالم ميں مسلمانوں کے پاس ا س کے عالوه کوئی کتاب نہ تھی اور تالوت 

مخصوص تھاقرٓان ايک تروک کتاب نہ يہ گھر ی امسجد کے کسی کونے ميں فراموشی کے گرد و غبار کے نيچے پڑی 
  ہوئی نہ تھی کہ کوئی اس ميں کمی يا زيادتی کرديتا ۔

سلمانوں کے درميان تھا اور ہے يہاں تک کہ حفظ قرٓان کا مسئلہ ايک سنت اور ايک عظيم عبادت کے عنوان سے ہميشہ م
قرٓان ايک کتاب کی صورت مينبہت زياده پھيل گيا اور تمام جگہوں پر پہنچ گيا بلکہ آج بھی چھاپہ خانے کی صنعت کے 
وجود ميں ٓانے کے بعد جبکہ اسالمی ممالک ميں سب سے زياده قرٓان ہی چھپتا اور نشر ہوتا ہے پھر بھی حفظ قرٓان کے 

ئلے نے ايک قديم سنت اور عظيم افتخار کے طور پر اپنی اہميت و حيثيت کو محفوظ رکھا ہے اور ہر شہر و ديار ميں مس
  ہميشہ ايک جماعت حافِظ قرٓان تھی اور ٓاج بھی ہے ۔

،  يا دوسرے ناموں سے ايسے مدارس موجود ہيں“ تحفظ القرٰان الکريم ”اس وقت حجاز اور کئی ديگر اسالمی ممالک ميں 
جہانطالب علموں کو پہلے مرحلے ميں قرٓان حفظ کراياجاتا ہے ۔ سفرمکہ کے دوران اس شہر مقدس ميں ان مدارس ک بر 

براہوں سے جو مالقات ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے ان مدارس ميں بہت سے نو جوان لڑکے اور لڑکياں مشغول تحصيل ہيں
  وقت پاکستان ميں تقريباًپندره الکھ حافظان قرٓان موجود ہيں ۔ ۔ جاننے والوں ميں سے ايک شخص نے بتا يا کہ اس

جيسا کہ دائرة المعارف فريد وجدی نے نقل کيا ہے کہ جامعة االزھر مصر کی يونيورسٹی ميں داخلے کی ايک شرط پورے 
  قرٓان کا حفظ ہونا ہے اس کے لئے چاليس ميں سے کم کم بيس نمبر رکھے گئے ہيں ۔

نحضرت کے حکم و تاکيد سے کہ جو بہت زياده روايات ميں ٓائی ہے حفظ ِ قرٓان کی سنت زمانہ پيغمبر مختصر يہ کہ خود آ 
سے لے کر ٓاج تک ہر دور ميں جاری و ساری ہے ۔ کيا ايسی حالت ميں تحريف ِقرٓان کے بارے ميں کسی احتمال کا امکان 

  ہے ؟
معاملہ بھی غور طلب ہے يہ وه افراد تھے جو ٓانحضرت کے حکم  ۔ کاتبان وحی : ان تمام امور کے عالوه کاتباِن وحی کا٢

اور تاکيد سے ٓاپ پر قرٓان کی ٓايات نازل ہونے کے بعد انھيں لکھ ليتے تھے ان کی تعداد چوده سے لے کر تنتاليس تک بيا ن 
  کی گئی ہے ۔

  ميں لکھتے ہيں ۔“ تاريخ قرٓان ”ابو عبد هللا زنجانی اپنی نہايت قيمتی کتاب
ان للنبی کتاباًيکتبون الوحی وھم ثالثة و اربعون اشھر ھم الخلفاء االربعة و کان الزمھم للنبی زيد بن ثابت و علی بن ابی طالب ک

  عليہ السالم ۔
پيغمبر کے مختلف کاتب اور لکھنے والے کہ جو وحی لکھا کرتے تھے اور وه تنتاليس افراد تھے کہ جن ميں زياده مشہور 

۔ ليکن اس سلسلے ميں پيغمبر کے سب سے بڑھ کر ساتھی زيد بن ثابت اور علی ابن ابی طاللب عليہ السالم  خلفاء اربعہ تھے
  3۔

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

  بحوالہ منتخب کنزالعمال ۔ ٢۶٠۔ البيان فی تفسير القرٓان ص ١
  ۔۵٧ص  ١۔سفينة البحار جلد ٢
  ۔٣۴۔تاريخ القرٓان ص3

  ھے کيسے ممکن ہے کہ تحريف کرنے والے اس کی طرف ہاتھ بڑھاسکتے ۔وه کتاب کہ جسے اس قدر لکھنے والے ت
۔ تمام رہبران اسالم نے اسی قرٓان کی دعوت دی ہے : يہ امر قابل توجہ ہے کہ اسالم کے عظيم پيشوأوں کے کلمات کا ٣

ی تالوت ، مطالعہ اور اس پرمطالعہ نشاندہی کرتا ہے کہ وه ابتدائے اسالم سے باہم بيک زبان لوگوں کو اسی موجوده قرٓان ک
عمل کرنے کی دعوت ديتے تھے اور يہ امر خود نشاندہی کرتا ہے کہ يہ ٓاسمانی کتاب اسالم کے ابتدائی دور سے لے کر 



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

 
 

  بعد تک تحريف ناپذيرمجموعہ کی صورت ميں موجود ہی ہے ۔
  ۔ نہج البالغہ ميں حضرت علی عليہ السالم کے کلمات اس دعوٰی کے زنده گواه ہيں

  ميں ٓاپ (عليہ السالم) فرماتے ہيں :۔ ١٣٣خطبہ 
  وکتاب هللا بين اظھر کم ، ناطق اليعيالسانہ، و بيت التھدم ارکانہ ، و عزالتھزم اعوانہ۔

اور هللا تمہارے درميان ايسا ناطق ہے جس کی زبان کبھی گنگ نہيں ہوتی ۔ يہ ايسا گھر ہے جس کے ستون کبھی منہدم نہيں 
  سا سرمايۂِ عزت ہے کے انصارکبھی مغلوب نہيں ہوتے ۔ہوتے اور يہ اي

  ميں فرماتے ہيں :۔١٧۶خطبہ 
  و اعلموا ان ٰھذا القرٰان ھو الناصح الذی اليغش والھادی الذی اليضل ۔

 جان لو کہ يہ قرٓان ايسا ناصح ہے جو اپنی نصيحت ميں کبھی خيانت نہيں کرتا او ر ايسا ہادی ہے جوکبھی گمراه نہيں کرتا ۔
  نيز اسی خطبے ميں ہے :

  وما جالس ٰھذا القرٰان احد االقام عنہ بزيادة او نقصان،زيادة من ھدی ، او نقصان من عمی ۔
کوئی شخص اس قرٓان کا ہم نشين نہيں ہوتا مگر يہ کہ اس سے پاس زيادتی يا نقصان کے ساتھ اٹھتا ہے ۔ ہدايت کی زيادتی 

  ياگمراہی کی کمی ۔
  ہے : اسی خطے کے ٓاخر ميں

  ان هللا سبحانہ لم يعظ احداًبمثل ٰھذا القرٰان ، فانہ حبل هللا المتين و سببہ االمين۔
خدا نے کسی کو اس قرٓان جيسی وعظ و نصيحت نہيں کی ۔ کيونکہ يہ خدا کی محکم رسی اور اس کا قابل اطمينان وسيلہ ہے 

  ميں ہے :۔ ١٩٨۔خطبہ 
  حة، و سراجاً اليخبوتوقده، و منھا جا ال يضل نھجہ و فرقاناً اليخمد بر ھانہثم انزل عليہ الکتاب نوراً التطفٔا مصابي

اس کتاب کے بعد خدا نے اپنے نبی پر ايک کتاب نازل کی وه کتاب جو خاموش نہ ہونے واال نور ہے اور جو ايسا چراغ پر 
ے گمراه نہيں ہوسکتے اور يہ حق کی فروغ ہے کہ جس ميں تاريکی ٓاہی نہيں سکتی اور يہ ايسا راستہ ہے جس پر چلنے وال

  باطل سے جدائی کا ايسا سبب ہے جس کی برہان خاموش نہيں ہوتی ۔
  ايسی تعبيرات حضرت علی السالم اور ديگر پيشواياِن دين کے کلمات و ارشادات ميں بہت زياده ہيں ۔

ممکن تھا کہ اس کی طرف دعوت دی  فرض کريں کہ اگر دست تحريف اس ٓاسمانی کتاب کی طرف بڑھا ہوتا تو کيا پھر بھی
جاتی ۔ اور اسے راه کشا ، حق کی باطل جدائی کا ذريعہ ، نہ بجھنے واالنور ، خاموش نہ ہونے واال چراغ، خدا کی محکم 

  رسی اور اس کا امين و قابل اطمينان وسيلہ قرار دے کر تعارف کروايا جاتا ۔
ور پر پيغمبر اسالم کی خاتميت قبول کرلينے کے بعد اور يہ تسليم کرلينے ۔ ٓاخری دين اور ختم نبوت کا تقاضا :۔ اصولی ط۴

کے بعد کہ دين اسالم ٓاخری خدائی دين ہے اور قرٓان کا پيغام دنيا کے خاتمے تک بر قرار رہے گا کس طرح يہ باور کيا جا 
  سکتا ہے خدا اسالم اور پيغمبر خاتم کی اس واحد سند کی حفاظر نہيں کرے گا ۔

م کے ہزاروں سال کے بعد باقی رہنے ، جاوداں ہونے اور ٓاخری دنيا تک رہنے کے ساتھ کيا تحريف ِ قرٓان کاکوئی اسال
  مفہوم ہو سکتا ہے ؟

۔ روايات ِ ثقلين :۔ روايات ثقلين کہ جو طرق معتبر و متعدد ه سے پيغمبر اسالم سے نقل ہوئی ہےں قرٓان کی اصالت اور ہر ۵
  ے محفوظ رہنے پر ايک ايک اور دليل ہيں کيونکہ ان روايات کے مطابق پيغمبر اکرم فرماتے ہيں :قسم کے تغير و تبدل س

ميں تمہارے درميان ميں سے جارہاہوں اور دو گرانمايہ چيزيں تماہرے لئے بطور ياد گار چھوڑے جارہاہوں، پہلی اور 
  ١مراه نہيں ہوگے ۔ دوسری ميری اہل بيت ۔ اگر تم نے ان کا دامن نہ چھوڑا ، تو ه رگز گ

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

۔حديث ثقلين متواتر احاديث ميں سے ہے يہ حديث اہل سنت کی بہت سے کتب ميں صحابہ کی ايک جماعت کی وساطت سے پيغمبر ١
د هللا اکرم سے نقل ہوئی ہے ان صحابہ ميں ابو سعيد خدری ، زيد بن ارقم ، زيد بن ثابت، ابو ہريره ،حذيفہ بن اسيد ، جابر بن عب

  انصاری ، عبد هللا حنطب، عبدبن حميد، جبير بن مطعم ، ضمره اسلمی ، ابوذر غفاری ، ابو رافع اور ام سلمہ وغيره شامل ہيں ۔

  کيا ايسی با ت کسی ايسی کتاب کے لئے صحيح ہے جو تحريف کا شکار ہو گئی ہو ۔
سے قطع نظر قرٓان کا تعارف سچی اور جھوٹی  ۔ قرٓان جھوٹی اور سچی روايات کے لئے کسوٹی ہے :ان سب پہلؤوں۶

روايات و احاديث کو پرکھنے کے لئے معيار کے طور پر کروايا گيا ہے بہت سے روايات کہ جو منابع اسالم ميں ٓائی ہيں ان



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

 
 

ميں سے کہ جو حديث کے سچے يا جھوٹے ہونے کے بارے ميں شک کرو اسے قرٓان کے سامنے پيش کرو، جو حديث کے 
  ه حق ہے اور جو حديث اس کے مخالف ہے وه باطل اور غلط ہے ۔موافق و

فرض کريں کہ قرٓان ميں کمی کے لحاظ سے ہی تحريف ہوتی تبب بھی ہر گز ممکن نہ تھا کہ اس کا تعارف حق و باطل کو 
  پرکھنے کی کسوٹی کے طور پر کر وايا جاتا ۔

  روايات ِ تحريف

مسئلہ تحريف کے بارے ميں جو بعض لوگوں کے ہاتھ اہم ترين دستاويز ہے وه ايسی مختلف روايات ہيں جن کا حقيقی مفہوم 
نہيں سمجھا گيا يا پھر ان کی سند کے بارے ميں تحقيق نہيں کی گئی جس کی وجہ سے اس قسم کی بری تعبير وجود ميں ٓائی

  ہے ۔
  ايسی روايات مختلف قسم کی ہيں:

يسی روايات جن ميں کہا گيا ہے کہ رسول هللا کی وفات کے بعد حضرت علی (عليہ السالم) نے قرٓان جمع کرنا شروع کيا۔ ا١
جب اسے جمع کرچکے تو اسے صھابہ کے ايک گروه کے پاس لے ٓائے انہوں نے مقاِم خالفت کے ارد گرد کو گھير رکھا 

کيا اس پر حضرت علی (عليہ السالم) نے کہا :پھر تم اسے کبھی نہ  تھا ۔ ٓاپ نے پيش فرمايا تو انھوں نے اسے قبول نہ
  ديکھو گے ۔

ليکن ان روايات ميں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی عليہ السالم کے پاس جو قرٓا تھا وه دوسرے 
  قرٓانوں سے مختلف نہيں تھا ۔ البتہ تين چيزوں کا فرق تھا ۔

  ور سورتيں ترتيب ِ نزولی کے مطابق منظم کی گئی تھيں ۔پہال يہ کہ اس کی ٓايات ا
  دوسرا يہ کہ ہر ٓايت اور سورة کی شان ِ نزول اس کے ساتھ لکھی گئی تھی ۔

تيسرا يہ کہ جو تفاسير ٓاپ نے پيغمبر اکرم سے سنی تھيں وه اس ميں درج تھيں ، نيز اس ميں ٓاياِت ناسخ و منسوخ کی 
  نشاندہی بھی کی گئی تھی ۔

ذا وه قرٓان جو حضرت علی عليہ السالم نے جمع کيا تھا اس ميں اس قرٓا ن سے ہٹ کر کوئی نئی چيز نہ تھی اور جو چيز لہٰ 
زياده تھہ تھی وه تفسير تاويل ، شان ِ نزول اور ناسخ و منسوخ کی تميز وغيره تھی دوسرے لفظوں ميں وه قرٓان بھی تھا اور 

  قرٓان کی اصلی تفسير بھی تھی ۔
  ب سليم بن قيس ميں ہے :۔کتا

 ان امير المٔومنين (عليہ السالم) لما رای غدر الصحابة وقلة و فائھم لزم بيتہ، و اقبل علی القرٓان ، فلما جمعہ کلہ، وکتابہ بيده، و
اال لصالة حتی تٔاويلہ الناسخ و المنسوخ، بعثت اليہ ان اخرج فبايع، فبعث اليہ انی مشغول فقد ٓاليت علی نفسی ال ارتدی بردائی 

  1أولف القرٰان و اجمعہ ۔
جس وقت امير المومومنين (عليہ السالم) نے صحابہ کی بے وفائی اور دوستوں کی کمی ديکھی تو گھر نہ چھوڑا اور قرٓان 
کی طرف توجہ ہوئے ٓاپ قرٓان جمع کرنے اور اسے اپنے ہاتھ سے لکھنے ميں مشغول ہوگئے يہان تک کہ تاويل اور ناسخ 

سوخ سب کو جمع کرليا اس دورانميں انہوں نے ٓاپ کے پاس کسی کو بھيجا کہ گھرسے باہر نکلےں اور بيعت کريں ٓاپ و من
نے جواب ميں کہالبھيجا کہ مشغول ہو ں، ميں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک قرٓان جمع نہ کرلوں سوائے نماز کے 

  عباکندے پر نہيں ڈالوں گا ۔
ه ہے جو تحريف معنوی کی طرف اشاره کرتی ۔ کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ تحريف تين طرح کی ۔ روايات کی دوسری قسم و٢

  ہے :۔
  ۔ تحريف لفظی١
  ۔ تحريف معنوی٢
  ۔ تحريف معنوی٣
۔ لفظی يہ ہے کہ قرٓان کے الفا اور عبارت ميں کمی بيشی اور تغير کيا جائے اور يہ وه تحريف ہے جس کا ہم اور تمام ١

  ت سے انکار کرتے ہيں ۔محققين ِ اسالم شد
  ۔ تحريف معنوی يہ ہے کہ ٓايت کا معنی اور تفسير اس طرح سے کی جائے کہ وه اس کے حقيقی مفہوم کے برخالف ہو ۔٢
  ۔ تحريف عملی يہ ہے کہ اس کے خالف عمل کيا جائے ۔٣

  مثالً تفسير علی بن ابراہيم ميں ابو ذر منقول ہے کہ جس وقت يہ ٓايت نازل ہوئی :۔
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  بيض وجوه و تسوةوجوة يوم
  ۔) ١٠۶جس دن کچھ لوگوں کے چہرے تو سفيد ہوں گے اور کچھ کے چہرے سياه ہوں گے ۔ (ٓاِل عمران 

  تو پيغمبر نے فرمايا:۔
  روز قيامت لوگوں سوال کيا جائے گا تم تم نے ثقلين ( قرٓان و عترِت پيغمبر ) کے ساتھ کيا سلوک کيا تو لوگ کہيں گے :

  قناه،ونبذناه وراء طھورناما االکبر فحر
  ہم نے ثقل اکبر ( قرٓان ) کی تحريف کی اور اسے پس پشت ڈال دی

  واضح ہے کہ يہاں تحريف سے مراد وہی مفہوم قرٓان کو دگر گوں کرنا اور اسے پس، پشت ڈال ديناہے ۔
قرٓان کو بے اعتبار کرنے کے  ۔ تيسری قسم ان روايات کی ايسی روايا ت ہيں ۔ يہ روايات دشمنوں، منحرفوں يا ناداں نے٣

لئے گھڑی ہيں مثالً وه متعدد روايات جو احمد بن سياری سے نقل ہوئی ہيں کہ جن کی تعداد ايک سو اٹھاسی (يہ تعداد 
ميں “ فصل الخطاب”کے مٔولف نے لکھی ہے ) ۔ تک جاپہنچی ہے ۔ مرحوم حاجی نوری نے کتاب “ برہان روشن”کتاب

  ہے ۔ انھيں فروانی سے نقل کيا
ان احاديث کاراوی سياری بہت سے بزرگ علماء ِ رجال کے بقول فاسد المذہب، ناقابل اعتماد ضعيف الحديث تھا اور بعض 

کے بقول صاحب غلو، منحرف ، تناسخ کے ساتھ مشہور اورکذاب تھا ۔ مشہور صاحب ِ کتاب رجال کشی کے بقول امام جواد 
  ووں کو باطل اور بے بنياد قرار ديا ہے ۔عليہ السالم نے اپنے خط ميں سياری کے دع

  البتہ رواياِت تحريف سياری ميں منحصر نہيں ہيں ليکن ان کا زياده ترحصہ اسی کی طرف سے ہے ۔
ان جعلی روايات ميں کچھ مضحکہ خيز روايات بھی نظر ٓاتی ہيں جو شخص تھوڑا بہت بھی مطالعہ رکھتا ہے وه فوراً ان 

وان خفتم اال تقسطوا فی اليتامی ”ميں  ٣ليتا ہے مثالًايک روايت کہتی ہے کہ سورٔه نساء کی ٓايہ روايات کی خرابی کو سمجھ 
اور اگر تمہيں ڈر ہو کے تم يتيموں کے بارے ميں انصاف نہ کرسکو گے تو ان عورتوں “( فانکحوا ماطاب لکم من النساء

ميں سے ايک تنہائی سے زياده قرٓان ساقط ہو گيا ہے  سے نکاح کرو جو تمہيں اچھی لگتی ہيں ) شرط اور جزاء کے درميان
  ۔

حاالنکہ ہم سورهٔ  نساء کی تفسير ميں کہہ چکے ہيں کہ اس اايت ميں شرط اور جزاء پوری طرح ايک دوسرے سے مربوط 
  ہيں يہاں تک کہ اس مين سے ايک لفظ بھی ساقط نہيں ہوا ۔

  کم ازکم چوده پاروں کے برابر بنتا ہے ۔عالوه ازيں ايک تہائی سے زياده تو پھر اس حساب سے 
يہ بات انتہائی مضحکہ خيز ہے کہ کوئی شخص يہ دعوٰی کرے کہ ان سب کا تبان، وحی اور زمانہ پيغمبر سے لے کر ٓاج 

  تک قرٓان کے حافظوں اور قاريوں کے ہوتے ہوئے اس کے چوده پارے ضائع ہوگئے او رکوئی ٓاگاه نہ ہوا ۔
ازوں نے اس تاريخی حقيقت کی طرف توجہ نہيں کہ قرٓان کہ جو اسالم کاقانون اساسی ہے اور ان جھوٹوں اور جعل س

شروع سے مسلمانوں کا سب کچھ اسی سے تشکيل پاتا ہے رات دن گھروں اور مسجدوں ميں اس کی تالوت ہوتی رہتی ہے 
ے چوده پارے غائب کردئے جائيں ۔ يہ اتنا کيا اس عالم ميں اس کا ايک لفظ بھی ساقط کيا جا سکتا ہے تھا چہ جائيکہ اس ک

  بڑا جھوٹ ايسی احايدث گھڑنے والوں کے پيدا ہونے کی واضح دليل ہے ۔
بہت سے بہانہ تراش کتاب فصل الخطاب کا سہارا ليتے ہيں ۔ اس کتاب کی طرف ہم نے سطور باال ميں اشاره کيا ہے يہ 

يں لکھی گئی ہے اس کے ابرے ميں ہم نے جو کچھ اوپر کہا مرحوم حاجی نوری کی تاليف ہے اور تحريف کے سلسلے م
ہے اس کے عالوه اس با تی اس کی کيفيت واضھ ہو جاتی ہے کہ مرحوم حاج شيخ ٓاقابزرگ تہرانی کہ جو مرحوم حاجی 

  کی پہلی جلد ميں لکھتے ہيں :۔“ مستدرک الوسائل ”نوری کے شاگرد مبرز ہيں ، اپنے استاد کے حاالت کے ذيل ميں 
کے بارے ميں تو ميں نے بارہا اپنے استاد سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ وه مطالب جو “ فصل الخطاب” باقی رہا کتاب 

فصل الخطاب ميں ہے وه ميراذاتی عقيده نہيں ہے ۔ يہ کتاب تو ميں نے بحث و اشکال کے لئے لکھی ہے اور اشارتاًعدم 
“فصل الخطاب فی عدم تحريف الکتاب” ہے اور بہتر تھا کہ ميں کتاب کا نام  تحريف کے بارے ميں اپنا عقيده بھی بيان کرديا

  رکھتا ۔
  اس کے بعد مرحوم محدث تھرانی کہتے ہيں :

عملی لحاظ سے ہم اپنے استاد کی روش اچھی طرح ديکھتے تھے کہ وه روايات تحريف کو کچھ بھی وزن دينے کے قائل نہ 
ھے جنہيں دہوار پر دے مارنا چاہئيے ۔ ہمارے استاد کی طرف تحريف کی نسبت تھے بلکہ انھيں ايسی ورايات سمجھتے ت

  وہی شخص دے سکتا ہے جو ان کے عقيده سے ٓاشنائی نہ رکھتا ہو ۔
ٓاخری بات يہ ہے کہ بعض ايسے لوگ جو مسلمانوں کے لئے اس ٓاسمانی کتاب کی عظمت کو محسوس نہيں کرتے تھے 

رافات اور اباطيل سے قرٓان کو اس کی اصالت اور بنياد سے گراديں ۔ گذشتہ اور انھوں نے کوشش کی کہاس قسم کے خ
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موجوده زمانے ميں بہت سی ٓايات تبديل کرديں ليکن يہ ان کا اندھا پن تھا ،علماء ِ اسالم فوراً دشمن کی اس سازش سے ٓاگاه 
قرٓان ميں سے ايک نقطہ بھی تبديل ہو جائے تو  ہوئے اور ان نسخوں کو اکھٹا کرليا ۔ يہ سياه دل دشمن نہيں جانتے تھے کہ

قرٓان کے مفسرين ، حفاظاور قارئين فوراً اس سے ٓاگاه ہو جائيں گے ۔ وه چاہتے ہيں کہ نور ِ خدا کو بجھا ديں ليکن وه ايسا ہر
  گز نہيں کر سکتے ۔

  )٣٢افرون ( توبہ ۔ يريدون ان يطفٔوا نور هللا بافواھھم و ئابی هللا اال ان يتم نوره ولو کره الک
..............  

  ۔اس کی عبارت اس طرح ہے ۔ و الشيعة ھم ابدا اعداء المساجد ولٰھذا يقل ان يشاھد الضارب فی طول بالدھم عرضھا مسجداً ١
 ۔٣۴۔تاريخ القرٓان ص1

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   15- 10سوره حجر / آيه 

لِيَن۔١٠   ۔ َولَقَْد ٔاَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِک فِی ِشيَِع ااْلَٔوَّ
  ۔ َوَما يَأْتِيِھْم ِمْن َرُسوٍل ٕاِالَّ َکانُوا بِِہ يَْستَْھِزئُوَن ۔١١
  ۔ َکَذلَِک نَْسلُُکہُ فِی قُلُوِب اْلُمْجِرِميَن ۔١٢
لِيَن ۔١٣   ۔ الَيُْؤِمنُوَن بِِہ َوقَْد َخلَْت ُسنَّةُ ااْلَٔوَّ
َماِء فَظَلُّوا فِيِہ يَْعُرُجوَن۔١۴   ۔ َولَْو فَتَْحنَا َعلَْيھْم بَابًا ِمْن السَّ
َرْت ٔاَْبَصاُرنَا بَْل نَحْ ١۵   ُن قَْوٌم َمْسُحوُرو۔ لَقَالُوا ٕاِنََّما ُسکِّ

  ترجمہ
  
  ۔ ہم نے تجھ سے پہلے ( بھی ) گذشتہ امتوں کے درميان پيغمبر بھيجے ہيں ۔١٠
  ۔ کوئی پيغمبر ان کے پا س نہيں ٓايا تھا مگر يہ کہ وه ا س کا مذاق اڑاتے تھے ۔١١
  وں کے اندر راستہ ديتے ہيں ۔۔ ہم اسی طرح ( او ر تمام وسائل سے استفا ده کرتے ہوئے ) قرٓان کو مجرموں کے دل١٢
  ۔ ( ليکن اس کے با وجود ) و ه اس پر ايمان نہيں الئيں گے اور گذشتہ امتوں کی روش بھی اسی طرح تھی ۔١٣
  ۔ اور اگر ہم ٓاسمان سے ان کے لئے کوئی دروازه کھول ديں اور وه مسلسل اس ميں اوپر کی طرف جائيں ۔١۴
  ی گئی ہے بلکہ ہميں ( سر تاپا) مسحور کر ديا گيا ہے۔ تو کہيں گے کہ ہماری چشم بندی ک١۵

  تفسير 

  ہٹ دھرمی اور محسوسات کا انکار
ان ٓايات ميں پيغمبر اکرم اور مومنين کو اپنی دعوت ميں در پيش مشکالت کے مقابلے ميں تسلی و تشفی کے لئے گذشتہ 

  مصيبتوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔ انبياء کی زندگی اور گمراه و متعصب قوموں کے مقابلے ميں ان کی
ِع پہلے ارشاد ہوتا ہے : تجھ سے پہلے ہم نے گذشتہ امتوں کے درميان بھی نبی بھيجے تھے ( َولَقَْد ٔاَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِک فِی ِشيَ 

لِيَن) ۔   ااْلَٔوَّ
وه اس کا تمسخر اڑاتے ( َوَما يَأْتِيِھْم  جو پيغمبر بھی ان کے پاس ٓايا” ليکن وه لوگ ايسے ہٹ دھرم اور سخت مزاج تھے کہ 

  ِمْن َرُسوٍل ٕاِالَّ َکانُوا بِِہ يَْستَْھِزئُوَن ) ۔
  يہ استہزاء چند امور کی وجہ سے ہوتا تھا
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  ۔انبياء کی شان و شوکت کو کم کرنے اور حق کے متالشی اور حق طلب افراد کو ان سے دور کرنے کے لئے ۔
مقابلے ميں ان کی اپنی ناتوانی کی وجہ سے چونکہ وه لوگ ان کے دندان شکن دالئل کا ۔ خدائی رسولوں کی منطق کے 

  جواب نہيں دے سکتے تھے لٰہذا تمسخر کا سہارا ليتے يعنی بے منطق ناداں کا حربہ استعمال کرتے تھے ۔
ليکن جاہل متعصب کہ ان  ۔ اس بناء پر کہ انبياء بد عت شکن تھے اور غير مناسب رسوم و رواج کے خالف قيام کرتے تھے

  غلط رسول و رواج کو ابدی سمجھتے تھے انہيں ان کام پر تعجب ہو تا تھا اور وه استہزاء کرنے لگتے تھے ۔
۔يہ لوگ اس لئے بھی استہزاء کرتے تھے کہ اپنے خوابيده ضمير کو سالئے رکھيں اور کہيں کوئی ذمہ داری اور مسئوليت 

  ان کے سر نہ ٓاجائے ۔
کہ بہت سے انبياء کے ہاتھ ماِل دنيا سے تہی ہوتے تھے اور ان کی زندگی ساده ہوتی تھی جو لوگ اپنے دل کے  ۔ اس لئے

اندھے پن کی وجہ سے شخصيت کو نئے لباس ، اعلٰی سواری اور نگين زندگی ميں منحصر سمجھتے تھے انھيں تعجب ہوتا 
و ر خوشحال لوگوں کا رہبر ہوسکتا ہے ؟ لٰہذا وه اس کا تمسخر تھا کہ کيا ايک فقير اور تہی دست انسان ان دولت مندوں ا

  اڑانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے ۔
۔ ٓاخر کار يہ بھی تھا کہ وه ديکھتے تھے کہ انبياء کی دعوت قبول کرنے سے ان کی شہوات و خواہشات محدود ه وجائيں گی

ائض اور ذمہ دار ياں پيدا ہو جائيں گی لٰہذا وه استہزاء سے او ر ان کی حيوانی ٓازادی چھن جائے گی ۔ اور ان کے لئے فر
  کام ليتے تاکہ اپنے ٓاپ کو ان فرائض اور ذمہ داريوں سے بچا سکيں ۔

يَن اس کے بعد فرمايا گيا : اسی اسی طرح ہم ٓايات قرٓان مجرموں کے دلوں مينں بھيجتے ہيں ( َکَذلَِک نَْسلُُکہُ فِی قُلُوِب اْلُمْجِرمِ 
  ) ۔
اس پر ايمان ” يکن ان تمام تبليغ ، تاکيد ، منطقی بيان اور معجزات دکھا نے کے باوجود يہ متعصب تمسخر اڑانے والے ل

  الَيُْؤِمنُوَن بِہ) ۔“ ( نہيں التے
لِينَ ” البتہ يہ انہی پر منحصر نہيں ہے    ) ۔ ان سے پہلے گذشتہ اقوام کی بھی يہی روش تھی ( َوقَْد َخلَْت ُسنَّةُ ااْلَٔوَّ

شہوات ميں غوطہ زنی اور باطل پر ہٹ دھرمی کے باعث معاملہ يہاں تک پہنچ گيا ہے کہ اگر ہم ان کے لئے ٓاسمان ميں 
َماِء فَظَلُّوا   فِيِہ يَْعُرُجوَن) ۔کوئی در وازه کھول ديں اور ہميشہ ٓاسمان کی طر ف چڑھيں اور اتريں ( َولَْو فَتَْحنَا َعلَْيھْم بَابًا ِمْن السَّ

َرْت ٔاَْبَصاُرنَا) ۔بلکہ ہميں جادو گر ديا گيا ہے اور جو کچ ھ ہم تو کہيں گے کہ ہماری چشم بندی کی گئی ہے ( لَقَالُوا ٕاِنََّما ُسکِّ
  ديکھ رہے ہيں ، اس ميں قطعاً کوئی حقيقت نہيں ہے (بَْل نَْحُن قَْوٌم َمْسُحوُروَن ) ۔

می کے اس در جے پر پہنچ جائے کيونکہ انسان کی پاک روح اور خرابی سے يہ جائے تعجب نہيں کہ انسان عناد اور ه دھر
بچی ہوئی فطرت کہ جو ادراک ِ حقائق اور واقعيات کے اصلی چہرے کے مشاہده پر قدرت رکھتی ہے ، گناه جہالت اور حق 

اسے پاک کرنا پوری طرح  سے دشمنی رکھنے کے زير اثر ٓاہستہ ٓاہستہ تاريکی ميں جا گرتی ہے البتہ ابتدائی مراحل ميں
کی شکل اختيار کرلے تو پھر اسے ٓاسانی“ ملکہ ” ممکن ہے ليکن اگر خدا نخواستہ يہ حالت ِ انسان ميں راسخ ہو جائے اور 

سے ختم کيا جاسکتا اور يہ وه مقام ہے کہ حق کا چہره انسان کی نظر ميں دگر گوں ہو جاتا ہے يہاں تک کہ محکم ترين 
واضح ترين حسی براہين اس کے دل پر اثر نہيں کرتے اور اس کا معاملہ معقوالت اور محسوسات دونوں  عقلی دالئل اور

  کے انکار تک جا پہنچتا ہے ۔

  چند اہم نکات 
  

  “ شيع کا مفہوم ”۔ ١

د خِط ايسی جميعت اور گروه کو کہا جاتا ہے جس کے افرا“ شيعہ” کی جمع ہے ۔ “شيعہ “” شيع“: ” شيع کا مفہوم ”۔ ١
  ،مشترک کے حامل ہوں مفردات مين راغب نے کہا ہے :

اس وقت کہا جاتا ہے جب خبر متعدد اور “ شاع الخبر” کے ماده سے پھيالٔو اور تقويت کے معنی ميں ہے “ شياع“ ”شيع ”
ان لوگوں کو “ ہ شيع” اس وقت کہا جاتا ہے جب جميعت پھيل جائے اور زياده تعداد ميں ہو اور “ شاع القوم ” قوی ہو جائے 

  کہتے ہيں کہ انسان جن کی وجہ سے قوی ہو ۔
بمعنی متابعت سمجھتے ہيں اور کہتے ہيں کہ شيعہ پيرو کار اور “ مشايعت ” مرحوم طبرسی مجمع البيان ميں اس کی اصل 

يں کہا جا تا ہے جو تابع کے معنی ميں ہے اور شيعہ علی(عليہ السالم) انھيں کہا جاتا ہے جو حضرت علی (عليہ السالم) انھ
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حضرت علی (عليہ السالم) کے پيرو کار ہوں اور ان کی امامت کا اعتقاد رکھتے ہوں ۔ پيغمبر اکرم کی يہ مشہور حديث 
  حضرت امام سلمہ سے مروی ہے ۔
  شيعة علی ھم الفائزون يوم القيامة

  ( قيامت کے دن نجات پانے والے علی (عليہ السالم) کے پيرو ہيں )
  ھی اسی معنی پر داللت کرتی ہے ۔يہ حديث ب

بمعی پھيالٔو اور تقويت سمجھيں يامشايعت بمعنی متابعت جانيں شيعہ اور تشيع کے مفہوم “ شياع”بہر حال اس لفظ کی اصل 
ميں ايک طرح کی فکری و مکتبی ہم بستگی موجود ہونے کی دليل ہے کہ وه انبياء کے خالف پر اگنده صورت ميں عمل 

  بلکہ وه خط مشترک اور ايک ہی پروگرام کے حامل تھے کہ جو ہم ٓاہنگ اقدامات سے تقويت پاتا ہے ۔ نہيں کرتے تھے
اگر گمرا ه لوگ اس طرح باہم مل کر اقدامات کرتے ہوئے تو کيا راه ِ حق کے سچے پيرو کاروں کو اپنے راستے ميں ہم 

  ٓاہنگی اور مشرکہ منصوبہ بندی اختيار نہيں کرنا چاہئيے ۔

  کی ضمير کامرجع “ نسلکہ”۔٢
کی ضمير کامرجع: ۔ يہ لفظ اس طرف اشاره کرتا ہے کہ خدا تعالٰی مجرموں اور مخالفوں کو اپنی ٓايات اس طرح “ نسلکہ”۔٢

  سمجھا جاتا ہے کہ گويا ان کے دلوں ميں داخل ہو گئی ہوں ۔
تی ہيں جيسے مقوی او رمفيد غذا خراب اور غير ليکن افوس کی بات ہے کہ عدم قابليت اورعدم ٓامادگی کے سبب با ہر نکل آ 

سے ہے سمجھی جاسکتی ہے“ سلوک ”کہ جس کا مادهٔ  اصلی “ نسلکہ ”صحيح معده ميں جذب نہيں ہوتی ۔بالک يہی حقيقت 
  ۔

” ملے قرٓان) کی طرف لوٹتی ہے کہ جو گذشتہ ٓايات ميں ٓايا ہے کہ اس طرح بعد والے ج“ ( ذکر ” کی ضمير “ نسلکہ ” لٰہذا
کی ضمير اس کی معنی کی طرف لوٹتی ہے يعنی ان تمام چيزوں کے باوجود وه لوگ ان ٓايات پر “ بہ ” ميں “ اليومنون بہ 

  ايمان نہيں الئيں گے اس بناء پر دو ضميروں کے درميان پوری طرح ہم ٓاہنگی موجود ہے ۔
  ميں نظر ٓاتی ہے ۔ ٢٠١اور  ٢٠٠اسی معنی ميں اس تعبير کی نظير سورهٔ  شعراء کی ٓايہ 

کی ضمير استہزاء کی طرف لوٹتی ہے کہ جو گذشتہ ٓايت سے مستفاد ہو تا ہے “ نسلکہ ” بعض نے احتمال ظاہر کيا ہے کہ 
لٰہذا جملے کا معنی يہ ہوگا : ہم نے اس استہزاء کرنے کو( ان کے گناہوں اور ہٹ دھرموں کی وجہسے ) ان کے دل ميں 

  داخل کرديا ہے ۔
تفسير کوئی اور اشکال نہ بھی رکھتی ہو تاہم دوضميروں کے درميان سے ہم ٓاہنگی خم کرديتی ہے اور اس کی  ليکن يہ

  کمزوری کے لئے يہی کافی ہے ( غور کيجئے گا) ۔
ضمنی طور پر مندرجہ باال جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ مبلغين کا فريضہ صرف يہ نہيں کہ مسائل لوگوں کے کانوں کو سنا

کہ انھيں تمام وسائل سے استفاده کرنا چاہئيے تاکہ حق بات ان کے دل ميں اتارديں اس طرح سے کہ وه دلنشيں ہو ديں بل
  جائے يوں حق طلب لوگوں کو ارشاد و ہدايت ہو جائے گی اور ہٹ دھرم افراد پر اتمام حجت ہو جائے گی ۔

  واقعات اور داستانوں سے کام لينا چاہئيے ۔ يعنی تمام سمعی و بصری اور عملی ذرائع سے استفاده کرناچاہئيے ۔
شعر و ادب و ہنر و فن سے حقيقی اور اصالحی معنی ميں استفاده کرنا چاہئيے ۔ تاکہ کلمات حق لوگوں کے دلوں ميں جا 

  گزيں ہو جائيں ۔

  ۔گذشتہ لوگوں کی روش ٣
ِن خد اسے لوگوں کو دور کرنے کی ۔گذشتہ لوگوں کی روش : انبياء پر طرف دار باطل کی نکتہ چينی اور مردا٣

سازشينکوئی نئی چيز نہيں اور کسی خاص زمانے يا عالقے ميں منحصر نہيں بلکہ جيسا کہ مذکوره باال تعبير سے معلوم 
  ہوتا ہے قديم زمانے سے گمراه قوموں ميں ايسی سازشيں موجود ہيں ۔

مايوسی اور نااميدی کو جگہ نہيں دينا چاہئيے ۔ يا دشمنوں کی  لٰہذا ان سے ہر گز وحشت زده نہيں ہونا چاہئيے اور اپنے اندر
  طرف سے پيدا کرده کثير مشکالت سے نہيں ڈرنا چاہئيے ۔

  يہ بات تمام راہيان حق کے لئے ايک موثر دلجوئی اور تسلی ہے ۔
رائيں ليکن ہٹ دھرم اور اگر ہم يہ سمجھتے ہيں کہ کسی دور اور کسی عالقہ ميں ہم دعوت ِحق نشر کريں اور پر چم عدم لہ

سخت مخالفت کرنے والے دشمن کی طرف سے ہميں رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہم بہت ہی زياده غلط فہمی ميں مبتال 
ہيں ۔ انبياء الٰہی اور ان کے سچے پير و کار ان مخالفتوں کی وجہ سے کبھی مايوس نہيں ہوئے بلکہ ان کے لئے ضروری 
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  اپنی دعوت کی گہرائی اور گيرائی ميں اضافہ کريں ۔ہوتا تھا کہ ہر روز 

  کا مفہوم “ ۔ فظلموا فيہ يعرجون ۴
کا مفہوم :۔يہ جملہ اور مندرجہ باال ٓايات ميں ٓانے والے بعد کے جملے اچھی طرح نشاندہی کرتے “ ۔ فظلموا فيہ يعرجون ۴

جائے (ظاہراً ٓاسمان يہاں اس تہ بہ فضا کی طرف  ہيں کہ مراد يہ ہے کہ ٓاسمان سے کوئی دروازه ان کے لئے کھول ديا
اشاره ہے جو زمين کے اطراف ميں ہے کہ جس سے ٓاسانی سے نکلنا ممکن نہيں ہے )اور مسلسل روز روشن ميں اس ٓائيں 

  جائيں پھر بھی وه شديد ہٹ دھرمی سے کہيں گے کہ ہماری چشم بندی کردی گئی ہے اور ہم پر جادو کرديا گيا ہے۔
دن ميں کسی کام کو جاری رکھنے کی دليل ہے عرب يہ لفظ رات کے موقع کے لئے استعمال نہيں “ ظلموا ” رہے کہ توجہ 

  رات گزار نا) سے ہے ۔“ ( بيتوتہ” کہتے ہيں جو ماده “ باتوا”کرتے بلکہ اس کی جگہ 
” نے احتمال ظاہر کيا ہے کہ  زياده تر مفسرين نے يہی تفسير انتخاب کی ہے ليکن تعجب کی بات يہ ہے کہ بعض مفسرين

ميں ضمير فرشتوں کی طرف لوٹتی ہے يعنی اگر وه فرشتوں کو اپنی ٓانکھوں سے ديکھ ليں کہ وه ٓاسمان کی طرف “ ظلموا
  جارہے ہيں اور پلٹ رہے ہيں تو پھر بھی ايمان نہيں الئيں گے ۔

کين کے بارے ميں ہيں سے منا سبت رکھتی ( کيونکہعالوه اس کے کہ يہ تفسير قبل اور بعد کی ٓايات سے کہ جوعموماً مشر
مالئکہ کا ذکر صرف پہلی چھ ٓايات ميں ٓايا ہے اور ان کی طرف ضمير کا لوٹنا بہت بعيد ہے ) بالغت کالم ميں بھی نقص کا 

کی طرف  باعث ہے کيونکہ قرٓان يہ کہنا چاہتا ہے کہ يہاں تک کہ اگر يہ لوگ خود بصورت اعجاز روز روشن ميں ٓاسمان
  جائيں اور پلٹ ٓائيں تو بھی حق کے سامنے سر تسليم خم نہيں کريں گے ۔ ( غور کيجئے گا) ۔

  کا مطلب “ ۔ سکرات ابصارنا۵
کے ماده سے چھپانے کے معنی ميں ہے يعنی ہٹ دھرم کا فر کہتے ہيں “ سکر“ ”سکرت” کا مطلب : “ ۔ سکرات ابصارنا۵

پر ده ڈال ديا گيا ہے اور اگر ہم اپنے تئيں ٓاسمان کی طرف محو پرواز ديکھيں تو يہ ايک  کہ ہماری حقيقت ميں ٓانکھ پر گويا
اور نظر بندی ( اردو ميں اسے فريب ِ نظر کہتے “چشم بندی ”خيالی بات ہے يہ بالکل وہی چيز ہے جسے فارسی زبان ميں 

ھ کی صفائی کی وجہ سے انسان حقيقت کو ہيں (مترجم ) ۔ سے تعبيرکرتے ہيں اس کا مفہوم يہ ہے کہ دوسرے کے ہات
  صحيح طور پر نہيں ديکھ سکتا بلکہ اس کے خالف محسوس کرتا ہے ۔

بلکہ ہم تو جادو زده ہيں ) ٓايا ہے اگر چہ فريب نظر بھی ايک قسم کا “( بل نحن قوم مسحورون ” يہ جو اس کے بعد جملہ 
بندی سے بھی باال ہو گيا ہے اور ہميں سر تا پا جا دو کرديا گيا ہے جادو ہے ليکن شايد يہ اس طرف اشاره ہو کہ معاملہ چشم 

نہ صرف ہماری ٓانکھ جادو کے زير اثر ہے بلکہ ہمارا سارا وجود جادو کے سبب اپنا حقيقی احساس گنوابيٹھا ہے اور جو 
  کچھ محسوس کرتا ہے ، خالِف حقيقت ہے ۔

اوپر لے جائيں اور نيچے لے ٓائيں تو وه اس حالت کو نہ صرف دوسرے لفظوں ميں جب ہم کسی انسان کو کسی ذريعے سے
اپنی ٓاکھوں سے بلکہ پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا ہے لٰہذا اگر کسی کی پوری طرح چشم بندی کر دی جائے تو وه 

ف لے پھر بھی اپنے اوپر نيچے ٓانے جانے کو محسوس کرے گا، يعنی فرض کريں کہ ان مشرکين کو ہم ٓاسمان کی طر
جائيں تو پہلے کہيں گے کہ ہماری نظر کو فريب دياگيا ہے اور بعد ميں متوجہ ہوں گے کہ يہ حالت تو بدون چشم قابل 

احساس ہے تو کہيں گے اصولی طور پر تو سرسے لے کر پأوں تک ہمارا وجود سحر زده ہے اور اس پر جادو کيا گيا ہے ۔

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   18- 16سوره حجر / آيه 

َماِء بُُروًجا َوَزيَّنَّاھَا لِلنَّاِظِريَن ۔١۶   ۔ َولَقَْد َجَعْلنَا ِفی السَّ
  ۔ َوَحِفْظنَاھَا ِمْن ُکلِّ َشْيطَاٍن َرِجيٍم ۔١٧
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ْمَع فَٔاْتبََعہُ ِشھَاٌب ُمبِيٌن ۔١٨   ۔ ٕاِالَّ َمْن اْستََرَق السَّ
  ترجمہ

  
  ۔ ہم نے ٓاسمان ميں برج قرار دئيے ہيں اور انھيں ناظرين کے لئے زينت عطا کی ہے ۔١۶
  ۔اور اس کی ہر شيطان مردود سے حفاظت کی ہے ۔١٧
  ب کرتے ہيں ( اور انھيں ہانکتے ہيں ) ۔۔ مگر اشتراق سمع کرنے والے کہ شہاب ِ مبين جن کا تعاق١٨

  تفسير 
  

  شيطان شہاب کے ذريعے ہانکے جاتے ہيں : 

ان ٓايات ميں توحيد اور شناخت ِ خدا کی دليل کے طور پر نظام اافرينش کے ايک گوشے کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔ ان 
  کمل کی گئی ہے ۔ٓايات کے ذريعے قرٓان و نبوت کے بارے ميں گذشتہ ٓايا ت کی بحث م

َماِء بُُروًجا ) ۔   پہلے ارشاد ہوتا ہے : ہم نے ٓاسمان ميں برج قرار دئے ہيں ( َولَقَْد َجَعْلنَا فِی السَّ
ہے اسی بنا پر اطراف ِ شہر کی ديوار يا اجتماع ِ لشکر کے اس “ ظہور”کی جمع ہے اس کا اصلی معنی “ برج“ ”بروج”

خاص ظہور کرتا ہو ۔ نيز اسی بناء پرجب عورت اپنی زينت ظاہر و ٓاشاکر کرے مخصوص حصے کو برج کہا جاتا ہے جو 
  کہتے ہيں ۔“ تبرجت المرائة” تو 

بہرحال ٓاسمانی برج سورج اور چاند کی منازل کی طرف اشاره ہيں زياده دقيق تعبير ميں يہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ہم کرٔه 
ل کے مختلف مواقع پر انھيں ہم ايک خاص صورت فلکی ميں ديکھتے زمين سے چاند اور سورج کی رف نگاه کريں تو سا

ہيں ( سياروں کے مختلف مجموعے ہيں ان ميں سے ہر ايک نے ايک خاص شکل اختيار کی ہوتی ہے ، اسے صورت فلکی 
  ١کہتے ہيں ) اور کہا جاتا ہے کہ سورج برج حمل، ثور ، ميزان ، عقرت، ياقوس ميں ہے ۔ 

ا وجود ، ٓافتاب و ماہتاب کی منزليں اور وه خاص نظام جو ان کی حرکت کے لئے ان پر بر جوں ميں ان ٓاسمانی برجوں ک
موجود ہے کہ جس سے ہماری دنيائے ہستی کی تقويم بنتی ہے ٓافريدگار اور خالق کے علم و قدرت پر يہ ايک واضح دليل 

ہے ۔ مسلسل اور رواں دواں ہے ، ظاہر کرتا ہے ہے يہ عجيب و غريب نظام جو دقيق بھی ہے اور باريک حساب کا حامل 
کہ جہان کی خلقت ايک منصوبے اور ہدف کے تحت ہے اور اس ميں ہم جتنا زياده غور و فکر کريں ہم اس جہان کے خالق 

  اتناہی قريب ہو جاتے ہيں ۔
ينت عطا کی ہے (َوَزيَّنَّاھَا اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے : ہم نے ٓاسمان کو اور ان کی فلکی صورتوں کو ناظرين کی ز

  2لِلنَّاِظِريَن ) ۔
ايک تاريک ستاروں بھری رات ميں ٓاسمان کی طرف نظر اٹھائيں تو ہم ديکھيں گے کہ مختلف گوشوں ميں ستاروں کے 

رہے ہيں ۔ مختلف گروه موجود ہيں گويا ه رگروه کی اپنی انجمن ہے ۔ اور وه ٓاپس ميں ٓاہستہ ٓاہستہ راز و نياز کی باتيں کر
بعض خيره خيره ہماری طرف ديکھتے ہيں مگر ٓانکھ سے اشاره بھی نہيں کرتے اور بعض ہيں کہ مسلسل اشاره کررہے ہيں 
گويا ہميں اپنی طرف بالرہے ہيں ۔ بعض چمکتے ہوئے يوں لگتے ہيں کہ جيسے ہمارے قريب ہو تے جارہے ہيں کچھ ايسے

يآاسمانوں کی ان پہنائيوں سے بغير ٓاواز کے صدا دے رہے ہيں کہ ہم بھی يہاں بھی ہيں جو اپنے کم رنگ نور کے ساتھ گو
ہيں يہ خوبصورت شاعرانہ منظر جو شايد بعض کے لئے مشاہده کے باعث معمول کا جلوه ہو ليکن اس پر جتنا بھی غور و 

ميں ان گروه د رگروه ستاروں کے  فکر کريں يہ قابل ِ ديد، جاذب نظر اور شوق انگيز ہے اور جب چاند اپنی مختلف شکلوں
  ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو يہ منظر اور بھی تازه اور اعجاب انگيز ہو جاتا ہے ۔

غروِب ٓافتاب کے بعد ستارے يکے بعد ديگرے نمودار ہوتے ہيں گويا کسی پر دے کی اوٹ سے باہر کی طرف دوڑ رہے 
ٹھہر نہيں پاتے ، بھاگ جاتے ہيں اور اپنے ٓاپ کو چھپاليتے ہوں ۔ يہی تارے دم صبح خيره کن ٓافتاب کی قوت کے سامنے 

  ہيں ۔
اس سے قطع نظر علمی زيبائيوں اور فراواں اسرار کی نگاه سے ٓاسمان کاچہره اس قدر خوبصورت ہے کہ ہزاروں سال 

تور ٹيلی سکو پس تمام علماء اور دانش مندوں کی ٓانکھ اسی کی طرف لگی ہوئی ہے ۔ خصوصاً ٓاج کی دنيا ميں نہايت طاق
اور ستارے ديکھنے والی عظيم دوربينوں کے ذريعے اس کی طرف ديکھا جاتا ہے اور ہر وقت اس سے ظاہر اً خاموش 
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  مگر غوغا حا کم کے تازه اسرار اہل ِ دنيا کے لئے منکشف ہو رہے ہيں ، سچ ہے کہ :
  چرخ بايں اختران نغزو خوش و زيبا ستی

  يبا ستاروں کے ساتھ ہےٓاسمان ان عمده ، اچھے اور ز
  

بعد والی ٓايت ميں مزيد فرمايا گيا ہے : ہم نے اس ٓاسمان ک وپر مردود، شوم اور ملعون شيطان سے محفوظ رکھا ہے ۔ ( 
  َوَحفِْظنَاھَا ِمْن ُکلِّ َشْيطَاٍن َرِجيٍم ) ۔

ہاِب مبين کرتے ہيں اور انھيں خبريں چرانا ) کی ہوس کرتے ہيں ان کا تعاقب ش“ ( مگر وه شيطان کہ جو اشتراق سمع
ْمَع فَٔاَْتبََعہُ ِشھَاٌب ُمبِيٌن ) ۔   پيچھے کی طرف ہانکتے ہيں ( ٕاِالَّ َمْن اْستََرَق السَّ

  شيطان شہاب کے ذريعے کيسے ہانکے جاتے ہيں ؟ 
ايک خاص راستہ زير نظر ٓاخری ٓايت ان ٓايات ميں سے ہے جس کے متعلق مفسرين نے بہت کچھ کہا ہے اور ہر ايک نے 

  طے کيا ہے اور اسے ايک معين نتيجہ نکاال ہے ۔
ميں ٓايا ہے اور يہ ايسے مسائل ميں سے ہے کہ ) ٩اور سورٔه جن (ٓايہ ) ۶،٧چونکہ بعينہ يہی مضمون سورٔه صافات ( ٓايہ 

ذا ضروری ہے کہ جس کے بارے ميں ممکن ہے بے خبر افراد کچھ ايسے سواالت اٹھائيں جو جواب کے بغير ره جائيں لہٰ 
 پہلے بزرگ عظيم اسالمی مفسرين کی ٓاراء پر ايک نگاه ڈال ليں اور پھر جس رائے کو ہم ترجيح ديں اسے بيان کيا جائے ۔

۔ بعض مفسرين مثالًتفسری فی ظال ل کا مولف ان ٓايات اور اس قسم کی ديگر ٓايات سے برے ٓارام سے يہ کہہ کر گزرگئے ١
ہيں جن ک اادراک ہمارے لئے ممکن نہيں ہے اور ضروری ہے کہ جو کچھ ہمارے حقيقی اعمال ميں ہيں کہ يہ ايسے حقائق 

سے ہماری زندگی ميں مٔوثر ہے اسے اہميت ديں ۔ لٰہذا انھوں نے ان ٓايات کی اجمالی سی تفسير پر قناعت کرتے ہوئے اس 
  مسئلے کی توضيح سے صرف ِ نظر کيا ہے ۔

  تا ہے :تفسير فی ظال ل کا مولف لکھ
  شيطان کيا ہے وه کس طرح اشترا ق سمع کرنا چاہتا ہے اور وه کيا چرانا چاہتا ہے ؟

يہ سب چيزيں خدائی غيوب ميں سے ہيں کہ نصوص کے ذريعے جن کی دست يابی نہی ہوسکتی اور ان کے بارے ميں 
يں ہوتا ۔ اس کا اس کے سواکوئی فائده تحقيق و جستجو کاکوئی فائده نہيں کيونکہ اس سے ہمارے عقيدے ميں کوئی ٓاضافہ نہ

نہيں کہ فکر انسانی ايسی چيزميں مشغول ه وجاتی ہے جو اس کے ساتھ کوئی خاص ربط نہيں رکھتی اور اسے انسان اپنی 
زندگی ميں حقيقی عمل انجام دينے سے رک جاتا ہے ۔ عالوه ازيں ان کے بارے ميں تحقيق سے کسی جديد حقيقت کے بارے

  3وئی نيا ادراک نہيں ملتا ميں ہميں ک
ليکن اس ميننہيں کہ قرٓان ايک ايسی عظيم انسان ساز ، تربيت کننده اورحيات بخش کتب ہے کہ اگر کوئی چيز حياِت انسانی 

  کے ساتھ ربط نہ رکھتی ہو تو وه اس ميں ہر گز نہ ہوگی ۔
ات کو قبول نہيں کر سکتا کہ قرٓان ميں يہ کتاب ساری کی ساری درس ہے درِس زندگی ہے عالوه ازيں کوئی شخص اس ب

ايسے حقائق ہوں کہ جنہيں معلوم نہ کيا جاسکتا ہو ، کيا قرٓان نور کتاب ِ مبين نہيں ہے اور کيا يہ لوگوں کے فہم و تدبراور 
  ہدايت کے لئے نازل نہيں ہوا ۔ تو کيسے ان ٓايات کو سمجھنا ہم سے ربط نہيں رکھتا ؟

  جيسی ٓايات کے بارے ميں يہ طرز اعتراض ہميں پسند نہيں ہے ۔ بہر حال ان ٓايات اور ان
۔ مفسرين کی ايک اہم جماعت خصوصاً متقدين مفسرين کا اصرار ہے کہ ٓايت کے ظاہری معنی کو پوری طرح محفوظ ٢

يعنی کی طرف اشاره ہے “ شہاب ”اسی “ شہاب”اسی ٓاسمان کی طرف اشاره ہے اور “ سماء ”رکھا جائے ۔ ان کے نزديک 
وہی سرگرداں سنگريزے جو اس فضائے بيکراں ميں گر دش کررہے ہيں اور کبھی کبھاروه زمين کی قوت ثقل کی زد ميں 
ٓاجاتے ہيں تو زمين کی طرف کھنچ ٓاتے ہيں ۔ہوا کی لہروں سے تيزی سے ٹکرانے کی بنا وه سرخ اور شعلہ ور ہو جاتے 

  ہيں اور خاکستر بن جاتے ہيں ۔
ہی خبيث، رانده اور سر کش موجودات ہيں جو ٓاسمانوں کی طرف جانا چاہتے ہيں اور ہمارے اس جہان کی و“ شيطان ” نيز

کچھ خبريں کہ جو ٓاسمان ميں منعکس ہوتی ہيں انھيں استراق سمع سے ( مخفی طور پر کان لگا کر ) معلوم کرنا چاہتے ہيں ۔
  4ايسا کرنے سے باز رکھتے ہيں ۔ليکن شہاب تيروں کی طرح ان کی طرف ٓاتے ہيں اور انھيں 

۔ مفسرين کی ايک اور جماعت نے ان ٓايات کی تعبيرات کو تشبيہ کنايہ اور امثال کے طور پر ليا ہے ۔ يعنی اصطالحاًانھيں ٣
)سمجھا ہے ان مفسرين ميں الميزان کے عالی قدر مفسر اور صاحب تفسير الجواہرطنطاوی شامل ہيں SYM BOLICسمبالک(
  ن نے اس تشبيہ و کنايہ کو مختلف صورتوں ميں بيان کيا ہے ۔۔ ان مفسري
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  الف ۔تفسير الميزان ميں ہے :
مفسرين نے شياطين کے استراق سمع اور شہاب کے ذريعے ان کے ہانکے جانے کے بارے ميں جو مختلف توجيہات کی 

وه يہ کہ افالک زمين پر محيط ہيں ان ميں  ہيں ايسی چيزپرمبنی ہيں جو کبھی کبھی ظاہر ٓايات وروايات سے ذہن ميں ٓاتی ہيں
فرشتوں کے مختلف گروه موجود ہيں ہر گروه کے لئے ان افالک ميں کئی دروازے ہيں کہ جن ميں سے ان فرشتوں کے 

عالوه کوئی نہيں ٓاجا سکتا ۔ ان فرشتوں ميں سے کچھ اپنے ہاتھ ميں شہاب لئے ہوئے ہيں اور وه استراق سمع کرنے والے 
  کی تاک ہيں کہ ان کے ذريعے ان کی سر کوبی کريں اور انھيں ہانکيں۔شياطين 

حاالنکہ ٓاج کی دنيا ميں واضح ہو چکا ہے کہ ايسے نظر يات بے بنياد ہيں ايسے کوئی افالک ہيں نہ دروازے اور نہ ہی 
  ايسی اور چيزيں۔

ٰہی ميں امثال کی طرح ہيں کہ جو غير حسی حقائقجو کچھ يہاں بطور احتمال کہا جا سکتا ہے يہ ہے کہ ايسے بيانات کالم ِ ال
  واضح کرنے کے لئے حسی لباس ميں ذکر ہوتے ہيں ۔ جيسا کہ خدا فرماتا ہے :

  و لک االمثال نضربھا للناس وما يعقلھا اال العالمون
مجھ سکتا ۔ ( (يہ امثال ہيں کہ جو ہم لوگون کے لئے بيان کرتے ہيناور صاحبان ِ علم کے عالوه انھيں کوئی نہيں س

  ۔) ۴٣عنکبوت
  ايسی مثاليں قرٓان ميں بہت زياده ہيں مثالًعرش، کرسی ، لوح اور کتاب ۔

لٰہذا ٓاسمان کہ جو فرشتوں کا مسکن ہے سے مراد ايک عالم ِ ملکوتی ہے جو عالم طبيعت سے ماوراء ہے کہ جو اس جہاِن 
ھپے سننے کے لئے شيطانوں کے قريب ہونے اور ان کی محسوس سے برتر و باالتر ہے اور اس ٓاسمان کی باتيں چوری چ

طرف شہاب پھينکے جانے سے مراد ہے کہ وہچاہتے ہيں کہ عالم ِ مالئکہ قريب ہوں تاکہ اسرار خلقت اور حوادث ٓائنده کے 
ارکو بر بارے ميں ٓاگاہی حاصل کريں ليکن وه مالئکہ معنوی و ملکوتی انوا سے شيطانوں کو ہانکتے ہيں ۔کيونکہ ان انو

  5داشت کرنے کی وه تاب نہيں رکھتے
  ب:طنطاوی اپنی مشہو ر تفسير ميں لکھتا ہے :۔

ايسے علماء جو حيلہ گر اور ريا کار ہيں اور عام لوگ جو ان کی پيروری کرتے ہيں يہ اہليت نہيں رکھتے کہ ٓاسمانوں کی 
رماں نظم و حساب سے ٓاگاه ہوں خدا نے انھيں اس عجائب، عالم باال کی شگفياں ، اس کے بے کراں کرات اور ان پر حکم ف

علم دانش سے محروم رکھا ہے اور ستاروں بھرے ،خوبصورت اور مززين ازٓاسمان کے تمام اسرار ان کے افراد کے 
  اختيار ميں دئيے ہيں جو عقل و ہوش اور اخالص و ايمان رکھتے ہيں ۔

ميں نفوذ سے روک ديا جاتا ہے اور درگاه اٰلہی سے دھتکار ا ہوا  فطری او رطبيعی ہے کہ پہال گروه اس ٓاسمان کے اسرار
شيطان چاہے نوع بشر سے ہو يا غير بشر سے ، ان حقائق تک رسائی کا حق نہيں رکھتا اور جس وقت وه ان کے نزديک 

  ہوتا ہے تو دھتکار ديا جا ہے ۔
گز نہيں پہنچ پاتے ۔ ان کی ٓانکھيں کھلی تو ہوتيں ايسے افراد ممکن ہے بہت سال جئےں اور مر جائيں مگر ان اسرار تک ہر

  ہيں ليکن حقايق ديکھنے کی تاب نہيں رکھتيں۔
کی ايسا نہيں کہ اس کا علم اس کے عاشقوں کے سوا کسی کو نہيں ملتا اور اس کے جمال کا نظار ه اس کے عارفوں کے 

  6سواکوئی نہيں کرسکتا ۔ 
ہ ہوں ، منع حسی منع عقلی کی طرف اشاره ہوجبکہ کنايہ بالغت کی بہترين انواع اس ميں کيا مانع ہے کہ يہ تعبيرات کناي

  ميں سے ہے ۔
کيا ہم ديکھتے نہيں کہ بہت سے لوگ جو ہمارے ٓاس پاس زندگی کزار تے ہيں وه اس زمين کے حدود اربعہ مينمحبوس اور 

باال پر کان نہيں دھرتے اور ا س جہان کے امور  قيد ہيں ان کی ٓانکھ کبھی جہان وبال کی طرف نہيں اٹھتی اور وه صدائے
اور عجائبات کی انھيں کوئی خبر نہيں وه خود خواہی ، شہوت ، کينہ وری، طمع و حرص اور خانمانن ساز شہاب کے 

ذريعے ان اعلی ٰ معانی کے ادراک سے ہانکے گئے ہيں (اور اگر کسی روز وه ايسی خواہش ظاہر کريں تو اپنے قلب وروح 
  7ن ٓالودگيوں کے باعث وه ہانکے جائيں گے کی ا

  ج:۔ايک او رمقام پر اس نے جو گفتگو کی ہے اس کا خالصہ کچھ اس طرح ہے :
جس وقت انسانوں کی ارواح اس دنيا سے جہان برزخ کی طرف منتقل ہوتی ہيں ان کا زندوں کی روح کے ساتھ تعلق او 

ميالن ہواور وه احضار ارواح وغيره کے ذريعے ان سے ارتباط اور  ارتباط ہوتا ہے او رجہاں ان کے درميان مناسبت او
تفاہم بر قرار رکھ سکيں تو کچھ مسائل ان کے اختيار ميں دئے جاتے ہيں جو بعض اوقات حق او ر بعض اوقات باطل ہوتے 



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

 
 

ہے ، مثالًجسے ہيں کيونکہ وه عوالم اعلٰی تک رسائی نہيں کرسکتے بلکہ ان کی رسائی صرف نچلے عوالم تک ہوسکتی 
مچھلی اپنے محيط سے باہر نکل کر ہوا ميں پرواز نہيں کر سکتی ، وه بھی طاقت رکھتے کہ اپنے جہان کے حدود اربعہ 

  سے نکل کر باالتر چلے جائيں ۔
د:بعض دوسرے کہتے ہيں جديد سائنسی انکشافات نشاندہی کرتے ہيں کہ بہت دور کی فضا سے طاقتور ريڈلہروں کا ايک 

جاری ہے انھی کره زمين ميں ريڈيائی پيغامات وصول کرنے والے مخصوص مرکزکے لئے اخذ کيا جا سکتا ہے ۔  سلسلہ
  کسی شخص کو معلوم نہيں کہ ان انتہائی طاقتورلہروں کا سرچشمہ کہاں ہے ۔

دن کے لحاظ بعض سائنسداں کہتے ہيں کہ قوی احتمال ہے کہ دور کے ٓاسمانی کرونميں بہت سی زنده موجودات کہ جوتم
سے ہم سے بہت زياده ترقی يافتہ ہيں لٰہذا وه چاہتی ہيں کہ اپنی خبريں اس دنيا تک پہنچائيں ان خبروں ميں ايسے مسائل بھی 
موجود ہيں جو ہمارے لئے نئے ہيں اور موجودات کہ جنھيں ديو اورپری کہتے ہيں کوشش کرتے ہيں کہ ان لہروں سے فائده

  8ئيں انھيں دور پھينک ديتی ہيں اٹھائيں ليکن طاقتور شعا
..............  

  ۔٣٩۶ص  ۵۔ تفسير فی ظالل ج3
۔فخر رازی نے اپنی تفسير کبير اور ٓالوسی نے روح المعانی ميں اس تفسير کا ذکر کرنے کے بعد ہيئت قديمہ کے حوالے سے پيدا 4

يئت کی طرف توجہ کرتے ہوئے افالک کا پياز کے ہونے والے مختلف اشکاالت کے جواب بھی دئيے ہيں اور کہا ہے کہ ٓاج کی ہ
  چھلکوں کی طرح ہونے کا ذکر کرنے کی ضرورت نہيں ہے ۔

  ۔ سوره صافات کی ٓايات کے ذيل ميں ۔١٣٠ص١٧۔الميزان ج5
  ۔١١ص ٨۔تفسير طنتاوی ،ج6
  ١٠ص  ١٨۔تفسير طنطاوی ،ج7
  ۔٢۵٨تفسير قرٓان بر فرا زاعصار۔مولفہ ع نوفل صفحہ 8

   نتيجٔہ بحث

ان ٓايا ت کی تفسير کے سلسلے ميں مباحث بہت طويل ہو گئے ہيں اب مکمل نتيجہ حاصل کرنے کے لئے ہميں چند نکات کی
  طرف توجہ کرنا چاہيئے ۔

  ميں ہے :۔ ۴٠ٓاسمان )بہت سی ٓايات قرٓان ميں ايسی مادی ٓاسمان کے معنی ميں مثالً سوره اعراف کی ٓايہ “(سماء”۔لفظ ١
  بٰاياتنا و استکبروا و اعنھا ال تفتح لھم ابواب السماء ان الذين کذبوا

وه لوگ جنہوں نے ہماری ٓايات کی تکذيب کی ہے اوران کے سامنے تکبر اختيار کيا ہے ٓاسمان کے در وازے ان کے رخ پر
  نہيں کھليں گے ۔

  ہے ۔ ميں ١٠ہوسکتا ہے يہاں آسمان قرب خدا کے لئے کنايہ ہو جيسا کہ سورهٔ  فاطر کی ٓايہ
  اليہ يصعد الکلم الطيب و العمل الصالح يرفعہ

  پاکيزه باتيں اس کی طرف اوپر جاتی ہيں اور وه عمل صالح کو بلند کرتا ہے ۔
واضح ہے کہ اعمال صالح اور پاکيزه باتيں کوئی ايسی چيز نہيں کہ جو اس ٓاسمان کی طرف اوپر جائيں بلکہ ان کی پيش 

  ہے او وه روحانی عظمت و رفعت حاصل کرتے ہيں ۔رفت مقام قرب خدا کی طرف ہوتی 
کی تعبير واضح طورپر بتاتی ہے کہ مقام قدس پروردگار سے “نزل” اور“ انزل”اصولی طور پر ٓايات قرٓان کے بارے ميں 

  قلب ِپيغمبر پر نزول مراد ہے ۔
  ميں ہے :۔ ٢۴سوره ابراہيم کی ٓايہ

  يبة اصلھا ثابت فرعھا فی السماءالم ترا کيف ضرب هللا مثالًکلمة طيبة کشجرة ط
کيا تونے نہيں ديکھا کہ خدا نے اچھی بات کی مثال پيش کی ہے کہ گويا ايک پاکيزه درخت ہے اس کی جڑ مضبوط ہے اور 

  اس کی ٹہنياں ٓاسمان ميں ہيں ۔
ملسو هيلع هللا ىلصکی جڑ پيغمبر اس کی تفسير ميں ہم نے پڑھا ہے کہ يہ پاکيزه درخت جسے خدا نے مثال کے طورپر بيا ن کيا ہے اس 

 کچھ کی اس ٓائمہ ديگر اور)  ہے ہوئی پہنچی تک ٓاسمان جو کہ شاخ وہی( شاخ جڑاور کی اس) السالم عليہ( علی اور ۔ ہيں
  1ہيں شاخيں چھوٹی
  : ہے ميں حديث ايک
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  السماء الیٰ  اعمالھم التصعد الکافرون کٰذلک
  اتے۔ج نہيں اوپر طرف کی ٓاسمان اعمال کے جن کہ ر کفا طرح اسی

واضح ہے کہ اسی احاديث ميں ٓاسمان اس حسی ٓاسمان کی طرف اشار ه نہيں ہے يہاں سے ہم نتيجہ نکال تے ہيں کہ آسمان 
  مادی مفہوم ميں بھی استعمال ہوتا ہے اور معنوی مفہوم ميں بھی ۔

ٓاتے ہيں اور ايک لفظ کا  ۔نجوم ( ستارے) بھی ايک مادی مفہوم رکھتے ہيں کہ جو يہی ستارے ہيں جو ٓاسمان ميں نظر٢
معنوی مفہوم ہے کہ جو علماء اور بڑی شخصيت کی طرف اشاره ہے کہ جو انسانی معاشرونکو روشنی بخشتے ہيں اور 

جيسے لوگ ستاروں کے ذريعے تاريک راتوں مينبيابانوں ميں اور سمندوں ميں اپنا راستہ ڈھونڈتے ہيں ، انسا نی معاشروں 
  اور سعادت کی راه علماء ٓاگاه اور صاحب ايمان رہبروں کی مدد سے پاتے ہيں ۔ميں عام لوگ بھی زندگی 

  ۔: ہے ہوئی نقل سے ملسو هيلع هللا ىلصمشہو حديث جو پيغمبراکرم 
  اھتدیٰ  اخذ بايھا النجوم کمثل فيکم اصحابی مثل

  2 ہے ہدايت باعث جائے ہو اقتداء کی جس ہيں طرح کی ستاروں اصحاب ميرے
  : ہے طرح اس ٓايت انعام سوره

  ھوالذی جعل لکم النجوم لتھتدوا بھا فی الظمات البر و البحرو
 اور وه ذات کہ جس نے تمہاے لئے ستارے بنائے تاکہ خشکی اور دريا کی تاريکيوں ميں ان کے ذريعے تمہاری ہدايت ہو ۔

  تفسير علی بن ابراہيم ميں اس ٓايت کے ذيل ميں منقول ہے کہ امام (عليہ السالم) فرمايا :
  ل محمدالنجوم آ 

  3ستارے سے مراد خاندان ِپيغمبر ہے ۔
۔ بحث ٓايات کی تفسير ميں وارد ہونے والی متعدد روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ ٓاسمانوں کی طرف شياطين کے صعود کی ٣

وا ممانعت اور ستارو ں کے ذريعے ان کا ہانکا جانا پيغمبر اکرم کی والدت کے وقت سے ہوا اور بعض روايات سے معلوم ہ
ہے کہ حضرت عيسٰی (عليہ السالم) پيدائش کے وقت سے شياطين ايک حد تک ممنوع ہوئے اور پيغمبر کی والدت کے بعد 

  4مکمل طور پر ممنوع ہوگئے
کا يہاں معنوی مفہوم ہے اور يہ حق ،ايمان اور “ سماء”ان باتوں سے جو ہم نے بيان کی ہيں يہ نتيجہ نکاال جاسکتا ہے کہ 

سمان کی طرف اشاره ہے اور ہر وقت شيطانوں کی کوشش ہے کہ وه اس چار ديواری ميں داخل ہو نے کے روحانيت کے آ 
لئے راه پاليں اور سچے مومنين اور حاميان حق کے دلوں ميں طرح طرح کے وسوسوں کے ذرريعے نفوذپيدا کرليں ليکن 

لماء تک اپنے علم و تقوٰی کی طاقتور موجوں کے ساتھ ان مراداِن اٰلہی اور راہبران راه حق انبياء و ٓائمہ سے لے کر مجتہد ع
  پر حملہ کرتے ہيں اور انہيں اس ٓاسمان سے قريب ہونے سے ہانکتے ہيں۔

 کے نے دھتکار کے شيطان اور تولد کےملسو هيلع هللا ىلصاسی مقام پر حضرت مسيح کے تولد اور اس سے باال تر حضرت محمد 
  ۔ ہے جاسکتا کيا معلوم ربط درميان

سمان کی طرف صعود اور اسرارر سے ٓاگاہی کے درميان ارتباط معلوم کيا جاسکتا ہے ۔کيونکہ ہم جانتے ہيں آ  پر يہيں نيز
کہ اس مادی ٓاسمان ميں کوئی خاص خبريں نہيں ہيں سوائے خلقت کی عجيب و غريب چيزوں کے جو روئے زمين سے بھی 

ہے کہ اس بيکراں فضاميں پھيلے ہوئے آسمانی کرات ميں سے  قابل مطالعہ ہيں ۔ نيز ٓاج کی دنيا ميں يہ مسئلہ يقينی ہوچکا
  بعض مرده ہيں اور بعض زنده ہيں او ر ان کے ساکنان بھی ہيں ليکن شايد ان کی زندگی ہم سے بہت زياده مختلف ہو ۔
پتھر يہ موضوع بھی بہت قابل مالحظہ ہے کہ شہاب صرف زمين کی فضا سے پيدا ہوتے ہيں ۔ اطراف زميں کی ہوا سے 

کے ٹکڑے اٹھتے ہيں اور شعلہ ور ہوتے ہيں انہی سے شہاب پيدا ہوتے ہيں ورنہ زمين کی فضا سے باہر کوئی شہاب نہيں 
ہوتا البتہ زمينی فضا سے باہر کچھ پتھر سر گرداں ہيں ليکن انھيں شہاب نہيں کيا جاتا ليکن جب وه زمينی فضاميں داخل 

ہيں اور انسان کی نظروں سے سامنے ٓاگ کی ايک لکير کی صورت ميں نماياں  ہوتے ہيں تو گرم ہوکر شعلہ ور ہوجاتے
  ہوتے ہيں يو لگتا ہے کہ جيسے يہ حرکت کرتے ہوئے ستارے ہيں ۔

نيزہم يہ بھی جاتنے ہيں کہ ٓاج کے انسان نے کئی مرتبہ زمين کی فضا سے باہر کی طرف عبور کيا ہے اور اس سے بہت 
ہنچا ہے (توجہ رہے کہ زمين کی فضا ايک سوسے ليکر دوسو کلو ميٹر سے زياده نہيں ہے جبکہبلند يہاں تک کہ چاند تک پ

  چاند ہم سے تيس الکھ کلوميٹر سے بھی زياده فاصلے پر ہے ) ۔
ر لٰہذااگر مراد يہی مادی شہاب اور مادی ٓاسمان ہوتو يہ مان لينا چاہئيے کہ يہ عالقہ انسانی سائندانوں پر ظاہر ہوچکا ہے او

  اس ميں کوئی اسرار کی بات نہيں ہے ۔
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خالصہ يہ کہ بہت سے قرائن و شواہد جو ہم نے ذکر کئے ہيں ،سے معلوم ہوتا ہے کہ ٓاسمان سے مراد حق و حقيقت کا 
ٓاسمان ہے ، اور شياطين وہی وسوسہ پيدا کرنے والے ہيں کہ جو کوشش کرتے ہيں کہ اس ٓاسمان تک رسائی حاصل 

طور پر کان لگا کر باتيں سنيں اور لوگوں کو گمراه کريں ۔ ستاررے اور شہاب يعنی رہبران الٰہی اور کرسکيں اور مخفی 
  علماء اپنے قلم کی طاقتور لہروں اور موجوں سے انھيں پيچھے کی طرف ہانکتے ہيں اور دھتکار تے ديتے ہيں ۔

ات کے سلسلے ميں نئے حقائق تک دسترس حاصل ليکن قرٓان بحر بيکراں ہے اور ہوسکتا ہے کہ ٓانے والے علماء ان ٓاي
  کرليں کہ ٓاج جن تک ہم رسائی حاصل نہيں کرسکے۔

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

  ۔٣١٠ص ٢۔تفسير بر ہان جلد 1
۔ يہ روايت سنی روايات سے ملتی جلتی ہے ۔ظاہر ہے کہ اس کا اطالق اور عموم قابل عمل نہيں ہے کيونکہ ٩ص  ٢۔سفينة البحار جلد2

ر قسم کے لوگ حتی کہ منافقين بھی داخل ہيں اگر يہ روايت صحيح ہے تو اس سے ياتو سلماو ابوذر جيسے خاص صحابہ ميں ہ
کے ذيل ميں ٓانے والی مذکوره ٩٧اصحاب مراد ہيں يا اصحاب کساء اور اہل بيت مراد ہيں ہمارے اس نظريہ کی تائيد سورهٔ  انعام کی ٓايہ

  باال روايت کی بھی کرتی ہے ۔
  اسی معنی کی طرف اشاره ہے ۔ يہ بھی

  ۔٧۵٠ص  ١۔نور الثقلين جلد 3
 ۔٣۶٢۶م ص ۵تفسير قرطبی ج ۵،ص  ٣۔نور الثقلين جلد 4

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   21 - 19سوره حجر / آيه 

  ۔ َوااْلَْٔرَض َمَدْدنَاھَا َؤاَْلقَْينَا فِيھَا َرَواِسَی َؤاَْنبَْتنَا فِيھَا ِمْن ُکلِّ َشْیٍء َمْوُزوٍن۔١٩
  ۔ َوَجَعْلنَا لَُکْم ِفيھَا َمَعايَِش َوَمْن لَْستُْم لَہُ بَِراِزقِيَن۔٢٠
لُہُ ٕاِالَّ بِقََدٍر َمْعلُومٍ ٢١   ۔ َوٕاِْن ِمْن َشْیٍء ٕاِالَّ ِعْنَدنَا َخَزائِنُہُ َوَما نُنَزِّ

  ترجمہ
  
  ۔اورہم نے زمين کو پھياليا اور اس ميں ثابت پہاڑ ڈالے اورتمام موزوں نباتات ميں سے اس ميں اگايا ۔١٩
کئے اور اسی طرح ان کے لئے بھی جنھيں تم روزی نہيں  ۔اور ہم نے تمہارے لئے طرح طرح کے وسائل زندگی فراہم٢٠

  دے سکتے ۔
  ۔تمام چيزوں کے خزانے ہمارے پاس ہيں ليکن ہم معين انداز سے سوا اسے نازل نہيں کرتے۔٢١

  تفسير 
  

  ہرچيز کا خزانہ ہمارے پاس ہے : 
  ی ہيں تاکہ گذشتہ بحث تکميل کو پہنچے۔يہاں ٓايات ٓافرينش ايک حصہ اور زمين ميں عظمت خدا کی نشانياں بيان کی گئ

  پہلے بات زمين سے شروع کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہوتاہے:ہم نے زمين کو پھيال يا (َوااْلَْٔرَض َمَدْدنَاھَا ) ۔
دراصل وسعت دينے او ر پھيالنے کے معنی ميں ہے اور احتمال قوی يہ ہے کہ يہاں زمين کی خشکيوں کے ذريعے “ مد”

ے کی طرف اشاره ہے کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ ابتدا ميں کرٔه زمين کی ساری سطح سيالبی بارشوں کے زير سے باہر نکلن
اثر پانی کے نيچے ڈوبی ہوئی تھی سالہاسال اسی حال ميں گذرگئے ۔سيالبی بارشيں کم ہوئيں ، پانی زمين کے گڑہوں ميں 
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دحو ”ار ہونے لگيں ۔ يہی وه چيز ہے جو روايات اسالمی ميں جاگزيں ہوا ۔ ٓاہستہ ٓاہستہ خشکياں پانی کے نيچے سے نمود
کے نام سے مشہو ہے ۔ پہاڑوں کی خلقت چونکہ ان کے زياده فوائد کی وجہ سے توحيد کی ايک نشانی ہے ، اسی “ االرض 

  ْينَا فِيھَا َرَواِسَی) ۔لئے ان کا ذکر تے ہوئے مزيد فرمايا گيا ہے : ہم نے زمين ميں مستقر اور ثابت پہاڑ ڈالے ہيں (َؤاَْلقَ 
(پھينکنا)کی تعبير استعمال کی گئی ہے جبکہ ہم جانتے ہيں کہ پہاڑ زمين کی وه سلوٹيں ہيں “ القاء”پہاڑو ں کے لئے 

جوزمين کے چمڑے کے تدريجاًسرد ہونے کی بناء پر يا ٓاتش فشانی موادکی وجہ سے وجود ميں ٓائے ہيں ۔ ہوئے ہيں ، 
کے معنی مينبھی ٓايا ہے ، ہماپنی روز مره زبان مينکہتے ہيں کہ ہم نے “ ايجاد “”القاء ” اس لٰہذاہوکہ  ہوسکتا ہے يہ تعبير

  فالنزمين کے لئے پال ن بنايا ہے اور اس ميں چند کمرے ڈالے ہيں يعنی بنائے اور ايجاد کئے ہيں۔
روزمره کی طرح زمين کے اندرونی بہر حال يہ پہاڑ عالوه اس کے کہ جڑسے ايک دوسرے کے ساتھ پيوست ہيں اور 

خلفشار اور دبأو کے مقابلے ميں لرزتے نہيں ، طوفانوں کی طاقت کی بھی درہم برہم کررديتے ہين اور ہوا کی رفتاری 
کوپوری طرح کنٹرول کرتے ہيں يہ پہاڑ ، پانی کے ذخيروں کے لئے بہت اچھی جگہ ہيں جو يہاں برف کی صورت ميں 

  ميں موجود ہوتا ہے ۔ ياچشموں کی صورت ميں
جمع ہے اور يہ ثابت اور مضبوط کے معنی ميں ہے جو کچھ ہم “ راسيہ”استعمال کيا گيا ہے کہ جو“ رواسی ”خصوصاً لفظ 

نے سطور باال ميں بيان کيا ہے اس کی طرف ايک لطيف اشاره ہے کہ وه خود بھی ثابت اور مستقر ہيں اور زمين کے نازل 
  کے ثبات و قرار کا باعث ہيں ۔چمڑے اور انسانی زندگی 

انسانی زندگی اور تمام جانداروں کے زندگی کے لئے ، بہترين عامل يعنی نباتات کی طرف بات کا رخ رکھتے ہوئے فرمايا 
  گياہے :ہم نے زمين پر موزوں نباتات ميں سے اگايا ہے ( َؤاَْنبَْتنَا فِيھَا ِمْن ُکلِّ َشْیٍء َمْوُزوٍن) ۔

کے ماده سے ہر چيز کے اندر شناسائی کے معنی “ وزن”خوبصورت اور رسا تعبير ہے ۔ يہ لفظ د اصل  کس قدر“موزون ”
  ١ميں ليا گيا ہے ۔

يہ دقيق حساب ، عجيب نظم و ضبط اورنباتات کے تمام اجزاء کے متناسب اندازوں کی طرف اشاره ہے ۔ يہاس طرف اشاره 
شاخ ، پتہ، پھول، پھل، اور گٹھلی سب کچھ معين حساب کتاب کا حامل  ہے کہ ان ميں سے ہر ايک بلکہ ہر ايک کاہر جز ،

  ہے ،۔
کره زمين ميں شايد الکھوں قسمکے نباتات ہيں کہ جو مختلف خواص اور طرح طرح کے ٓاثار رکھتے ہيں ان ميں سے ہر 

  ہے ۔ايک هللا کی پہچان کا دريچہ ہے ان ميں سے ہر ايک کا پتہ پتہ معرفِت کردگار کی ايک کتاب 
اس جملہ کے معنی ميں يہ احتمال بھی ذکر کيا گياہے کہ اس سے مراد مختلف معدنيات کا پہاڑوں ميں پيداہونا ہے کيونکہ 

  معدن اور کان کے بارے ميں استعمال کرتے ہيں ۔“انبات”عرب لفظ 
لسالم سے منقول ہے کہ ٓاپ بعض روايات ميں بھی اس معنی کی طرف اشاره ہوا ہے ۔ايک روايت ميں امام محمد باقر عليہ ا

  سے اس ٓايت کی تفسير پوچھی گئی تو ٓاپ نے فرمايا:
  ٢مراد يہ ہے کہ خدا پہاڑوں ميں سونے ، چاندی ، جواہرات او رباقی دھاتوں کی کانيں اور معدنيات پيدا کی ہيں ۔ 

ات جنہيں خدا نے پيدا کيا ہے ، شامل اُگانا)يہاں وسيع معنی ميں ہوکہ جس ميں تمام مخلوق“ ( انبات”يہ احتمال بھی ہے کہ 
  ہوں ۔ سوره نوح ميں اس عظيم پيغمبر کی زبانی ہے کہ ٓاپ لوگوں سے کہتے تھے :

  )١٧و هللا انبتکم من االرض نباتا (نوح۔ 
  اور خدا نے تمہيں نباتات کی طرح زمين سے اُگاياہے ۔

  ں انسان ، نباتات اور معدنيات وغيره سبھی شامل ہوں۔بہرحال کوئی مانع نہيں کہ ٓايت وسيع مفہوم رکھتی ہو اور اس مي
انسان کے وسائل حيات چونکہ نباتات اور معدنيات ميں منحصر نہيں ہيں لٰہذا بعد والی ٓايات ميں ان تمام نعمات کی طرف 

َوَجَعْلنَا لَُکْم فِيھَا اشاره کرتے ہوئے فرماياگياہے :ہم نے زمين ميں تمہارے لئے انواع و اقسام کے وسائل زندگی بنائے ہيں ( 
  َمَعايَِش ) ۔

نہ صر ف تمہارے لئے بلکہ تمام زنده موجودات کے لئے اور وه کہ جنہيں تم روزی نہيں ديتے اور تمہاری دسترس سے 
  باہر ہيں (َوَمْن لَْستُْم لَہُ بَِراِزقِيَن) ۔

  جی ہاں !ہم نے ان سب کو ان کی ضروريات فراہم کی ہيں ۔
کی جمع ہے اور يہ وسيلہ ہيں ، ذريعہ ، انسانی زندگی کی ضروريات کو کہتے ہيں کہ بعض اوقات جن “ ةمعيش“ ” معايش”

کی “معايش” کے پيچھے خود انسان جاتا ہے اور بعض اوقات وه اس کے پيچھے ٓاتی ہيں اگر چہ بعض مفسرين نے لفظ
اضح ہے کہ مفہوم لغت پوری طرح وسيع ہےتفسير صرف زراعت ، نباتات اور کھانے پينے کی چيزوں سے کی ہے ليکن و

  اور تمام وسائِل حيات پر محيط ہے ۔
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  کی دو تفسيريں ہيں ۔“من لستم لہ برازقين ” مفسرين نے
پہلی تفسير يہ کہ خدا چاہتا ہے کہ انسانوں کو متوجہ کرے کہ ہم نے بھی تمہارے لئے زمين ميں وسيلٔہ زندگی قرار ديا ہے 

ماہرے اختيار ميں دئے ہيں ( مثالً چوپائے ) کہ جنہيں تمام روزی دينے کی توانائی نہيں رکتھے ۔ اور زنده موجودات بھی ت
  ١خدا انھيں روزی ديتا ہے اگرچہ يہ کام تمہارے ہاتھوں انجام پاتا ہے ۔

ناء پر کی ضمير پر ہوتا ہے اور دوسری تفسير کی ب“ لکم”(من لستم برازقين ) کا عطف “ من”۔تفسير اول کی بناء پر ١
پر ۔ بعض نے پہلی تفسير پر اعتراض کيا ہے کہ مجور کا اسم ظاہر ضمير مجرور پر عطف نہيں ہوتا مگر يہ کہ “ معايش”

  کے سر پر بھی ٓاتی ۔“ من ” حرف جر کی تکرار ہو يعنی يہاں ضروری تھا کہ الم 
کن يہ دونوں اعتراض صحيح نہيں ہيں کا اطالق انسان کے عالوه ديگر زنده پر کس طرح ہوا ہے ۔ لي“ من ”دوسرا يہ 

” ۔کيونکہ عبارات عرب ميں حرف جر کی تکرار نہ ہونے پر شواہد موجود ہيں اور اسی طرح غير ذوی العقول موجودات 
اتنا وسيع مفہوم رکھتا ہے “ معايش” کے اطالق کی بھی مثاليں ہيں ، دوسری تفسير پر يہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ لفظ“ من 

کے ذکرکے بعد اس کے ذکر کی “ معايش ” ائل زندگی يہاں تک کہ چوپائے وغيره بھی اس ميں شامل ہيں ۔لٰہذا کہ تمام وس
  ضرورت نہ تھی ۔اسی بناء پر ہم نے پہلی تفسير کوترجيح دی ہے ۔

کردی ہے ۔ ليکن ہماری نظر ميں پہلی تفسير زياده صحيح معلوم ہوتی ہے اور اس کی ادبی دليل بھی ہم نے فٹ نوٹ ميں بيان
کے “ من لستم لہ برازقين ”تفسير علی بن ابراہيم ميں موجود ايک حديث ميں ہم نے اس تفسير کی تائيد ميں پاتے ہيں جہاں 

  بارے ميں ہے
  لکل ضرب من الحيوان قدرنا شيئا مقدراً 

  3تمام جانوروں کے لئے ہم نے کوئی نہ کوئی چيز مقدر کی ہے ۔
يک سوال کا جواب ديا جارہا ہے کہ جو بہت سے لوگوں کی طرف سے کيا جاتا ہے اور وه زيربحث ٓاخری ٓايت در حقيقت ا

يہ کہ خدا اس قد ازراق و نعمات انسانوں کے قبضے ميں کيوں نہيں ديتا ہے کہ وه ہر قسم کی سعی و کوشش سے بے نياز ہو
  جاتے ۔

ين مقدارکے عالوه نازل نہيں کرتے ( َوٕاِْن ِمْن َشْیٍء رشادہوتا ہے : تمام چيزوں کے خزنے ہمارے پاس ہيں ليکن ہم ان کی مع
لُہُ ٕاِالَّ بِقََدٍر َمْعلُوٍم) ۔   ٕاِالَّ ِعْنَدنَا َخَزائِنُہُ َوَما نُنَزِّ

لٰہذا ايسا نہيں کہ ہماری قدرت محدود ہے اور اپنی نعمات کے ختم ہونے پر ہم وحشت زده ہيں بلکہ ہر چيز کا منبع ،مخزن 
مارے پاس ہے اور ہم ہر زمانے ميں ہر مقدار ايجاد کر نے کی قدرت رکھتے ہيں ليکن اس عالم کی تمام اور سر چشمہ ہ

چيزيں کسی حساب کے ماتحت ہيں اور ارزاق بھی خدا کی طرف سے بمقدار حساب نازل ہوتی ہيں ايک اور جگہ قرٓان کہتا 
  ہے :۔

  )٢٧قدر مايشاء( شوری ولو بسط هللا الرزق لعباده لبغوا فی االرض وٰلکن ينزل ب
اگر خدا اپنے بندوں کے لئے بے حساب روزی پھيالديتا تو وه جاده حق سے منحرف ہو جاتے ، ليکن جتنی مقدار وه چاہتا 

  )٢٧ہے نازل کرتا ہے ۔(شورٰی ۔
پوری طرح واضح ہے کہ سعی و کوشش ،انسانی زندگی سے سستی ، کاہلی اور دل مردگی دور کرنے کے عالوه حرکت و 
نشاط پيدا کرتی ہے اوريہ انسانوں کی صحيح وسالم فکری و جسمانی مشغوليت کے لئے بہت ہی اچھا وسيلہ ہے اور اگر ايسا

  نہ ہوتاتو تمام چيزيں بے حساب انسان کے اختيار ميں ہوتيں ۔اور نہ معلوم پھر دنيا کا کيا منظر ہوتا ۔
شور و غل مچاتے کيونکہ ہم جاتے ہيں کہ ان جہان کے لوگ اہل کچھ بيکار انسان سير شکم کے ساتھ بغير کسی کنٹرول کے

جنت کی طرح نيک و بد صفات کے حامل ہينانہيں اس جہان کی بھٹی سے کندن بن کے نکالنا چاہئيے۔ سعی وکو شش اور 
تياج و صحيح حرکت و اشتغال سے بہتر کندن بنا نے کے لئے کون سی چيز ہو سکتی ہے لٰہذا جس طرح فقرو فاقہ اور اح

  نياز ی بھی فساد اور تباہی کا باعث ہے ۔
..............  

  مفردات راغب)“ ( الوزن معرفة قدر الشیء”۔١
  کی ضمير پہاڑوں کی طرف لوٹے گی ) ۔“ فيھا” توجہ رہے کہ اس تفسيرکے مطابق (  ۶ص  ٣۔تفسير نور الثقلين جلد٢
  ۔٩ص ٣۔تفسير نو ر الثقلين جلد3

  چند اہم نکات 
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  خدا کے خزنے کيا ہيں ؟ ۔ ١
۔ خدا کے خزنے کيا ہيں ؟قرٓان کريم کی متعدد ٓايات ميں ہے کہ خدا خزانے رکھتا ہے ۔ ٓاسمان و زمين کے خزانے خدا کی ١

  ملکيت ہيں يا ہر چيز کے خزانے اس کے پاس ہيں ۔
کے لئے جمع کرتا ہے يہ اصل کی جمس کا معنی ہے وه جگہ جہاں انسان اپنے اموال حفاظت “ خزانہ” جمع ہے “ خزائن”

سے کسی چيز کی حفظ و نگہداری کے معنی ميں ہے واضح ہے کہ جمع ٓاوری او ر ذخيره“)وزن”(بروزن“ خزن”ميں ماده 
کرنے اور کسی چيز کو محفوظ کرنے کے لئے وہی شخص اقدام کتا ہے جس کی قدت محدود ہو اور جو ہر زمانے ميں کچھ 

  وه قدرت کے موقع کے لئے ذخيره کرليتا ہے اور خزانہ ميں جمع کرليتا ہے ۔چاہے فراہم نہ کرسکے لٰہذا 
ليکن کيا يہ امور خدا کے بارے ميں تصور کئے جاسکتے ہيں ؟يقينا نہيں يہی وجہ ہے کہ بعض مفسرين مثالً طبرسی نے 

کے ساتھ “ مقدراِت اٰلہی ” کی“ خزائن هللا ”مجمع بيان ميں ، فخر رازی نے تفسير کبير ميں اور راغب نے مفردات ميں 
تفسير کی ہے يعنی تمام چيزيں قدرت خدا کے خزانے ميں جمع ہيں اس ميں سے جتنی مقدار وه ضروری او قرين ِمصلحت 

  سمجھتا ہے ايجاد کرتا ہے ۔
ماده  سے مراد امور کا وه مجموعہ ہے کہ جو عالم ہستی اور جہان“ خزائن هللا ”جبکہ بعض ديگر مفسرين نے کہا ہے کہ 

مينموجود ہيں ليکن اس عالم کی اعلٰی اور مخصوص موجودات محدود مقدار ميں پيدا ہوتی ہے بغير اس کے امکان وجود 
  ۔) ١۴٨،ص١٢انہی ميں منحصر ہو ۔ (الميزان جلد 

ياده ہم ہمارے پاس) کی تعبير پہلی تفسير کے ساتھ ز“ ( عندنا”يہ تفسير اگرچہ اصولی طور پر قابل قبول مسئلہ ہے ليکن 
ٓاہنگ ہے ۔ بہر حال خزائن هللا جيسی تعبيرات کا انتخاب عام مفہوم ميں خدا کے بارے ميں صداق نہيں ٓاتا ۔ ليکن خدا چاہتا ہے

  کہ خود لوگوں کی زبان ميں ان سے بات کرے ۔
کے مفہوم  “خزائن”جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے ضمنی طورپر يہ نکتہ واضح ہوتا ہے کہ بعض مفسرين کی طرف سے 

کو پانی اور بارش ميں معين و محدود کرنے پر نہ صرف کوئی دليل ،موجود نہيں ہے بلکہ يہ امر مفہوم ٓايت کی وسعت کے 
  ساتھ بھی مناسبت نہيں رکھتا ۔

  ۔نززول مقامی اور نزول مکانی ٢
زول مکانی يعنی اوپر سے نيچے ٓانے۔نززول مقامی اور نزول مکانی :جيساکہ ہم نے پہلے بھی اشاره کيا ہے نزول ہميشہ ن٢

کے معنی ميں نہيں ہوتا بلکہ بلکہ کبھی نزول مقامی کے معنی ميں بھی ہوتا ہے ۔مثالًجس وقت کوئی بڑی نعمت کسی بڑے 
شخص کی طرف سے زير دست لوگونکوملے تو اسے نزول سے تعبير کيا جاتا ہے اسی بناء پر قرٓان مجيد ميں يہ لفظ خدا 

بارے ميں استعمال ہوا ہے چاہے وه ٓاسمان سے نازل ہوں مثالً بارش يا زمين پر پرورش پاتی ہوں مثالً  کی نعمتوں کے
  ميں ہے : ۶حيوانات ،جيسا کہ سوره زمر کی ٓايت 

  وانزل لکم من االنعام ثمانية ازواج
  (اور اس نے تمہارے لئے ٓاٹھ قسم کے چوپائے نازل کئے۔

  ميں ہے ۔ ٢۵يہ نيزلوہے کے بارے سورٔه حديد کی آ 
  و انزل الحديد

  ہم نے لوہا نازل کيا ۔
  اسی طرح ديگر مثاليں بھی ہيں ۔

يہاں وجود ، ايجاد اور خلقت کے معنی ميں ہے البتہ چونکہ خدا کی طرف سے بندوں “ انزال”اور “ نزول”خالصہ يہ کہ 
 کے لئے ہے لٰہذا اس قسم کے تعبير استعمال کی گئی ہے ۔

 

  11تفسير نمونہ جلد 
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   25 - 22سوره حجر / آيه 

َماِء َماًء فَٔاَْسقَْينَاُکُموهُ َوَما ٔاَْنتُْم لَہُ بَِخازِ ٢٢ يَاَح لََواقَِح فَٔاَْنَزْلنَا ِمْن السَّ   نِيَن ۔۔ َؤاَْرَسْلنَا الرِّ
  ۔ َوٕاِنَّا لَنَْحُن نُْحِی َونُِميُت َونَْحُن اْلَواِرثُوَن ۔٢٣
  ۔ َولَقَْد َعلِْمنَا اْلُمْستَْقِدِميَن ِمْنُکْم َولَقَْد َعلِْمنَا اْلُمْستَأِْخِريَن ۔٢۴
  ۔ َوٕاِنَّ َربََّک ھَُو يَْحُشُرھُْم ٕاِنَّہُ َحِکيٌم َعلِيٌم ۔٢۵

  ترجمہ
  
کے ايک دوسرے سے ملنے ، ان کے بار ٓاور ہونے اور ) تلقيح کے لئے بھيجيں، اور ٓاسمان سے ۔ ہم نے ہوائيں (بادلوں ٢٢

  ہم نے پانی نازل کيا اور اس سے سيراب کيا جبکہ تم ان کے حفاظت اور نگہداری کی طاقت نہيں رکھتے تھے ۔
  ں ۔۔اور ہم ہيں جو زنده کرتے ہيں اور مارتے ہيں اور ہم ( سارے عالم کے )وارث ہي٢٣
  ۔ ہم تمہارے متقدمين کو بھی جانتے تھے اور متاخرين کو بھی ۔٢۴
  ۔ تيرا پرورردگار يقينی طور پر(قيامت ميں)سب کو جمع اور محشور کرے گا کيونکہ وه حکيم اور دانا ہے ۔٢۵

  تفسير 

  ہوا اور بارش 
يان تھا ۔ مثالً زمين ، پہاڑ، نباتات اور وسائل زندگی گذشتہ ٓايات ميں بعض اسرار ٓافرينش کا تذکره تھا اور خدا کی نعمتوں کا ب

  کی خلقت۔
زير نظر پہلی ٓايت ميں ہوأوں کے چلنے اور بارشوں کے نزول ميں ان اسرار ِ ٓافرينش کے نقِش مٔوثر کی طرف اشاره کرتے

ٹکڑوں کو ايک دوسرے سے ہوئے قرٓان کہتا ہے : ہم نے ہوائيں بھيجيں جبکہ وه بار ٓاور کرنے والی ہيں ( بادلوں کے 
يَاَح لََواقَِح) ۔   جوڑتی ہيں اور انھيں بار ٓاور کرتی ہيں )( َؤاَْرَسْلنَا الرِّ

َماِء َماًء) ۔اور اس ذريعہ سے ہم نے سب کو سيراب کيا  ( اور ان کے پيچھے ہم نے ٓاسمان سے پانی نازل کيا ( فَٔاَْنَزْلنَا ِمْن السَّ
  نکہ تم اس کی حفاظت و نگہداری کی طاقت نہ رکھتے تھے ۔(َوَما ٔاَْنتُْم لَہُ بَِخاِزنِيَن ) ۔فَٔاَْسقَْينَاُکُموهُ) ۔حاال

کی جمع ہے جس کا معنی بار ٓاور کرنے واال ۔ يہاں ان ہوأوں کی طرف اشاره ہے جو بادلوں کے ٹکڑوں کو“ القح“”لواقح ”
  ں بارش کے لئے تيا ر کرتی ہيں ۔ايک دوسرے سے مالتی ہيں اور باہم پيوند کرتی ہيں اور انھي

بعض معاصرين اس ٓايت کو ہوأوں کے ذريعے نباتات کی تلقيح اور گردافشانی کے لئے اشاره قرار ديا ہے او ر اس طرح 
ايک سائنسی مسئلے کے حوالے سے اس کی تفسير کی ہے کہ جو نزو ل قرٓان کے زمانے ميں انسانی معاشرے ميں محل 

انہوں نے اسے قرٓان کے اعجاز علمی کے دالئل ميں سے شمار کيا ہے ليکن اس حقيقت کو قبول توجہ نہ تھا اس طرح 
کرنے باوجود کہ ہوأوں کا چلنا نر نباتات کے نطفے کو ماده نباتات تک پہنچانے اور انھيں بار ٓاور کرنے ميں بڑا اہم کردار 

ديا جاسکتا کيونکہ اس لفظ کے فوراً بعد ٓاسمان سے نزول بارانادا کرتا ہے ، مندرجہ باال ٓايت کو اس طرف اشاره قرار نہيں 
  کا ذکر ( وه بھی فاء تفريع کے ساتھ )ٓايا ہے جو نشاندہی کرتا ہے کہ ہوأوں کا تلقيح کرنا بارش برسنے کی تمہيد ہے ۔

ہو سکتا ہے کہ کہا  بہر حال مذکوره باال تعبير بادلوں اور اس سے بارش پيدا ہونے کے لئے خوبصورت ترين تعبير ہے
جائے کہ بادلوں کو ماں باپ سے تشبيہ دی گئی ہے ۔ جو ہوأونمدد سے مالپ کرتے ہيں اور بار ٓاورہوتے ہيں ، او ر اپنی 

  اوالد يعنی بارش کے دانوں کو زمين پر رکھتے ہيں ۔
قت نہيں رکھتے ) ممکن ہے يہ جملہ ٓاب باران کو َوَما ٔاَْنتُْم لَہُ بَِخاِزنِيَن ( تم ان پانيوں کی حفاظت اور ذخيره رکھنے کی طا

نزول سے پہلے ذخيره کرنے کی طرف اشاره ہو يعنی ان بادلوں پر تمہارا بس نہيں کہ جو بارش کے اصلی منبع ہيں ، نيز 
مقدار مکن ہے نزول باران کے بعد ذخيره کرنے کی طرف اشاره ہو يعنی تم ميں يہ طاقت نہيں کہ نزول باران کے بعد زياده 

ميں پانی جمع اور محفوظ رکھ سکو ، يہ خدا ہے جو اسے پہاڑوں کی چوٹيوں پر برف کی صورت ميں منجمد کرکے يا 
 زمين کی گہرائيوں ميں بھيج کر محفوظ کرليتا ہے جو بعد ميں چشموں ، ند يوں اور کنؤوں کی صورت ميں ظاہر ہوتا ہے ۔

مقدمات کی طرف اشاره کرتے ہوئے قرٓان کہتا ہے ہم ہيں جو زنده کر تے  مباحث توحيد کے بعد معاد و قيامت اور اس کے
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  ہيں اور ہم ہيں جو مارتے ہيں ( َوٕاِنَّا لَنَْحُن نُْحِی َونُِميُت َونَْحُن اْلَواِرثُوَن) ۔
معاد  يہ حيات و موت کے مسئلے کی طرف اشاره ہے جو در حقيقت اہم ترين اور قطعی ترين مسائل ميں سے ہے يہ مسئلہ

کی بحث کے لئے تمہيد بھی بن سکتا ہے اور توحيد کی بحث کا نقطہ تکميل بھی ۔ کيونکہ ظہور حيات عالم ہستی کے عجيب 
ترين مسائل ميں سے ہے اور اس مظہر کی تحقيق اور اس کا مطالعہ ہميں خالق ِ حيات سے اچھی طرح ٓاشنا کرسکتا ہے ۔ 

پايا ں قدرت و علم کے بغير ممکن نہيں ۔ دوسری طرف موت و حيات کا وجود  اصولی طو ر پر موت اور حيات کا نظام بے
خود اس امر کی دليل ہے کہ اس عالم موجودات خود سے کچھ نہيں رکھتے اور جو کچھ رکھتے ہيں وه کسی اور کی طرف 

  ہے اور ٓاخر کار ان سب کا واث هللا ہے ۔
اورٓانے والوں کو جانتے ہيں ( َولَقَْد َعلِْمنَا اْلُمْستَْقِدِميَن ِمْنُکْم َولَقَْد َعِلْمنَا  اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے : ہم ان کے گذشتگان

  اْلُمْستَأِْخِريَن) ۔
لٰہذاوه خود بھی اور اس کے اعمال بھی ہمارے علم کے سامنے واضح اور ٓاشکار ہيں اور اس لحاظ سے معاد و قيامت اور 

  ی طرح ہمارے سامنے ہے ۔ان کے اعمال کا حساب و کتاب پور
اس بناء اس گفتگو کے فوراً بعد فرمايا گيا ہے:يقينا تيرا پروردگا ر ان سب کو قيامت ميں ايک نئی زندگی کی طرف پلٹائے گا

  يٌم َعلِيٌم ) ۔اور انھيں جمع و محشور کرے گا ( َوٕاِنَّ َربََّک ھَُو يَْحُشُرھُْم) ۔کيونکہ وه حکيم بھی ہے اور عليم بھی ( ٕاِنَّہُ َحکِ 
کا تقاضا ہے کہ موت تمام چيزوں کا اختتام نہ بنے کيونکہ اگر زندگی اس جہاں کی انہيں چار دن کی حيات“حکمت ” اس کی

ميں منحصر ہو تو ٓافرينش جہاں لغو اور بے معنی ہو جائے اور خدا وند کليم سے بعيد ہے کہ اس کی خلقت ايسی بے نتيجہ 
ايک المتناہی حيات اور دائمی سير و ملوک کی تياری کے لئے مقدمہ ہے ہوگی يا دو لفظو ميں ابدی  ہو ليکن اگر يہ ٓافرينش

اور جاوداں زندگی کے لئے تمہيد ہوتو ايک مکمل مفہوم و معنی کی حامل ہو گی اور اس کی حکمت سے ہم ٓاہنگ ہوگی اس 
ہونا سبب بنتا ہے کہ معاد و حشر کے معاملے ميں کوئی لئے کہ کليم کوئی کام بے حساب و کتاب نہيں کرتااور اس کا عليم 

مشکل پيدا نہ ہو ه ذره خاکی جو کسی بھی انسان کاکسی گوشے ميں جاپڑاہے وه اسے جمع کرے گا اور اسے نئی حيات 
بخشے گا ۔ دوسری طرف سب کے اعمال کا دفتراس جہان طبيعت کے دلميں بھی ثبت ہے اور انسانوں کے قلب و روح ميں 

  ی اور وه ان سب سے ٓاگاه ہے ۔بھ
  اس بناء پر خدا کا عليم و حکيم ہونا حشر و نش او معاد و قيامت پر جچی تلی اور پر مغز دليل شمار ہوتا ہے ۔

  متقدمين او ر متاخرين کون ہيں ؟ 
حتماالت کا ذکر کيا ہے اس ٓايت کے بارے ميں مفسرين نے بہت سے ا“ لقد علمنا المستقدمين منکم و ل؛قد علمنا المستاخرين ”
  ۔

  مرحوم طبرسی نے مجمع البيان ميں چھ تفسيريں بيان کی ہيں ۔
  قرطبی نے ٓاٹھ احتمال ذکر کئے ہيں

  ابو الفتح رازی نے تقريباً دس احتمال پيش کئے ہيں ۔
کيا جاسکتا ہے ۔  ليکن ان سب کا گہرا مطالعہ اور تحقيق کی جائے تو ظاہر ہو تا ہے کہ ان سب کوايک ہيں تفسير ميں جمع

  کيونکہ :۔
وسيع معنی رکھتے ہيں ، ان ميں زمانے کے لحاظ سے پہلے اور بعد ميں ٓانے والے اعمال “متاخرين ” اور“ متقدمين” لفظ

خير ميں ٓاگے بڑھ جانے والے ،جہاد اور دشمناِن حق سے مبارزه کرنے والے يہاں تک کہ نماز ِ جماعت کی صفوں ميں 
  والے اور اسی قسم کے ديگر لوگ شامل ہيں ۔ ٓاگے اورپيچھے رہنے

اس جامع معنی کی طرف توجہ رکھتے ہوئے وه تمام احتماالت جمع کرکے قبول کئے جاسکتے ہيں اور اس ٓايت ميں تقدم و 
  تاخر کے بارے ميں ذکر کئے گئے ہيں

  تاکيد فرمائی ہے۔ايک حديث ميں ہے کہ پيغمبر اکرم نمازنے جماعت کی پہلی صف ميں شرکت کی بہت زياده 
  “ٓاپ نے فرمايا :۔ خدا اور اس کے فرشتے ان صفوں ميں پيش قدمی کرنے والوں پر درود بھيجتے ہيں 

تھا ان لوگوں کے گھر “بنی عذره ” اس تاکيد کے بعد لوگوں نے پہلی صف ميں شرکت کے لئے بہت ہجوم کيا ۔ ايک قبيلہ 
بيچ ک مسجد نبوی کے قريب ہی گھر خريد ليتے ہيں تاکہ صف اول ميں  مسجد سے دور تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر

  پہنچ سکيں ۔
اس پر مندرجہ باال ٓايت نازل ہوئی اور انہيں بتايا گيا کہ خدا تمہاری نيتوں کو جانتا ہے اور يہاں تک کہ تم اگر ٓاخری صف 

  ١مہيں اپنی نيت کی جزا ملے گی ۔ميں بھی کھڑے ہوئے تو بھی تمہاری نيت چونکہ صف ميں کھڑا ہونے کی ہے ت
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  ۔مجمع البيان ، زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔١
 مسلم ہے کہ اس شان ِ نزول کا محدود ہونا ٓايت کے وسيع مفہوم کے محدود ہونے کاہر گز سبب نہيں ہوسکتا ۔

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   44 - 26سوره حجر / آيه 

ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسنُونٍ ٢۶   ۔ َولَقَْد َخلَْقنَا ااْلِٕ
  ۔ َواْلَجانَّ َخلَْقنَاهُ ِمْن قَْبُل ِمْن نَاِر السَُّموِم ۔٢٧
  ۔ َوٕاِْذ قَاَل َربَُّک لِْلَماَلئَِکِة ٕاِنِّی َخالٌِق بََشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسنُوٍن۔٢٨
ْيتُہُ َونَفَْخُت فِيِہ ِمْن ُروِحی فَقَُعوا لَہُ َساِجِديَن ۔٢٩   ۔ فَإَِذا َسوَّ
  ۔ فََسَجَد اْلَماَلِئَکةُ ُکلُّھُْم ٔاَْجَمُعوَن ۔٣٠
اِجِديَن ۔۔ ٕاِالَّ ٕاِبْ ٣١   لِيَس ٔاَبَی ٔاَْن يَُکوَن َمَع السَّ
  ۔ قَاَل يَإاِْبلِيُس َما لََک ٔاَالَّ تَُکوَن َمَع السَّاِجِديَن ۔٣٢
  ۔ قَاَل لَْم ٔاَُکْن اِلَْٔسُجَد لِبََشٍر َخلَْقتَہُ ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسنُوٍن ۔٣٣
  يم۔۔ قَاَل فَاْخُرْج ِمْنھَا فَإِنََّک َرجِ ٣۴
يِن۔٣۵   ۔ َوٕاِنَّ َعلَْيَک اللَّْعنَةَ ٕاِلَی يَْوِم الدِّ
  ۔ قَاَل َربِّ فَٔاَْنِظْرنِی ٕاِلَی يَْوِم يُْبَعثُوَن ۔٣۶
  ۔ قَاَل فَإِنََّک ِمْن اْلُمْنظَِريَن ۔٣٧
  ۔ ٕاِلَی يَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم ۔٣٨
  نَّ لَھُْم فِی ااْلَْٔرِض َواَلُْٔغِويَنَّھُْم ٔاَْجَمِعيَن ۔۔ قَاَل َربِّ بَِما ٔاَْغَوْيتَنِی اَلَُٔزيِّنَ ٣٩
  ۔ ٕاِالَّ ِعبَاَدَک ِمْنھُْم اْلُمْخلَِصيَن۔۴٠
  ۔ قَاَل ھََذا ِصَراطٌ َعلَیَّ ُمْستَقِيٌم ۔۴١
  ۔ ٕاِنَّ ِعبَاِدی لَْيَس لََک َعلَْيِھْم ُسْلطَاٌن ٕاِالَّ َمْن اتَّبََعَک ِمْن اْلَغاِويَن۔۴٢
  ٕاِنَّ َجہَنََّم لََمْوِعُدھُْم ٔاَْجَمِعيَن ۔۔ وَ ۴٣
  ۔ لَھَا َسْبَعةُ ٔاَْبَواٍب لُِکلِّ بَاٍب ِمْنھُْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم۔۴۴

  ترجمہ
  
  ۔ ہم نے انسان کو خشک شده مٹی سے پيدا کيا کہ جو بد بو دار(سياه رنگ) کيچڑ سے لی گئی تھی ۔٢۶
  والی ٓاگ سے خلق کيا تھا ۔ ۔اور اس سے پہلے ہم جن گرم او ر جالدينے٢٧
۔اور ياد کرو وه وقت جب تيرے پر وردگار نے فرشتوں سے کہا : ميں بشرکو خشک شده مٹی جو بد بودار کيچڑ سے لی ٢٨

  گئی ہے ، سے خلق کروں گا ۔
جده ۔جب ہم اس کام کو انجام دے چکےں اور ميں اپنی ( ايک شائستہ اور عظيم ) روح پھونکيں تو سب کے سب اسے س٢٩

  کرنا ۔
  ۔ تمام فرشتوں سے بال استثناء سجده کيا ۔٣٠
  ۔ سوائے ابليس کے کہ جس نے سجده کرنے والوں ميں سے ہونے سے انکار کرديا ۔٣١
  ۔(هللا نے ) فرمايا اے ابليس !تو ساجدين کے ساتھ کيوں شامل نہيں ہوا ؟٣٢
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ونے بد بودار کيچڑ سے لی گئی خشک شده مٹی سے ۔اس نے کہا : ميں ہر گز ايسے بشر کو سجده نہيں کروں گا جسے ت٣٣
  بنايا ہے ۔

  ۔فرمايا: ان ( فرشتوں ) کی صف سے نکل جا کہ تو ہماری درگاه سے رانده گيا ہے ۔٣۴
  ۔اور تجھ پر روز قيامت تک لعنت (اور رحمت حق سے دوری ) ہوگی ۔٣۵
  کھ ) ۔۔اس نے کہا: پر وردگارا!مجھے روز قيامت تک مہلت دے ( اور زنده ر٣۶
  ۔فرمايا: تو مہلت حاصل کرنے والوں ميں سے ہے ۔٣٧
  ۔(ليکن روز قيامت تک نہيں بلکہ ) معين دن اور وقت تک۔٣٨
۔ اس نے کہا : پروردگارا!چونکہ تونے مجھے گمراه کيا ہے ميں مادی نعمتوں کو زمين ميں ان کی نگاه ميں مزين کروں ٣٩

  گا اور سب کو گمراه کروں گا ۔
  مخلص بندے ۔ ۔مگر تيرے۴٠
  ۔ (هللا نے) فرمايا:يہ ميری مستقيم اور سيدھی راه ہے ( ہميشہ کی سنت ہے ) ۔۴١
  ۔(کہ) تو ميرے بندوں پر تسلط حاصل نہيں کرسکے گا مگر وه گمراه جو تيری پيروی کريں گے ۔۴٢
  ۔اور جہنم ان سب کی وعده گاه ہے ۔۴٣
  ن ميں سے ايک معين گروه تقسيم شده ہے ۔۔اس کے سات دروازے ہيں اور ہر در وازے کے لئے ا۴۴

  تفسير 
  

  خلقت ِ انسان 

گذشتہ ٓايات ميں مخلوق خدا کے ايک حصے اور نظام ِہستی کا بيان تھا ۔ اسی مناسبت سے ان ٓايات ميں تخليق کے عظيم 
بہت سے پہلؤوں کو واضح  شاہکار يعنی انسان کی خلقت کو بيان کيا گيا ہے ۔ متعدد پر معنی ٓايات کے ذريعے اس خلقت کے

  کيا گيا ہے ۔
  ہم پہلے تو ٓايات کی اجمالی تفسير بيان کرتے ہيں اس کے بعد اہم نکات پر عليحده عليحده بحث کريں گے ۔

ارشاد ہوتا ہے ہم نے انسان کو صلصال سے ( يعنی اس مٹی سے جو خشک شده ہو اور کسی چيز سے ٹکراتے وقت ٓاواز 
  کہ جو ديتی ہو ) پيدا کيا ہے

ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ    َمْسنُوٍن ) ۔حماٍّمسنون ( سخت تاريک ،متغير اور بد بو دار کيچڑ ) سے لی گئی ہے ( َولَقَْد َخلَْقنَا ااْلِٕ
  نَاِر السَُّموِم ) ۔ کو ہم نے گرم اور جالنے والی ٓاگ سے پيداکياہے ( َواْلَجانَّ َخلَْقنَاهُ ِمْن قَْبُل ِمنْ “جنّوں” اور اس سے پہلے

لغت ميں جالنے والی ہوا کے معنی ميں ہے گويايہ ہوا انسانی جسم کے تمام سوراخوں سے نفوذ کرتی ہے کيونکہ “ سموم”
بھی اسی مناسبت سے ايسی ہوا کوکہا “ سموم ” کہتے ہيں ۔“ مسام”عرب انسانی جسم کے بہت ہی چھوٹے سوراخوں کو 

ی اسی سے ہے کيونکہ وه بد ن ميں نفوذ کرکے وانسان کو قتل کرديتی ہے يا بيمار کرديتی ہے ۔(زہر)بھ“ سم ”جاتا ہے ماده 
جنوں نے ذکر کے بعد قرٓان پھر خلقِت انسان کے موضوع کی طرف لوٹتا ہے ۔ فرشتوں سے هللا تعالٰی کی خلقت ِ انسان کے 

وه وقت جب تيرے پر وردگار نے فرشتوں سے کہا ،  بارے ميں جو پہلی گفتگو ہو ئی اسے يوں بيان کيا گيا ہے :ياد کرو
ی فرمايا : ميں بشر کو تاريک رنگ بد بو دار کيچڑ سے لی گئی خشک مٹی سے پيدا کروں گا ( َوٕاِْذ قَاَل َربَُّک لِْلَماَلئَِکِة ٕاِنِّ 

  َخالٌِق بََشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسنُوٍن) ۔
و کمال تک پہنچالوں اور اور اپنی ( ايک شريف پاک اور باعظمت ) روح ان ميں پھونک جب ميں اس کی خلقت کو انجام 

ْيتُہُ َونَفَْخُت فِيِہ ِمْن ُروِحی فَقَُعوا لَہُ َساِجِديَن ) ۔   دوں تو سب کے سب اسے سجده کرنا ( فَإَِذا َسوَّ
تو “اسے دے ديا گيا اور سب کچھ انجام پاگيا  خلقت انسان تکميل کو پہنچ گئی اور انسان کے لئے جو جسم و جان مناسب تھا
  اس وقت تمام فرشتوں نے بال استثناء سجده کيا ( فََسَجَد اْلَماَلئَِکةُ ُکلُّھُْم ٔاَْجَمُعوَن ) ۔

تھا لٰہذا مزيد فرمايا: سوائے ابليس کے کہ جس نے ساجدين “ابليس”وه تنہا شخص جس نے اس فرمان کی اطاعت نہ کہ وه 
  ے سے نکار کيا( ٕاِالَّ ٕاِْبلِيَس ٔاَبَی ٔاَْن يَُکوَن َمَع السَّاِجِديَن ) ۔کے ساتھ ہون

اے ابليس !تو ساجدين ميں کيوں شامل نہيں ہے ( قَاَل “ اس سے کہا ”اس موقع پر ابليس سے باز پرس کی گئی اور خدا نے 
  يَإاِْبلِيُس َما لََک ٔااَلَّ تَُکوَن َمَع السَّاِجِديَن ) ۔
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کو جو غرور اور خود خواہی ميں ايسا غرق تھا کہ اس کی عقل و ہوش غائب ہو چکے تھے ، پر وردگار کی پرستش ابليس 

ميں ہر گزايسے بشر کو سجده نہيں کروں گا جسے تو بدبو دار اور کيچڑ سے لی ”کے جواب ميں بڑی گستاخی سے بوال 
  َد ِلبََشٍر َخلَْقتَہُ ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسنُوٍن ) ۔قَاَل لَْم ٔاَُکْن اِلَْٔسجُ “( گئی خشک ٹی سے پيدا کيا ہے 

نورانی اور چمکنے والی ٓاگ کہاں اور سياه او متعفن مٹی کہاں ۔ کيا مجھ جيسا ايک اعلٰی موجود پست ترموجود کے سامنے 
  خضوع کرسکتا ہے ، يہ کونسان قانون ہے ؟

ٓافرينش کے اسرا بے خبر تھا اور خاک کی بر کات کو فراموش کر چکا  وه چونکہ غرور اور خود خواہی کے باعث خلقت و
تھا کہ جو ہر خير و بر کت کا منبع ہے اور اس سے بڑھ کر وه شريف اور عظيم اٰلہی روح تھی جو ٓادم ميں موجود تھی اور 

تھا کہ صِف مالئکہ ميں کھڑا اس نے اسے الئق اعتناء نہ سمجھا ۔اچانک اپنے بلند مقام سے گر پڑااب وه اس الئق نہ رہا 
ہوسکے لٰہذا خدا تعالٰی نے اسے فوراً فرمايا :يہاں سے ( ( بہشت سے يا ٓاسمانوں سے يا مالئکہ کی صفوں سے ) باہر نکل 

  جاکہ تو راندٔه درگاه ہے ( قَاَل فَاْخُرْج ِمْنھَا فَإِنََّک َرِجيم) ۔
ہے اور اس کفر نے تجھے ہميشہ کے لئے دھتکارا ہوا کرديا ہے تجھ اور جان لے کہ تيرا غرور تيرے کفر کا سبب بن گيا 

يِن) ۔   پر روز قيامت تک خدا کی لعنت اور رحمت ِخدا سے دوری ہے ( َوٕاِنَّ َعلَْيَک اللَّْعنَةَ ٕاِلَی يَْوِم الدِّ
  

س بد بختی کا سبب بنا ہے تو کينہ کیابليس نے جب اپنے ٓاپ کو با رگاه ِ الٰہی سے دھتکارا ہوا پايا اور احساس کيا کہ انسان ا
ٓاگ اس کے دل ميں بھڑک اٹھی اور اس نے اوالد ٓادم سے انتقام لينے کی ٹھان لی حاالنکہ اصلی مجرم وه خود تھا نہ کہ ٓادم 

اور نہ فرماِن خدا ليکن غرور اور خود خواہی نے جس ميں اس کی ہٹ دھرمی بھی شامل تھی اس حقيقت کو سمجھنے کی 
نہ دی ۔لٰہذا اس نے عرض کيا پر وردگارا!: اب جب معاملہ ايسا ہے تو مجھے روز قيامت تک مہلت دے دے ۔( قَاَل  اجازت

  َربِّ فَٔاَْنِظْرنِی ٕاِلَی يَْوِم يُْبَعثُوَن ) ۔
نی ہٹ يہ تقاضااس لئے نہ تھا کہ وه توبہ کرے ، اپنے کئے پر پشمان ہو يا تالفی کے در پے ہو بلکہ اس لئے تھا کہ اپ
يقينا تو مہلت”دھرمی ، عناد ، دشمنی اور خيره سری کو جاری رکھ سکے ۔ خدا نے اس کی خواہش کو قبول کرليا اور فرمايا

قَاَل فَإِنََّک ِمْن اْلُمْنظَِريَن ) ۔ليکن روز قيامت مخلوق کے مبعوث ہونے تک کے لئے نہيں بلکہ “ ( يافتہ افراد ميں سے ہے 
  ہے بلکہ معين وقت اور زمانے کے لئے ( ٕاِلَی يَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم ) ۔جيسا کہ تو نے چاہا 

  سے کونسادن مراد ہے مفسرين نے کئی ايک احتماالت ذکر کئے ہيں :“يوم الوقت المعلوم ”اس بارے ميں کہ 
ہ قرٓان کی ٓايات کے بعض نے کہا کہ اس سے مراد اس جہاں کا اختتام ہے اور ذمہ داری کے دو ر کا خاتمہ ہے کيونک

ظاہری مفہوم کے مطابق اس کے بعد تمام مخلوق نا بود ہو جائے گی اور صرف خدا کی ذات باقی ره جا ئے گی ، لٰہذا ابليس 
  کی در خواست ايک حد تک قبول کی گئی ۔

عالوه کوئی  سے ايک معين زمانہ مراد ہے جسے خدا جانتا ہے او ر اس کے“ وقت معلوم ”بعض دوسرے مفسرين نے کہا 
  اس سے ٓاگاه نہيں ہے کيونکہ اگر خدا تعالٰی اسے واضح کرديتا تو ابليس کو گناه و سر کشی کی زياده تشويق ہوتی ۔

بعض نے يہ احتمال بھی ذکر کيا کہ اس سے مراد يوم قيامت ہے کيونکہ وه اس دن تک زنده رہنا چاہتا تھا تاکہ حيات جاويد 
کی تعبير روز قيامت “ يوم الوقت المعلوم ”ميں  ۵٠ئی خصوصاً جبکہ سوره واقعہ کی ٓايہ پائے اور اس کی بات مان لی گ

کے بارے ميں بھی ٓائی ہے ليکن يہ احتمال بہت ہی بعيد معلوم ہوتا ہے کيونکہ اگر ايسا ہوتا تو خدا نے اس کی درخواست کو 
م يہ ہے کہ اس کی درخواست کی پوری موافقت نہيں مکمل طور پر موافقت کی ہوتی جبکہ مندرجہ باال ٓايات کاظاہری مفہو

  تک در خواست مانی گئی ہے۔“ يوم وقت المعلوم ” کی گئی ہے اور صرف
بہر حال پہلی تفسير ٓايت کی روح اور ظاہری مفہوم کے ساتھ زياده موافقت رکھتی ہے اور امام صادق عليہ السالم سے منقول

  ١ی گئی ہے ۔بعض روايات ميں بھی اس معنی کی تصريح ک
:” اس مقام پر ابليس نے اپنی باطنی نيت کو ٓاشکار کر ديا ، اگر چہ خدا سے کوئی چيز پوشيده نہ تھی تاہم وه کہنے لگا 

پروردگار ا!اس بناء پر کہ تو نے مجھے گمراه کيا ہے ( اور اس انسان نے ميری بدبختی کا سامان فراہم کيا ہے )ميں زمين 
ی نگاه مين دلفريب بنأوں گا اور انسانو ان ميں مشغول رکھو گا اور ٓاخرکار سب کو گمراه کر کے کی مادی نعمتوں کو ان ک

  رہوں گا ( قَاَل َربِّ بَِما ٔاَْغَوْيتَنِی اَلَُٔزيِّنَنَّ لَھُْم فِی ااْلَْٔرِض َواَلُْٔغِويَنَّھُْم ٔاَْجَمِعيَن ) ۔
  

دا کے مخلص بندو کے دل ہر گز اثر انداز نہيں ہوں گے او ا س ليکن وه اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے وسوسے خ
کے جال انھيں نہيں پھانس سکيں گے ۔ خالصہ يہ کہ خالص و مخلص بندے اس قدر طاقت ور ہيں کہ شيطانی زنجيريں توڑ 
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  ڈاليں گے ۔
يں ( ٕاِالَّ ِعبَاَدَک ِمْنھُْم اْلُمْخلَِصيَن) لٰہذا فوراً اپنی بات ميں استثناء کرتے ہوئے اس نے کہا :مگر تيرے وه بندے جو خالص شده ہ

  ۔
  

وااضح رہے کہ خدا نے شيطان کو گمراه نہيں کيا تھا بلکہ ابليس کی يہ بات شيطنت ٓاميز تھی ، اصطالح کے مطابق اپنے ٓاپ
تھی اور يہ سب کو بری قرار دينے کے لئے اور گمراه کرنے کے لئے اپنے ٓاپ کو ٓاماده کرنے کے لئے اس نے يہ بات کی 

ابليسوں اور شيطانوں کی رسم ہے اوالًوه اپنے گناه دوسروں کے سر ڈال ديتے ہيں اور ثانياًہر جگہ کوشش کرتے ہيں کہ 
اپنے برے اعمال کی غلط توجيہ پيش کريں نہ صرف بندگان خداکے سامنے بلکہ خود خدا کے سامنے بھی کہ جو ہر چيز 

  سے ٓاگاه ہے ۔
الم کی فتح کے ساتھ )جيسا کہ ہم سوره کی تفسيرميں بيان کر چکے ہيں کہ “(مخلَص“ ”مخلصين ” ضمنا ً توجہ رہے کہ

اس شخص کو کہتے جو ايمان و عمل کے اعلٰی درجہ پرتعليم و تربيت اور جہاد نفس کے بعد پہنچا ۔ جس پر “ مخلص”
  2شيطان اور کسی اور کے بھی وسوسوں کا کوئی اثر نہ ہو ۔

تحقير اور اور راِه حق کے متالشيوں اور طريقِ  توحيد کے راہيوں کی تقويت کے لئے فرمايا:يہ ميری خدا نے شيطان کی 
  مستقيم راه ہے ( قَاَل ھََذا ِصَراطٌ َعلَیَّ ُمْستَقِيٌم ) ۔

لََک َعلَْيِھْم ُسْلطَاٌن تو ميرے بندوں پر کوئی تسلط نہيں رکھتا مگر وه کہ جو ذاتی طور پر تيری پيروی کريں ( ٕاِنَّ ِعبَاِدی لَْيَس 
  ٕاِالَّ َمْن اتَّبََعَک ِمْن اْلَغاِويَن) ۔

يعنی در حقيقت تو لوگو ں کو گمراه نہيں کرسکتا بلکہ يہ تو منحرف انسان ہيں جو اپنے ارادے اور رغبت سے تيری دعوت 
  پر لبيک کہتے ہيں اور تيری نقش قدم ہر چلتے ہيں ۔

ں کے ارادے کی ٓازادی کی طرف اشاره کرتی ہے اور يہ واضح کرتی ہے کہ ابليس اور دوسرے لفظوں ميں يہ ٓايت انسانو
اس کا لشکر کسی کو زبر دستی برائی کی طرف کھينچ کر نہيں لے جاتا بلکہ يہ خود انسان ہی ہيں جو اس کی دعوت پر 

زت ديتے ہيں خالصہ يہ کہ لبيک کہتے ہيں اور اپنے دل کا دريچہ اس کے لئے کھولتے ہيں اور اسے مداخلت کی اجا
شيطانی وسوسے اگر چہ موثر ہيں ليکن ٓاخری فيصلہ شيطان کے ہاتھ ميں نہيں بلکہ خود انسان کے بس ميں ہے کيونکہ 

انسان اس کے مقابلے کھڑاہو کر اسے ٹھکرا سکتا ہے ۔ درحقيقت خدا تعالٰی شيطان کے دفاع سے يہ خيال باطل اور تصور 
  ے کہ وه بالمقابلہ انسان پر حکومت حاصل کرلے گا ۔خام نکال دينا چاہتا ہ

اس کے بعد شيطان کے پيروں کاروں کو نہايت صريح دھمکی ديتے ہوئے فرمايا گيا ہے: جہنم ان کے سب کی وعده گاه ہے 
  ( َوٕاِنَّ َجہَنََّم لََمْوِعُدھُْم ٔاَْجَمِعيَن ) ۔

کر سکيں گے يا معاملہ ان کے حساب و کتاب تک نہيں پہنچے  يہ گمان نہ کريں کہ وه سزا اور عذاب کے چنگل سے فرار
  گا ان سب کے حساب کتاب کی ايک ہی جگہ اور ايک ہی مقام پر ديکھ بھال کی جائے گی ۔

وہی دوزخ کے جس کے سات دروازے ہيں اور ہر در وازے کے لئے شيطان کے پيروکاروں کاايک گروه تقسيم ہوا ہے ( 
  لُِکلِّ بَاٍب ِمْنھُْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم) ۔ لَھَا َسْبَعةُ ٔاَْبَوابٍ 

يہ دحقيقت گناہوں کے دروازے ہيں جن کے ذريعے مختلف افراد دوزخ ميں داخل ہوں گے ۔ ہر گروه ايک گناه کے ارتکاب 
کے ذريعے ايک در سے دوزخ ميں جائے گا ۔جيسا کہ جنت کے دروازے اطاعتيں ، اعمال صالح اور مجاہدات ہيں کہ جن 

  ريعے لوگ بہشت ميں داخل ہو ں گے ۔کے ذ
..............  

  ۔۴۵، حديث ١٣صفحہ  ٣۔نور الثقلين جلد ١

  چند اہم نکات 

  

  ۔تکبرعظيم بدبختيوں کا سر چشمہ ١

۔تکبرعظيم بدبختيوں کا سر چشمہ : ابليس اور خلقت ٓادم (عليہ السالم) کی داستان قرٓان کی مختلف سورتوں ميں ٓائی ہے اس ١
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  ہم ترين نکتہ ابليس کا تکبر کی وجہ سے انتہائی بلند مقام سے محروم ہو جانا ہے کہ جس پر وه فائز تھا ۔ميں ا
سے معلوم ہوتا ہے )ليکن اس نے  ۵٠ہم جانتے ہيں کہ ابليس فرشتوں ميں سے نہيں تھا ( جيسا کہ سورهٔ  کہف کی ٓايہ 

کہ مالئکہ کی صفوں ميں شامل ہوگيا تھا بلکہ يہاں تک کہ بعض کہ اطاعت الٰہی کے ذريعے ايسا بلند مقام حاصل کر ليا تھا 
بقول فرشتوں کا معلم بن گيا تھا اور جيسا کہ نہج البالغہ کے خطبٔہ قاصعہ سے معلوم ہوتا ہے اس نے ہزار سال خدا کی 

ر تعصب ميں ايسا گرفتارعبادت کی تھی ليکن وه يہ تمام مقامات گھڑی بھر کے تکبر کے باعث کھو بيٹھا اور خود پرستی او
ہوا کہ عذر خواہی اور توبہ کی طرف نہ لوٹا بلکہ اس نے اپنا کام ايسی طرح جاری رکھا اور ہٹ دھرمی کے راستے پر ايسا
جما رہا کہ اس نے مصمم اراده کرليا کہ اوالد ٓادم ميں سے تمام ظالموں او گنہ گاروں کے جرائم ميں وسوسہ ڈال کر شرکت 

  ن سب کے کيفر کردارکرے گا اور ا
  يہ ہے خود خواہی ، غرور ، تعصب ، خود پسندی اور استکبار کا نتيجہ ۔

نہ صر ف ابليس بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے شيطان صفت انسانوں کو ديکھا ہے يا ان کے حاالت تاريخ کے سياه صفحات 
ر ہوئے تو انہوں نے ايک دنيا کو خاک و ميں ديکھے ہيں کہ جس وقت وه غرور و تکبر اور خود غرضی کے مرکب پر سوا

خون ميں غلطاں کرديا گويا ٓانکھوں ميں اترے ہوئے خون اور جہالت کے پردے نے ان کے ظاہری اور باطنی ٓانکھوں کو 
ٓاپ بيکار کرديااور وه کسی حقيقت کو نہ ديکھ پائے ۔ انہوں ديوانہ اور ظلم و جور کی راه ميں قدم اٹھا يا اور ٓاخر کار اپنے 

کو بد ترين گرھے ميں گرا ديا يہ غرور و تکبر جال ڈالنے والی اور وحشت ناک ٓاگ ہے جيسا کہ ہوسکتا ہے کہ ايک انسان 
سالہا سال محنت و مشقت کرے ، گھر بنائے اس کا سا ز و سامان جمع کرے اور زندگی گذار نے کا سرمايہ فراہم کرے ليکن

رف ايک شعلہ چند لمحوں ميں خاکستر بنادے ۔ اسی طرح پوری طرح ممکن ہے اس کی تمام محنتوں کا ماحصل ٓاگ کا ص
کہ ہزار ہا سال کی محنتوں کا ماحصل خدا کے سامنے ايک گھڑی کے غرور کے باعث کھو بيٹھے اس سے بڑھ کر واضح 

  اور ہالدينے واال سبق اور کيا ہوگا ۔
ے کی کی طرف بھی نہ تھی کہ آگ خا ک پربر تری نہيں تعجب کی بات يہ ہے کہ اس کی توجہ اپنے واضح اور روشن نکت

رکھتی کيونکہ تمام بر کات کا سر چشمہ خاہے ۔ نباتات ،حيوانات ، معدنيات، سب کا تعلق مٹی سے ہے اور پانی ذخيره 
  کرنے کے مقامات اسی کے ہيں ۔

ہے بہت مواقع پر ويرانی اور تباہی و بر  خالصہ يہ کہ ہر زنده موجود کی پيدا ئش سر چشمہ خاک ہے ليکن آگ کا کام جالنا
  بادی کاسبب بن جاتی ہے ۔

دشمن خدا ) امام المتعصبين ( متعصب اور ہٹ دھرم “ ( عد و هللا ” حضرت علی عليہ السالم اسی خطبہ قاصعہ ميں ابليس کو
ہيں : اسی لئے خدا نے عزت  لوگوں کا پيشوا ) اور سلف المتکبرين (متکبرين کا بزرگ ) کہہ کر پکار تے ہيں اور فرماتے

  کا لباس اس کے بدن سے اتار ديا اور ذلت کی چادر اس کے سر پر ڈال دی ۔
  اس کے بعد مزيد فرماتے ہيں :

  اال ترون کيف صغره هللا بتکبره ، ووضعہ بترفعہ ، فجعلہ فی الدنيا مد حوراًو اعدلہ فی ااٰلخره سعيراً 
سے اس کے تکبر کی وجہ سے حقير اور چھوٹا کرديا اور بر تری کی خواہش  کيا ديکھتے نہيں ہو کہ کس طرح خدا نے اس

  3کے سبب اسے پست کريا وه دنيا ميں رانده در گاه ہوا اور دار ٓاخرت ميں اس کے لئے دردناک عذاب فراہم کيا ۔
سان کے وجدان کے ضمنی طورپر جيسا کہ ہم نے اشاره کيا ہے ابليس مکتب جبر کا بانی و مبانی ہے وه مکتب جو ہر ان

خالف ہے اور اس کے پيدا ہونے کی ايک اہم وجہ يہ ہے کہ کہ گنہ گار انسان اپنے اعمال سے اپنے آپ کو بری ثابت کرنا 
چاہتے ہيں ۔ مندرجہ بال ٓايات ميں ہم نے پڑھا ہے کہ ابليس نے اپنی برٔات کے لئے او ر يہ ثابت کر نے کے لئے کہ اوالد ٓادم

و گمراه کرنے کی کوشش کا حق رکھتا ہے ، اسی عظيم گنا ه کا رتکاب کيا اور کہا : خدا وند ا! تو نے مجھے (عليہ السالم)ک
  گمراه کيا ہے لٰہذا ميں بھی اسی بناء پر مخلصين کے عالوه تمام اوالد ٓادم کو گمراه کروں گا ۔

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

  ۔ ،ص( اردو ترجمہ ) کی طرف رجوع کريں ٩۔تفسير نمونہ جلد 2
  ۔١٩٢۔نہج البالغہ ، خطبہ 3

  ۔جہنم کے دروازے ٣

مندرجہ باال ٓايات ميں ہم نے پڑھا ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہيں ( بعيدنہيں کہ سات کا عدد يہاں عدد کثير ہو يعنی جہنم 
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  ) ۔ ميں بھی سات کا عدد اسی معنی ميں ٓايا ہے ٢٧کے بہت سے در وازے ہيں جيسا کہ سورهٔ  لقمان کی ٓايہ
ليکن واضح ہے کہ دروازوں کی يہ تعداد (جنت کے در وازوں کے طرح (نہ داخل ہونے والوں کی کثرت کی وجہ سے کہ 

وه ايک چھوٹے سے در وازے سے نہيں گذرسکتے اور نہ ہی يہ تکليف کے پہلو سے ہے بلکہ در حقيقت يہ ان مختلف 
  لے جاتے ہيں گناہوں کی ہر قسم جہنم کا ايک دروازه ہے ۔ عوامل کی طرف اشاره ہے جو انسان کو جہنم کی طرف کھينچ

  نہج البالغہ کے خطبہ جہاد ميں ہے :
  ان الجھاد باب من الجنة هللا فتحہ هللا لخاصة اوليائہ

جہاد جنت کے دروازوں ميں سے ايک در وازه ہے جسے خدا نے اپنے خاص بندوں کے لئے کھوال ہے ۔( نہج البالغہ، 
  ۔)٢٧خطبہ 

  ہور حديث ہے ۔ايک مش
  ان السيوف مقاليد الجنة ۔

  تلواريں جنت کی چابياں ہيں ۔
  ان تعبيرات سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ جنت اور دوزخ کے متعدد دروازوں سے کيا مراد ہے ۔
  يہ قابل توجہ ہے کہ امام باقر عليہ السالم سے مروی ايک حديث ميں ہے کہ جنت کے ٓاٹھ در وازے ہيں ۔

  يخ صدوق ابواب الثمانية۔خصال ش
جبکہ مندرجہ باالٓايات کہتی ہيں کہ جہنم کے سات دروازے ہيں ، يہ فر ق اس طرف اشاره ہے کہ اگر چہ بد بختی اور عذاب 
ميں داخل ہو نے کے بہت سے دروازے ہيں ليکن اس کے باوجود سعادت و خوش بختی تک پہنچنے کے در وازے اس سے 

  کے ذيل ميں بھی ہم اس سلسلے ميں گفتگو کر چکے ہيں ) ۔ ٢٣ٓايہ زياده ہيں ( سوره رعد کی 

  ۔سياه کيچڑ اور خدا کی روح ۴
يہ بات جاذب نظر ہے کہ ان ٓايات سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ انسان دو مختلف چيزوں سے پيدا ہوا ہے ان ميں سے 

  اظ سے ظاہراً بہت پست ہے ۔ايک عظمت کی انتہائی بلنديوں پر ہے اور دوسری قدر و قيمت کے لح
“ روح خدا” انسان کا مادی پہلو بد بو دار سياه رنگ کيچڑ سے تشکيل پاتا ہے اور اس کا معنی پہلو وه چيز ہے کہ جسے 

سے ياد کيا گيا ہے البتہ هللا تعالٰی جس رکھتا ہے نہ روح ۔ روح کی خدا کی طرف نسبت اصطالح کے مطابق اضافت و نسبت
  اس بات کی دليل ہے کہ انسانی قالب ميں ايک بہت ہی پر عظمت چيز روح کو ڈاال گيا ہے ۔تشريفی ہے يہ 

اور ماه مبارک رمضان کو اس کی بر کت کی “ بيت هللا ”يہ ايسے ہی ہے جيسے خانٔہ کعبہ کو اس کی عظمت کی بناء پر 
  هللا کا مہينہ کہا جاتا ہے ۔“ ( شہر هللا ”وجہ سے 

قوس صعودی اس قد ر بلند ہے کہ وه اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اسے سوائے خدا کے کچھ نظر نہيں ٓاتااسی بناء پر انسان کی 
  اور اس کی قوِس نزول اس قدر پست ہے کہ چوپايوں سے بھی پست ہے (بل ھم اضل ) ۔

مخصوص ترکيب  قوس صعودی اور نزولی ميں اتنا زياده فاصلہ خود اس کی مخلوق کی انتہائی اہميت کی دليل ہے اور يہ
اس امر کی بھی دليل ہے کہ انسانی مقام کی عظمت اس کے مادی پہلو کی وجہ سے نہيں ہے کيونکہ اس کے مادی پہلو کی 
طرف نظر کريں تو وه سياه کيچڑ سے زياده کچھ نہيں يہ روح الٰہی ہے کہ جس ميں بہت زياده صالحيتيں پنہاں ہيں اور وه 

سکتی ہے اسے يہ سب عظمتيں بخشی گئی ہيں اور ا س کے کمال و ارتقاء کا صرف يہی راستہ نوار اٰلہی کا مقام ِ تجلی ہو 
ہے کہ اسے تقويت دی جائے اور مادی پہلو کہ جو اسی مقصد کے ليے ذريعہ ہے ، اسے صرف اسی کے پيش رفت کے 

  ۔ لئے استعمال کيا جائے (کيونکہ ممکن ہے اس عظيم ہدف تک پہنچنے کے لئے موثر مدد دے )
سوره بقره کی ابتداء ميں حضرت ٓادم (عليہ السالم) کی خلقت کے متعلق جوٓايات ٓائی ہيں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ 

  فرشتونن کا ٓادم کے سامنے سجده کرنا ان کے مخصوص الٰہی علم کی وجہ سے تھا ۔
اس عجيب و خلقت کی وجہ سے خدا کو  ليکن يہ سوال کہ غير خدا کو سجده کس طرح ممکن ہے اور کيا واقعةً فرشتوں نے

  سجده کيا تھا يا انھوں نے ٓادم (عليہ السالم) کو سجده کيا تھا ۔
  اس کا جواب سوره بقره کی انہی ٓايات ميں ديا جا چکا ہے جوخلقت ِ ٓادم سے متعلق ہيں ۔

  ۔جن کيا ہے ؟ ۵
فلما جن ” يا “ جنة الليل ” ده ہو مثالًہم کہتے ہيں در اصل ايسی چيز کے معنی ميں ہے جو حِس انسانی سے پوشي“ جن ”لفظ 

اس شخص کو کہتے ہيں جس “ مجنون ” يعنی جس وقت سياه رات کے پر دے نے اسے چھپا ليا ۔ اسی بناء پر “ عليہ الليل 
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جس کے اس باغ کو کہتے ہيں “ جنت” اس بچے کو کہتے ہيں کو رحم ِ مادر ميں مخفی ہو ۔ “ جنين ” کی عقل پوشيده ہو ۔ 
اس ڈھال کو “ جنة”اس دل کو کہتے ہيں جو سينہ کے اندر چھپا ہواور “ جنان”درختوں نے اس زمين کو چھپا رکھا ہو ۔ 

  کہتے ہيں جو انسان کو دشمن کی ضر بوں سے چھپائے ۔
ی خلقت در ايک موجود عاقل ہے کہ جو حس ِ انسانی سے پو شيده ہے اس ک“ جن ”البتہ ٓايات قرٓان سے معلوم ہوتا ہے کہ

  اصل ٓاگ سے يا ٓاگ کے صاف شعلوں سے ہوئی ہے ابليس بھی اسی گروه ميں سے ہے ۔
کی ايک نوع سے تعبير کرتے ہيں کہ جوماده سے مجرد ہيں ( البتہ واضح ہے کہ تجرد “ ارواح عاقلہ ”بعض علماء انھيں 

يکن اس ميں کچھ نہ کچھ تجرد ہے کيونکہ کامل نہيں رکھتے کيونکہ جو چيز کسی ماده سے پيدا ہوتی ہے وه مادی ہے ل
  ہمارے حواس اس کا اداک نہيں کرسکتے ۔ دوسرے لفظوں ميں ايک قسم کا جس لطيف ہے ) ۔

نيز ٓايات قرٓان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ميں مومن بھی ہيں اور کافر بھی ۔ مطيع بھی ہيں اور سر کش بھی ۔ اور وه بھی 
  مکلف اور مسئول ہيں ۔

مسائل کی تشريح اور دو حاضر کے علم سے ان کی ہم ٓاہنگی کے بارے ميں مزيد بحث کی ضرورت ہے ۔ اس کے البتہ ان 
  بارے ميں ہم مناسب حد تک انشاء هللا سوره جن کی تفسير ميں بحث کريں گے کہ جوقرٓان کے پاره انتيس ميں ہے ۔

“ جن ”ٓايا ہے جو اسی ماده “ جان ”ٓايات ميں لفظ  جس نکتہ کی طرف يہاں اشاره کرنا ضروری ہے يہ ہے کہ مندرجہ باال
  سے ہے ۔

کی“ جن “ ”جان ” ايک معنی رکھتے ہيں يا جيسا کہ بعض مفسرين نے کہا ہے کہ “)جان ”اور “ جن ”کيا يہ دونوں الفاظ ( 
  ايک خاص قسم ہے ۔

ھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں قرٓان کی وه ٓايات جو اس سلسلہ ميں ٓائی ہيں اگر انہيں ايک دوسرے کے سامنے رک
مثالً سورهٔ  بنی اسرائيل کی ٓايہ “ جان ”انسان کے ساتھ ٓايا ہے ۔ اور کبھی “ جن ”ايک ہی معنی ميں ہيں ۔ کيونکہ قرٓان بھی 

  ميں ہے : ٨٨
  قل لئن اجتمعت االنس و الجن

  ميں ٓاياہے : ۵۶سوره ذاريات کی ٓايہ 
  يعبدونوما خلقت الجن و االنس اال ل
  ميں ہے : ١۵۔١۴حاالنکہ سوره رحمن کی ٓايہ 

  خلق االنسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار
  ميں ہے : ٣٩اسی سوره ٓايہ 

  فيومئذ اليسئل من ذنبہ انس و ال جان
“ جن ”اور“ انج”مندر جہ باال ٓايات اور قرٓان کی ديگر ٓايات کے مجموعی مطالعے سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ 

  ۔“جان ” انسان کے ساتھ ٓايا ہے اور کبھی “ جن ”دونوں کا ايک ہی معنی ہے ۔ لٰہذا مندرجہ باال ٓايات ميں کبھی 
ايک اور معنی ميں بھی ہے ۔ کہ سانپ کی ايک قسم ہے جيسا کہ حضرت موسٰی عليہ السالم “ جان ” البتہ قرٓان حکيم ميں 

  ليکن يہ ہماری بحث سے خارج ہے ۔)٣١صکے واقعہ ميں ہے :کانھا جان (قص

  ۔قرٓان اور خلقت انسان ۶
جيسا کہ ہم نے زير بحث ٓايات ميں ديکھا ہے کہ قرٓان ميں انسان کے بارے ميں بڑی جچی تلی بحث ہے اور اس موضوع 

ن کے چند اور مواقع پر سے قرٓان تقريبا ً سر بستہ اور اجمالی طور پر گذ رگيا کيونکہ اصلی مقصد تربيتی مسائل تھے ۔ قرآ 
اس بحث کی نظير موجود ہے مثالً سوره سجده ، مومنون اور جن ميں ۔ البتہ ہم جانتے ہيں کہ قرٓان کوئی علوم طبيعی کتاب 
نہيں ہے بلکہ انسان سازی کی کتاب ہے لٰہذا ہميں يہ توقع نہيں رکھنی چاہئيے کہ اس ميں ان علوم کے جزئيات مثال ً تکامل 

مسائک ، تشريح جنين شناسی ، نباتات شناسی وغيره بيان ہوں ۔ ليکن يہ بات اس سے مانع نہيں کہ تر بيتی  سے مر بوط
مباحث کی مناسبت سے ان علوم کی بعض جزئيات کی طرف قرٓان ميں مختصرسا اشاره ہو جائے ۔ بہر حال اس مختصر سی

  ۔تمہيد کے بعد يہاں دو امور پر بحث کرنا ضروری معلوم ہوتاہے 
  ۔ تکامل انواع سائنسی لحاظ سے ۔١
  ۔ تکامل انواع قرٓان کی نظر سے ۔٢

پہلے اس موضوع پر ٓايات و روايات سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف علوم طبيعی کے خصوصی معياروں کو سامنے رکھ
  بحث کرتے ہيں ۔
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يا حيوانات ، ان کے بارے ميں دو ہم جانتے ہيں کہ علوم طبيعی کے علماء کے درميان زنده موجودات چاہے ،نباتات ہوں 
  مفروضے موجود ہيں ۔

)اس مفروضے کے مطابق زنده موجودات کی انواع ابتداء ميں موجوده  Transformismالف: تکامل انواع کا مفروضہ يا (
يأوں )سمندرونکے پانی اور درCelluleشکل ميں نہ تھيں بلکہ موجودات کا ٓاغاز ايک ايک سلول سے ہوا ہے ۔ يہ سلول ( 

کی تہہ کے چکنے سياه کيچڑ کے درميان حرکت سے پيدا ہوئے يعنی بے جان موجودات تھے کہ جو خاص حاالت ميں تھے
  )پيدا ہوئے ۔Celluleان سے پہلے پہلی زنده سلول ( 

يأوں سے ان انتہائی زنده موجودات نے تدريجاً تکامل و ارتقاء شروع کيا اور ايک نوع سے دوسری نوع ميں بدلتے ہوئے در
صحرأوں کی طرف اور وہاں سے ہوا اور فضا کی طرف منتقل ہو ئے ۔ اس طرح انواع و اقسام کے نباتات اور ٓابی و زمينی 

جانور اور پرندے وجود ميں ٓائے ان تکامل اور ارتقاء کی کامل ترين صورت يہی ٓاج کا انسان ہے جو بندر سے مشابہ 
  ظاہر ہوا ۔موجود سے اور بھی انسان نما بندرسے 

) اس مفروضے کے مطابق جانداروں کی ہر نوع ابتداء ہی سے اسی موجود شکل ميں fixismب:ثبوت انواع کا مفروضہ يا (
ظاہر ہوئی اور کوئی نوع دوسری نوع ميں تبديل نہيں ہوئی اور فطرتاً انسان بھی مستقل خلقت کا حامل تھا کہ جو ابتداء سے 

  ۔ اسی مشکل و صورت ميں پيدا ہوا
دونوں گروہوں کے سائنسدانوں نے اپنا نظر يہ ثابت کرنے کے لئے بہت سے مطالب لکھے ہيں اور عملی محافل ميں اس 

مسئلے پر بہت سے نزاع اور جھگڑے ہوئے ہيں ان جھگڑو ں ميں شدت اس وقت پيدا ہوئی جب المارک ( مشہور 
نيسويں صدی کے اوائل ميں ہوا ۔ اور اس کے بعد ڈارون (جانورشناس فرانسی سائنسداں جو اٹھارويں صدی کے اواخر اور ا

جانور شناس انگريز سائنسداں جو انيسويں صدی ميں ہوا )نے تکامل انواع کے سلسلے ميں اپنے نظر يات نئے دالئل کے 
  ساتھ پيش کئے۔

  ی سائنس دانوں کی ہے۔البتہ ٓاج کی علوم طبيعی کی محافل ميں شک نہيں کہ اکثريت تکامل ِ انواع کے مفروضے کے حام

  تکامل انواع کے حاميوں کے دالئل 
  ان دالئل کوٓاسانی سے تين حصوں ميں خالصہ کرکے بيان کيا جاسکتا ہے ۔

)يعنی گذشتہ موجودا ت کے پتھرائےPALEONTOLOGIEپہلے وه دالئل ہيں جو قديم نباتات وحيوانات کے ٓاثار کے علم ()١(
ہوئے ڈھانچوں کے مطالعے کے حوالے سے پيش کئے گئے ہيں ان کاک نظر يہ ہے کہ زمين کے مختلف طبقوں کا مطالعہ 

  ں سے کامل تر اور زياده ترپيچيده شکلوں ميں طرف تغير کيا ہے ۔نشاندہی کرتا ہے کہ زنده موجودات نے زياده تر شکلو
  ان قديم حيوانات ونباتات کے ٓاثار ميں پيش ٓانے والے فرق کی تفسير فقط مفروضۂ  تکامل کے ذريعے کی جاسکتی ہے ۔

ميں وه لمبی )سے اخذ کئے گئے ہيں اس سلسلے Comparative Anotomyدوسری دليل وه قرائن ہيں جو علم تشريح ()٢(
چوڑی بحثيں کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ جس وقت مختلف جانوروں کی ہڈيوں کو جوڑنے کی تشريح کرکے ان کا ايک 

دوسرے سے موازنہ کيا گيا تو ان کے درميان بہت زياده مشا بہت دکھائی دی ۔ يہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ ان سب کا اصل 
  اور بنياد ايک ہی ہے ۔

)سے ہاتھ لگے ہيں ان کا نظر يہ ہے کہ اگر جانوروں کا حالت Foeutsيل وه قرائن ہيں کہ جو جنين (ان کی تيسری دل)٣(
جنين ميں تقابلی جائزه کيا جائے جبکہ انہوں نے ابھی ضروری تکامل حاصل نہ کيا ہو تو ہم ديکھيں گے کہ تکامل سے قبل 

شابہت رکھتے ہيں يہ امر بھی نشاندہی کرتا ہے کہ سب جانور شکم مادر ميں يا حالت نطفہ ميں ايک دوسرے سے کس قدر م
  کے سب ابتداء ميں ايک ہی اصل سے لئے گئے ہيں ۔

  ثبوت انواع کے حاميوں کے جوابات 
)کے حامی ان تمام دالئل کا ايک کلی جواب ديتے ہيں اور وه يہ کہ ان قرائن ميں سے کوئی Fixismمفروضہ ثبوت انواع (

ہے البتہ اس کا انکار نہيں کيا جاسکتا ان تين طرح کے قرائن ميں سے ہر ايک احتمال ِتکامل کو ايکبھی اطمينان بخش نہيں 
  کے طورپر پيش کرتا ہے ليکن يقين ہر گز پيدا نہيں کرتا ۔“ ظنی احتمال” 

سوسات يا واضح لفظوں ميں مفروضہ تکامل کو عقلی دليل کے ذريعے ايک علمی اور قطعی قانون ثابت کرنا چاہئيے يا مح
  تجر بہ کے ذريعے اوور ان دو کے عالوه کوئی تيسرا راستہ نہيں ہے ۔

ليکن ايک طرف تو ہم جانتے ہيں کہ عقلی اور فلسفيانہ دالئل سے ان مسائل کو ثابت نہيں کيا جا سکتااور دوسری طرف يہ 
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ے کا ہاتھ نہيں پہنچ سکتا ۔ تجربے مسائل کہ جن کی جڑيں الکھوں بر س قبل کے معامالت ميں چھپی ہوئی ہيں ان تک تجرب
اور مشاہده سے جو کچھ ہميں معلوم ہوتا ہے وه سطحی تغيرات ہيں جو زمانہ گذرنے کے ساتھ ساتھ نباتات و حيوانات ميں 
کسی اچانک تبديلی جہش تاسيون کے ذريعے پيدا ہوتے ہيں مثالً عام بھڑوں ميں سے اچانک کوئی ايسی بھڑ پيدا ہوتی ہے 

ال عام بھڑوں کے کھال سے مختلف ہوتی ہے ، يعنی بہت نرم اور ماليم ہوتی ہے اور پھر اس کی کھال کی ان جس کی کھ
  خصوصيات کی وجہ سے بھڑوں کی ايک نسل گوسفند مرينوس کے نام سے پيدا ہوتی ہے ۔

م کی کوئی اور تبديلی پيدايا بعض جانوروں ميں کسی تغير کی وجہ سے ، ٓانکھ ، ناخن ، بدن يا کھال کے رنگ ميں يا اس قس
ہوجاتی ہے ليکن ٓاج تک کوئی ايسی اچانک تبديلی نہيں ديکھی گئی جو کسی حيوان کے بدن کے اصلی اعضاء ميں کوئی اہم 

  تغير پيدا کردے يا ايک نوع کو دوسری نوع ميں تبديل کردے ۔
خيز اور يکے بعد ديگرے تبديليوں کے  اس بناء پر صرف ايک قياس اور گمان ہی کيا جاسکتا ہے کہ پے در پے جست و

ذريعے ہوسکتا ہے کسی روز کسی حيوان کی نوع تبديل ہو جائے مثالً پيٹ کے پل زمين پر ينگنے واال جانور پرندے ميں 
تبديل ہو جائے ليکن يہ قياس و تخمين ہر گز يقينی نہيں ہے بلکہ صرف ايک ظنی مسئلہ ہے کيونکہ ہم نے ٓاج تک ايسے 

  غيرات کا تجربہ نہيں کيا جو اصلی اعضاء کو تبديل کرديں ۔ناگہانی ت
)کے حاميوں کی تين Tranformismجو کچھ کہا گيا اس سے ہم مجموعی طور پر يہ نتيجہ نکالتے ہيں کہ تبديلی ِ نوع (

کرنے دليليں اس نظر يے کو ايک مفروضے سے اوپر نہيں لے جاسکتےں اسی بناء پر اس نظر يہ پر دقت ِ نظر سے بحث 
  والے لوگ ہميشہ اس پر تکامل ِ انواع کے مفروضے کے طور پر گفتگو کرتے ہيں نہ کہ ايک قانون کے طورپر۔

  مفروضہ تکامل اور مسئلہ خدا شناسی 
بہت سے لوگ اس مفروضے اور مسئلہ خدا شناسی کے درميان ايک قسم کا تضاد پيدا کرنے کی کوشش کرتے ہيں ۔ شايد 

بجانب بھی ہيں کيونکہ ڈارون کے نظريہ نے ارباب ِ کليسا اور اس مفروضے کے حاميوں کے ايک لحاظ سے وه حق 
  درميان ايک شديد جنگ چھيڑ دی ہے ۔

اس مسئلے کی بنياد اس زمانے ميں سياسی اور اجتماعی وجوہات کی بنياد پر جن کی تفصيل کا يہ موقع نہيں ہے بہت 
  سے مطابقت نہيں رکھتا ۔پراپيگنڈا کيا گيا کہ ڈارونيسم خدا شناسی 

ليکن ٓاج يہ مسئلہ ہمارے لئے واضح ہے کہ يہ دونوں امور ٓاپس ميں کوئی تضا د نہيں رکھتے يعنی چاہے مفروضۂ  تکامل 
  کو قبول کريں چاہے فقدان دليل کے باعث اسے رد کريں دونوں صورتوں ميں ہم خدا شناس ہوسکتے ہيں ۔

ہو جائے تو وه ايک ايسے قانون علمی کے شکل اختيار کرلے گا جو طبيعی علت و فرض کريں کہ مفروضہ تکامل ثابت بھی
معلوم سے پر ده اٹھا دے اور جانداروں اور ديگر موجودات کے درميان اس علت و معلوم کے رابطے سے کوئی فرق پيدا 

  نہيں ہوتا ۔
لل معلوم ہونے سے خدا شناسی کی راه کيا بارشوں کے نزول ، سمندرروں کے مدو جزر اور زلزلوں وغيره کے طبيعی ع

مينکوئی رکاوٹ پيدا ہوتی ہے ؟ مسلماً نہيں ۔ لٰہذا انواع موجودات کے درميان ايک تکاملی و ارتقائی رابطے کا انکشاف خدا 
شناسی کے راستے ميں مانع کيسے ہوسکتا ہے ايسی باتيں تو صرف وه لوگ کرسکتے ہيں جن کا خيال ہے کہ علل طبيعی 

شاف وجود خدا قنول کرنے کے منافی ہے ليکن ہم ٓاج اچھی طرح جانتے ہيں کہ ان علل و اسباب کا انکشاف نہ صرف کا انک
يہ کہ عقيدٔه توحيد کو ضرر نہيں پہنچاتا بلکہ وه تو وجود خدا کے اثبات کے لئے نظام خلقت سے ہمارے لئے مزيد دالئل مہيا

  کرتا ہے ۔
ن پر جب الحاد اور نے دينی کا الزام لگا يا گيا تو اس نے اس کی ترديد کی اور اصل ِ يہ بات جاذب توجہ ہے کہ خود ڈارو

انواع کے بارے ميں اپنی کتاب ميں تصريح کی کہ ميں تکامل ِ انواع کو قبول کرنے کے باوجود خدا پرست ہو ں ،اصولی 
  طور پر خدا کو قبول کئے بغير تکامل کی توجيہہ نہيں کی جاسکتی ۔

  پر غور کريں ۔اس عبارت 
وه جانوروں کی مختلف انواع کے ظہور کے لئے علل ِطبيعی کو قبول کر نے کے باوجود ہميشہ خدائے بيگانہ پر ايمان 

رکھتا ہے او ر تدريجاً جب اس کا سن ٓاگے بڑھ تا ہے تو اس ميں مافوق بشر قدرت کوسمجھنے کا ايک خاص اور اندرونی 
  5ک کہ وه انسان کے لئے معمائے ٓافرينش کو الينحل سمجھتا ہے ۔ احساس شديد تر ہو جاتا ہے اس حد ت

اصولی طور پر اس کا عقيده تھا کہ تکامل کے اس عجيب و غريب پيچ و خم ميں انواع کی ہدايت اور ايک عام زنده موجود 
يق منصوبہ بندی کے کا ان مختلف انواع اور متنوع جانوروں ميں تبديلی ہونا کسی عقل کل کی طرف سے حساب شده او ر دق

بغير ممکن نہيں ہے ۔ اور واقعاً ہے بھی ايسا ہی ۔ کيا تنہا ماده جو عام اور پست ہے ايسی تعجب خيز اور عجيب و غريب 
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مشتقات کو ايک بے پايا ں علم و قدرت کے سہارے کے بغير کيسے وجود بخش ہو سکتا ہے جبکہ ان ميں سے ہر کو اپنی 
  مفصل تشکيالت ہيں ۔

يہ کہ يہ شور و غوغا بالکل بے بنياد ہے ہے کہ تکامل انواع کا نظريہ خدا شناسی کے نظريہ سے تضاد رکھتا ہے ( نتيجہ 
  چاہے ہم مفروضہ تکامل کو قبول کريں يا نہ کريں ) ۔

امل انواع يہاں صرف ايک مسئلہ باقی ره جاتا ہے اور وه يہ کہ قتآن نے پيدائش ٓادم کی جو مختصر تاريخ بيان کی ہے کيا تک
  کا مفروضہ اس سے تضاد رکھتا ہے يا نہيں ۔ اس کے بارے ميں ذيل ميں بحث کريں گے ۔

  قرٓان اور مسئلہ تکامل انواع 
يہ بات جاذب نظر ہے کہ مسلمانوں ميں تکامل انواع کے حاميوں اور مخالفوندونوں نے اپنے مقصد کے اثبات کے لئے ٓايات ِ

ايد دونوں نے بعض اوقات اپنے عقيدے اور نظرے کے زير اثرہوکر ايسی ٓايات سے قرٓان سے تمسک کيا ہے ليکن ش
استدالل کيا ہے کہ جو ان کے مقصود سے بہت کم ربط رکھتی ہيں ۔ لٰہذا وه دونوں طرف سے زير بحث ٓانے والی ٓايات کا 

  انتخاب پيش کرتے ہيں ۔
  ہے ۔٣٣ہے سورهٔ  ٓال عمران کی ٓايہ اہم ترين ٓايت کے جس کا تکامل کے طرفداروں نے سہارا ليا 

  ان هللا اصطفٰی ٓادم و نوحاً و ٓال ابراہيم و ٰال عمران علی العالمين
هللا نے ٓادم (عليہ السالم) ، نوح (عليہ السالم) ، ٓال ابراہيم (عليہ السالم) اور ٓال عمران ايک گروه کے درميان زندگی بسر 

م کو بھی اسی طرح ہو نا چاہئيے يعنی ان کے زمانے ميں بھی وه انسان کے جسکرتے تھے اور ان ميں سے چنے گئے ، ٓاد
کا اطالق ہوتا ہے يقينا موجود تھے اور ٓادم (عليہ السالم) انہی ميں سے چنے گئے تھے يہ امر نشاندہی کرتا “ عالمين ”پر 

دوسرے انسان موجود تھے اور ٓادم (عليہ ہے کہ ٓادم (عليہ السالم) روی زمين کے پہلے انسان نہ تھے بلکہ قبل ازيں بھی 
السالم) کا امتياز وہی ان کا فکری اور روحانی ارتقاء و تکامل ہے کہ جس کے سبب وه اپنے جيسے افراد ميں سے چنے 

  گئے ۔
اس نظريہ کے حاميوں نے کچھ اور ٓايات بھی ذکر کی ہيں کہ جن ميں سے بعض مسئلہ تکامل سے بالکل ربط نہيں رکھيتيں 

  ر ان کی تفسير تکامل کے مفہوم ميں کرنا زياده تر تفسير بالرای بن جاتی ہے ۔او
ان ميں سے بعض ٓايات ايسی بھی ہيں کہ جو تکامل انواع کے مفہوم سے بھی مطابقت رکھتی ہيں ،ثبوت انواع سے بھی او 

 ان کے ذکر سے صرف نظر کيا جائے ۔رٓادم (عليہ السالم) کی مستقل خلقت سے بھی ۔اسی بناء پر ہم نے بہتر سمجھا ہے کہ 
اگر معاصر لوگوں کے معنی ميں ہو اور “ عالمين ’باقی رہا وه اعتراض جو اس استدالل پر کيا جاسکتا ہے يہ ہے کہ ہے 

(چننا)يقينا ايسے ہی اشخاص ميں سے ہو تو پھر يہ استدالل قابل قبول ہو سکے گا ليکن اگر کوئی کہے کے “ اصطفٰی ”
اصرين اور غير معاصرين سب کے لئے ہے تو اس صورت ميں مندرجہ باال ٓايت اس امر پر داللت نہيں کرے مع“ عالمين ”

گی جيسا کہ پيغمبر اسالم کی مشہور حديث ميں خاتون اسالم حضرت فاطمہ زہرا سالم هللا عليہاکی فضيلت ميں منقول ہے کہ 
  ٓاپ نے فرمايا:

  ن االولين و ااٰلخريناماابنتی فاطمہ فھی سيدة نساء العالمين م
  باقی رہی ميری بيٹی فاطمہ تو وه اولين و ٓاخرين کے سب جہانوں کے عورتوں کی سردار ہے ۔

يہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی کہے کہ کچھ لوگوں کو خدا نے تمام اور ادوار کے انسانوں ميں سے چن ليا ہے اور ان ميں 
ضرت ٓادم (عليہ السالم) کے زمانے ميں دوسرے انسان بھی موجود سے ايک ٓادم ہيں اس صورت ميں ضروری نہيں کہ ح

کا اطالق ہو يا ٓادم ان ميں سے چنے جائيں ، خصوصاً جبکہ گفتگو خدا کے چننے کے بارے ميں “ عالمين ”ہوں کہ جن پر 
  ١ہے جو ٓائنده ٓانے والی اوربعد کے زمانوں ميں ٓانے والی نسلوں ميں سے اچھی طرح ٓاگاه ہے ۔

ہ احتمال بھی ہے کہ ايک مختصر مدت ميں اوالد ٓادم پر مشتمل ايک معاشره تشکيل پايا گيا ہو او ران ميں سے ٓادم بر ۔ي١
  گزيد ه اور چنے ہوئے ہوں ۔

ليکن اہم ترين دليل جو ثبو ت انواع کے حاميوں نے ٓاياِت قرٓان ميں سے منتخب کی ہے وه زير بحث اور اس جيسی ٓايات ہيں 
  ہيں کہ خدا نے انسنا کو خشک مٹی سے پيدا کيا کہ جو سياه رنگ بد بو دار اور کيچڑ سے لی گئی تھی ۔کہ جوکہتی 

  کی خلقت کے موقع پر بھی يہ تعبير استعمال ہوئی ہے :“ انسان”يہ امر الئق توجہ ہے کہ 
  ۔) ٢۶لقد خلقنا االنسان من صلصال من حمٔاٍ مسنون ( حجر:

  بير ٓائی ہے :نيزبشر کے بارے ميں بھی يہ تع
  ۔) ٢٨و اذقال ربک للمالئکة انی خالق بشراً من صلصال من حمٔاٍ مسنون (حجر:
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٢٩نيز يہ بھی ہے کہ فرشتوں نے خود ذات ِ ٓادم کو سجده کيا اس سے بھی يہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ( سورهٔ  حجر کی ٓايات 
  و فکر کيجئے ) ۔جو سطور باال ميں ہم بيان کرٓائے ہيں ان ميں غور  ٣١اور  ٣٠،

پہلی نظر ميں ان ٓايات مفہوم يہی نکلتا ہے کہ ٓادم (عليہ السالم) پہلے سياه رنگ کے کيچڑ سے پيدا ہوئے ، اعضاء و جوارح 
کی تکميل کے بعد ان ميں خدائی روح پھينکی گئی اور اس کے ساتھ ابليس کے سوا تمام فرشتے ان کے سامنے سجده ريز ہو

  گئے۔
ز بيان نشاندہی کرتا ہے کہ ٓادم کی مٹی سے خلقت او ر موجوده شکل و صورت پيدا ہونے کے درميان ديگر ان ٓايات کا طر

کی تعبير ٓائی ہے يہ لفظ لغت عرب مينفاصلہ ترتيب کے لئے استعمال “ ثم”انواع موجود نہ تھيں ۔بعض مندرجہ باال ٓايات ميں 
نانواع کے موجود ہونے کی دليل نہيں ہے بلکہ کوئی مانع نہيں کہ يہ ہوتا ہے يہ لفظ ہر گز الکھوں سال گذر نے اور ہزارو

ايسے فاصلوں کی طرف اشاره ہو جو ٓادم کی مٹی سے خلقت اور پھر خشک مٹی اور پھر روح اٰلہی پھونکے جانے کے 
ا ہے کہ جو جنين عالم جنين ميں انسان کی خلقت اور ان مراحل کے بارے ميں ٓاي“ ثم”مراحل ميں موجود تھے اسی لئے لفظ 
  يکے بعد ديگررے طے کرتا ہے ،مثالً 

يا ايھا الناس ان کنتم فی ريب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقةثم من مضغة ثم لنخرجکم طفالًثم لتبلغوا 
  اشد کم ۔

قدرت خداپر غور و فکر اے لوگو!اگر تمہيں بعث اور قيامت کے بارے ميں شک ہے (تو انسان کی خلقت کے بارے ميں 
کروکہ)ہم نے تمہيں خاک سے پيدا کيا پھر نطفہ سے پھر جمے ہوئے خون سے پھرمضغہ( گوشت کے جبائے ٹکڑے )سے 

  )۵پھر ہم تمہيں بچہ کی شکل ميں باہر نکالتے ہيں پھر تم مرحلٔہ بلوغ تک پہنچتے ہو (حجر :
لہ کے لئے ٓائے بلکہ جيسے يہ ايک طوالنی فاصلوں کے ايک طوالنی فاص“ ثم”ٓاپ ديکھ رہےں کہ ضروری نہيں ہے کہ

  لئے استعمال ہوتا ہے ويسے ہی مختصرفاصلوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ۔
جو کچھ ہم نے سطور باال ميں کہا ہے اس سے مجموعی طورپر يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ ٓاگر چہ ٓايات قرٓان نے براه راست 

نہيں کيا ۔ (ليکن بالخصوص انسان کے بارے ميں )ٓايات کا ظاہری مفہوم مستقل خلقت سے مسئلہ تکامل يا ثبوت انواع بيان 
زياد ه مناسبت رکھتا ہے اگر چہ اس کے بارے ميں کامل صراحت نہيں ہے ليکن خلقت ِٓادم سے متعلقہ ٓايات کا ظاہر زياده 

د گر دش کرتا ہے البتہ ديگر جانوروں کے بارے مستقل خلقت ِ ٓادم سے متعلقہ ٓايات کا ظاہر مستقل خلقت کے مفہوم کے گر
 ميں قرٓان خاموش ہے ۔

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   50 - 45سوره حجر / آيه 

  ۔ ٕاِنَّ اْلُمتَّقِيَن ِفی َجنَّاٍت َوُعيُون۔۴۵
  ۔ اْدُخلُوھَا بَِساَلٍم آِمنِيَن۔۴۶
  ۔ َونََزْعنَا َما فِی ُصُدوِرِھْم ِمْن ِغلٍّ ٕاِْخَوانًا َعلَی ُسُرٍر ُمتَقَابِلِيَن۔۴٧
ھُْم فِيھَا نََصٌب َوَما ھُْم ِمْنھَا بُِمْخَرِجيَن۔۴٨   ۔ الَيََمسُّ
ِحيُم۔۴٩ ْء ِعبَاِدی ٔاَنِّی ٔاَنَا اْلَغفُوُر الرَّ   ۔ نَبِّ
  ۔ َؤاَنَّ َعَذابِی ھَُو اْلَعَذاُب ااْلَٔلِيُم۔۵٠

  ترجمہ
  
  ۔پرہيزکار( بہشت کے سر سبز )باغوں اور اس کے سر چشمہ کے کنارے ہوں گے۔۴۵
  ۔ ( خدا کے فرشتے ان سے کہيں گے ) امن و سالمتی کے ساتھ ان باغوں ميں داخل ہو جأو۔۴۶
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۔ہم ان کے سينوں سے پر قسم کا غل ( حسد ، کينہ ، عداوت او ر خيانت ) اتارليں گے ( اور ان کی روح پاک کريں گے ) ۴٧
  بيٹھے ہوں گے ۔اس حالت ميں کہ سب بھائی بھائی بن کر تختوں ميں ايک دوسرے کے سامنے 

  ۔ انھيں ہر گز کوئی خستگی اور تکان نہ ہوگی اور انھيں اس سے کبھی بھی نکاال نہيں جائے گا ۔۴٨
  ۔ ميرے بندوں کو ٓاگاه کردو کہ ميں غفو ررحيم ہوں ۔۴٩
  ۔نيز(انھيں بتا دو کہ) ميرا عذاب اور سزا دردناک ہے ۔۵٠

  تفسير

  بہشت کی ٓاٹھ نعمتيں 
ں ہم نے ديکھا ہے کہ خدا نے کس طرح تفصيل سے شيطان اور اس کے ساتھيوں ، ہمجوليوں اور پيرو کاروں گذشتہ ٓايات مي

  کا نتيجہ کار بيان کيا ہے اور ان کے سامنے جہنم کے سات دروازے کھولے ہيں ۔
ان ٓايات ميں  قرٓان کی روش ہے کہ وه موازنہ پيش کرکے تعليم و تربيت کے لئے استفاده کرتا ہے اسی روش کے مطابق

بہشت، اہل بہشت ،مادی او ر معنوی نعمات او ر جسمانی و روحانی عنايات کے بارے ميں گفتگو ہے ۔ درحقيقت ان ٓايات ميں
  ٓاٹھ عظيم مادی اور معنوی نعمات کا تذکره بہشت کے در وازوں کی تعدا د کے مطابق ٓايا ہے ۔

ا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : پر ہيزگار بہشت کے سرسبز باغوں ميں ٹھنڈے۔ پہلے ايک عظيم مادی نعمت کی طرف اشاره کيا گي١
  ميٹھے پانی کے چشموں کے کنارے ہوں گے ( ٕاِنَّ اْلُمتَّقِيَن فِی َجنَّاٍت َوُعيُون) ۔

کا ذکر کيا گيا ہے ، وہی تقوٰی ، پر ہيز گاری تعہد اور “ تقویٰ ”يہ امر جاذب نظر ہے کہ يہاں تمام صفات ميں سے صرف 
  مسئوليت کہ جس ميں تمام عمده انسانی صفات جمع ہيں ۔

کا صيغہ جمع کے ساتھ ذکر ہوا ہے يہ طرح طرح کے باغات ، فراوان چشموں اور گوناگوں بہشتوں کی “ جنت وعيون ”
  طرف اشاره ہے کہ جن ميں سے ہر ايک کا ايک نيا لطف اور خا ص خصوصيت ہے ۔

۔ ہر قسم کے رنج و “امن ”اور “ سالمتی ”طرف اشاره کيا گيا ہے اور وه ہيں  ۔ اس کے بعد دو اہم معنوی نعمات کی٣۔٢
ناراحتی اور تکليف سے سالمتی اور ہر قسم کے خطرے سے امن و امان ۔ ار شاد ہوتا ہے کہ هللا کے فرشتے انھيں خوش 

( اْدُخلُوھَا ِبَساَلٍم آِمنِيَن) ۔ٓامديد کہتے ہوئے کہتے ہيں کہ ان باغوں ميں کامل سالمتی اور امن کے ساتھ داخل ہوجاو ٔ  
  

  بعد والی ٓايت ميں تين اور معنوی نعمات کو صراحت سے بيان کيا گيا ہے ۔
۔ ہم ان کے سينوں سے ہر قسم کا حسد کينہ ، عداوت او ر خيانت دھوديں گے اور ايسی ٓاالئشيں ان سے دور کرديں گے ۴

  ١(َونََزْعنَا َما فِی ُصُدوِرِھْم ِمْن ِغّل)
۔ اور وه يونہوں گے جيسے سب ٓاپس ميں بھائی بھائی ہيں ،اور ان کے درميان محبت کا قريبی تعلق کار فرما ہے ( ٕاِْخَوانًا) ۵
  ۔
  ٢۔اس حالت ميں کہ وه ايک دوسرے کے سامنے تختوں پر بيٹھے ہوں گے ( َعلَی ُسُرٍر ُمتَقَابِلِيَن) ۔۶

و تکلفات کی طرح نہيں ہيں ۔ ان مجلس ميں کوئی اوپر اور کوئی نيچے ہے ان کی اجتماعی نشستيں اس کے دنيا کے تکليف 
۔اس دنيا کے المناک طبقاتی زندگی کا کوئی اصول وہاں نہيں ہے وہاں سب ٓاپس ميں بھائی ہيں سب ايک دوسرے کے ٓامنے 

تے اتارنے کی جگہ پر بيٹھا سامنے اور ايک ہی صف ميں ہيں ايسا نہيں کہ کوئی تو مجلس ميں باال نشيں ہے اور ددسرا جو
  ہے ۔

البتہ يہ امر معنوی درجات مختلف ہونے کے منافی نہيں ہے يہ تو ان کی اجتماعی نشستوں سے مر بوط ہے ورنہ ہر ايک کا 
  اپنے تقوٰی و ايمان کے لحاظ سے اپنا مقام ہے ۔

ہے انھيں ہر گز کوئی خستگی او ر تکاناس کے بعد ساتويں مادی اور معنوی نعمت کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرما يا گيا 
ھُْم فِيھَا نََصٌب ) ۔   الحق نہ ہو گی ( الَيََمسُّ

جب کہ اس دنيا ميں ٓارام کے ايک دن سے پہلے اور بعد کتنی مشکالت سے گز رنا پڑتا ہے کہ جن کا تصور انسان کے 
  راحت و ٓارام کو درہم بر ہم کر ديتا ہے ايساوہاں نہيں ہے ۔

وه ہر گز ان پر مسرت نعمتوں بھرے ”نھيں فنا اور نعمتوں کے ختم ہونے کا خيال بھی نہيں ستا تا کيونکہ ۔اسی طرح ا٨
  َوَما ھُْم ِمْنھَا بُِمْخَرِجيَن) ۔“(ہوئے باغوں سے باہر نہيں نکليں گے 

کا کہ وه کامالً متقين کے اب جبکہ بہشت کی فراوان اور دل انگيز نعمتوں کا مٔوثر طريقے سے بيان ہوچکا اور يہ بتا يا جاچ
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سپرد ہوں گيں تو اس بات کے پيش نظر کہ کہيں گنہ گار افراد ان غم و انداه ميں ڈوب کر نہ ره جائيں کہ اے کاش ! ہم بھی 
ان نعمتوں کا تک پہنچ سکتے اس مقام پر رحمن و رحيم خدا بھی ان کے لئے بھی جنت کے در وازے کھولتا ہے مگر 

  مشروط طور پر ۔
محبت بھرے لہجے ميں اور نوازشات کے نہايت اعلٰی انداز ميں اپنے پيغمبر کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے کہتا بہت 

ہے : اے نبی ! ميرے بندوں کو ٓاگاه کردے کہ ميں غفور و رحيم ہو ں ۔ گناه بخشنے واال اور محبت سے معمو ر ہوں ( بَنٔی 
ِحيمُ    ) ۔ِعبَاِدی ٔاَنِّی ٔاَنَا اْلَغفُوُر الرَّ

(ميرے بندے )يہ ايک لطيف تعبير ہے کہ جو ہر انسان کو اشتياق دالتی ہے اور اس کے بعد خدا کی يہ توصيف “ عبادی ”
  کہ وه بخشنے واال مہر بان ہے ۔ اس اشتياق کو اوِج کمال تک پہنچا ديتی ہے۔

ا اس کے ہالدينے والے جملوں کے ليکن قرٓان چونکہ ہميشہ رحمت اٰلہی کے مظاہرے سے سوء استفاده کو روکتا ہے لٰہذ
ذريعے اس کے خشم و غضب کا ذکر ہے يہ اس لئے ہے کہ تاکہ خوف و رجا کے درميان اعتدال بر قرار رہے کيونکہ يہ 

تکامل و ارتقاء اور تربيت کا راز ہے ۔ لٰہذا بغير کسی فاصلے کے فرما يا گيا ہے : ميرے بندوں سے يہ بھی کہہ دو کہ ميرا 
  ک ہے ( َؤاَنَّ َعَذابِی ھَُو اْلَعَذاُب ااْلَٔلِيُم) ۔عذاب دردنا
..............  

دراصل کسی چيز کے مخفيانہ نفوذ کے معنی ميں ہے اسی لئے حسد ، کينہ اور دشمنی کو جو چپکے سے انسانی روح ميں “ غل”۔١
کہ جس ميں بہت سی بری اور خالف ِ اخالق صفات ايک وسيع مفہوم رکھتا ہے “غل” کہا جاتا ہے ۔ لٰہذا“ غل ”نفوذکرجاتے ہيں انہيں 

  ،اردو ترجمہ کے حاشيے کی طرف رجوع کريں ) ۔ ١١٨شامل ہيں ( مزيد وضاحت کے لئے تفسير نمونہ جلد سوم صفحہ 
کی جمع ہے جو دراصل تخت، کرسی يا اس قسم کی کسی چيز کے معنی ميں ہے کہ جس پر بيٹھتے ہيں اور خوشی “ سرير“ ”سرر”۔٢

  ايک ہی ماده سے ہيں ) ۔“ سرور”او “ سرر”حفليں بر پا کرتے ہيں ( توجہ رہے کہ کی م

  چند اہم نکات 

  

  ۔ بہشت کے باغ اور چشمے ١

ہمارے لئے کہ جو اس محدود دنيا ميں ہيں نعمات ِ بہشت کو سمجھنا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے ۔ کيونکہ اس جہاں کی 
ايسے ہی ہيں جيسے تقريباً صفر کے مقابلے ميں ايک بہت بڑا عدد۔ ليکن يہ امر اس مين  نعمتيں ان نعمتوں کے مقابلے ميں

رکاوٹ نہيں کہ اپنی فکر اور روح کے ذريعے انھيں محسوس کريں يہ بات مسلم ہے کہ بہشت کی نعمتينبہت ہی متنوع ہيں ، 
چشمے) اس حقيقت کے “( عيون ” سی طرح لفطظ (باغات)جو مندر باال اور ديگر بہت سے ٓايات ميں ٓايا ہے ۔ ا“ جنات”لفظ 

  گواه ہيں ۔
البتہ قرٓان ميں ( سوره دہر، الرحمن ، دخان اور محمد وغيره ميں ) ان چشموں کی مختلف انواع کی طرف اشاره ہوا ہے اور 

اموں مختلف اشارات کے ذريعے ان کی تنوع کی تصوير کشی کی گئی ہے کہ جو شايد اس جہاں کے طرح طرح کی نيک ک
  کے مجسم ہونے کی طرف اشاره ہو ۔ انشاء هللا ان سورتوں کی تفسير ميں ہم ان کا تفصيلی ذکر کريں گے۔

  ۔ مادی اور روحانی نعمتيں ٢
۔ مادی اور روحانی نعمتيں : برخالف اس کے کے بعض لوگ خيال کر تے ہيں قرٓان نے ہر جگہ لوگوں کو مادی نعمتوں ٢

ہ بار گفتگو ميں روحانی نعمتوں کا ذکر بھی ٓاياہے مندرجہ باال ٓايات اس کا واضح نمونہ ہيں کی طرف بشارت نہيں دی بلک
اس طرح سے فرشتے اہل بہشت کو اس عظيم مرکز نعمت ميں خوش ٓامديدکہتے ہوئے جو پہلی بشارت ديں گے وه سالمتی 

  اور امن کی بشارت ہے ۔
حسد، خيانت وغيره کہ جو روح اخوت کو ختم کر ديتی ہيں کا خاتمہ اور کينوں کا سينوں سے دھل جانا اور بری صفات مثالً 

اسی طرح غلط قسم کی تکلفاتی امتيازات کہ جو فکر و روح کا سکون بر باد کرديتے ہيں کا خذف ہو جانا يہ سب ان کی 
  معنوی و روحانی نعمتوں ميں سے ہے کہ جن کی طرف مندر جہ باال ٓايات ميں اشاره ہوا ہے ۔

کتہ بھی قابل توجہ ہے کہ امن و سالمتی کہ جس کا ذکر نعمات بہشت کے ٓاغاز ميں ہوا ہے ہر دوسری نعمت کی بنياد يہ ن
ہے کيونکہ ان دوکے بغير کوئی نعمت قابل استفاده نہيں ہے يہاں تک کہ اس دنيا ميں بھی تمام نعمتوں کا نقطٔہ ٓاغاز امن و 
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  سالمتی کی نعمت ہے ۔

  اخوت کے دشمن ہيں ۔ کينہ اور حسد ٣
۔ کينہ اور حسد اخوت کے دشمن ہيں :يہ امر الئق توجہ ہے کہ امن و سالمتی کے ذکر کے بعد زير نظر ٓايات ميں نعمت ٣

“ غل ” اخوت کے ذکر سے پہلے تمام مزاحم صفات مثالًکينہ ، حسد، ،غرور او ر خيانت کی ريشہ کسی کا ذکر ہوا ہے لفظ
  کے ذريعے ان سب کی طرف اشاره ہوا ہے ۔جو وسيع مفہوم رکھتاہے اس 
سے پاک نہ ہو امن و سالمتی کی نعمت بھی حاصل نہ ہوگی اور نہ ہی اخوت برادرری “ غل”درحقيقت اگر انسان کا دل اس 

کی نعمت بلکہ ہميشہ جنگ و جدال اور کشمکش جاری رہے گی اور رشتہ اخوت منقطع ہو گا اور امن و سالمتی چھن جائے 
  گی ۔

  جزائے کامل ۔۴
  ۔جزائے کامل:بعض مفسرين کے بقول جزاتب مکمل ہوتی ہے جب اس ميں يہ چار شر طيں موجود ہوں :۴
  ۔ دائمی ہو ۔۴۔ ہر قسم کی پريشانی سے خالی ہو ۔ ٣۔ احترام کے ساتھ ہو ۔ ٢۔ فائده ديکھائی دينے واال ہو ۔ ١

  کی طرف اشاره ہواہے۔ مندرجہ باال ٓايات ميں نعمات بہشت کے لئے ان چار پہلؤوں
  پہلی قسم کے لئے ہے ۔“ ان المتقين فی جنات و عيون ”
  احترام و تعظيم کی دليل ہے ۔“ ادخلوھا بسالم ٰامنين ”
  “و نزعنا ما فی صدور ھم من غل اخواناًعلی سرر متقابلين”

  ہرقسم کی پريشانی ،ناراضی اور روحانی تکليف کی نفی کی طرف اشاره ہے ۔
  جسمانی نقصان اور ضرر کی نفی کے متعلق ہے ۔“ ا نصباليمسھم فيھ”
ٓاخرين شرط پوری کرتا ہے يعنی ان نعمتوں کے لئے مدام ہے لٰہذا يہ جزا ہر لحاظ سے مکمل ہو “ وماھم منھا بمخرجين ”

  1گی ۔ 
..............  

  ۔١٩٣صفحہ  ١٩۔ تفسير کبير ، فخرالدين رازی جلد ١

  ت کريں ۔ٓائيے اس دنيا ميں تعمير جن۵

۔ٓائيے اس دنيا ميں تعمير جنت کريں : مندر جہ باالٓايات ميں جنت کی جن مادی اور معنوی صفات کی تصوير کشی کی گئی ۵
ہے اس جہان کی نعمتوں کے اہم اصول بھی يہی ہيں گويا قرٓان ہميں يہ نکتہ سمجھا نا چاہتا ہے کہ دنياوی زندگی ميں يہ 

  ظيم جنت کی ايک چھوٹی سی نظير قائم کرسکتے ہو ۔نعمتيں فراہم کرکے تم بھی اس ع
  ۔اگر سينوں کو کينوں اور عداوتوں سے پاک کرلو ۔

  ۔اگر اخوت برادری کے اصول کو تقويت دو ۔
  ۔ اگر غير ضروری تکلفات و تشرفات کو اپنی زندگی سے خصوصاً اجتماعی زندگی سے دور کرلو ۔

  ۔۔اگر امن و سالمتی اپنے معاشرے کو لوٹا دو 
۔اگر تمام لوگوں کو يہ اطمينا ن داليا جائے کہ کوئی شخص ان کی عزت و ٓابرو ، مقام و حيثيت اور جائز مفادات سے مزاحم 
نہيں ہو گا اور انھيں اپنی نعمات کے بقاء کا اطمينان ہوتو يہ دن ايسا دن ہوگا جب جنت کی نظير تمہاری ٓانکھوں کے سامنے 

 ہوگی ۔

 

  11تفسير نمونہ جلد 
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   60 - 51سوره حجر / آيه 
  

  ۔ َونَبِّْئھُْم َعْن َضْيِف ٕاِْبَراِھيَم۔۵١
  ۔ ٕاِْذ َدَخلُوا َعلَْيِہ فَقَالُوا َساَلًما قَاَل ٕاِنَّا ِمْنُکْم َوِجلُوَن ۔۵٢
  ۔ قَالُوا الَتَْوَجْل ٕاِنَّا نُبَشُِّرَک بُِغاَلٍم َعلِيٍم۔۵٣
ُروَن۔۵۴   ۔ قَاَل ٔاَبَشَّْرتُُموِنی َعلَی ٔاَْن َمسَّنِی اْلِکبَُر فَبَِم تُبَشِّ
  ۔ قَالُوا بَشَّْرنَاَک بِاْلَحقِّ فاَلَتَُکْن ِمْن اْلقَانِِطيَن۔۵۵
الُّون۔۔ قَاَل َوَمْن يَْقنَطُ ِمْن َرْحَمِة َربِّ ۵۶   ِہ ٕاِالَّ الضَّ
  ۔ قَاَل فََما َخْطبُُکْم ٔاَيُّھَا اْلُمْرَسلُوَن ۔۵٧
  ۔ قَالُوا ٕاِنَّا ٔاُْرِسْلنَا ٕاِلَی قَْوٍم ُمْجِرِميَن ۔۵٨
وھُْم ٔاَْجَمِعيَن ۔۵٩   ۔ ٕاِالَّ آَل لُوٍط ٕاِنَّا لَُمنَجُّ
  َغاِبِريَن ۔]۔ ٕاِالَّ اْمَرٔاَتَہُ قَدَّْرنَا ٕاِنَّھَا لَِمْن الْ ۶٠

  ترجمہ
  
  ۔اور انھيں (ميرے بندوں کو)ابراہيم کے مہمانوں کی خبر دے ۔۵١
  ۔جس وقت وه اس کے پاس پہنچے اور سالم کيا ( تو ابراہيم نے ) کہا : ہم تم سے خوفزده ہيں ۔۵٢
  ۔انھوں نے کہا: ڈرو نہيں ،ہم تجھے ايک دانا اور عالم بيٹے کی بشارت ديتے ہيں ۔۵٣
  ے کہا: کيامجھے بشارت ديتے حاالنکہ ميں بوڑھا ہوگيا ہوں (توپھر)توپھر کس چيزکی بشارت ديتے ہو ۔۔انھونن۵۴
  ۔انھوں نے کہا : ہم سچی بشارت ديتے ہيں ، مايوس لوگوں ميں سے نہ ہو ۔۵۵
  ۔اپنے پر وردگار کی رحمت سے گمراہوں کے عالوه کون مايوس ہوتا ہے ۔۵۶
  دگان الٰہی ! تم کس کام کے لئے مامور کيے گئے ہو ۔۔(پھر اس نے )کہا : اے فرستا۵٧
  ۔وه کہنے:ہماری ذمہ دار ی گنہ گار قوم سے ہے کہ انھيں ہالک کريں ۔۵٨
  ۔سوالئے خاندان لوط کے کہ ان سب کو بچا ليں گے ۔۵٩
والوں) ميں سے ہو۔البتہ اس کی بيوی کو ہم نے طے کيا ہے کہ وه ( شہر ميں ) پيچھے ره جانے والوں (اور ہالک ہونے ۶٠
  ۔

  تفسير 
  

  انجانے مہمان 

ان ٓايات ميں اور ان سے پہلی والی کچھ ٓايات ميں عظيم انبياء اور ان کے سر کش امتوں کی تاريخ کا ايک تربيتی حصہ ہے 
  اس ميں خدا کے مخلص بندوں اور شيطان کے پيروکاروں کی زندگی کے واضح نمونے ہيں ۔

ات حضرت ابراہيم عليہ السالم کے مہمانوں کے واقعہ سے شروع کی گئی ہے (وہی فرشتے کہ يہ امر جاذب نظر ہے کہ ب
جو ٓاپ کے پاس انسانی لباس ميں ٓائے تھے پہلے انھوں نے ٓاپ کو ايک ذی وقار بيٹے کی بشارت دی اور پھر قوم لوط کے 

  دردناک انجام کی خبر دی) ۔
ديا کہ بندوں کو مقام رحمت خدا کے بارے ميں بھی بتائيں اور اس کے درردناک  قبل کی دو ٓايتوں ميں پيغمبر ِ اسالم کو حکم

عذاب کے بھی ۔ اب حضرت ابراہيم کے مہمانوں کے واقعے ميں ان مذکوره دو صفحات کے دو زنده نمونے دکھائی ديتے 
  ہيں اس طرح گذشتہ ٓايات اور ان ٓايا ت کے درميان ربط واضح ہوجاتا ہے ۔

  يا گيا ہے : ميرے بندوں کو ابرہيم (عليہ السالم) کے بارے ميں خبر دو ( َونَبِّْئھُْم َعْن َضْيِف ٕاِْبَراِھيَم) ۔پہلے ارشادفرما
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مفرد اور جمع “ ضيف”يہاں مفرد کی صورت ميں ٓايا ہے ليکن جيسا کہ بعض عظيم مفسرين نے کہا ہے “ ضيف”اگر چہ 
  مان ) ۔دونوں کے معنی رکھتا ہے (ايک مہمان اور کئی مہ

ٕاِْذ َدَخلُوا “( ابراہيم کے پاس پہنچ کر پہلے انجانے طور پر اسے سالم کيا ” يہ بن بالئے مہمان وہی فرشتے تھے جنہوں نے 
  َعلَْيِہ فَقَالُوا َساَلًما ) ۔

ذا فراہم کی جيسا کہ ايک بزرگ ميزبان کا فريضہ ہے ، ابراہيم نے ان کی پذيرائی کا اہتمام کيا فوراً ان کے لئے مناسب غ
ليکن جب دسترخوان بچھايا گيا تو انجانے مہمانوں نے غذا کی طرف ہاتھ نہ بڑھا يا ۔تو حضرت ابراہيم (عليہ السالم) کو اس 

  پر وحشت ہوئی ۔
  ١قَاَل ٕاِنَّا ِمْنُکْم َوِجلُوَن ) ۔“(انھوں نے اپنی پريشانی چھپائی نہيں ۔ صراحت سے ان سے کہا : ہم تم سے خوف زده ہيں 

يہ خوف اس رواج کی بناء پر تھا کہ اس زمانے ميں اور بعد ميں بھی بلکہ ہمارے زمانے تک بعض قوموں کا معمول ہے کہ
جب کوئی شخص کسی نان و نمک کھاليتا ہے تو اسے ضرر نہيں پہنچتا اور اپنے ٓاپ کو اس ممنون ِ احسان سمجھتا ہے لٰہذا 

  ھتا ہے اور اسے کينہ و عدات کی دليل شمار کيا جاتا ہے ۔کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے کو برا سمج
اس سے کہا : ڈرو ” ليکن زياده دير نہ گذری تھی کہ فرشتوں نے حضرت ابراہيم عليہ السالم کی پريشانی سے نکال ديا اور 

  َک بُِغاَلٍم َعلِيٍم) ۔۔(قَالُوا الَتَْوَجْل ٕاِنَّا نُبَشِّرُ “نہيں ہم تجھے ايک عالم و دانا بيٹے کی بشارت ديتے ہيں 
يہ کہ غالم عليم ( صاحب علم لڑکے )سے کون مراد ہے ، قرٓان کی ديگر ٓايات کو سامنے رکھتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے 
کہ اس سے مراد اسحاق ہيں کيونکہ فرشتوں نے جب حضرت ابراہيم (عليہ السالم) کو يہ بشارت دی تو ان کی بيوی ساره جو

  ميں ہے ۔ ٧١ورت تھی انھوں نے اسے بھی يہ بشارت دی جيسا کہ سورهٔ  ہود کی ٓايہ ظاہراً ايک بانجھ ع
  وامرٔاتہ قائمة فضحکت فبشرناھا باسحاق

  اس کی بيوی کھڑی تھی ، وه ہنسی اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی ۔
ت ہاجره سے صاحب ِاوالد تھے ہم يہ بھی جانتے ہيں کہ ساره حضرت اسحاق کی والده تھيں ۔ قبل ايں حضرت ابراہيم حضر

۔ حضرت اسماعيل ان کے فرزند تھے (حضرت ہاجره وه کنيز تھيں جنھيں حضرت ابراہيم نے زوجيت کے لئے انتخاب کيا 
تھا )ليکن حضرت اسماعيل اچھی طرح جانتے تھے کہ طبيعی اصولوں کے لحاظ سے ان سے ايسے بيٹے کی پيدا ئش بہت 

کاملہ کے لئے کوئی چيز محال نہيں ہے مگر انھوں نے معمول کے طبيعی قوانين کی طرف بعيد ہے اگر چہ خدا کی قدرت 
توجہ نے ان کے تعجب کو ابھاررا لٰہذا انھوں نے کہا مجھے ايسی بشارت ديتے ہوحاالنکہ ميں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گيا 

ُروَن) ۔ہوں ۔ ( قَاَل ٔاَبَشَّْرتُُمونِی َعلَی ٔاَْن َمسَّنِی اْلِکبَُر) ۔واق   عاً کس چيز کی بشارت ديتے رہے ہو ( فَبَِم تُبَشِّ
  کيا تمہاری يہ بشارت حکِم الٰہی سے ہے يا خود تمہاری طرف سے ہے صراحت سے کہو تاکہ مجھے زياده اطمينان ہو ۔

اور چہرے مجھے بڑھاپے نے مس کيا ہے )يہ اس طرف اشاره ہے کہ بڑھاپے کے ٓاثار ميرے سفيد بالوں “ ( مسنی الکبر” 
  کی جھريوں سے نماياں ہيں اور اس کے ٓاثار ميں اپنے سارے وجود ميں محسوس کرتا ہوں ۔

ممکن ہے کہ کہا جائے کہ اس لحاظ سے ابراہيم ايک اچھے تجربے سے گذرے تھے کہ بڑھاپے ميں ہی ان کے بيٹے 
رے ميں انھيں تعجب نہيں کرنا چاہئيے تھا اسماعيل پيد ا ہوئے تھے لٰہذا نئے بيٹے يعنی حضرت اسحاق کی پيدا ئش کی با

ليکن معلوم ہو ناچاہيئے ، کہ بعض مفسرين کے بقول حضرت اسماعيل اور حضرت اسحاق کی پيدا ئش ميں دس سال سے 
  زياده فاصلہ تھا لٰہذا بڑھاپے ميں دس سال گذرجائيں تو بچے کی پيدا کا احتمال بہت کم ہوتا ہے ۔

معمول ہو اگر چہ استثنائی طور پر ہو ۔ اس سے مشابہ مواقع پر تعجب کرنے سے مانع نہيں ہے  ثانياً اگر کوئی واقعہ خالف
  2کيونکہ ايسے سن و سال ميں بچے کی پيدائش بہر حال ايک امر عجيب ہے ۔

بہر حال فرشتوں نے حضرت ابراہيم کو تردد يا زياده تعجب کا موقع نہ ديا ۔ اور ان سے صراحت و قاطعيت سے کہا ہم 
تجھے حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہيں (قَالُوا بَشَّْرنَاَک بِاْلَحّق) ۔وه بشارت کہ جو خدا کی طرف سے ہے اور اس کے حکم 

  سے ہے ۔ اسی بناء پر يہ حق ہے او ر مسلم ہے ۔
ايوس ہونے اس کے بعد اس لئے کہ مبادا ابراہيم مايوس و نااميد ہوں تاکيد کے طورپر کہنے لگے : اب جبکہ ايسا ہے تو م

  والوں ميں سے نہ ہو ( فاَلَتَُکْن ِمْن اْلقَانِِطيَن) ۔
ليکن ابراہيم (عليہ السالم) نے فوراً ان کے اس خيال کو دور کرديا کہ ان پر مايوسی اور رحمت ِ خدا سے نااميدی کا غلبہ 

راحت سے کہا : گمراہوں کے نہيں ہے اور واضح کيا کہ يہ تو صرف طبيعی معموالت کے حوالے سے تعجب ہے ، لٰہذاا ص
الُّون) ۔   سوا اپنے پر وردگار کی رحمت سے کون مايوس ہو گا ( قَاَل َوَمْن يَْقنَطُ ِمْن َرْحَمِة َربِِّہ ٕاِالَّ الضَّ

وہی گمراه کہ جنہوں نے خدا کو اچھی طرح نہيں پہچانا اور اس کی بے پاياں قدرت پر ان کی نگاه نہيں کی ۔ وه خدا کہ جو 
اک سے ايسا عجيب و غريب انسان پيدا کرتا ہے اور ناچيز نطفہ سے ايک بچہ وجود ميں التا ہے خرما کا خشک مشت خ
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درخت جس کے حکم سے پھل سے لدجاتا ہے اور جالنے والی ٓاگ جس کے حکم سے گلزار ہو جاتی ہے کون شخص ايسے
  پر وردگار کی قدرت ميں شک کرے يا اس کی رحمت سے مايوس ہو ۔

ال يہ بشا رت سننے کے ابراہيم (عليہ السالم) اس خيال ميں پڑ گئے کہ ان خاص حاالت ميں يہ فرشتے انھيں صرف بہر ح
بيٹے کی بشارت دينے نہيں ٓائے ، يقينا يہ کسی نہايت اہم کام پر مامور ہيں اور يہ بشارت تو ان کی ماموريت کا ايک پہلو ہے

ٰلہی ! بتأو کہ تم کس اہم ذمہ داری کے لئے بھيجے گئے ہو؟( قَاَل فََما َخْطبُُکْم ٔاَيُّھَا لٰہذا ان سے پوچھنے لگے : اے فرستادگان ا
  اْلُمْرَسلُوَن ) ۔

  انھوں نے کہا: ہم ايک گنہ گار قوم کے لئے بھيجے گئے ہيں ( قَالُوا ٕاِنَّا ٔاُْرِسْلنَا ٕاِلَی قَْوٍم ُمْجِرِميَن ) ۔
يم (عليہ السالم) جستجو اور تحقيق کے بارے ميں اپنی خو کی وجہ سے وه بھی چونکہ وه جانتے تھے کہ حضرت ابراہ

خصوصاً ايسے مسائل ميں اتنے جواب پر بس نہيں کريں گے ۔ لٰہذا انھوں نے فوراً مزيد فرمايا : يہ مجرم قوم لوط کے سوا 
، سوائے خاندان لوط کے کہ جسے ہالکت کوئی اور نہيں ہے ہم مامور ہيں کہ اس بے شرم ٓالوده قوم کو نيست و نابود کرديں

وھُْم ٔاَْجَمِعيَن ) ۔   سے بچا ليں گے ( ٕاِالَّ آَل لُوٍط ٕاِنَّا لَُمنَجُّ
کی تعبير تمام گھر والوں کے بارے ميں تھی يہاں تک کہ ان کی بيوی کہ جو “ ٓال لوط”کی تاکيد کے ساتھ “ اجمعين”ليکن 

(عليہ السالم) بھی اس ماجرے سے ٓاگاه تھے لٰہذا انھوں نے بالفاصلہ استثناء کرتے مشرکين کی ہم کار تھی اور شايد ابراہيم 
ہوئے کہا : سوائے اسکی بيوی کے کہ ہم نے طے کيا ہے کہ وه شہر ميں ره جانے والوں کے ساتھ فنا سے دو چار ہو گی 

  اور نجات حاصل نہ کر سکے گی ۔
  ِمْن اْلَغابِِريَن ) ۔( ٕاِالَّ اْمَرٔاَتَہُ قَدَّْرنَا ٕاِنَّھَا لَ 

 اور ہم نے مقدر کيا)، يہ تعبير اس طرف اشاره ہے کہ ہم اس سلسلے ميں خدا کی طرف سے ماموريت رکھتے ہيں ۔“ قدرنا”
فرشتوں کا حضرت ابراہيم (عليہ السالم)کا مالقات کرنا انھيں والدت اسحاق کی خوشخبری دينا اور اس طرح اس قوم لوط 

  3کے ذيل ميں تفصيل سے بحث کر چکے ہيں ۔ ٧۶تا ۶٩کرنا ان سب امور پر ہم سوره ہود کی ٓايات کے بارے ميں گفتگو 
..............  

۔اگر چہ مندر باالآيات ميں اس بات کی طرف اشاره نہيں کہ حضرت ابراہيم (عليہ السالم) نے پذيرائی کی اور مہمانوں نے کھانے کی ١
ميں مذکوره ٓايات کی  ٩ميں ہم پڑھ چکے ہيں يہی تھا ( تفسير نمونہ جلد  ٧٠اور  ۶٩ود کی ٓايہ طرف ہاتھ بڑھاياليکن جيسا کہ سوره ہ

  تفسير مالحظہ کيجئے )
سال تھی اور اسحاق  ٩٩۔بعض مفسرين نے کہا ہے کہ پہلے بيٹے اسماعيل کی پيدائش کے وقت حضرت ابراہيم عليہ السالم کی عمر 2

  سال تھے۔س ١١٢کی والدت کے وقت 
 فسير نمونہ جلد نہم ميں مالحظہ فرمائيے ۔۔ت3

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   77 - 61سوره حجر / آيه 

ا َجاَء آَل لُوٍط اْلُمْرَسلُوَن ۔۶١   ۔ فَلَمَّ
  ۔ قَاَل ٕاِنَُّکْم قَْوٌم ُمْنَکُروَن ۔۶٢
  ۔ قَالُوا بَْل ِجْئنَاَک بَِما َکانُوا فِيِہ يَْمتَُروَن ۔۶٣
  ۔َؤاَتَْينَاَک بِاْلَحقِّ َوٕاِنَّا لََصاِدقُوَن ۔۶۴
  َمُروَن ۔فَٔاَْسِر بِٔاَْھلَِک بِقِْطٍع ِمْن اللَّْيِل َواتَّبِْع ٔاَْدبَاَرھُْم َوالَيَْلتَفِْت ِمْنُکْم ٔاََحٌد َواْمُضوا َحْيُث تُؤْ  ۶۵
  اَلِء َمْقطُوٌع ُمْصبِِحيَن ۔۔ َوقََضْينَا ٕاِلَْيِہ َذلَِک ااْلَْٔمَر ٔاَنَّ َداِبَر ھَؤُ ۶۶
  ۔ َوَجاَء ٔاَْھُل اْلَمِدينَِة يَْستَْبِشُروَن ۔۶٧
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  ۔ قَاَل ٕاِنَّ ھَُؤاَلِء َضْيفِی فاَلَتَْفَضُحونِی ۔۶٨
  ۔ َواتَّقُوا هللاَ َوالَتُْخُزونِی ۔۶٩
  ۔ قَالُوا ٔاََولَْم نَْنھََک َعْن اْلَعالَِميَن ۔٧٠
  ٕاِْن ُکْنتُْم فَاِعلِيَن۔۔ قَاَل ھَُؤاَلِء بَنَاتِی ٧١
  ۔ لََعْمُرَک ٕاِنَّھُْم لَفِی َسْکَرتِِھْم يَْعَمھُوَن ۔٧٢
ْيَحةُ ُمْشِرقِيَن۔٧٣   ۔ فَٔاََخَذْتھُْم الصَّ
يل۔٧۴   ۔ فََجَعْلنَا َعالِيَھَا َسافِلَھَا َؤاَْمَطْرنَا َعلَْيِھْم ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّ
ِمين۔۔ ٕاِنَّ فِی َذلَِک آَليَاٍت لِْلمُ ٧۵   تََوسِّ
  ۔ َوٕاِنّھَا لَبَِسبِيٍل ُمقِيٍم۔٧۶
  ۔ ٕاِنَّ فِی َذلَِک آَليَةً لِْلُمْؤِمنِيَن۔٧٧

  ترجمہ
  
  ۔جس وقت (خدا کے) بھيجے ہوئے خاندان لوط کے پاس ٓائے ۔۶١
  ۔(لوط نے) کہاتم انجانے افراد ہو ۔۶٢
( کافر) شک و تردد کرتے تھے ( ہم عذاب پر مامور۔انھوں نے کہا : ہم تيرے پاس وہی چيز الئے جس کے بارے ميں وه ۶٣

  ہيں ) ۔
  ۔ہم تيرے پاس حقيقت مسلمہ الئے ہيں اور ہم سچ کہتے ہيں ۔۶۴
۔لٰہذا رات کے ٓاخرپہر اپنے گھر والوں کو ساتھ لے اور يہاں سے نکل پڑ۔تو ان کے پيچھے پيچھے چل تم ميں سے کوئی ۶۵

  ئے تمہيں کہا گيا ہے وه وہاں چلے جأو۔بھی پيچھے مڑ کر نہ ديکھے اورجہاں کے ل
  ۔اورہم نے لوط کو وحی کی کہ صبح کے وقت ان سب کی جڑ اکھاڑ پھينکی جائے گی ۔۶۶
۔(دوسری طرف)اہل شہر کو ان کے ٓانے کا پتہ چل گيا اور وه لوط کے گھر کی طرف ٓائے جبکہ وه ايک دوسرے ۶٧

  کوخوشخبری دے رہے تھے ۔
  مہمان ہيں ميری ٓابرو نہ گنوأو۔ ۔(لوط نے کہا يہ ميرے۶٨
  ۔ خدا سے ڈو اور مجھے شرمنده نہ کرو ۔۶٩
  ۔وه کہنے لگے: کہ کيا ہم نے تجھے دنيا والوں ( کے ادھر ٓانے ) سے روکا نہ تھا ۔٧٠
حت سے ۔اس نے کہا : اگر تم صحيح کا انجام دينا چاہتے ہو تو ميری بيٹياں حاضر ہيں ان سے شادی کرلو اور گناه کی قبا٧١

  بچو ) ۔
  ۔ تيری جان کی قسم ! وه اپنی مستی ميں سر گرداں ہيں او ر اپنی عقل و شعور گنوا بيٹھے ہيں ۔٧٢
  ۔ٓاخر کار طلوع ٓافتاب کے وقت (صاعقہ يا زمين کے زلزلے کی صورت ميں ايک ہولناک چنگھاڑنے انھيں گھيرليا ۔٧٣
وزبر کرديا )وه تہہ و با ال ہوگئے اور ہم نے ان پر پتھروں کی  ۔اس کے بعد ( ان کے شہرر اور ٓابادی کو ہم نے زير٧۴

  بارش فرمائی ۔
  ۔اس ( عبرت انگيز سر گذشت) ميں سمجھداروں کے لئے نشانياں ہيں ۔٧۵
  ۔اور ( قافلوں کے ) راستوں ميں ان کے ويرانے ہميشہ کے لئے بر قرار ہيں ۔٧۶
  ۔ ان ميں ايمانداروں کے واسطے نشانياں ہيں ۔٧٧

  تفسير 
  

  قوم لوط کے گنہ گاروں کا انجام 

گذشتہ ٓايات ميں ہم نے ان فرشتوں کی حضرت ابراہيم (عليہ السالم) سے مالقات کا حال پڑھا جو قوم ِ لوط پر عذاب کے لئے 
مامور تھے زير نظر ٓايات ميں ہم ان کے حضرت ابراہيم (عليہ السالم) کے پاس سے چلے ٓانے اورحضرت لوط کے پاس 

  نے کا حال پوچھيں گے۔آ 
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ا َجاَء آَل لُوٍط اْلُمْرَسلُوَن ) ۔   پہلے فرمايا گيا ہے :جس وقت فرستادگان الٰہی خاندان لوط کے پاس ٓائے ( فَلَمَّ
  ۔ ( قَاَل ٕاِنَُّکْم قَْوٌم ُمْنَکُروَن ) ۔“تم اجنبی لوگ ہو ”تو لوط نے ان سے فر مايا 

الم نے ان سے يہ بات اس لئے کہی کہ وه بہت خوبصورت نوجوانوں کی مفسرين کہتے ہيں کہ حضرت لوط عليہ الس
صورت ميں ان کے پاس ٓائے تھے اور ہوسکتا کہ ان کا ٓانا ٓاپ کے لئے ايک مشکل کا باعث بن جاتا ۔ايک طرف وه مہمان 

ھا اور اسی لئے سورٔه تھے محترم تھے اور ان کا ٓانا مبارک تھا اور دوسری ماحول انتہائی شرمناک اور مشکالت سے پر ت
کے الفاظ ٓائے ہيں يعنی يہ امر خدا کی طرف “ سیء بھم ”ہود کی ٓايات ميں يہی واقعہ جو کسی اور مناسبت سے ٓايا ہے وہاں

سے اس پيغمبر کے لئے سخت ناگوار تھا اور وه ان کے ٓانے سے پريشان ہوئے اور کہنے لگے کہ ٓاج کا دن بہت ہی سخت 
  ہے ۔

ے انھيں زياده دير انتظار ميں نہ رکھا اورصراحت کے ساتھ کہا کہ ہم تيرے پاس ايسی چيز لے کر ٓائے ہيں ليکن فرشتوں ن
جس جس ميں وه شک رکھتے تھے ۔ ( قَالُوا بَْل ِجْئنَاَک بَِما َکانُوا فِيِہ يَْمتَُروَن ) ۔يعنی ہم اس دردناک عذاب کے لئے مامور ہيں 

  کا ہے ليکن انھوں نے اسے کبھی بھی سنجيد گی سے نہيں ليا ۔کے بارے ميں تو انھيں تنبيہ کر چ
يعنی ہم اس بے ايمان اور “ اس کے بعد انھوں نے بطور تاکيد کہا : ہم تيرے لئے مسلم اور ناقابل ترديد حقيقت الئے ہيں 

  منحرف قوم کے لئے حتمی عذاب اور قطعی سزا لے کر ٓائے ہيں (َؤاَتَْينَاَک بِاْلَحّق) ۔
  َوٕاِنَّا لََصاِدقُوَن ) ۔“( نھوں نے مزيد تاکيد کے لئے کہا : ہم يقينا سچ کہہ رہے ہيں پھر ا

يعنی يہ قوم اپنے لوٹنے کے تمام راستے تباه کر چکی ہے اور ان کی شفاعت کا موقع اب باقی نہيں رہا يہ اس لئے کہ کہيں 
  عت کی اہليت نہيں رکھتے۔لوط ان کی سفارش کے لئے نہ سوچنے لگےں کہ يہ لوگ اب ہر گز شفا

نيز ضروری تھا کہ مومنين کا چھوٹا سا گروه ( کہ جو ان کی بيوی کے سوااہل خاندان پر مشتمل تھا) اس ہالکت انگيزی سے
بچ جائے لٰہذا انھوں نے حضرت لوط کو ضروری احکامات دئيے ، کہنے لگے : رات کے وقت جب يہ گنہ گار لوگ سو 

ں مست ہو جائيں تم اپنے خاندان کو لے کر شہر کے باہر نکل جأو( فَٔاَْسِر بِٔاَْھلَِک بِقِْطٍع ِمْن اللَّْيل) جائيں يا شراب و شہوت مي
تاکہ ان کی نگرانی کرسکو ان ميں سے کوئی پيچھے نہ ره جائے ( َواتَّبِْع ٔاَْدبَاَرھُْم “ليکن تم ان کے پيچھے پيچھے رہنا”۔

اور اسی مقام ( شام يا کوئی دوسرا عالقہ جہاں کے لوگ اس ٓالود گی سے پاک ہيں ) کی طرف چلے ”) ۔َوالَيَْلتَفِْت ِمْنُکْم ٔاََحدٌ 
  َواْمُضوا َحْيُث تُْؤَمُروَن) ۔“ ( جاؤ 

ہم نے لوط کو اس امر کی وحی کی کہ دِم صبح سب ”اس کے بعد گفتگوکا لب و لہجہ بدل جاتا ہے اور خدا تعالٰی فرماتا ہے
۔ يہانتک کہ ان ميں سے ايک فرد بھی نہيں بچے گا ۔ ( َوقََضْينَا ٕاِلَْيِہ َذلَِک ااْلَْٔمَر ٔاَنَّ َدابَِر ھَُؤاَلِء “ائے گی کی ريشہ کنی ہو ج
  َمْقطُوٌع ُمْصبِِحيَن ) ۔
  غور کيجئے گا ۔

جہ سے وہاں ره قرٓان اس واقعے کو يہيں چھوڑ کر ابتداء کی طرف لوٹتا ہے اور واقعے کا وه حصہ جو ايک مناسبت کيو 
گيا تھا کہ جس کا ہم بعد ميں ذکرکريں گے ، اسے بيان کرتے ہوئے کہتا ہے : شہر والوں کو جب لوط کے پاس ٓانے والے 

نئے مہمانوں کا پتہ چال تو وه ان کے گھر کی طرف چل پڑے ،راستے ميں وه ايک دوسرے کو خوشخبری ديتے تھے ( 
ِشُروَن ) ۔گمراہی کی شرمناک وادی مينبھٹکنے والے ان افرادکا خيال تھا کہ گويا نرمال ان کے ہاتھ ٓاگيا َوَجاَء ٔاَْھُل اْلَمِدينَِة يَْستَبْ 

  ہے خوبصورت اور خوش رنگ نوجوان اور وه بھی لوط کے گھر ميں ۔
م)کے گھرکی تعبير نشاندہی کرتی ہے کہ کم از کم شہر کے بہت سے لوگ ٹوليوں ميں حضرت لوط (عليہ السال“ اہل مدينہ ”

کی طرف چل پڑے۔ اس سے يہ امر واضح ہوتا ہے کہ وه کس حد تک بے شرم ، ذليل اور جسور تھے ۔ خصوصاً لفظ 
ايک دوسرے کو بشارت ديتے تھے)ان کی ٓالوگيوں کے گہرائی کی حکايت کرتا ہے کيونکہ يہ ايک ايسا “ ( يستبشرون”

ميں بھی بہت کم ديکھی ہو گی اور يہ عمل اگرکوئی انجام ديتا بھیشرمناک عمل ہے کہ شايد کسی نے ان کی نظير جانوروں 
ہے تو کم از چھپ چھپاکر اور احساس شرمندگی کے ساتھ ايسا کرتا ہے ، ليکن يہ بدکا ر کمينہ صفت قو،م کھلم 

  کھالايکدوسرے کو مبارک باد ديتی تھی ۔
اور مضطرب ہوئے انھيں اپنے مہمانوں کے بارے حضرت لوط عليہ السالم نے جب ان کا شور غل سنا تو بہت گھبرائے 

ميں بہت خوف ہوا کيونکہ ابھی تک وه نہيں جانتے تھے کہ يہ مہمان مامورين عذاب ہيں قادر وقاہر خدا کے فرشتے ہيں لٰہذا 
ِء َضْيفِی قَاَل ٕاِنَّ ھَُؤاَل “ وه ان کے سامنے کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے : يہ ميرے مہمان ہيں ،ميری ٓابرو نہ گنواؤ 

فاَلَتَْفَضُحونِی) ۔يعنی اگر تم خدا، پيغمبر اور جزاء اور سزا کے مسئلہ سے صرف نظر کرلو تو بھی کم از کم يہ انسانی مسئلہ 
ہے اور يہ بات تو سب انسانوں ميں چاہے مومن ہوں يا کافر ،موجود ہے کہ وه مہمانوں کااحترام کرتے ہيں تم کيسے انسان 

  بھی نہيں مانتے ہو ۔ اگر تمہارا کوئی دين نہيں تو کم ازکم ٓازاد انسان توبنو ۔ ہو کہ اتنی سی بات
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اس کے بعد ٓاپ نے مزيد کہا:ٓأو خدا سے ڈرو اور مجھے ميرے مہمانوں کے سامنے شرمسار نہ کرو( َواتَّقُوا هللاَ َوالَتُْخُزونِی)
  ١۔

ندگی کے معنی ميں استعمال ہونے لگا ۔ گويا لوط چاہتے در اصل دور کرنے کے معنی ميں ہے بعد ازاں شرم“ خزی”ليکن 
  تھے کہ ان مہمانوں کے سامنے مجھے شرمنده نہ کرو اور انھيں مجھ سے دور نہ کرو ۔

ليکن وه ، وه بہت جسور اور منہ پھٹ تھے بجائے اس کے وه شرمنده ہوتے کہ انھوں نے هللا کے پيغمبر لوط (عليہ السالم) 
ہے الٹا اس طرح سے پيش ٓائے جيسا لوط سے کوئی جرم سر زد ہو اہے انھوں نے زبان اعتراض دراز سے کيسا مطالبہ کيا 

کی اورکہنے لگے : کيا ہم نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ دنياوالوں کو اپنے ہاں مہمان نہ ٹھہرانا اورکسی کو اپنے ہاں نہ ٓانے 
  ۔دينا ( قَالُوا ٔاََولَْم نَْنھََک َعْن اْلَعالَِميَن ) 

  تم نے اس کی خالف ورزی کيوں کی اور ہمارے کہنے پر عمل کيوں نہ کيا ۔
يہ اس بناء پرتھا کہ يہ قوم انتہائی کم ظرف اور کنجوس تھی يہ لوگ ہر گز کسی کو اپنے ہاں مہمان نہيں ٹھہراتے تھے او ر 

کام بعض ٓانے والوں کے ساتھ اس اتفاق سے ان کے شہر قافلوں کے راستے ميں پڑ جاتے تھے کہتے تھے کہ انھوں نے يہ 
لئے کيا کہ کوئی ان کے ہاں ٹھہرے نہ ۔ ٓاہستہ ٓاہستہ ان کی عادت بن گيا لٰہذا جب حضرت لو ط کو شہر ميں کسی مسافر کے 
ٓانے کی خبر ہوتی تو اسے اپنے گھر ميں دعوت ديتے تاکہ وه کہيں ان کے چنگل ميں نہ پھنس جائے ان لوگوں کو جب اس 

لتا تو بہت سيخ پا ہوئے اور حضرت لوط (عليہ السالم) سے کھل کر کہنے لگے تمہيں کوئی حق نہيں پہنچتا کہ اب تمکا پتا چ
  کسی مہمان کو اپنے گھر لے جأو۔

مسافروں اور ايسے افراد کی طرف اشاره ہے جو اس شہر اور عالقے کے“ عالمين ”لٰہذا يوں لگتا کہ زير نظر ٓايت ميں لفظ 
  نہ تھے اور ان کا صرف وہاں سے گذر ہوتا تھا ۔رہنے والے 

بہرحال حضرت لوط (عليہ السالم) نے ان کی يہ جسارت اور کمينگی ديکھی تو انھوں نے ايک طريقہ اختيار کيا تاکہ انھيں 
 خواب غفلت اور انحراف و بے حيائی کی مستی سے بيدار کرسکيں۔ٓاپ نے کہا : تم کيوں انحراف کے راستے پر چلتے ہو

اگر تمہارا مقصد جنسی تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو جائز اور صحيح طريقے سے شادی کرکے انھيں پورا کيوں نہيں کرتے
،يہ ميری بيٹياں ہيں (ميں تيار ہو ں کہ انھيں تمہاری زوجيت ميں دے دوں )اگر تم صحيح کام انجام دينا چاہتے ہو تو اس کا 

  تِی ٕاِْن ُکْنتُْم فَاِعلِيَن) ۔راستہ يہ ہے ( قَاَل ھَُؤاَلِء بَنَا
اس ميں شک نہيں کہ حضرت لوط(عليہ السالم) کی تو چند بيٹياں تھيں اور ان افراد کی تعداد زياده تھی ليکن مقصد يہ تھا کہ 
ےان پر اتمام حجت کيا جائے اور کہاجائے کہ ميں اپنے مہمانوں کے احترام اور حفاظت اور تمہيں برائی کی دلدل سے نکالن

  کے لئے اس حد تک ايثار کے لئے تيار ہوں۔
سے مراد شہر کی بيٹياں ہيں اور روحانی باپ کے اعتبار سے انھوں نے سب کو “ھوء الء بناتی ’بعض نے يہ بھی کہا کہ 

  اپنی بيٹياں کہاں ہے ليکن پہلی تفسير اايت کے معنی کے زياده نزديک ہے ۔
م) يہ نہيں چاہتے تھے کہ اپنی بيٹياں گمراه مشرکين کی زوجيت ميں دے بغير کہے واضح ہے کہ حضرت لوط (عليہ السال

  ديں بلکہ ان کا مقصد تھا کہ ٓأو ! ايمان لے ٓأواور اس کے بعد ميں اپنی بيٹياں تمہارے عقد ميں دے دوں گا ۔
جذبہ باقی ہوتا تو کم ازليکن فسوس شہوت ،انحراف اور ہٹ دھرمی کے اس عالم ميں ان ميں ذره بھر بھی انسانی اخالق اور 

کم اس امر کے لئے کافی تھا کہ وه شرمنده ہوتے اورپلٹ جاتے مگر نہ صرف يہ کہ وه شرمنده نہ ہوئے بلکہ اپنے جسارت 
  ميں اوربڑھ گئے اور چاہا کے حضرت لوط (عليہ السالم) کے مہمانوں کی طرف ہاتھ بڑھائيں ۔

کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے :تيری جان اور زندگی کی قسم !وه اپنی مستی  اس مقام پر هللا تعالٰی روئے سخن رسول اسالم
  ميں سخت سر گرداں تھے ( لََعْمُرَک ٕاِنَّھُْم لَفِی َسْکَرتِِھْم يَْعَمھُوَن ) ۔

سورهٔ  ہود ميں اسی قسم کی بحث کے بعد ہے کہ فرشتوں نے اپنی مامويت سے پر ده اٹھايا اور حضرت لوط (عليہ السالم) 
  ے مخاطب ہوکر کہنے لگے :ڈرئيے نہيں يہ لوگ ٓاپ کو ئی تکليف نہيں پہنچاسکتے ۔س

ميں ہے کہ جب ان کی جسارت اور بڑھ گئی اور انھوں نے مہمانوں پر تجاوز کا مصمم اراده کرليا تو ان ٣٧سوره قمر ٓايہ 
  کی ٓانکھيں اندھی ہو گئيں ۔ قرٓان کے الفاظ ميں ۔

  نااعينھمولقد راو دوه عن ضيفہ فطمس
  (انھوں نے ان کے مہمانوں کے بارے ميں ناجائز خواہش کی تو ہم نے ان کی ٓانکھيں اندھی کرديں)

بعض روايت ميں ٓايا ہے کہ ايک فرشتے نے مٹھی بھر مٹی ان کے چہرے پر پھينک دی تو وه سب اندھے ہو گئے ( اور 
  چيختے چالتے پلٹ گئے ) ۔

 کی گفتگوانتہاء کو پہنچ جاتی ہے وه دو جچی تلی اور مختصر ٓايات ميں ان کا منحوس اس مقام پر اس قوم کے بارے ميں هللا
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انجام پڑ ے قاطع تباه کن اور عبرت انگيز صورت ميں بيان کرتا ہے اور کہتا ہے : ٓاخر کار طلوع ٓافتاب کے وقت وحشت 
ْيَحةُ ُمْشِرقِ    يَن) ۔ناک چنگھاڑ نے ان سب کو گھير ليا ( فَٔاََخَذْتھُْم الصَّ

ہوسکتا ہے کہ ايک عظيم صاعقہ يا وحشت ناک زلزلہ کی ٓاواز ہو ۔ بہر حال ايک بہت بڑی چنگھاڑ تھی ۔ اس کی “صيحہ”يہ
وحشت سے سب کے سب بے ہو ش ہو گئے يا مر گئے ۔ہم جاتے ہيں کہ ٓاواز کی لہريں جب ايک معين حد سے بڑھ جائيں 

سے بھی بڑھ جائيں تو انسان کو بيہوش کرديتی ہيں يا پھر موت کا سبب بن  تو تکليف ده اور وحشت ناک ہوتی ہيں اور اس
  جاتی ہيں يہاں تک کہ ہوسکتا ہے کہ وه عمارتوں کو تباه کرديں ۔

ليکن ہم نے اسی پر اکتفاء نہيں کی بلکہ ان کے شہر کو ہم نے بالکل زير و زبر کرديا اور عماتوں کے اوپر والے حصے 
  پر کردئے ( فََجَعْلنَا َعالِيَھَا َسافِلَھَا) ۔نيچے اور نيچے والے او

 ان کے لئے يہ عذاب بھی کافی نہ تھا ۔ اس پر ہم نے ان پر پتھريلے کنکروں کی بارش برسائی ( َؤاَْمطَْرنَا َعلَْيِھْم ِحَجاَرةً ِمنْ 
ی) ۔   ِسجِّ

اڑ سے نابود نہيں ہوئے تھے يا جو پتھروں کی يہ بارش ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لئے ہو جو اس وقت وحشت ناک چنگھ
اسی گر می و عذاب ميں مبتال نہيں ہوئے تھے يہ بھی ہوسکتا ہے کہ ناپاک اجساد اور ناپاک ٓاثار کو محو کرنے کے لئے ہو 

شہر کی يہ حالت ہو گئی تھی کہ پتھروں کی بارش کے بعد کوئی شخص اس عالقے سے گذرتا تو ٓاسانی سے باور نہيں 
  ہ کبھی اس عالقے ميں ايک شہر ٓاباد تھا ۔کرسکتا تھا ک

يہ تين عذاب ( وحشت ناک چنگھاڑ، شہر کا تہہ و باال ہونا اور پتھروں کی بارش ) کيوں تھے جبکہ ان ميں سے ہر ايک اس 
  قوم کو ہالک کرنے کے لئے کافی تھا ۔

ا يا دوسروں کے لئے عبرت کی خا طر هللايسا يا تو ان کے گناه کی شدت اور بے حيائی ميں ان کے جسور ہونے کی بناء تھ
  نے ان پر عذاب کو کئی گنا کرديا ۔؟

يہ وه مقام ہے جہاں قرٓان تربيتی اور اخالقی نتيجہ حاصل کرتے ہوئے کہتا ہے : اس واقعہ ميں باہوش لوگوں کے لئے 
ِمين) ۔   نشانياں ہيں ( ٕاِنَّ فِی َذلَِک آَليَاٍت لِْلُمتََوسِّ

ت و دانائی کی وجہ سے ہو ، عالمت سے واقعہ ہر اشارے سے حقيقت اور ہر نکتے سےاہم تربيتی جو اپنی خاص فراس
  2مطلب اخذ کرليتے ہيں ۔ 

“( قافلوں اور راه گيروں کے لئے ہميشہ برقرار ہيں ”ليکن يہ تصور نہ کريں کہ ان کے ٓاثار بالکل ختم ہو گئے ہيں ۔ نہيں 
  َوٕاِنّھَا لَبَِسبِيٍل ُمقِيٍم) ۔

گر تم باور نہيں کرتے تو اٹھ کھڑے ہواور ان تباه حال شہروں کے ويرانوں کو جاکر ديکھو کہ جو شامکے ايک راستے ا
مدينہ جانے والوں مسافروں کے لئے موجود ہےں ، ديکھو اور ان ميں غور کرو، عبرت حاصل کرو، خدا کی طرف پلٹ ٓأو 

  ں سے پاک کرلو ۔راه توبہ اختيار کرواور اپنے قلب و روح کو غالظتو
تاکيد مزيد کے لئے اور اہل ايمان کو اس عبرت انگيز داستان ميں غورو فکر کی دعوت ديتے ہوئے فرماتا ہے : اس واقعہ 

  ميں اہل ايمان کی نشانياں ہيں ( ٕاِنَّ فِی َذلَِک آَليَةً لِْلُمْؤِمنِيَن) ۔
  ڑھے اور اس سے عبرت حاصل نہ کرے ۔کيسے ممکن ہے کہ کوئی صاحِب ايمان يہ ہالدينے واال واقعہ پ

سے کيا مراد ہے ، اس گناه گار قوم پر پتھروں کی بارش کيوں برسی؟ان کے شہر تہ و باال کيوں ہوئے ،نزول “ سجيل ”
عذاب صبح کے وقت کيوں ہوا ؟ خاندان لوط سے کيوں کہا گيا کہ پلٹ کر نہ ديکھيں اور قوم لوط کا اخالق ان سب امور کے 

  ہود کی تفسير ميں ہم کافی بحث کرچکے ہيں ۔لئے سوره 
  ص تا ص ( اردو ترجمہ مالحظہ کيجئے ) ٩(تفسير نمونہ جلد 

  چند اہم نکات 
  

  سے کيا مراد ہے ؟ “ قطع من الليل ”۔ ١

  رات کی تاريکی کے معنی ميں ہے ۔“قطع”سے کيا مراد ہے ؟: “ قطع من الليل ”۔ ١
  ہيں : مرحوم طبرسی مجمع البيان ميں کہتے

  کی جمع ہے لٰہذا مذکوره باال ٓايت ميں اس سے مراد رات کا زياده حصہ ہے ۔“ قطعة“”قطع”گويا 
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  معنی ميں ہے او ر مفرد ہے ۔“ قطعة“ ” قطع” ليکن مفردات ميں راغب کے بقول معلو م ہوتا ہے کہ 
يں ہے ، شايد يہ تفسير قرٓان کی البتہ بہت سے مفسرين کے بقول يہ لفظ رات کے ٓاخری حصہ اور وقت سحر کے معنی م
  بعض دوسری ٓايات کی بناء پرہے کہ جو صراحت سے ٓاِل لوط کے بارے ميں کہتی ہيں ۔

  نجينا ھم بسحر
  )٣۴ہم نے انھيں وقت سحر نجات دی (قمر

ستیيعنی اس وقت کہ جب شہوت پرست ٓالوده دامن لوگ خواب غفلت ميں ڈوبے ہوئے تھے ، شراب ، غرور اور شہتی کی م
ان کے وجود ميں چھائی ہوئی تھی اور ٓال لوط کے شہر سے نکلنے کے لئے فضا بالکل ساز گار تھی پس وه نکل کھڑے 

  ہوئے ۔
تعجب کی بات يہ ہے کہ انھی تباه کرنے والی سزا اور عذاب کی ابتداء بھی دم ِصبح طلوع ٓافتاب کے وقت ہوئی شايد يہ وقت 

لوط (عليہ السالم) کے گھر پر يورش کرنے والے سب اندھے ہوگئے اور گھروں  اس لئے منتخب کيا گيا کہ جب حضرت
کے لوٹ گئے تو ممکن تھا وه کچھ نہ کچھ سوچ ميں پڑ جائيں ،لٰہذا رات انھيں مہلت کے طور پر دی گئی کہ شايد وه تو بہ 

  کرليں اور تالفی کا راستہ اختيار کريں ۔
لوگ جب گھرو ں کو لوٹ گئے تو ان ميں سے بعض نے قسم کھائی کہ ہم صبح بعض روايات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وه 

خاندان ِلوط (عليہ السالم)کے کسی فرد کو زنده نہيں چھوڑيں گئے ، ليکن اس سے پہلے کہ وه اس سلسلے ميں کوئی اقدام 
  )٣٨۵صفحہ  ٢کرتے ، عذاب ِ اٰلہی نے انھيں کاٹ کردکھ ديا ۔( نور الثقلين جلد 

  کی تفسير “واحيث تٔومرونوامض”۔٢
کی تفسير :ہم بتا چکے ہيں کہ فرشتوں نے خاندان لوط کو نصيحت کی کہ ٓاخر شب اس عالقے کی “وامضواحيث تٔومرون”۔٢

  طرف چلے جائيں جہاں کا تمہيں حکم ديا گياہے ۔
مفسرين نے بہت سی اس جگہ کے بارے ميں ٓايات قرٓان اس سے زياده وضاحت نہيں ہے يہی وجہ ہے کہ اس بارے ميں 

  مختلف باتينکی ہيں۔
  بعض نے کہا ہے کہ ان سے کہا گيا کہ سر زمين شام کی طرف چلے جائيں کہ جہاں کاماحول نسبتاً پا ک تھا ۔

  بعض نے کہا کہ فرشتوں نے ايک خاص بستی کا ذکر اور انھيں نصيحت کی کہ وہاں چلے جائيں ۔
کيا گيا ہے کہ وه اپنے راستے کے لئے ايک طرح کی الٰہی ہدايت او ر حقيقی تفسير الميزان ميں اس جملے سے يہ استفاده 

  راہنمائی رکھتے تھے اور وه اس کے مطابق چلے ۔

  کے درميان واسطہ “ مومن ”اورر“ متوسم ” ۔٣
وم لوط کے کے درميان واسطہ: مندرجہ باال ٓايات ميں ہم ديکھا ہے کہ کبھی فرماياگيا ہے کہ ق“ مومن ”اورر“ متوسم ” ۔٣

کے لئے ۔ ان دونوں تعبيروں “ مٔومنين ” کے لئے نشانياں ہيں اور کبھی ارشاد ہوتا ہے “ متوسمين ”عبرت انگيز انجام ميں 
يعنی صاحب فراست ، فوراً بات کی تہہ تک پہنچ “ متوسم“” مومنين ”کے درميان ہم ٓاہنگی دکھائی ديتی ہے وه يہ کہ حقيقی 

  ار ہوتے ہيں ۔جانے والے اور بہت سمجھد
کی تفسير “ ان فی ٰلک اٰل ٰية للمتوسمين ”” ايک ر وايت ميں امام باقر عليہ السالم سے منقول ہے کہ ٓاپ(عليہ السالم) سے 

  کے بارے ميں پوچھا گيا تو ٓاپ (عليہ السالم) نے فرمايا :
  اس سے مراد امت اسالمی ہے ۔

  اس کے بعد مزيد فرمايا:
  راسة المٔومن ، فانہ ينظر بنور هللا عز وجلقال رسول هللا : اتقوا ف

  1رسول هللا نے فرمايا: مومن کی فرست سے ڈرو کيونکہ وه نور الٰہی سے ديکھتا ہے ۔ 
  امام صادق عليہ السالم نے فرمايا:

  ۔)٢٣صفحہ  ٣متوسمين ٓائمہ ہيں ۔( نور الثقلين جلد 
  حضرت امير المومنين عليہ السالم سے منقول ہے :

صفحہ  ٣متوسم تھے ، ان کے بعد ميں ہوں اور ميرے بعد ميری اوالد اور ذريت سے امام ہيں ۔ (نور الثقلين جلد  رسول اکرم
  ۔) ٢٣
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..............  

  ۔٢٣صفحہ  ٣۔ نور الثقلين جلد ١

  ۔ شہوت و غرور کی مستی ۴

اں بھی پيدا ہوتی ہيں ان ميں ۔ شہوت و غرور کی مستی ؛ اگر چہ شراب کی مستی مشہور ہے ليکن شراب سے باالت مستي۴
سے مقام و منصب ، شہرت اور خواہش نفسانی کی مستی ہے ۔ مذکوره باالٓايات ميں ہم نے پڑھا ہے کہ هللا تعالٰی اپنے پيغمبر 

کی جان کی قسم کھاکر کہتا ہے کہ يہ لوگ اپنی مستی ميں سر گرداں اور انتہائی واضح راه نجات بھی انھيں سجھائی نہيں 
۔ معاملہ يہاں تک جاپہنچا ہے کہ حضرت لوط (عليہ السالم) جيسے اپنی بيٹياں ان کے نکاح ميں دينے کو تيار ہوجاتے ديتی 

ہيں تاکہ وه اپنی نفسانی خواہشات حال ل و مشرو ع طر يقے سے پو را کر سکيں اور ٓالودگٔی گناه اور شرمناک زندگی سے 
  ٹھکراديتے ہيں ۔نجات پا سکينليکن وه پھر بھی ان کی بات کو 

ضمنی طور يہ پيغمبر بزرگوار ہميں يہ سبق ديتے ہيں کہ مفاسد کو روکنے کے لئے صرف نفی پر بس نہ کی جائے بلکہ 
اثبات کا بھی سہارا ليا جائے يعنی انسان کے فطری تقاضے صحيح طور پر پورے ہونے چاہئيں تاکہ وه خرابی کی طرف 

فراد ايسے تھے جن پر يہ مثبت طريقہ اثر انداز نہ ہوا ليکن عام طور پر يہ طريقہ بہت مائل نہ ہو ں اگر قوم لوط کے فاسد ا
  موثر ہوتا ہے ۔

جب ہم غلط اور غير صحيح سرگرميوں کو روکنا چاہيں تو پہلے ہميں لوگوں کے لئے صحيح اور درست سر گرمياں فراہم 
  کرنا چاہئيں ۔

ضرت لوط (عليہ السالم) جيسے بااستقامت پيغمبر تقريباًتيس سال اس يہ امر جاذب نظر ہے کہ بعض روايات ميں ہے کہ ح
پست اور کمينہ خصلت قوم ميں پيدا کرتے رہے ليکن ان کے گھر والوں کے کوئی ان پر ايمان نہ اليا (اور اس ميں بھی ان 

  1کی بيوی مستثنٰی ہے )
ميں جن ميں انسان ايک گھنٹہ بھی زندگی گذارے يہ تمام استقامت کس قدر پر شکوه ہے وه بھی ايسے کمينہ خصلت لوگوں 

  تو عاجز ٓاجائے اور کس قدر تکليف ده ہے وه ايسی بيوی کے ساتھ زندگی گذارنا ۔
  ميں ہے :٣۵،٣۶سوره ذاريات کی ٓايہ 

  فاخرجنا من کان فيھا من المٔومنين فماوجدنا فيھا غير بيت من المسلمين
افراد کو نکال لے گئے جو ايمان الئے تھے ليکن وہاں ايک اہل ايمان خاندان  ہم نزول بال سے پہلے اس زمين سے ان تمام

  کے عالوه کوئی موجود نہ تھا ۔
يہاں بھی واضح ہو جاتا ہے کہ خدائی عذاب کبھی بھی خشک اور تر دونوں کو نہيں جالتا يہاں تک کہ اگر ايک سچا مومن 

  جات بخشتا ہے ۔اور احساس ذمہ داری رکھنا واال مومن ہوتو اسے بھی ن
..............  

 ۔٣٨٢صفحہ  ٣۔ نور الثقلين جلد ١

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   84 - 78سوره حجر / آيه 

  َوٕاِْن َکاَن ٔاَْصَحاُب ااْلَْٔيَکِة لَظَالِِميَن ۔ ٧٨
  ۔ فَاْنتَقَْمنَا ِمْنھْم َوٕاِنَّھَما لَبِإَِماٍم ُمبِيٍن ۔٧٩
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  ۔ َولَقَْد َکذََّب ٔاْصَحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَسلِيَن ۔٨٠
  ۔ َوآتَْينَاہُْم آيَاتِنَا فََکانُوا َعْنھَا ُمْعِرِضيَن ۔٨١
  ۔َوَکانُوا يَْنِحتُوَن ِمْن اْلِجبَاِل بُيُوتًا آِمنِيَن ۔) ٨٢
ْيَحةُ ُمْصبِِحيَن ۔٨٣   ۔ فَٔاََخَذْتھُْم الصَّ

  ترجمہ
  
  ۔اصحاب ايکہ (سرسبز مين والے شعيب کی قوم)يقينا ستمگر قوم تھی ۔٧٨
  انتقام ليا اور ان دونوں قوم (ثمود اور اصحاب ايکہ) کے تباه شده شہر سر را ه ٓاشکار ہيں ۔ ۔ہم نے ان سے٧٩
  ۔اصحاب الحجر(قوم ثمود)نے مرسلين کی تکذيب کی ۔٨٠
  ۔ہم نے ان کے لئے اپنی ٓايات بھيجيں ليکن انھوں نے اس سے روگردانی کی ۔٨١
  اشتے تھے ۔۔ وه پہاڑوں کے اندر اپنے امن و امان والے گھر تر٨٢
  ۔ليکن ٓاخر کا(ہالکت ٓافرين )چنگھاڑ نے صبح کے وقت انھيں ٓاگھيرا ۔٨٣
  ۔اور جو کچھ وه حاصل کرچکے تھے عذاب الٰہی سے نجات کے لئے ان کے کام نہ ٓايا ۔٨۴

  تفسير 

  دو ظالم قوموں کا انجام 
کہ اگيا ہے اور “ اصحاب االيکہ ” ايک کو ان ٓايات ميں قرٓان دو گذشتہ اقوام کی سر گذشت کی طرف اشاره کرتا ہے

ان ميں گذشتہ ٓايات قوم لوط کے بارے ميں جو عبرت انگيز مباحث ٓائی ہيں انکی تکميل کی گئی “ اصحاب الحجر” دوسری
  ١َن ) ۔ہے پہلےارشاد ہوتا ہے :يقينا اصحاب ايکہ ظالم اور ستمگر لوگ تھے( َوٕاِْن َکاَن ٔاَْصَحاُب ااْلَْٔيَکِة لَظَالِِمي
  اور ہم نے ان سے انتقام ليا اور ان کی ستم گريوں اور سرکشيوں پر انھيں عذاب ديا ( فَاْنتَقَْمنَا ِمْنھْم) ۔

ان لوگوں کا عالقہ اور قوم لوط کہ جس کی داستان گزرچکی ہے ، کی سر زمين تمہارے راستے ميں واضح طورپر موجود 
  ۔ہے (َوٕاِنَّھَما لَبِإَِماٍم ُمبِيٍن ) 

  پس ٓانکھيں کھولو ان کا انجام ديکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو ۔
..............  

ہے اور تقدير ميں اس طرح ہے (انہ کان اصحاب االيکة “ مخففہ”سے “مثقلہ ”اس آيت ميں شرطيہ نہيں ہے بلکہ “ ان ”۔لفظ ١
  لظالمين )

  اصحاب ايکہ کون ہيں ؟

“ اصحابااليکہ”کا معنی ہے باہم جڑے ہوئے درخت يا جنگل اور “ ايکہ ” يں کہ بہت سے مفسرين اور ارباب لغت کہتے ہ
  وہی قوم شعيب ہے جو حجاز و شام کے درميان سر سبز و شاداب زمين پر ٓاباد تھی ۔

ان کی زندگی بہت خوشحال تھی ان کے پاس فراوان دولت تھی اسی لئے انھيں غفلت و غرور نے گھير ليا ، خاص طور پر و
فروشی اور فتنہ و فساد ميں مبتال ہو گئے ، حضرت شعيب عليہ السالم جيسے عظيم پيغمبر نے انھيں متنبہ کيا اور توحيد ه کم

و راه حق کی دعوت دی ليکن جيسا کہ ہم نے سوره ہود کی ٓايات ميں ديکھا ہے انھوں نے حق کے سامنے سر تسليم خم نہ 
ست و نابود ہو گئے کئی روز تک وه نہايت سخت گرمی کا شکار رہے ، ٓاخری کيا اور ٓاخر کار دردناک عذاب کے ذريعہ ني

روزبادلوں کے جھنڈ کے جھنڈ آسمان پر چھا گئے اور انھوں نے بادل کے سائے ميں پناه لی ليکن ايک زبر دست بجلی زمين
  پر ٹوٹ پڑی اور ظالموں کو نيست و نابود کرگئی ۔

ختوں سے بھری ہوئی زمين والے ) اس لئے کہا ہے کہ وه چاہتا ہے کہ يہ سب نعمتيں در“ ( اصحاب االيکہ ”شايد قرٓان نے 
ہم نے انھيں بخشی تھيں ۔ اس کے باوجود انھوں نے شکران ِ نعمت کے بجائے کفران ِ نعمت کيا اور ظلم و ستم کی 

  بنيادرکھی اور صاعقہ نے انھيں اور ان کے درختوں کو ختم کرديا ۔
کے ذيل ميں حضرت شعيب (عليہ السالم) کے حوالے سے  ١٩٠تا ١٧۶د تفصيل سورهٔ  شعراء کی ٓايہ ان کے حاالت کی مزي

  ٓائے گی ۔
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دونوں کی طرف “ اصحاب االيکہ” ہم نے انھيں سزا دی ) قوم لوط اور “ ( فانتقمنامنھم ” ضمناً توجہ رہے کہ ہوسکتا ہے
  ہے ۔اشاره ہو کيونکہ اس جملے کے بعد فوراً يہ عبارت ٓائی 

  “و انھما لبامام مبين ”
  ان دونوں کا عالوه تمہارے سامنے ٓاشکار ہے ۔

کی يہی تفسير مشہور ہے کہ يہ شہر لوط اور اصحاب االيکہ کے شہر کی طرف اشاره ہے “و انھما لبامام مبين ”
نے کے معنی ميں ہے  سے ليا گيا ہے جو قصد کر“ ام ”کے معنی ميں ہے ۔( کيونکہ يہ ماده “ جاده” اور“ راستہ“”امام”

  اور کيونکہ انسان مقصدتک پہنچنے کے لئے راستوں سے گذرتا ہے ) ۔
سے مراد لوح محفوظ ہے اس کے لئے انھوں نے سور ٔه ٰيس کی ٓايہ “ امام مبين ”بعض نے يہ احتمال بھی ذکر کيا ہے کہ 

قرٓان چاہتا ہے کہ لوگوں کو درِس عبرت دے  کو قرينہ کے طور پر پيش کيا ہے ليکن يہ احتمال بہت ہی بعيد ہے کيونکہ ١٢
  اور يہ دونوننام لوح ِ محفوظ ميں ہوں تو لوگ ان سے اثر لے سکتے ہيں ۔

جبکہ يہ شہر قافلوں اور پاس سے گذرنے والے مسافروں کے راستے ميں ہوں تو ان پر گہرا اثر مرتب کرسکتے ہيں وه 
ان کا عبرت ميں دل اپنی آنکھوں سے ديکھے اور اس ٓافت زده زمين  ايک لمحہ کے لئے وہاں رک جائيں ،غور و فکر کريں

کو ٓائينہ عبرت سمجھے کبھی قوم لوط کی سرمين کے پاس اور کبھی اصحاب ايکہ کے عالقے کے نزديک اور ٓاخر ان کے 
  انجام پر ٓانکھيں سے سيالب ِاشک بہائيں ۔

نامی عالقے ميں رہتی تھی ، بہت خوش حال تھی ۔ ان کے تو يہ وہی سر کش قوم ہے کہ جو حجر “ اصحاب الحجر”رہے 
عظيم پيغمبر حضرت صالح عليہ السالم ان کے ہديت کے لئے مبعوث ہوئے ۔ ان کے بارے ميں قرٓان کہتا ہے : اصحاب 

  حجر نے خدا کے بھيجے ہؤوں کی تکذيب کی ( َولَقَْد َکذََّب ٔاَْصَحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَسلِيَن) ۔
رے ميں يہ شہر کہاں واقع ہے ، بعض مفسرين اور مورخين نے لکھا ہے کہ يہ شہر مدينہ اور شام کے درميان اس کے با

  کے جنوب ميں پڑتا تھا ، اور تقريبا ً اس کا کوئی اثر نشان باقی نہيں ہے ۔“ تيمہ” ميں “ وادی القریٰ ” قافلوں کی راه ميں 
تجارتی شہروں ميں سے تھا يہ شہر اتنا اہم تھا کہ بطلميوس نے تجارتی کہتے ہيں کہ يہ شہر گزشتہ زمانے ميں عربوں کے 

  لکھا ہے ۔“ حجری”شہروں ميں لکھا ہے اور روم کے معروف جغرافيہ دان پلين نے اس کا نام 
 لشکر طرف کی تبوک لئے کے مقابلے کے روم لشکر نے ملسو هيلع هللا ىلصايک روايت ميں ہے کہ ہجرت کے نويں سال جب رسول 

  :يا فرما اور کيا منع نے ملسو هيلع هللا ىلصاسالم اس مقام پر ٹھہر نا چاہتے تھے ،پيغمبر اکرم  مجاہد تو کی کشی
  1۔ تھا ہوا نازل الٰہی عذاب پر جس ہے عالقہ کا ثمود قوم وہی يہ
 لوط ◌ِ  قوم اور شعيب ◌ِ  ،قوم نوح ◌ِ  قوم طرح اسی اور(  ميں بارے کے الحجر اصحاب قرٓان کہ ہے توجہ قابل بھی نکتہ يہ

ميں بالترتيب اور ديگرگزشتہ قوموں کے بارے ميں ) کہتا ہے ١۶٠، اور ،١٢٣، ١٠۵ورٔه شعراء کی ٓايات ش ميں بارے کے
حاالنکہ ظاہراً ان کے پاس ايک سے زياده پيغمبر نہيں ٓائے او ر انھوں نے صرف“ پيغمبروں کی تکذيب کی ” کہ انھوں نے 

  اسی کی تکذيب کی تھی ۔
انبياء کا پرگرام اورہدف اس طرح سے ايک دوسرے سے پيوستہ تھا کہ ان ميں سے ايک کی يہ تعبير شايد اس بناء پر ہو کہ 
  تکذيب ان سب کی تکذيب تھی ۔

بعض نے يہ احتمال بھی ذکر کيا ہے کہ ان قوموں کے کئی پيغمبر تھے جن ميں سے ايک زياده معروف تھا ليکن پہلی تفسير
  زياده صحيح معلوم ہوتی ہے ۔

حاب الحجر کے بارے ميں اپنی گفتگوجاری رکھتے ہوئے کہتا ہے : ہم نے ان کے لئے اپنی ٓايات بھيجيں بہر حال قرٓان اص
  ليکن انھوں نے روگردانی کی ( َوآتَْينَاہُْم آيَاتِنَا فََکانُوا َعْنھَا ُمْعِرِضيَن ) ۔

  ڈالنے کے لئے بھی تيار نہيں تھے۔ منھ پھير نا)نشاندہی کرتا ہے کہ وه ان ٓايات کو سننے يا ان پر نگاه“ ( اعراض”لفظ
اپنے لئے پہاڑوں ميں امن کے گھر ” جبکہ اس کے برعکس اپنی دنياوی زندگی کے کاموں ميں اس قدر سخت گوش تھے 

  (َوَکانُوا يَْنِحتُوَن ِمْن اْلِجبَاِل بُيُوتًا آِمنِيَن ) ۔“ تراشتے تھے 
ا نيز يہ کہ ان کامادی تمدن ترقی يافتہ تھا جبھی تو وه پہاڑو ميں اپنے يہ بات نشاندہی کرتی ہے کہ ان کا عالقہ کوہستانی تھ

  لئے امن کے گھر تراشتے تھے کہ جو طوفانوں ،سيالبوں بلکہ زلزلوں تک کا مقابلہ کر سکتے تھے ۔
بارے ميں عجيب بات يہ ہے کہ انسان دنيا کی چند روزه زندگی کے لئے اتنے محکم کام کرتا ہے ليکن اپنی ابدی زندگی کے 
  اس قدر تساہل سے کام ليتا ہے کہ خدا کی بات سننے اور اس کی ٓايات پر نظر ڈالنے کے لئے بھی تيار نہيں ہوتا ۔

کا قانون “اصلح الٰہی “ انتخاب ”تواب ايسی قوم کے بارے ميں کيا توقع کی جا سکتی ہے سوائے اس کے کہ ان کے لئے 
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ی طرح فاسد و مفسد ہو چکی ہيں انھيں جينے کا حق نہ ديا جائے اور تباه کن حرکت ميں ٓائے اور ايسی قوموں کو جو پور
  عذاب کے ذريعے انھيں نابود کرديا جائے۔

ْيَحةُ ُمْصبِِحيَن ) ۔   اسی لئے قرٓان کہتا ہے :ٓاخر کار ٓاسمانی چيخ نے دم ِصبح انھيں ٓاليا ( فَٔاََخَذْتھُْم الصَّ
ان کے گھروں ميں ٓاگری يہ اس قدر تباه کن اور وحشت ناک تھی کہ اس نے ان کے يہ چيخ بجلی کی ہولناک ٓاواز تھی جو 

  ہے ۔ ١٣بے جان جسموں کو زمين پر پھينک ديا اس بات کی شاہد سوره حم سجده کی ٓايہ 
  فاعرضوا فقل انذرتکم صاعقة مثل عاد و ثمود

  وں بجلی قوم عاد و ثمود پر گری ۔يہ کفارمنھ پھيريں تو کہہ دو کہ ميں تمہيں ايسی بجلی گرنے سے ڈرتا ہ
ان کے فلک بوس پہاڑ ، امن و امان کے گھر ، اس سر کش قوم کے طاقتور جسم اور ان کی بہت زياده دولت و ثروت کوئی 
چيز بھی عذاب الٰہی کے سامنے ٹھہر نہ سکی ۔ لٰہذا ان کی داستان کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے : جو کچھ ان کے ہاتھ ميں تھا 

  نھيں عذاب ِ الٰہی سے بچا نہ سکا ( فََما ٔاَْغنَی َعْنھُْم َما َکانُوا يَْکِسبُوَن ) ۔وه ا
ميں ان کے حاالت زياده تفصيل کے ساتھ بيان کئے گئے ہيں جو انشاء هللا ان ٓايات کی  ١۵٨تا  ١۴١سورٔه شعراء ميں ٓايہ 
  تفسير ميں ٓائيں گے ۔

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

 ۔٢٩٢ص۔اعالم القرٓان خزائلی ١

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   91 - 85سوره حجر / آيه 
  

َماَواِت َوااْلَْٔرَض َوَما بَْينَھَُما ٕاِالَّ بِاْلَحقِّ َوٕاِنَّ السَّاَعةَ آَلتِيَةٌ فَاْصفَْح الصَّ ٨۵   ْفَح اْلَجِميَل۔۔ َوَما َخلَْقنَا السَّ
  ۔ ٕاِنَّ َربَّک ھَُو اْلَخالَُّق اْلَعلِيُم۔٨۶
  ۔ َولَقَْد آتَْينَاَک َسْبًعا ِمْن اْلَمثَاِنی َواْلقُْرآَن اْلَعِظيَم۔٨٧
  َن۔ْؤِمنِي۔ الَتَُمدَّنَّ َعْينَْيَک ٕاِلَی َما َمتَّْعنَا بِِہ ٔاَْزَواًجا ِمْنھُْم َوالَتَْحَزْن َعلَْيِھْم َواْخِفْض َجنَاَحَک لِْلمُ ٨٨
  ۔ َوقُْل ٕاِنِّی ٔاَنَا النَِّذيُر اْلُمبِيُن۔٨٩
  ۔ َکَما ٔاَْنَزْلنَا َعلَی اْلُمْقتَِسِميَن ۔٩٠
  ۔ الَِّذيَن َجَعلُوا اْلقُْرآَن ِعِضيَن۔٩١

  ترجمہ
  
 ۔ جوکچھ ٓاسمانوناورزمين ميں ہے اورجو کچھ ان کے درميان ہے اسے ہم نے بغير حق کے پيدا نہيں کيا اوروعده کی٨۵

گھڑی ( قيامت ) يقينا ٓاکے رہے گی ان دشمنوں سے اچھی طرح صرِف نظر کر( اور انھيں ان کی نادانيوں پر مالمت نہ کر) 
  ۔

  ۔ تيرا پروردگار پيدا کرنے واال ٓاگاه ہے ۔٨۶
  ۔ ہم نے تجھے سوره حمد اور قرٓان عظيم ديا ہے ۔٨٧
دی ) نعمتيں دی ہيں ان پر ہر گز نگاه نہ ڈال اور جو کچھ ان کے ۔ ( لٰہذا )ان ( کفار) ميں سے کچھ گروہوں کو جو ( ما٨٨

  پاس ہے اس پر غمگين نہ ہو اور اپنے پرو بال مومنين کے لئے جھا دے۔
  ۔اورکہہ دوے کہ ميں واضح ڈرانے واالہوں ۔٨٩
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  يا ہے ۔۔( ہم ان پر عذاب نازل کريں گے ) جيسے ہم نے ( ٓايات الٰہی کو ) تقسيم کرنے والوں پر نازل ک٩٠
۔ وہی لوگ جنہوں نے قرٓان کو تقسيم کرديا ہے ( جو کچھ ان کے مفاد ميں تھا قبول کرليا ہے اور جو کچھ ان کی ہواو ٩١

  ہوس کے خالف تھا اسے ترک کردياہے) ۔

  تفسير 

  تقسيم او ر نکتہ چينی کرنے والے: 
صيبت ميں گرفتار رہا ہے ۔ دوسرے لفظوں ميں وه مبداء انسان ہميشہ سے ايک صحيح ٓائيڈيا لوجی اور عقيده نہ ہو نے کی م

و معاد کے نظريے کاپابند نہيں رہا ، قوم لوط ، قوم شعيب اور قوم ِ صالح جيسی قوميں کہ جو اس ابتالء ميں گرفتار تھيں کے
يت ميں ان دونوں حاالت تفصيل سے بيان کرنے کے بعد اب قرٓان مسئلہ توحيد اور معاد کی طرف لوٹتا ہے اور ايک ہی آ 

امور کی طرف اشاره کرتا ہے جو کچھ ٓاسمان و زمين ميں ہے اور جو کچھ ان کے درميان ہے اسے ہم نے بغير حق کے 
) ۔ان پر جو نظام حاکم ہے وه بھ ن کا مقصد ی حق ہے اور اپيدا نہيں کيا ( َوَما َخلَْقنَا السََّماَواِت َوااْلَْٔرَض َوَما بَْينَھَُما ٕاِالَّ بِاْلَحقِّ

تخليق بھی حق ہے لٰہذا يہ عجيب و غريب نظم و نسق اور دقيق و منظم ٓافرينش دانا و توانا خالق پر واضح دليل ہے کہ وه 
بھی حق ہے بلکہ حقيقت ِ حق وہی ہے اور ہر حق اسی وقت تک حق ہے جب تک اس کے وجود ِ بے پاياں کےسا تھ ہم ٓاہنگ

  اسے تعلق نہيں رکھتا وه باطل و فضول ہے ۔ ہے اور جو کچھ اس کے سوا ہے اور
يہ توحيدکے بارے ميں تھا ۔ اس کے بعد معاد اور قيامت کے بارے ميں فرمايا گياہے ۔وعده کی گھڑی ( قيامت)ٓاخر کار ٓاکے 

  رہے گی ( َوٕاِنَّ السَّاَعةَ آَلتِيَةٌ) ۔اگر چہ دير سے ٓائے ، ٓاخر کار ضرور ٓائے گی ۔
جملہ دوسرے جملے کی دليل کے طورپر ہو کيونکہ يہ وسيع و عريض جہان تبھی حق ہو گا جب صرف  بعيد نہيں کے پہال

يہ چند روزه دکھ درد سے بھری ہو ئی زندگی کے لئے نہ پيدا کيا گيا ہو بلکہ اس کے لئے کوئی ايسا نہايت اعلٰی ہدف پيش 
ين اور عالم ہستی کا حق ہونا خود اس بات کی دليل ہے کہ نظر ہو جو اس عظيم ٓافرينش کی توجيہ کرسکے ۔ لٰہذا ٓاسمان و زم

  ٓاگے قيامت اور معاد موجود ہے ورنہ ٓافرينش و خلقت فضول تھی ( غور کيجئے گا) ۔
اس کے بعد هللا تعالٰی اپنے رسول کو حکم ديتا ہے کہ ان کی ہٹ دھرميوں نادانيوں ، تعصب ، کارشکنيوں اور سخت سے 

اور ان کے گنا ہوں سے صرف نظر کرواور انھيں بخش دو ”مالئمت اور محبت کا مظاہره کرو سخت مخالفوں کے باوجود
ْفَح اْلَجِميَل) ۔کيونکہ لوگوں کے دلوں ميں مبداء اور  ،خوبصورتی کے ساتھ جس بخشش ميں مالمت تک نہ ہو ( فَاْصفَْح الصَّ

وجود ہے لٰہذا تمہيں سختی اور خشونت کی کوئی معاد کا عقيده راسخ کرنے کی دعوت کے لئے تمہارے پاس واضح دليل م
  ضرورت نہيں ۔ منطق و عقل تمہارے پاس ہے عالوه ازيں جاہلوں کے ساتھ سختی سے تعصب ہی ميں اضافہ ہوتا ہے ۔

  ١ہر چيز کے چہرے کوکہتے ہيں مثالًصفحٔہ صورت“ صفح”
اور کسی سے منھ پھير نا چونکہ بعض اوقات  منھ پھير نے اور صرف نظر کرنے کے معنی ميں ٓايا ہے“ فاصفح”اسی لئے 

بے اعتبائی ، اظہار ناراضگی وغيره کے لئے ہوتا ہے اور بعض اوقات بزر گانہ عفو و در گذر کے لئے اس لئے زير بحث 
  کے ساتھ موصوف کيا گيا ہے تاکہ دوسرا معنی دے سکے“ جميل”ٓايت ميں فوراً اسے لفظ 

  سے ايک روايت ميں ہے کہ آپ نے اس ٓايت کی تفسير کے بارے ميں فرمايا: امام علی بن موسی رضا عليہ السالم
  العفو من غير عتاب

  ٢اس سے مراد مواخذه اور سر زنش کے بغير عفو و در گذر ہے ۔ 
  ٣ايسی ہی ايک حديث امام زين العابدين عليہ السالم سے بھی نقل ہو ئی ہے ۔ 

کے لئے ضروری ہونے کی دليل کے “ ۔جميل“ صفح” ر حقيقت در گذراور اگلی ٓايت ،جيسا کہ ٓاپ مفسرين نے لکھا ہے د
  طور پر ہے ارشاد ہوتا ہے : تيرا پروردگار پيدا کرنے واال اورٓاگاه ہے ۔( ٕاِنَّ َربَّک ھَُو اْلَخالَُّق اْلَعلِيُم) ۔

فکر اور مختلف قسم کے  وه جانتا ہے کہ تمام لوگ ايک جيسے نہيں ہيں وه ان کے اندر ونی اسرار، ميالنات ، سطح
احساسات و جذبات سے باخبر ہے ان سب سے يہ توقع نہ رکھو کہ وه ايک جيسے ہوں بلکہ ان سے عفو و درگذر سے 

  جذبے سے پيش أٓو تاکہ تدريجا ً ان کی تربيت ہو اور وه راه حق کی طرف ٓائيں ۔
ميں مجبور ہيں بلکہ يہ صرف ايک تربيتی قانون کی البتہ اس گفتگو کا يہ مطلب نہيں کہ لوگ اپنے طرز عمل اور اعمال 

  طرف اشاره ہے اور يہ فکر و نظر اور صالحتوں ميں اختالف کی نشان دہی کی گئی ہے ۔
اس نکتہ کا ذکر بھی ضروری ہے کہ بعض کا يہ خيال ہے کہ حکم رسول هللا کی مکی زندگی سے مخصوص ہے اور ٓا پ 

ھ طاقتور ہو گئے تو اس کی جگہ جہاد کے حکم نے لے لی ليکن اس طرف توجہ کی مدينہ ہجرت کے بعد جب مسلمان کچ
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کرتے ہوئے کہ يہ حکم مدنی سورتوں ميں بھی ٓايا ہے ( مثالً سورهٔ  بقره ، سورهٔ نور، سورهٔ  تغابن اور سورٔه مائده کہ جن 
ن کو)واضح ہو جاتا ہے کہ يہ ايک ميں سے بعض ميں رسول هللا کو صفح و عفو کا حکم ديا گيا ہے اور بعض ميں مومني

عمومی اور ابدی حکم ہے اور اتفاقاً يہ حکم جہاد کے حکم کے منافی نہيں کيونکہ ان دونوں ميں سے ہر ايک کا اپنا اپنا مقام 
ہے ايک مقام پر عفو در گذر کے ذريعے ٓاگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جہاں عفو و درگذر سے دوسرے کی 

  اور بڑھ جائے اور وه اس سے سوء استفاده کرے تو وہاں شدت عمل کے سوا کوئی چاره نہيں ہے ۔جرٔات و جسارت 
اس کے بعدرسول هللا کی دلجوئی کی گئی ہے اور انھيں تسلی دی گئی ہے کہ دشمنوں کی سختی ، کثرت اور فراوان مادی 

ات کئے ہيں جن کا کوئی مقابلہ نہيں کرسکتی ، وسائل سے ہرگز پريشان نہ ہوں ، کيونکہ خدا نے خود پيغمبر پر وه انعام
  ِظيَم) ۔فرمايا گيا ہے : ہم نے تجھے سورهٔ  حمد اور عظيم قرٓان ديا ہے ( َولَقَْد آتَْينَاَک َسْبًعا ِمْن اْلَمثَانِی َواْلقُْرآَن اْلعَ 

ت سے مفسرين نے اور روايات کوکہتے ہيں بہ“ دو دو“” متعدد”ہے اور“ سات”کا معنی لغت ميں “سبع” ہم جانتے ہيں کہ 
کو سورٔه حمد کے لئے کنايہ مراد ليا ہے کيونکہ مشہور قوم کے مطابق سورهٔ  حمد سات ٓايات پر “ سبع من المثانی” ميں 

مشتمل ہے اور اس لئے کہ اس کی اہميت اور اس کے مضامين کو عظمت بہت زياده ہے يہ دو مرتبہ رسول هللا پر نازل ہوئی
دو حصوں پر مشتمل ہے ٓادھا خدا کی حمد و ثنا اور ٓادھا حصہ بندوں کی طرف سے تقاضا و التجا ء ہے يا يہ کہ يا يہ کہ يہ 

  4يعنی کئی دو دو کا اطالق ہوا ہے“ مثانی ”يہ ہر نماز ميں دو مرتبہ پڑ ھی جاتی ہے ان پہلؤوں کے پيش نظر اس پر لفظ 
قرٓان کی ابتدائی بڑی سات سورتوں کی طرف اشاره ہے اور مثانی “ بعس”بعض مفسرين نے يہ احتمال بھی ذکر کيا ہے کہ 

خود قرٓان کی طرف اشاره ہے کيونکہ قرٓان رسول هللا پر دو مرتبہ نازل ہوا ايک مربتہ سارے کا سارا اکھٹا اور ايک مرتبہ 
  سات اہم سورتيں ہيں ۔تديرجا ًضرورت کے ماتحت مختلف اوقات ميں ، اس لحاظ سے معنی يہ ہوگا : پورے قرٓان کی 

  کو بھی اس مفہوم کے لئے شاہد قرار ديا ہے ار شاد خدا وندی ہے :۔ ٢٣ان مفسرين نے سوره زمر کی ٓايہ 
  هللا نزل احسن الحديث کتاباًمتشابھا مثانی

ہ ہيں خد اوہی ہے جس نے بہترين حديث کو نازل فرمايا کہ جس کے مضامين و مفاہيم ہم ٓاہنگ اور ايک دوسرے سے مشاب
  وه کتاب کہ جو دو مرتبہ نازل ہوئی ۔

ليکن پہلی تفسير زياده صحيح معلوم ہوتی ہے خصوصاً ان بہت سے روايات کی بناپر جو اہل بيت سے نقل ہوئی ہيں جن ميں 
  اس کا مطلب سورٔه حمد بتايا گياہے ۔

ناکہ اس کی ٓايات بار بار پڑھی جاتی ہيں قرٓان کا پہال اطالق اس لحاظ سے صحيح جا“ مثانی ” مفردات ميں راغب ميں لفظ 
  اور يہی تجويد و تکرار قرٓان کو حوادث سے محفوظ رکھتا ہے ۔

عالوه ازيں ہر زمانے ميں حقيقت ِقرٓان کا نيا تکرار اور نئی تجلی سامنے ٓاتی ہے جس کا تقاضا ہے کہ اسے مثانی کہا جائے
  ۔

  
ب کہ سورهٔ حمد بھی اس کا جزو ہے اس سوره کی اہميت و عظمت کی دليلبہر حال سوره حمد کے بعد قرٓان عظيم کا ذکر ج

ہے کيونکہ اکثر ہوتا ہے کہ کسی چيز کے ايک حصے کا ذکر اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہميت کی وجہ سے کيا جاتا ہے 
  ايسا عربی ،فارسی اور ديگر زبانوں مينبہت ہے ۔
بيان کرتا ہے تو ايسے عظيم سرمايہ کا حامل ہے قرٓان جيسا سرمايہ جو  خالصہ يہ کہ هللا تعالٰی اپنے رسول سے يہ حقيقت

تمام عالم ہستی کی عظمت رکھتا ہے وه سرمايہ جو سراسر نور ، برکت ، درس اور الئحہ عمل ہے راہيں کھولنے واال ہے ۔ 
رشتہ خدا سے جوڑ ديتا ہے  خصوصاً سورهٔ  حمد کہ جس کا مفہوم اور مضموم اس قدر بلند ہے کہ لحظہ بھر ميں انسان کا

  اور اس کی روح کو خدا کے ٓاستانہ پر تعظيم و تسليم اور رازو نياز کے لئے ايستاده کرديتا ہے ۔
اس عظيم نعمت کا تذکره کرنے کے بعد پيغمبر اکرم کو چار حکم دئے گئے ہيں ۔ پہلے فرمايا گيا ہے : يہ مادی نعمتيں جو ہم

  5نگاه نہ ڈالنا ( الَتَُمدَّنَّ َعْينَْيَک ٕاِلَی َما َمتَّْعنَا بِِہ ٔاَْزَواًجا ِمْنھُْم)  نے کافروں دی ہيں ان پر ہر گز
يہ مادی نعمتيں پايہ دار نہيں ہوتی ہيں اور پھر درد سر بھی ہيں يہاں تک کہ اچھے حاالت ميں بھی انسان کے لئے ان کی 

تيری ٓانکھوں کو متوجہ کرے ۔ان کے مقابلے ميں عظيم روحانی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے لٰہذا يہ کوئی ايسی چيز نہيں جو 
  نعمت قرٓان جو خدا نے تجھے دی ہے وه بہت اہم ہے ۔

اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے : يہ مال و ثروت اور مادی نعمتيں ان کے ہاتھ ميں ہيں اس پر ہر گز غمگين نہ ہو( َوالَتَْحَزْن 
  َعلَْيِھْم) ۔

دی نعمتوں کی طرف ٓانکھ نہ اٹھانے کے لئے ہے اور دوسرا ان سے محرومی پر غم نہ کھانے کے درحقيقت پہال حکم ما
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  لئے ہے ۔
  کی تفسيرکے بارے ميں يہ احتمال بھی ذکر کيا گيا ہے کہ اس کا مطلب ہے :“ والتحزن عليھم ”

  ۔اگر وه تجھ پر ايمان نہيں التے تو غم نہ کھأوں کيونکہ ان کی کوئی حيثيت نہيں ہے 
  ليکن اگر پہلی تفسير قبل کے جملوں کے ساتھ زياده مناسبت رکھتی ہے ۔

  ميں اس کی واضح نظير موجود ہے ۔١٣١بہر حال سوه ٰطٰہ ٓايہ 
  التمدن عينيک الٰی ما متعنا بہ ازواجاًمنھم زہرة الحٰيوة الدنيا لنفتنھم فيہ و رزق فيہ و رزق بک خير و ابقیٰ 

يں ان پر نظر نہ ڈال يہ دنياوی زندگی کے پھول ہيں ( ناپائيدار پھول ،جو بہت جلد مر ان ميں سے بعض کو نعمتيں دی ہ
جھاکر بکھر جائيں گے ) لٰہذا ہم چاہتے ہيں کہ انھيں اس کے ذريعہ ٓازمائيں۔ خدا نے جو تجھے روزی دی ہے وه تيرے لئے 

  بہتر او ر زياده پائيدار ہے ۔
سے نرمی کر نے کے بارے ميں ہے فرمايا گيا ہے :اپنے بال و پر مومنين کے  ، تيسرا حکم تواضع ، فروتنی اور مومنين

  لئے پھيالدے اور نيچے جھکالے ( َواْخفِْض َجنَاَحَک لِْلُمْؤِمنِيَن) ۔
يہ تعبير تواضع اور محبت کے لئے خوبصورت ہے جيسے پرندے اپنے بچوں سے اظہار محبت کرتے ہيں انھيں اپنے 

يتے ہيں يہ انتہائی محبت کا منظر ہوتا ہے اس طرح وه دشمنوں سے انھيں بچا ليتے ہيں اور بکھر پروبال کے نيچے چھپا ل
  جانے سے روکتے ہيں در اصل کنايہ کی صورت ميں يہ جچی تلی مختصر تعبير بہت سے مطالب کی حامل ہے ۔

توں کے حامل ہونے کی وجہ سے ضمناً مذکوره احکام کے بعد يہ جملہ ممکن ہے اس طرف اشار ه ہو کہ مبادا مادی نعم
  کافروں سے انکساری کرو يہ انکساری اور محبت مومنين کے لئے ہونا چاہئيے اگر چہ مال دنيا دے ان کا ہاتھ خالی ہو ۔
ٓاخر ميں پيغمبر اکرم کو چوتھا حکم ديتے ہوئے فرماياگيا ہے :ان بے ايمان دولت مندوں کے مقابلے ميں مضبوطی سے 

  نھيں کھلے بندوں کہہ دو کہ ميں واضح ڈرانے واالہوں ( َوقُْل ٕاِنِّی ٔاَنَا النَِّذيُر اْلُمبِيُن) ۔کھڑے ہوجأواور ا
کہہ دو کہ ميں تمہيں متنبہ کرتا ہوں کہ خدا نے فرمايا ہے کہ ميں تم پر عذاب نازل کروں گا جيسے کہ ميں نے تقسيم کرنے 

ُمْقتَِسِميَن) ۔وہی تقسيم کرنے والے جنہوں نے ٓايات الٰہی کو بانٹ ديا ( الَِّذيَن َجَعلُوا اْلقُْرآَن والے نازل کيا ہے (َکَما ٔاَْنَزْلنَا َعلَی الْ 
  6ِعِضيَن) ۔

جو کچھ ان کے مفاد ميں تھا وه لے ليا اور جوکچھ ان کے نقصان ميں تھا اسے ايک طرف رکھ ديا ۔درحقيقت ہوا يہ کہ 
ان کے رہبر و راہنما ہوتے اسے انھوں نے اپنے برے مقاصدکے لئے وسيلہ  بجائے اس کے کہ کتاب خدا اور اسکے احکام

بناليا ۔ايک لفظ ان کے مفاد ميں ہوتا ہے اس سے چمٹ جاتے اور ہزار الفاظ ان کے ضرر ميں ہوتے تو انھيں ايک طرف 
  رکھ ديتے۔
..............  

کہتے ہيں ۔ نيز کسی چيز “ صفح”ائی اور چوڑائی اور صورت کو بھی ۔قاموس ميں فيروز ٓابادی نے لکھا ہے :پہاڑکا دامن ، تلوار پہن١
  کہتے ہيں ۔“صفح ”کے کنارے اور چہرے کو بھی 

  ۔٢٧، ص ٣۔ نورالثقلين ، ج٢
  ۔٢٧،ص ٣۔نور الثقلين ، ج٣
  : ہے ميں حديث ايک کی ملسو هيلع هللا ىلصس۔پيغمبر اکرم 4

رمياں دو حصوں ميں تقسيم کيا ہے ايک حصہ مجھ سے مربوطد کے بندوں اپنے اور اپنے) حمد هٔ  سور(  نماز نے ميں: ہے فرماتا خدا
  ۔١٧،صفحہ١ہے ہے دوسرابندوں سے ۔( مجمع البيان ، جلد

ً ’۔5 کفار ”ايک عمومی مقدر فعل کے متعلق جار مجرور ہے اور اس سارے کا معنی ہو گا ۔ “منھم ”کا مفعول ہے اور “ متعنا“ ازواجا
  کے مختلف گروه

کا معنی “عضين ”کہتے ہيں لٰہذا“ عضہ”کسی چيز کے حصہ کو بھی “ متفرق”ہے جس کا معنی ہے کی جمع “ عضة“ ”عضين ”۔6
  ۔“ ٹکڑے”يا “حصے ”ہوا 

  چند اہم نکات 

  

  ۔ قرٓان کريم خدا کی عظيم نعمت ہے ١

لمانوں کو ۔ قرٓان کريم خدا کی عظيم نعمت ہے :زير نظر ٓايت ميں خدا تعالٰی اپنے پيغمبر کے ذريعے دنيا بھر کے مس١
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خطرے سے خبر دار کرنے کے بعد اعالن کرتا ہے کہ يہ عظيم ٓاسمانی کتاباوربہت بڑا سرمايہ ہے يہ ايک بے نظير نعمت 
ہے جو مسلمانوں کو دی گئی يہ ايک ايسا جاودانی پروگرام ہے جس پر عمل کيا جائے تو دنيا آباد و آزاد ہو جائے ۔ اور امن 

  ر ہو جائے ۔و امان اور معنويت سے معمو
يہ ايک ايسی حقيقت ہے جس کے دوسرے لوگ بھی معترف ہيں اور سمجھتے ہيں کہ اگر مسلمان اس کے معارف زنده 

کرتے اور اس کے احکام کے سامنے سر تسليم خم کرتے تو اتنا طاقتور اور ترقی يافتہ ہوتے کہ کوئی ان پر اپنا تسلط نہ 
  جما سکتا ۔

کہ جو فاتحة الکتاب،ٓاغاز قرٓان کرنے والی ہے اور فہرست ِ قرٓان کہالتی ہے ، ايک مکمل  يہ سوره حمد سبعا من المثانی
  درس حيات ہے ۔

اس عظيم مبداء کی طرف توجہ کہ جو عام عالمين کی راه ِتکامل ميں پر ورش کرتا ہے جس کی خاص اور عام رحمت سب 
  پر چھائی ہوئی ہے ۔

  نسان کے اعمال کو پوری طرح سے کنٹرول کرليتا ہے۔اس عدالت کی طرف توجہ کہ جس پر ايمان ا
  غير هللا پر بھرسہ نہ کرنا اور اس کے غير کے سامنے سر تسليم خم نہ کرنا ۔

  مختصر يہ کہ
صراط مستقيم پرقدم رکھنا جس ميں انحراف نہيں ،وه راستہ جو مشرق کی طرف خم کھاتا ہے نہ مغرب کی طرف ، جس 

  راہی اور نہ ہی غضب الٰہی ۔ميں افراط و تفريط ہے نہ گم
  يہ سب جب انسان کی روح ميں رچ بس جائيں تو ايک اعلٰی اور با کمال شخصيت بنانے کے لئے کافی ہے ۔

ليکن افسوس يہ عظيم سرمايہ ايسے لوگوں کے ہاتھ ميں جا پڑا ہے کہ جنہيں اس کی گہرائی پتہ چال ہے نہ اس کی علٰی و 
  قدر و قيمت کا ۔
ض ايسے نآاگاه لوگ بھی ہيں کہ اس کی ٓايات کو چھو ڑ کر ايسے انسانوں کے گھڑے ہوئے قوانين يہاں تک کہ بع

اورپروگرام کی طرف دسِت نياز پھيالتے ہيں جو خود اسير شہوت ہيں کم از يہ کہ جن کی فکر ناپختہ اور نارسا ہے يا وه کہ 
وسروں مادی تمدن کی تھوڑی سی ترقی ان کی توجہ کو اسجو اپنا علم نجس دولت اور حقير قيمت پر فروخت کرتے ہيں يا د

  طرح سے کھينچتی ہے کہ جو خود ان کے پاس ہے اس سے غافل ہوجاتے ہيں ۔
اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ ہم مادی ترقی کو بالکل اہميت نہ ديں بلکہ مقصد يہ ہے کہ سبھی کچھ اسے نہ سمجھيں اور قرٓان

بار اور عظيم سر چشمہ ہے بلکہ مادی ترقی اور خوشحالی کا بھی موثر پرگرام ہے نہ صرف روحانی لحاظ سے ايک پر 
  اس سلسلہ ميں ہم پہلے بھی متعلقہ ٓايات ميں توضيح کرچکے ہيں اور انشاء هللا ٓائنده بھی کريں گے ۔

  ۔دوسرونکے وسائل پر نگاه رکھنا انحطاط کا باعث ہے ٢
کا باعث ہے :بہت سے تنگ نظر افراد ايسے ہيں جو ہميشہ اسی ٹوه ميں رہتے  ۔دوسرونکے وسائل پر نگاه رکھنا انحطاط٢

ہيں کہ ا س کے پاس کيا ہے ؟يہ لوگ مسلسل مادی حالت کا دوسروں سے تقابلی کرتے رہتے ہيں اور جب اپنے آپ کو کم 
و قيمت اور اپنا استقالل گنواکر  پاتے ہيں تو رنج و غم ميں مبتال ہوجاتے ہيں چاہے دوسروں نے يہ وسائل ااپنی انسانی قدر

  حاصل کئے ہوں ۔
يہ طرز فکر رشد کی کمی ، احساس کمتری اورکم ہمتی کی نشانی ہے ۔ يہ زندگی ميں پسماندگی اور تنزل کا سبب ہے يہاں 

ں پڑے تک کہ مادی زندگی کو بھی اس کا بہت منفی اثر ہوتا ہے بجائے اس کے انسان ايسے گھٹيا او ر نقصان ده تقابل مي
اپنی فکری اور جسمانی صالحيتوں کو اپنی رشد و ترقی کے لئے استعمال کرے اور اپنے ٓاپ کہے کہ ميں دوسروں سے کم 
تر نہيں ہوں اور کوئی وجہ نہيں کہ ميں ان سے زياده ترقی نہ کر سکوں ميں کيوں ان کے مال و مقام پر ٓانکھ رکھوں ميں ان

  سے بہتر حاصل کرسکتا ہوں ۔
ندگی کا زندگی کا ہدف ہر گز نہيں ، ايک صحيح انسان مادی وسائل يا تو اس قدر چاہتا ہے جو اس کی روحانيت کے مادی ز

لئے مدد گار ہوں يا جس قدر اس کی ٓازادی اور استقالل کی حفاظت کرسکيں نہ کہ وه حريصانہ ان کے پيچھے بھاگتا ہے 
کہ ايسا سودا احرار اور بندگان خدا نہيں کرتے وه ايسا کام بھی نہيں اور نہ ہی ان کے بدلے سب کچھ قربان کرديتا ہے کيون

  کرتے جس ميں دوسروں کے محتاج ہوں ۔
  پيغمبر اکرم سے مروی ايک حديث ميں ہے :۔

  من رمی ببصره مافی يد غيره کثر ھمہ ولم يشف غيضہ
ر اس کے دل کی ٓاتش غضب جو شخص اس پر نظر جائے رکھے جو دوسروں کے پاس ہے وه ہميشہ غمگين رہے گا او
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  1کبھی نہيں بجھے گی ۔
..............  

  ۔تفسير صافی زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔١

  ۔ رہبر کی انکساری ٣

۔ رہبر کی انکساری :ٓايات قرٓان ميں بارہا پيغمبر اکرم کو نصيحت کی گئی ہے کہ وه مومنين سے تواضح ، مہر بانی ، ٣
يہ امر پيغمبر اسالم کے لئے منحصر نہيں ہے ۔بلکہ جو شخص بھی وسيع يا محدود لوگوں نرمی اور مالئمت سے پيش ٓائين

ميں رہبری کا فريضہ اپنے ذمہ لے اسے چاہئيے کہ اس پر کار بند رہے کيونکہ يہ حقيقی قيادت اور تنظيمی اصولو نميں 
رنا اور اس سے روحانی رشتہ ہے سے ہے اس لئے ايک رہبر کا بہت بڑا سرمايہ اس کے پيروکاروں کا اس سے محبت ک

اور يہ تواضع ، لنساری اور خير خواہی کے بغير حاصل نہيں ہوتا ۔رہبروں کی سختی اور فسادات ہميشہ لوگوں کے ان کے 
  گرد و پيش سے متفرق اور منتشر ہونے کا ايک ہی اہم عامل ہوتے ہيں ۔

  خط ميں اس طرح فرماتے ہيں : امير المومنين (عليہ السالم) ،محمد بن ابی بکر کو اپنے ايک
  فاخفض لھم جناحک و الن لھم جانبک و ابسط لھم وجھک و ٓاس بينھم فی اللحظة و النظر ة

اپنے پروبال اس کے لئے جھکا دے، ان سے نرمی سے پيش ٓا، کشاده روره اور ان کے درميان نظر کرنے ميں بھی مساوات
  1اور برابری کو ملحوظ رکھ ۔

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

  ۔٢٧۔نہج البالغہ،مکتوب ١

  کون ہيں ؟ “مقسطين ”۔ ۴

کون ہيں ؟ بال شبہ خدائی احکام اور پروگرام سب لوگو ں کے مفاد ميں ہوتے ہيں ليکن ظاہرا ً اور ابتدائی نظر “مقسطين ”۔ ۴
جہاں سچےميں عام طور ان ميں سے بعض ہماری رغبت اور خواہش کے مطابق ہيں اور بعض بر خالف ہيں يہ وه مقام ہے 

مومن تو ان سب کو کامالً قبول کرليتے ہيں يہاں تک کہ جو احکام ظاہراًان کے فائدے ميں انہيں بھی قبول کرليتے ہيں اور 
  کہتے ہيں ۔

  کل من عند ربا
  سب کچھ خدا کی طرف سے ہے ۔

دل بيمار ہيں اور وه يہ تک يہ احکام الٰہی ميں کسی قسم کی تقسيم اور تبعيض کے قائل نہيں ہيں ليکن وه لوگ کہ جن کے 
چاہتے ہيں کہ دين حکم خدا کو بھی اپنے مفادات کے لئے استعمال کريں وه صرف وہی حصہ قبول کرتے ہيں جو ان کے 

فائدے ميں اور باقی پس ِ پشت ڈال ديتے ہيں وه ٓايات قرٓان کو بلکہ بعض اوقات ايک ہی ٓايت کو تقسيم کرديتے ہيں اور ايک 
 واہشوں کے مطابق ہوتا ہے اسے قبول کرليتے ہيں اور دوسرے حصے کو ايک طرف پھينک ديتے ہيں ۔حصہ جو ان کی خ

  يہ بات باعث فخر نہيں کہ ہم بعض گذشتہ قوموں کی طرح يہ را گ الئيں :۔
  نٔومن ببعض و نکفر ببعض

  ہم بعض پر ايمان رکھتے ہيں اور بعض پر نہيں ۔
يں ۔ پيروان حق اور پيروان باطل ميں يہی فرق ہے کہ پيروان ِ باطل ميں يہی ميں کيونکہ تمام دنيا پرست يہی کچھ کرتے ہ

فرق ہے کہ پيروان ِ باطل احکام کے اسی حصے کے سامنے سر تسليم خم کرتے ہيں جو ان کی خواہشات ، ہواوہوس اور 
  پہچاناجاتا ہے ۔ ظاہری مفادات سے ہم ٓاہنگ ہو ۔ يہ مقام ہے جہاں کھرا اور کھوٹا اور مومن اور منافق

کی کچھ تفاسير علماء نے ذکر کی ہے ہيں يہاں تک کہ“ مقتسمين ”جوکچھ ہم نے سطور باال ميں کہا ہے اس کے عالوه بھی 
قرطبی نے اپنی تفسير ميناس لفظ کی سات تفسيربيان کی ہيں ان ميں سے زياده تر غير مناسب نظر ٓاتی ہيں ليکن بعض جو 

يں سے ايک ہم يہاں ذکر کرتے ہيں َمشرکين کے کچھ سردار ايام حج ميں مکہ کی سڑکوں اور غير مناسب نہيں ہيں ان م
کوچوں کے کنارے کھڑے ہو جاتے تھے ان ميں سے ہر ايک گذرنے والوں سے رسول هللا اور قرٓان کے بارے ميں کوئی 

  نہ کوئی بات کرتا تاکہ انھيں متنفر کرديں ۔
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  ہتا ہے غير موزوں ہوتا ہے ۔بعض کہتے : وه ديوانہ ہے جو کچھ ک
  بعض کہتے :وه جادو گر ہے اور اس کا قرٓان بھی اس کے جادو کا ايک حصہ ہے ۔

  بعض ٓاپ کو شاعر کہتے : ٓايات ٓاسمانی کے جاں نواز ٓاہنگ اور لہجے کو کذب اور جھوٹی شاعری قرار ديتے۔
  طرح کی کہانت قرار ديتے۔ بعض ٓاپ کو کاہن کا نام ديتے اور قرٓان کی غيب کی خبروں کو ايک

کہا جاتا ہے کيونکہ انھوں نے مکہ کی سڑکوں او گليوں کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تقسيم “مقتسمين ” انھيں 
  کررکھا تھا ۔

 کوئی مانع نہيں کہ يہ تفسير او ر جو تفسير ہم نے بيان کی ہے دونوں ٓايت کے مفہوم ميں شامل ہوں ۔

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   99 - 92سوره حجر / آيه 

  ۔ فََوَربَِّک لَنَْسٔاَلَنّھُْم ٔاَْجَمِعينَ ٩٢
ا َکانُوا يَْعَملُون۔٩٣   ۔ َعمَّ
  ۔ فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َؤاَْعِرْض َعْن اْلُمْشِرِکيَن۔٩۴
  ۔ ٕاِنَّا َکفَْينَاَک اْلُمْستَْھِزئِيَن۔٩۵
  ۔ الَِّذيَن يَْجَعلُوَن َمَع هللاِ ٕاِلَھًا آَخَر فََسْوَف يَْعلَُمون۔٩۶
  ۔ َولَقَْد نَْعلَُم ٔاَنََّک يَِضيُق َصْدُرَک بَِما يَقُولُون۔٩٧
اِجِديَن۔٩٨   ۔ فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّک َوُکْن ِمْن السَّ
  ۔ َواْعبُْد َربََّک َحتَّی يَأْتِيََک اْليَقِيُن ۔٩٩

  ترجمہ
  
  ۔تيرے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے سوال کريں گے ۔٩٢
  ۔ جو کچھ وه کرتے ہيں ۔٩٣
  ۔ جس چيز کے لئے مامور ہو اسے واضح طورپر بيان کرو اورمشرکين سے رخ پھير لو( اور ان کی پر وانہ کرو) ۔٩۴
  ۔ہم تمسخر اڑانے والونکے شر سے دو رکھيں گے۔ ٩۵
  ور خدا بنا رکھے ہيں ليکن وه جلدی ہی جان جائيں گے ۔۔وه کہ جنہوں نے خدا کے ساتھ ا٩۶
۔ہم جانتے ہيں کہ جو کچھ وه کہتے ہيں وه کہتے ہيں اس پر تيرا سينہ تنگ ہو جاتا ہے (او ر تجھے سخت پريشان کرتے ٩٧

  ہيں ) ۔
 وں ميں سے ہو جا ۔۔( اس پريشانی کو دور کرنے کے لئے )اپنے پروردگار کی تسبيح کر ، حمد وثنا کر اور سجده گزار٩٨
  ۔اپنے پروردگار کی عبادت کر يہاں تک کہ يقين ( موت) ٓاجائے۔٩٩

  تفسير 

  اپنے مکتب واضح طورپربيان کرو 
کا انجام بيان کيا گيا ہے ۔جزا کے بارے ميں گزشتہ ٓايات “ مقسمين ”يہ سورهٔ  کی ٓاخری ٓايات ميں ہيں کہ ان سے سے پہلے

يا گيا ہے : تيرے پر ور دگار کی قسم ! ہم يقينی طور پر ان سب سے سوال کريں گے (فََوَربَِّک ميں گفتگو ہوئی تھی ۔فرما
  لَنَْسٔاَلَنّھُْم ٔاَْجَمِعيَن) ۔

ا َکانُوا يَْعَملُون) ۔   ان تمام کاموں کے بارے ميں جو ہم انجام ديتے تھے ۔( َعمَّ
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ہر ہو جائے کيونکہ وه اندرونی اور بيرونی اسرار سے ٓاگاه واضح ہے کہ خدا کا سوال اس لئے نہيں کہ وه پو شيده بات ظا
ہے اور زمين و ٓاسمان کاکوئی ذره اس کے علم کے بے پاياں سے مخفی نہيں ہے۔ لٰہذا سوال خدا مخاطب کو سمجھانے کے 

کے بارے ميں  لئے ہے تاکہ و ه اپنے اعمال کی قباحت کو سمجھ لے يا يہ ايک قسم کی نفسياتی سزا ہے کيونکہ غلط کاموں
باز پرس اور وه بھی سر زنش اور مالمت کے ساتھ اور و ه بھی ايسے جہان ميں انسان حقائق سے زياده قريب اور ٓاگاه ہے 

  بہت تکليف ده ہے ۔لٰہذايہ سواالت درحقيقت ان کی سزا کا ايک حصہ ہےں ۔
تمام اعمال کے بارے ميں بال استثناء سوال کی عموميت نشاندہی کرتی ہے کہ انسان کے “عماکانوا يعملون”ضمنی طور پر 

  ہوگا اور خود تمام انسانوں کے لئے ايک درس ہے کہ وه لحظہ بھر بھی اپنے اعمال اعمال سے غافل نہ رہيں ۔۔
يہ جو بعض مفسرين نے کہا ہے کہ يہ سوال توحيد اور انبياء پر ايمان النے يا مشرکين کے معبودوں سے مربوط ہے ايک 

  جو بغير دليل کے ہے،ٓايت کا مفہوم پورے طورپر عموميت کا حامل ہے ۔ ايسی بات ہے
ميں  ٣٩باقی رہا يہ سوال کہ اس ٓايت ميں خدا تعالٰی سوال کرنے کے بارے ميں تاکيد کررہا ہے جبکہ سورٔه رحمن کی ٓايہ 

  ہے :
  فيومئذاليسئل عن ذنبہ انس و جان

  سوال نہيں کيا جائے گا ۔ اس روز انسان اور جنوں ميں سے کسی سے بھی کوئی
اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہيں جس کاخالصہ يہ ہے کہ قيامت ميں کئی مراحل ہيں بعض مراحل ميں لوگوں ميں سے 
سوال ہوگا اور بعض ميں نہيں ہوگا جہاں مسائل خود بخود واضح ہو ں گے يا يہ کہ زبانی سوال نہيں ہوگا کيونکہ سورٔه ٰيٓس 

بق لبوں پر مہر لگی ہوگی اور سوال صرف جسم کے اعضاء سے کيا جائے گا يہاں تک کہ بدن کی کے مطا ۶۵کی ٓايت 
  ١کھال سے بھی پوچھا جائے گا ۔ 

اس کے بعد رسول هللا کو ايک قطعی فرمان ديا گيا ہے ، ارشاد ہوتا ہے : مشرکين کے شور وغل کے مقابلے ميں نہ صرف 
جس کام کے لئے مامورکئے گئے ہواسے ” و اور خاموش ہوکر نہ بيٹھ جأوبلکہ يہ کہ ضعف و خوف اور سستی کو نہ ٓانے د

  ۔“واضح طور پر بيان کرو
  فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر) ۔“( اور حقائق دين صراحت سے کہہ دو 

  اور مشرکين سے رخ موڑ لو اور ان سے بے اعتنائی کرو( َؤاَْعِرْض َعْن اْلُمْشِرِکيَن) ۔
اده سے ہے اس کا لغوی معنی ہے شگاف کرنا يا مضبوط چيزوں ميں شگاف کرنااور چونکہ کسی کے م“ صدع“” فاصدع”

چيز ميں شگاف کرنے سے اسکا اندرونی حصہ ٓاشکار ہو جاتا ہے اس لئے يہ لفظ اظہار ،افشاء، ٓاشکار اور واضح کرنے 
يونکہ ايسا لگتا ہے جيسے وه پھٹ رہا کہتے ہيں ک“ صداع”کے معنی ميں بھی استعمال ہوتا ہے ۔ شديد درد سر کو بھی 

  ہواور شگافتہ ہو رہا ہو ۔
بہرحال مشرکين سے اعراض کرنا يہاں ياتو بے اعتنائی کے معنی ميں ٓاياہے يا پھر ان سے جنگ ترک کرنے کے معنی 

ميں مسلح  ميں ٓايا ہے کيونکہ اس زمانے ميں ابھی مسلمان اس مرحلے تک نہيں پہنچے تھے کہ دشمن کی سختی کے جواب
  مقابلہ کرسکيں ۔

اس کے بعد هللا تعالٰی قلب پيغمبر کی تقويت کے لئے انھيں اطمينان دالتا ہے کہ تمسخر اڑانے والوں کے مقابلے ميں وه اپنے
  ِزئِيَن) ۔نبی کی حمايت کرے گا ، ارشاد ہوتا ہے : ہم تمسخر اڑانے والوں کے شر کو تجھ سے دور کيا ( ٕاِنَّا َکفَْينَاَک اْلُمْستَھْ 

يہ جملہ فعل ماضی کے ساتھ ٓايا ہے حاالنکہ اس کا تعلق ٓائنده سے ہے ظاہرا ً اس حمايت کے حتمی ہونے کی طرف اشاره 
  ہے يعنی ہم ان کے شر کو يقينی طور پر تجھ سے دور کريں گے اور يہ بات حتمی اور طے شده ہے ۔

گيا ہے کہ چھ طرح کے گروه تھے جس ميں ہر ايک رسول هللا بعض مفسرين نے ايک حديث نقل کی ہے جس ميں بيان کيا 
ايک خاص قسم کا تمسخرکيا کرتا تھا اور جب ٓانحضرت دعوت کے لئے کھڑے ہوتے تووه کوشش کرتے کہ اپنی باتوں سے 

يا اس لوگوں کو ٓاپ کے پاس سے دور کريں ليکن خدا تعالٰی نے ان ميں سے ہر ايک کو کسی نہ کسی مصيبت ميں مبتال کرد
  طرح انھيں اپنی اپنی پڑ گئی اور رسول هللا کو بھی بھول گئے ( بعض تفاسير ميں ان کی ابتالء کی تفصيل ٓائی ہے ) ۔

کی توصيف ، قرٓان يوں کرتا ہے : وه ايسے لوگ ہيں جنہوں نے خدا کے ساتھ معبود بنارکھے ہيں “ مستھزئين”اس کے بعد 
  س نتيجہ سے ٓاگاه ہو جائيں گے ( الَِّذيَن يَْجَعلُوَن َمَع هللاِ ٕاِلَھًا آَخَر فََسْوَف يَْعلَُمون) ۔ليکن بہت جلد وه اپنے اس کام کے منحو

ہوسکتا ہے يہ تعبير اس طرف اشاره ہو کہ يہ ايسے لوگ ہيں کہ ان کے افکار و اعمال خود مضحکہ خيز ہيں کيونکہ يہ اس 
ميں انھوں نے پتھر اور لکڑی کے معبود تراش رکھے ہيں اس کے  قدر ناداں ہيں جہاِن ہستی کے خالق خدا کے مقابلے

  باوجود وه تيرے ساتھ تمسخر کرنا چاہتے ہيں ۔
دوباره روح پيغمبر کی دلجوئی اور تقويت کے لئے فرمايا گياہے :ہم جانتے ہيں کہ ان کی باتيں تيرے سينے کو تنگ کرديتی 
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ْد نَْعلَُم ٔانََّک يَِضيُق َصْدُرَک بَِما يَقُولُون) ۔تيری لطيف روح اور حساس دل يہ سب ہيں اور تيری پريشانی کا باعث بنتی ہيں ( َولَقَ 
بد گوئی اور کفر و شرک ٓاميز باتيں بر داشت نہيں کرسکتا اور اسی بناء پر تو پريشان ہو جاتا ہے ۔ليکن تو پريشان نہ ہواو ر 

اپنے پر ور دگار کی تسبيح بيان کر اور اس کی ذاِت پاک کے ” لئے ان کی گھٹيا اور ناہنجار باتوں کے اثرات کم کرنے کے 
مشتاقان سامنے سجده ريز ہو جا( فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّک َوُکْن ِمْن السَّاِجِديَن) ۔کيونکہ هللا کی تسبيح ان کی گفتگو کے برے اثرات کو

بخشتی ہے اور نور و صفا عطا کرتی ہے ، دل کو  خدا کے دلوں سے دور کرديتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تجھے توانائی
جال ديتی ہے ، خدا سے تيرے رشتے کو محکم کرديتی ہے ،تيرے ارادے کو قوی کرديتی ہے ، زياده قوت بر داشت عطا 

کرتی ہے ،جہاد پر زياده ٓاماد ه کرتی ہے اور زياده راسخ قدم بنا ديتی ہے ، روايات ميں ابن عباس سے مروی ہے :رسول هللا
  غمگين ہو جاتے تو نماز کے لئے گھڑے ہو جاتے اور نماز کے ذريعے ان ٓاثار حزن و مالل کو دل سے دور کرتے۔

ہميشہ ان کی ” اس سلسلے ميں ٓاخری حکم يہ ديا گيا ہے کہ اپنے پر وردگار کی عبادت سے زندگی بھر دستبردار نہ ہونا
  اْعبُْد َربََّک َحتَّی يَأْتِيََک اْليَقِيُن) ۔بندگی کرتا ره يہاں تک کہ يقين (موت) ٓاجائے (وَ 

  مراد يہاں موت ہے اور موت کو اس لئے يقين کہا گيا ہے کہ يہ ايک امر مسلم ہے ۔“ يقين ”مفسرين ميں مشہور ہے کہ 
ت پرانسان ہر چيز ميں شک کرسکتا ہے ليکن موت ميں شک نہيں کرسکتا، يا اس لئے اسے يقين کہا گيا ہے کہ موت کے وق

دے ہٹ جاتے ہيں اور حقائق انسان کی ٓانکھوں کے سامنے ٓاشکار ہو جاتے ہيں اور اس کے بارے ميں يقين کی حالت پيد ہو 
  جاتی ہے ۔

  ۔ميں دوزخيوں کا يہ قول بيان کيا گيا ہے :۴٧۔۴۶سوره مدثرکی ٓايت 
  وکنا نکذب بيوم الدين حتی اتانااليقين

  يہاں تک کہ يقين (موت) نے ہميں ٓاليا ۔ہم ہميشہ روز جزا کو جھٹالتے تھے 
يہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ يہ جو صوفياء نے زير بحث ٓايت کو ترک عبادت کے لئے دستاويز بنا ليا ہے اور کہا ہے کہ 
ے ٓايت کہتی ہے کہ عبادت کرو يہاں تک کہ تمہيں يقين ٓاجائے لٰہذا حصوِل يقين کے بعد عبادت کی ضرورت نہيں ، يہ ايک ب

  بنياد گفتگو ہے ۔ کيونکہ :۔
اوالً: بعض قرٓانی ٓايات گواہی ديتی ہيں ، جيسا کہ ہم نے اشاره کياہے کہ يقين موت کے معنی ميں ہے کہ جومومنين کو بھی 

  ٓائے گی اور دوزخيوں کو بھی ۔
کوئی دعویٰ  کرسکتا ہے کہ ٓاپ ثانياً:اس گفتگو کے مخاطب پيغمبر اکرم ہيں اور يقين پيغمبر کا مقام سب پر روشن ہے تو کيا

  ايمان کے لحاظ سے اس مقاِم يقين کے حامل نہ تھے ۔
ثالثاً:تواريخ متواتر گواہی ديتی ہيں کہ رسول هللا نے اپنی عمر کی ٓاخری گھڑيوں تک عبادت ترک نہيں کی اور حضرت علی

  (عليہ السالم) محراب عبادت ميں شہيد ہوئے اور اسی طرح باقی ٓائمہ ۔

  ند اہم نکات چ

  ۔ اعالنيہ دعوت ِ اسالم کا ٓاغاز: ١
  جيسا کہ بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ آيات:

  فاصدع بماتٔومر واعرض المشرکين انا کفيناک المستھزئين
مکہ ميں نازل ہوئيں جبکہ پيغمبر اسالم تين برس تک مخفی طور پر دعوت دے چکے تھے اور ٓاپ کے قريبوں ميں سے 

افراد ٓاپ پر ايمان الچکے تھے جن مين عوررتوں ميں سے سب سے پہلے جناب خديجہ سالما عليھا تھيں اورمردوں چند 
  ميں حضرت علی عليہ السالم تھے ۔

واضح ہے کہ اس زمانے ميں اور اس ماحول ميں توحيد خالص کی دعوت اور نظام ِ شرک و بت پرستی کو درہم برہم کرنا 
يت کٹھن کام تھا لٰہذا يہ بات تو شروع ہی سے نماياں تھی کہ کچھ لوگ تمسخر اڑائيں گے لٰہذا خدا عجيب و غريب اور نہا

تعالٰی اپنے پيغمبر (ص)کے دل کو تقويت ديتا ہے ، استہزاء کرنے والوں اور دشمنوں کی کثرت سے نہ ڈريں اور اپنی 
  منطقی جہاد کے لئے تيار ہو جائيں ۔ دعوت کھلے بندوں شروع کرديں اور اس راه ميں ايک پيہم مسلسل اور

1 ..............  

  ٨٧صفحہ ۶۔ تفسير نمونہ جلد ٢٣صفحہ  ٣۔ تفسير نور الثقلين جلد ١
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  ۔خدا کی طرف توجہ کا روحانی اثر ٢

ت انسانی زندگی ميں ہميشہ مشکالت ٓاتی رہستی ہيں يہ دنياوی زندگی کا مزاج ہے انسان جس قدر بڑا ہوتا جا تا ہے مشکال
بھی بڑی ہو تی جاتی ہيں اس سے عظيم مشکالت کا اندازه لگا يا جاسکتا ہے جن کا سامنا رسول هللا کو اپنی عظيم دعوت کے

لئے کرنا پڑا ليکن ہم ديکھتے ہيں کہ خدا تعالٰی اپنے رسول کو حکم ديتا ہے کہ زياده قوت کے حصول کے لئے اور 
قلب کے لئے تسبيح اٰلہی ، دعا اور اس کے ٓاستانے پر سجده ريزی کريں ۔ يہ مشکالت کا مقابلہ کرنے کے لئے زياده وسعت 

  امر نشاندہی کرتا ہے کہ انسانی روح ميں ايمان اور ارادے کی تقويت کے لئے عبادت گہرا اثر رکھتی ہے ۔
ہوتا ہے تو وه خانہ مختلف روايات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب بزرگ پيشوأوں کو عظيم مشکالت اور بحرانوں کا سامنا 

  خدا کا رخ کرتے اس کی عبادت کے زير سايہ راحت و ٓارام اور طاقت و قوت حاصل کرتے ۔

  ۔عبادت اور تکامل او ارتقاء ٣
ہم جانتے ہيں کہ انسان ايسا موجود ہے جو تکامل و ارتقاء کی اعلٰی ترين استعداد رکھتا ہے اس کے سفر کا ٓاغاز نقطٔہ عدم 

وه المتناہی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور اگر وه راه تکامل پر چلتا رہے تو کہيں بھی ٹھہرأو نہيں ٓائے سے ہوا ہے اور
  گا ۔

ايک طرف ہم جانتے ہيں کہ عيادت تربيت ِ انسان کا اعلٰی ترين مکتب اور عبادت انسانی سوچ کو بيدار کرتی ہے اور اس کی
ہے اس کے قلب و روح سے گناه اور غفلت کا گرد وغبار دور کرتی ہے اس فکر کو المتناہی منزل کی طرف متوجہ کرتی 

کے وجود ميں اعلٰی انسانی صفات کی پر ورش کا باعث بنتی ہے ۔ روح ايمان کو تقويت ديتی ہے اور انسان کو ٓاگاه اور 
ے بے نياز ہو اور وه لوگمسئوليت عطا کرتی ہے لٰہذا ممکن ہے کہ انسان لمحہ بھر کے لئے بھی اس عظيم تربيتی مکتب س

يہ جو سوچتے ہيں ہيں کہ ہوسکتا ہے کہ انسان ايک ايسا مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں عبادت کرنے کی ضرورت نہ ہو انھوں
  نے انسان کے تکامل و ارتقاء کو محدود خيال کيا ہے يا وه مفہوم عبادت نہيں سمجھ سکے۔

ل ميں ايک بحث کی ہے ہم اسے اختصار کے ساتھ ذيل ميں پيش کرتے ہيں عالمہ طباطبائی نے تفسير الميزان ميں اس سلس
  :۔

اس عالم کے تمام موجودات کمال کی طرف محو سفر ہيں اور انسانی تکامل معاشرے کے اندر ہوتا ہے لٰہذا انسان ذاتی طور 
يت اور تکامل کا ضامن پر سماجی فطرت کے ساتھ پيدا ہوتا ہے ايک طرف انسانی معاشرے اس صورت ميں انسان کی ترب

بن سکتا ہے کہ وه منظم قوانين کے احترام کے زير سايہ اپنے امور بجا الئيں ، ٹکرائی سے بچيں اور ذمہ داريوں کی حدود 
  واضح کريں ۔

دوسرے لفظوں ميں اگر انسانی معاشره صالح ہوجائے تو لوگ اس ميں ره کر اپنے اصلی ہدف تک پہنچ سکتے ہيں اور اگر 
خراب ہو تو پھر لوگ اس تکامل و ارتقاء سے رک جاتے ہيں يہ احکام و قوانين و ارتقاء سے رک جاتے ہيں يہ معاشره 

  احکام وقوانين اجتماعی ہوں يا عبادتی اس صورت ميں موثر ہوں گے جب نبوت اور ٓاسمانی وحی سے لئے گئے ہوں ۔
  مل کے ايک حصے پر پر مبنی ہوتے ہيں ۔ہم يہ جانتے ہيں کہ عبادتی احکام انفرادی ہوں يا اجتماعی تکا

يہاں سے واضح ہوجاتاہے کہ جب تک انسانی معاشره موجود ہے اور اس دنيا ميں اس کی زندگی جاری و ساری ہے الٰہی 
ذمہ دارياں اور احکام بھی جاری ہيناور انسان کی ذمہ داريوں اور قوانين کے خاتمے کا مطلب احکام و قوانين کی فراموشی 

  ر اس کا نتيجہ انسانی معاشرے کی خرابی اور فساد ہے ۔ہے اوو
يہ نکتہ بھی قابل ِ توجہ ہے کہ نيک اعمال اور عبادات انسان کی اعلٰی صالحيتوں کے حصول کا سر چشمہ ہيں اور جب يہ 

کات بھی اپنی باری اعمال کافی حد تک انجام پائيں اور انسان کے اندر يہ اعلٰی صالحتيں اور ملکات بيدار ہو جائيں تو يہ مل
  پر زياده نيک اعمال اور خدا کی زياده عطاعت و بندگی کا سر چشمہ بن جاتے ہيں۔

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جن کا گمان ہے کہ حکم کا مقصد انسانی تکميل ہے لٰہذا جب انسان اپنے کمال کو پہنچ جاتا 
اده حيثيت نہيں رکھتا کيونکہ اگر انسان ذمہ داريوں اور احکام ہے تو پھر بقاء کا کوئی معنی نہيں ان کا خيال مغالطے سے زي

کی انجام دہی سے دستبردار ہو جائے تو معاشره فوراً ابتری کا رخ کرے گا لٰہذا ايسے معاشرے ميں ايک فرد ِ کامل کيسے 
 )زندگی بسر کرسکتا ہے اور اگر ملکات اپنے حقيقی اثرات سے رو گردان ہو گئے ہيں (غور کيجئے گا
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  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

  سوره نحل 
   2 - 1سوره نحل / آيه 

ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ
ا يُْشِرُکوَن۔١   ۔ٔاَتَی ٔاَْمُر هللاِ فاَلَتَْستَْعِجلُوهُ ُسْبَحانَہُ َوتََعالَی َعمَّ
وِح ِمْن ٔاَْمِرِه َعلَی َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه ٔاَْن ٔاَنِذُروا ٔاَنَّہُ الَٕاِلَہَ إِ ٢ ُل اْلَمالَئَِکةَ بِالرُّ   الَّ ٔاَنَا فَاتَّقُونِی ۔۔ يُنَزِّ

  ترجمہ
  

  بخشنے والے مہر بان خدا کے نام سے ۔
ا ہے اس کے لئے جلدی نہ کرو ۔ خدا اس سے منزه و ۔ (مشرکوں اور مجرموں کے سزا کے بارے ميں ) حکم خدا پہنچ گي١

  بر تر ہے کہ اس کے لئے شريک قراردئے جائيں ۔
۔ روح الٰہی کے ساتھ مالئکہ کو اپنے حکم سے اپنے بندوں ميں سے جس پر چاہے نازل کرتا ہے اور انھيں حکم ديتا ہے ٢

نہيں ہے لٰہذا ( ميرے حکم کی ) مخالفت سے پر ہيز کرو کہ لوگوں کو ڈرأو اور ( ان سے کہو کہ) ميرے عالوه کوئی معبود 
  ۔

  تفسير 
  

  حکم ِ عذاب قريب ہے ۔ 

جيسا کہ پہلے کہا چکا ہے کہ سوره کی ابتدائی ٓايات کا اہم حصہ مکہ ميں نازل ہوا ہے يہ وه دن تھے جب پيغمبراسالم 
تھا ۔ ہر روز وه ٓاپ کی حيات ٓافريں اور ٓازادی مشرکوں اور بت پرستوں کی طرف سے شديد الجھأو اور سختی کا سامنا 

بخش دعوت کے خالف کوئی نيا بہانہ تراشتے ۔ ان ميں سے ايک يہ تھا کہ جس وقت رسول اکرم انھيں عذاب الٰہی کی تہديد 
ہيں کرتے تو بعض ہٹ دھرم کہتے کہ اگر يہ عذا ب اور سزا جس کی دھمکی ديتے ہو سچ ہے تو پھر وه ہم پر نازل کيوں ن
ہوتا اور شايد کبھی مزيد کہتے کہ اگر فرض کيا عذاب ٓايابھی تو ہم بتوں کا دامن تھا م ليں گے ۔ تاکہ وه بارگاه الٰہی ميں 

  سفارش کريں کہ وه ہم سے عذاب اٹھالے کيا وه اس کی بارگاه کے شفيع نہيں ہيں ۔
:جلدی نہ کرو ۔ مشرکوں اور مجرموں کی سزا کے  اس سوره کی پہلی ٓايت ان اوہام پر خط بطالن کھينچتے ہوئے کہتی ہے

کے بارے ميں حکم الٰہی يقينا پہنچ چکا ہے (ٔاَتَی ٔاَْمُر هللاِ فاَلَتَْستَْعِجلُوهُ ) ۔اور اگر تمہارا خيال ہے کہ بت اس کی بارگاه 
کا شريک بناتے ہو( ُسْبَحانَہُسفارشی ہيں تو تم سخت غلطی اور اشتباه ميں ۔ خدا اس سے منزه اور بر تر ہے کہ جسے تم اس 

ا يُْشِرُکوَن) ۔   َوتََعالَی َعمَّ
اگر چہ فعل “ اٰتی”مشرکين کے لئے عذاب کے بارے ميں حکم خدا کی طرف اشاره ہے اور لفظ “امر هللا ” لٰہذا اس ٓايت ميں

ہے اور يہ اس طرف  ماضی ہے اور گذشتہ زمانے ميناس حکم کے تحقق کی نشاندہی کرتا ہے ليکن اس کا مفہوم مضارع
اشاره ہے کہ يہ حکم يقينا اور قطعاً تحقق پذير ہو گا ۔ ايسا قرٓان ميں کثرت سے ہے کہ قطعی الوقوع صيغہ مضارع ماضی 

  کےساتھ ذکر ہوا ہے ۔
  خود عذاب کی طرف اشار ه ہے نہ کہ حکم عذب کی طرف ۔“ امر هللا ”بعض مفسرين نے يہ احتمال بھی ذکر کيا ہے کہ

  مراد ليا ہے ۔“روز قيامت ”اس سے  بعض نے
  ليکن جو تفسير ہم نے بيان کی ہے وه زياده صحيح معلوم ہوتی ہے ۔

نيز هللا تعالٰی کی طرف سے کوئی عذاب اور سزا کا فی دوافی بيان اور عادالنہ اتمام حجت کے بغير نہيں ہے لٰہذا بعد والی 
روح کے ساتھ حکم ِ الٰہی کے ہمراه اپنے بندوں ميں سے جس پر چاہتا  ٓايت ميں مزيد فرماياگيا ہے :خدا مالئکہ کو خدا ئی
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وِح ِمْن ٔاْمِرِه َعلَی َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه) ُل اْلَمالَئَِکةَ بِالرُّ   ہے نازل کرتا ہے( يُنَزِّ
  بے کے معنی ميں ہے اور يہاں سببيت کے معنی ديتا ہے ) ۔“ من“ من امر (”

کہ لوگوں کو ڈرأو ، شرک و بت پرستی پر متنبہ کرو اور کہہو کہ ميرے عالوه کوئی معبود نہيں ہے  اور انھيں حکم ديتا ہے
  اتَّقُون) ۔( ٔاَْن ٔاَنِذُروا ٔاَنَّہُ الَٕاِلَہَ ٕاِالَّ ٔاَنَا ) ۔لٰہذا صرف ميری نافرمانی سے ڈرو اور ميرے سامنے احساِس ذمہ داری کرو(فَ 

ہے ؟اس سلسلے ميں مفسرين ميں بہت اختالف ہے ليکن ظاہر يہ ہے کہ اس سے مراد وحی،اس ٓايت ميں روح سے کيا مراد 
قرٓان اور نبوت ہے کہ جو انسانوں کی زندگی کا باعث ہے اگرچہ بعض مفسرين نے يہاں وحی کو قرٓان سے اور دونوں کو 

يہ ہے کہ يہ سب ايک ہی حقيقت کی طرف نبوت سے جدا کيا ہے ،اور انھيں تين تفاسير کی شکل ميں بيان کيا ہے ليکن ظاہر
  لوٹتے ہيں ۔

يہاں معنوی اور روحانی پہلو سے ہے اور ہر اس چيز کی طرف اشاره ہے جو دلوں کی زندگی کا سبب ہيں “ روح”بہر حال 
  ميں ہے ۔ ٢۴اور نفوس کی تربيت اور عقلوں کی ہدايت کا باعث ہے جيسا کہ سوره انفال کی ٓايہ 

  وا استجيبوا هللا و للرسول اذا دعا کم لما يحييکميا يھاالذين ٰامن
اے ايمان والو! خدا اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو ۔ جبکہ وه تمہيں ايسی چيز کی طرف پکارتے ہيں جو تمہاری 

  زندگی جا باعث ہے ۔
  ميں ہے : ١۵سورهٔ  مومن کی ٓايت 

  يلقی الروح من امره علی من يشاء من عباده
  ميں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح القاء کرتاہے ۔وه اپنے بندون

  ميں ہے ۔ ۵٢نيز سورٔه شورٰی کی ٓايہ 
  وکٰذلک اوحينا اليک روحا من امر نا ماکنت تدری ماالکتاب و الااليمان

  اس طرح ہم نے اپنے حکم سے تجھ پر روح کو وحی کيا اس سے پہلے کتاب و ايمان سے ٓاگاه نہ تھا ۔
قرٓان ، مضامين وحی اور فرمان ِنبوت کے معنی ميں ہے اگر چہ روح قرٓان کی ديگر “ روح”ن ٓايات ميں واضح ہے کہ ا

ٓايات ميں اور معانی بھی ٓايات ہے ليکن ان مذکوره قرائن کی طرف توجہ کرتے ہوئے زير بحث ٓايت ميں روح کا مفہوم قرٓان 
  اورر مضمون وحی ہے ۔

اپنے بندوں ميں سے جس پر چاہے )کاہرگز يہ مبلن“ ( علٰی من يشاء من عبادنا ” کہ  اس نکتہ کا ذکر بھی بہت ضروری ہے
نہيں کہ وحی و نبی کی نبوت بغير کسی حساب کتاب کے ہے کيونکہ مشيت الٰہی کبھی اس کی حکمت سے جدا نہيں ہوتی 

  اور حکيم ہونے کے تقاضا سے وه يہ انعام اسے عطا کرتا ہے جواس کا اہل ہو ۔۔
  د الٰہی ہے ۔ارشا

  هللا اعلم حيث يجعل رساالتہ
  )١٢۴خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہا نقرار دے ( انعام 

ڈارأو) ہے کہ اس کی وجہ يہ ہے “ ( يہ نکتہ بھی نظر سے اوجھل نہ رہے کہ اگر انبياء کے لئے پہال فرمان الٰہی(ان انذروا
کرنے کےلئے انذار سے بڑھ کر مٔوثر کوئی چيز نہيں انذار بيدار کرنے واالکہ ايک گمراه اور ٓالوشرک وفساد قوم کو بيدا ر 

  ۔ ٓاگاه اور اور حرکت ٓافرين ۔
يہ ٹھيک ہے کہ انسان نفع کا طالب اور نقصان پسند نہيں کرتا ليکن تجربہ نشاندہی کرتا ہے کہ تشويق کا اثر ٓاماده افراد پر 

مت کا اثر بہت ہوتا ہے اور ابتدائے نبوت ميں انذار اور ڈرانے وال امور ہونا زياده ہوتا ہے جب کہ ٓالوده افراد پر يہ تہ
  چاہيئيں ۔

   8 - 3سوره نحل/ آيه 

ا يُْشِرُکوَن۔٣   ۔ َخلََق السََّماَواِت َوااْلَْٔرَض بِاْلَحقِّ تََعالَی َعمَّ
نَساَن ِمْن نُْطفٍَة فَإَِذاھَُو َخِصيٌم ُمبِيٌن۔۴   ۔ َخلََق ااْلِٕ
  ااْلَْٔنَعاَم َخلَقَھَا لَُکْم فِيھَا ِدْفٌء َوَمنَافُِع َوِمْنھَا تَأُْکلُوَن ۔۔ وَ ۵
  ۔ َولَُکْم فِيھَا َجَماٌل ِحيَن تُِريُحوَن َوِحيَن تَْسَرُحوَن ۔۶
  ُکْم لََرئُوٌف َرِحيٌم۔۔ َوتَْحِمُل ٔاَْثقَالَُکْم ٕاِلَی بَلٍَد لَْم تَُکونُوا بَالِِغيِہ ٕاِالَّ بِِشقِّ ااْلَٔنفُِس ٕاِنَّ َربَّ ٧
  ۔ َواْلَخْيَل َواْلبَِغاَل َواْلَحِميَر لِتَْرَکبُوھا َوِزينَةً َويَْخلُُق َما الَتَْعلَُموَن ۔٨
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  ترجمہ
  
  ۔اس نے ٓاسمان اور زمين کو حق کے ساتھ پيدا کيا ہے اور وه اس سے باالتر ہے کہ اس کے لئے شريک بناتے ہيں ۔٣
  بے حيثيت نطفے سے پيدا کيا اور ٓاخر کار وه ايک موجود فصيح اور اپنا واضح مدافع قرار پايا ۔۔ اس نے انسان کو ايک ۴
۔اور اس نے چوپايوں کو پيدا کيا جبکہ ان سے تمہيں لباس اور ديگر منافع حاصل ہوتے ہيں اور تم ان کے گوشت ميں سے ۵

  کھاتے ہو ۔
انھيں ان کی ٓارام گاه کی طرف لوٹا تے ہو اور جب ( صبح کے ۔اور تمہارے لئے ان ميں زينت اور شکوه ہے جس وقت ۶

  وقت)انھيں صحرا کی جانب بھيجتے ہو ۔
۔وه تمہارے بھاری بوجھ ايسے مقام تک اٹھا لے جاتے ہيں جہاں تک تم بغير مشقت کے ساتھ نہيں پہنچ سکتے کيونکہ ٧

  تمہارا پر ورگار رٔوف و رحيم ہے ۔
وں ، خچروں اور گدھوں کو پيدا کيا ہے کہ تم ان پر سوار ہو سکو اور وه تمہاری زينت کا۔اور ( اسی طرح ) اس نے گھوڑ٨

  سبب بھی ہوں اور وه ( نقل و حمل کے ) ديگر ذرائع پيدا کرے گا کہ جنہيں تم نہيں جانتے ۔

  تفسير 

  جانوروں کے گونگوں فائدے 
زير بحث ٓايات ميں شرک کی بيخ کنی کے لئے اور خدائے گذشتہ ٓايات ميں شرک کی نفی کے باے ميں بات کی گئی ہے ۔ 

يکتا کی توجہ کے لئے دو حوالے سے بات کی گئی ہے ۔ پہلے عقلی دالئل کا طريقہ اختيار کيا گيا ہے اور عجيب و غريب 
ہے تاکہ اسنظام خلقت کی جانب اشاره کيا گيا ہے اور انسان کے لئے خدا کی طرح طرح کی نعمتوں کی جانب اشاره کيا گيا 

  ميں شکر گزاری کا جذبہ پيداہو اور ٓاخر کار اسے خدا کے قريب کردے ۔
) ۔ٓاسمان و زمين کی  ارشاد ہوتا ہے : هللا نے ٓاسمانوں اور زمين کو حق کےسا تھ پيدا کيا ہے ( َخلََق السََّماَواِت َوااْلَْٔرَض بِاْلَحقِّ

و حساب شده ٓافرينش سے بھی ، اس کے ہدف سے بھی اور اس  حقانيت اس کے عجيب نظام سے بھی واضح ہے اور منظم
  ميں موجود فائده سے بھی ۔

ا يُْشِرُکوَن) ۔   اس کے بعد مزيد فرمايا : خدا اس سے بر تر و بلند ہے کہ وه اس کے لئے شريک بناتے ہيں (تََعالَی َعمَّ
ز نہيں رکھتے يہاں تک کہ وه تو معمولی سا بت کہ جنہيں وه اس کا شريک قرار ديتے ہيں ايسے تخليق کی صالحيت ہر گ

  مچھر يا غبار کا ذره بھی پيدا نہيں کرسکتے اس کے باوجود تم انھيں کس طرح خدا کا شريک قرار ديتے ہو ۔
يہ بات الئق توجہ ہے کہ مشرکين خود اس عجب نظام اور بديع خلقت کہ جو خالق کے علم و قدرت کی مظہر ہے کو صرف 

  انتے ٰہں ليکن اس کے باوجود وه عبادت کے وقت بتوں کے سامنے خاک پر گر پڑتے ہيں ۔هللا کی طرف سے ج
ٓاسمان و زمين اوور ان ميں بے پاياں اسرار کی جانب اشاره کرنے کے بعد خود انسان کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے وه 

بے وقعت اوربے قيمت نطفے سے پيدا کيا  انسان کہ جو ه کسی سے بڑھ کر اپنے ٓاپ سے قريب ہے ۔ فرمايا گيا ہے :انسان
نَساَن ِمنْ  گيا ليکن اس طرح پيدا ہو کر وه فصيح و بليغ متفکر ، اپنا دفاع کرنے واال اور واضح کالم کرنے واالبن گيا ۔ َخلََق ااْلِٕ

  نُْطفٍَة فَإَِذاھَُو َخِصيٌم ُمبِيٌن) ۔
ان قطرات کو نطفہ کہا جانے لگا جو تلقيح کے لئے ذريعے انسانی کا اصلی معنی ہے تھوڑا يا صاف پانی ۔ بعد ميں “ نطفہ”

  پيدا ئش کا سبب بنتے ہيں ۔
اس تعبير سے در حقيقت قرٓان حق تعالٰی کی عظيم قدت کو مجسم صورت ميں بيان کرناچاہتا ہے کہ اس نے پانی کے حيثيت 

نزول صعود کے درميان بہت زياده فاصلہ  قطرے سے کيسی عجيب مخلوق پيدا کی ہے کہ جس کی قوس ِ نزول اور قوس ِ
  ہے ۔

کو مدافع اور اپنی باطنی حالت بيان کرنے والے کے معنی ميں ليا جائے جيسا “ خصيم ” يہ مفہوم اس صورت ميں ہے جب 
  ميں ہے : ١٠۵کہ سورٔه نساء کی ٓايہ 
  والتکن للخائنين خصيما

  ۔اے رسول !خيانت کرنے والوں کے حامی اور مدافع نہ بنو 
  يہ تفسير کے ايک گروه کے نزديکقابل قبول ہے ليکن بعض مفسرين نے ايک اور تفسير بيان کی ہے ۔ اور وه يہ ہے کہ :

خدانے انسان کواپنی قدرت کاملہ کے ذريعے بے وقعت نطفے سے پيدا کيا ليکن يہ ناشکرا انسان خدا کے مقابلے ميں کھلم 
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  کھال مجادلہ اور مخاصمہ پر اٹھ کھڑا ہوا ۔
  کو اس تفسير پر شايد کے طورپيش کرتے ہيں ۔٧٧يہ مفسرين سوره ٰيس کی ٓايہ 

ليکن پہال معنی زياده صحيح معلوم ہوتا ہے کيونکہ زير نظر ٓايات عظمت ِخلقت ِ الٰہی کے بارے ميں اور عظمت اس وقت 
  ٓاشکار ہو گی جب ظاہراًمعمولی موجود سے وه ايک قيمتی چيز پيدا کردے ۔

  بن ابراہيم ميں بھی ہے کہ :تفسير علی 
 ً   خلقہ من ماء قطرة ماء منتن فيکون خصيماً متکلماً بليغا

  ١خدا انے انسان کو پانی کے بدبو دار قطرے سے پيدا کيا ہے اور پھر وه فصيح و بليغ کالم کرنے واال ہو گيا ۔
کہ لباس ضرر کو روکنے کے لئے ہے سے پہلے ذکر کيا گيا ہے يہ اس طرف اشاره ہے “ منافع”دوسرا نکتہ يہ کہ انھيں 

  اور ضرر کو روکنا حصول ِ منافع پر مقدم ہے ۔
ہوسکتا ہے وه لوگ جو گوشت کھانے کے مخالف ہيں اس ٓايت سے بھی مطلب نکاليں کہ خدا نے جانوروں کا گوشت کھانے 

اور تم ان “ ( ہے : و منھا تٔاکلون کا ذکر کرنے کے بعد کہا“ منافع”ميں شمار نہيں کيا ۔لٰہذا “ منافع” کا مسئلہ ان کے 
  حيوانات کا گوشت کھاتے ہو)اس تعبير سے کم از کم يہ استفاده کياجاسکتا ہے کہ لبنيات کی اہميت کہيں زياده ہے ۔

يہ بات قابل توجہ ہے کہ قرٓان نے ان مفيد جانوروں کے عام معمول فوائد بيان کرنے پر اکتفاء نہيں کيا بلکہ ان سے حاصل 
والے نفسياتی فوائد کا بھی ذکر کيا گيا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے:يہ جانور تمہارے لئے زينت کا باعث ہوتے ہيں جبکہ انھيں ہونے 

ٓارام کی جگہ واپس لے جاتے ہو اور جب صبح کے وقت انھيں صحرا کی طرف بھيجتے ہو (ولکم فيھا جما حين تريحون و 
  حين تسرحون ) ۔

روب کے وقت جانوروں کو ان کے باڑوں اور ٓارام کی جگہوں کی طرف واپس النے کے ماده سے غ“ اراحہ“ تريحون”
  کہتے ہيں ۔“ مراح” کے معنی ميں ہے اسی لئے ان کے ٓارام کی جگہ کو 

  کے ماده سے چوپايوں کو صبح کے وقت چرا گاه کی طرف باہر لو جانے کے معنی ميں ہے ۔“ سرح“ ”تسرحون”
کے بياباناور چرا گاه کی طرف اکھٹے جانے اور پھر شام ڈھلے باڑوں اور ٓارام کی جگہ بھيڑ بکريوں اور دوسرے چوپايوں

سے تعبير کرتا ہے يہ صرف ايک ظاہری ، تکلفاتی اور رسمی مسئلہ نہيں “ جمال”لوٹ ٓانے کے جاذب نظر نظر کو قرٓان 
ں سے ہے يہ اس حقيقت کو واضح کرتا ہے بلکہ اس ميں ايک حقيقت بيان کی گئی ہے کہ جس کا تعلق معاشرے کی گہرائيو

ہے کہ اس قسم کا معاشره خود کفيل ہوتا ہے فقير و پس مانده نہيں ہے اور اس سے يا اس سے وابستہ نہيں ہوتا وه خود 
وسائل مہيا کرتا ہے اور جو کچھ خود اس کے پاس ہوتا ہے اسے صرف کرتا ہے يہ در اصل معاشرے کا جما ل استغناء اور

ہے يہ درحقيقت جماِل توليد اورايک ملت کی ضروريات کی تکميل ہے ۔ واضح تر الفاظ ميں استقالل ٓازادی کے خود کفالت 
  جمال اور ہر قسم کی وابستگی سے نجات ہے ۔

اس حقيقت کو ديہات ميں رہنے والے اور ديہات ميں پيدا ہو نے والے شہروں ميں رہنے والوں سے بہتر سمجھ سکتے ہيں ، 
يد چوپائے ٓاتے جاتے ہيں تو انھيں ديکھ کر انھيں کيسا روحانی اور دلی سکون ہوتا ہے ايسا سکون جو بے کہ جب يہ مف

  نيازی کے احساس سے اٹھتا ہے ايسا سکون جو ايک مٔوثر اجتماعی ذمہ داری کی انجام دہی پر ہوتا ہے ۔
طرف اشاره کيا گيا ہے کيونکہ جب يہ  يہ بات قابل توجہ ہے کہ زير نظر ٓايت ميں پہلے ان کے صحرا سے لوٹنے کی

ڈھورڈنگر صحرا سے لوٹتے ہيں تو ان کے پستان دودھ سے بھرے ہوتے ہيں ، شکم سير ہوتے ہيں اور ان کے چہرے سے 
خوشی اور طمانيت جھلک رہی ہوتی ہے ۔ لٰہذا اس وقت ان ميں وه حرص او رجلد بازی نظر نہيں ٓاتی جو صبح دم صحرا 

ہوتی ہے ۔اطمينان سے کشاں کشاں قدم اٹھاتے ہيں اور اپنے ٓارام کی جگہ پر جاپہنچتے ہيں ۔ ان کے  کی طرف جاتے ہوئے
  دود ھ بھرے پستانوں کو ديکھنے واال ہر کوئی ايک بے نيازی کا احساس کرتا ہے ۔

رے بھاری بوجھ اپنے اگلی ٓايت ميں ان جانوروں کے ايک اور اہم فائدے کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے وه تمہا
پشت پر اٹھا کر لے جاتے ہيں اور ايسے ديا ر کی طرف لے جاتے ہيں جہاں تک تم شديد مشقت کے بغير نہيں پہنچ پاتے ( 

ہ اس نے ان چوپايوں کو اتنیہے ک َوتَْحِمُل ٔاَْثقَالَُکْم ٕاِلَی بَلٍَد لَْم تَُکونُوا بَالِِغيِہ ٕاِالَّ بِِشقِّ ااْلَٔنفُِس) ۔يہ خدا کی رحمت و کرم کی نشانی
  تمہارا پر وردگار رٔوف و رحيم ہے ( ٕاِنَّ َربَُّکْم لََرئُوٌف َرِحيٌم) ۔” طاقت بخشی اور انھيں تمہارے قابو ميں کرديا کيونکہ 

کے ماده سے ہے ليکن بعض مفسرين نے احتمال ظاہر کيا ہے کہ يہ شگاف کرنے اور ٓادھا ٓادھا کرنے کے “مشقت“ ” شق”
نی ميں ہے يعنی تم خود اس وزن کو اپنے کندھے پر الد کر جأو تو تمہاری ٓادھی قوت ختم ہو جائے ۔اصطالح کے مطابق مع

  نيم جاں ہوجأو ليکن پہلی تفسير زياده صحيح معلوم ہوتی ہے ۔
ے درجہ پر اس طرح جوچوپائے پہلے تو انسان کے لئے لباس اور گرمی سردی سے بچنے کا ذريعہ مہيا کرتے ہيں دوسر

ان کے لبنيات سے تيار شده چيزوں سے استفاده کيا جاتا ہے اور پھر ان کا گوشت استعمال کيا جاتاہے اس کے بعد ان کے وه 
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نفسانی ٓاثار ہيں جو احساسات پر مرتب ہوتے ہيں اور ٓاخرميں ان کی بار بر داری کا ذکر ہے ۔ يہ بات قابل توجہ ہے کہ اس 
زمانہ ہے اس ميں بھی بہت سے مواقع پر صرف چوپايوں سے فائده اٹھايا جاتا ہے اور جہاں کوئی دور ميں جو کہ مشين کا 

  اور طريقہ کار ٓامد بھی نہيں ہے ۔
اس کے بعد ايسے جانور کی طرف اشاره کيا گيا ہے جو انسان کی سوای کے کام ٓاتے ہيں ، ارشاد ہوتا ہے : خدا نے گھوڑے

اکہ تم ان پر سواری کرسکو او ر وه تمہاری زينت کا سبب بھی بنيں ( َواْلَخْيَل َواْلبَِغاَل ، خچر اورگدھے پيدا کئے ہيں ت
  َواْلَحِميَر لِتَْرَکبُوھا َوِزينَةً) ۔

کوئی تکلفاتی اور رسمی طور پر نہيں ٓايات جو شخص تعليمات قرٓان سے ٓاشنا ہے اس کے “ زينت” واضح ہے کہ يہاں لفظ 
ے ۔وه وه ززينت ہے جس کا اثر اجتماعی زندگی ميں ظاہر ہوتا ہے اس حقيقت کی تہہ تک پہنچنے لئے اسکا مفہوم واضح ہ

کے لئے ٓاپ اس شخص کی حالت کا تصور کريں کہ جس نے ايک طويل بيابانی راستے کو پاپياده طے کيا ہو اور تھکا مانده 
س کا موازمہ ايسے شخص سے کريں کہ سواری اپنی منزل تک پہنچتا ہے ۔ايک عرصہ تک کام کرنے کے قابل نہ رہا ہو ا

جس کے پاس ہو او روه بہت جلد اپنی منزل پر پہنچ گيا ہو ۔ اس کی قوت و توانائی اسی طرح باقی ہو ،خوش و خرم ہو اور 
  اپنے ٓائنده امو ر انجام دہی کے لئے تيار ہو تو کيا يہ زينت نہيں ہے ؟

رف اشاره کيا گيا ہے ، اور انسانی افکار کو ٓائنده زماے نے ميں نقل و حمل کےٓايت کے ٓاخر ميں ايک نہايت اہم مسئلہ کی ط
نئے پيدا ہونے والے ذرائع کی طرف متوجہ کيا گيا ہے يعنی ٓائنده زمانے ميں انسان کے پاس ان جانوروں کی نسبت نقل 

کے لئے ) کئی ايک چيز پيد اکرے گا کہ وحمل کے بہتر اور خوب تر ذرائع ہوں گے ۔ ارشاد ہوتا ہے خدا تعالٰی ( نقل و حمل
  جنھيں تم نہيں جانتے ( َويَْخلُُق َما الَتَْعلَُموَن ) ۔

بعض گزشتہ مفسرين نے اگر چہ اس جملے کو ايسے جانوروں کی طرف اشاره سمجھا ہے جو ٓائنده پيدا ہوں گے اور نوع 
ں ہے ہمارے لئے جملے کا مفہوم سمجھنا ٓاسان ہے بشر کے مطيع ہونگے ليکن جيسا کہ تفسير مراغی اور تفسير ظالل مي

  کيونکہ ہم مشينی اور تيز رفتا رسوايوں کے زمانے ميں زندگی بسر کررہے ہيں ۔
پيد اکرے گا ) استعمال کيا گيا ہے اس کی دليل واضح ہے کيونکہ انسان در حقيقت چيزوں کو جوڑ کر “ ( يخلق” يہ جو لفظ

کچھ نہيں جبکہ ان چيزوں کا اصلی مواد صرف خداکی تخليق ہے عالوه ازيں انسانی اورمال کر ايجادات کرتا ہے او ر
  ايجادات ميں موجود استعداد خدا ہی کی عطا کرده ہے ۔

  نکتہ 

  جانور پالنے اور کھيتی باڑی کی اہميت 
اند پڑ گئی ہيں ليکن ٓاج بھی ٓاج کے زمانے ميں پيدا واری اور کارخانے اور مشينيں اتنی زياده ہيں کہ تمام دوسری چيزيں م

انسانی زندگی کی پيدا وار کا ايک اہم حصہ جانور پالنے اور کھيتی باڑی سے حاصل ہوتا ہے کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ 
غذائی مواد کی حقيقی بنياد يہی دو امور ہيں اسی بناء پر جانور وں اور کھيتی باڑی کی ضروريات ميں خود کفالت نہ صرف 

الل کی ضامن ہے بلکہ سياسی استقالل بھی بہت حد تک اس سے مربوط ہے لٰہذا کوئی تعجب کی بات نہيں کہ اقتصادی استق
ساری دنيا کی قوميں جانوروں کی نشوونما کو وسعت دينے اور اس کی وسعت کے لئے مارڈن ذرائع استعمال کرنے ميں 

  کوشاں ہيں ۔
قات ان ممالک ميں سے جنھيں سوپر پاور کہا جاتا ہے مجبور ہو جاتے يہ دونوں چيزيں اتنی اہم اور بنيادی ہيں کہ بعض او

ہيں کہ اپنے سياسی مقام کو نظر انداز کرکے ان ممالک کے سامنے ہاتھ پھيالئيں جو عين ان کے مخالف ہيں اس کے لئے 
  روس کی مثال پيش کی جاسکتی ہے ۔

ں کی پرورش اور زراعت کے مسئلے کو انتہائی زياده اہميت اسی بناء پراسالم اور اس کی حيات ٓافريں تعليمات ميں جانورو
  دی گئی ہے اور ان امور کے لئے مسلمانو کو ترغيب دينے کے لئے ہر موقع سے استفاده کيا گيا ہے ۔

مندرجہ باال ٓايات ميں ہم نے ديکھا ہے کہ قرٓان جانوروں کے مسئلہ پر کس تشويق ٓاميز لہجے ميں بات کرتا ہے ان سے 
ہونے والے منافع کا ذکر کرتا ہے چاہے وه غذئی اعتبار سے ہوں يا لباس کے لحاظ سے ۔ يہاں تک کہ صحرا ميں ان حاصل 

  کے ٓانے جانے کا ذکر بڑے حسين پيرائے ميں کرتا ہے ۔
گو ہوزراعت ، کھيتی باڑی اور مختلف قسم پھلوں کی اہميت کے بارے ميں اسی طرح ٓائنده ٓايات ميں عمومی اعتبار سے گفت

  گی ۔
اسالمی روايات ميں جانور پالنے کے بارے ميں نہايتجاذِب توجہ تعبيرات نظر ٓاتی ہيں اسی طرح کھيتی باڑی کے بارے ميں 
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  بہت سی روايات ميں ہم نمونے کے طور پر اسالمی مصا در سے چند ايک روايات پيش کرتے ہيں ۔
  عزيز سے فرمايا: ۔پيغمبر اکرم (صلی هللا عليه و آله وسلم) نے ايک ايک١

  کيوں نہيں التے ہو؟“ برکت”تم اپنے گھر
  “شاة تحلب”سے ٓاپ کی کيا مراد ہے ؟ فرمايا:“برکت ” اس نے عرض کيا:

  (دودھ دينے والی بکری )
  مزيد فرمايا:

  انہ کانت فی داره شاة تحلب اونعجة او بقره وفبرکاة کلھن
  2تو يہ سب برکتيں ہيں ۔جس گھر ميں دودھ دينے والی بکری ،بھيڑ يا گائے ہو 

  ۔پيغمبر اکرم (صلی هللا عليه و آله وسلم) سے منقول ہے کہ ٓاپ نے بکری کی اہميت کے بارے ميں فرمايا:۔٢
  نعم المال الشاة

  3بکری بہت اچھا سرمايہ ہے ۔
  : ۔تفسير نور الثقلين ميں زير بحث ٓايا ت کے ذيل ميں امام امير المومنين عليہ السالم سے منقول ہے٣

  افضل مايتخذه الرجل فی منزلہ لعيالہ الشاة فمن کان فی منزلہ شاة قدست عليہ المالئکة مرتين فی کل يوم
اہل خانہ کے لئے انسان گھر ميں جو چيز مہيا کرتا ہے وه بکری ہے جس شخص کے گھرميں بکری ہو خدا کے فرشتے ہر 

  روز دومرتبہ اس کی تقديس کرتے ہيں ۔
ہونا چاہئيے ، ممکن ہے بہت لوگوں کے گھر ميں بکری پالنے کے لئے حاالت ساز گار نہ ہوں ليکن يہاں غلط فہمی نہيں 

  اصلی مقصد يہ ہے کہ جتنے گھر ہوں اتنی بھيڑ بکرياں ہميشہ پالتے رہنا چاہئيے ( غور کيجئے گا) ۔
من وجد ماء ً و تراباًثم افتقر فابعد هللا ۔زراعت کی اہميت کے لئے اتناکافی ہے کہ امير المومنين عليہ السالم فرماتے ہيں :(۴

  4)جس کے پاس پانی اور مٹی ہو اس کے باوجود وه فقير ہو ، خدا اسے اپنی رحمت سے دور رکھے ۔
  ۔پيغمبر اکرم (صلی هللا عليه و آله وسلم) سے منقول ہے ، ٓاپ نے فرمايا:۵

  عليکم بالغنم و الحرث فانھما يروحان بخير ويغدوان بخير
  5ذمہ داری ہے کہ بھيڑ بکرياں پالو اور کھيتی باڑی کرو اور ان کا لين دين خير و بر کت کا باعث ہے ۔ تمہاری

  ۔امام جعفر صادق عليہ السالم سے منقول ہے ، آپ (عليہ السالم) نے فرمايا:۶
  مافی االعمال شیء احب الٰی هللا من الزراعة

  6۔ خدا کے ہاں زراعت سے زياده کوئی عمل محبوب نہيں 
  ۔امام صادق عليہ السالم ہی سے ايک او ر حديث منقول ہے ، فرماتے ہيں :٧

  الزارعون کنوز االنام تزرعون طيباً اخرجہ هللا عزوجل وھم يوم القيامة احسن الناس مقاماً و اقربھم منزلة يد عون المبارکين ۔
امت کے دن وه بلند ترين مقام کے حامل ہوں گے وه کسان لوگوں کے خزانے ہيں وه خدا کا عطاکرده پاکيزه اناج بوتے ہيں قي

  7کے نام سے پکارا جائے گا ۔ “ مبارکين ”خدا کے زياده قريب ہيں اس روز انھيں 
..............  

  ۔٣٩ص ٣۔تفسير نور الثقلين ج١
ہوا ہے ۔لغت ميں اس  کی طرف اشاره“ نعجة”طبع قديم ۔ مذکوره حديث ميں بکری اور گائے کے عالوه ۶٨۶ص  ١۴۔بحار االنوار ج2

  لفظ کے بہت سے معانی ہيں مثالً وحشی گائے، پہاڑی بکری يا بھيڑ۔
  طبع قديم ۔ ۶٨۶، ص١۴۔بحار االنوار ج 3
  ۔١٩صفحہ  ٢٣۔بحار االنوار جلد 4
  ۔٣٠۴ص ١۴۔بحار االنوار جلد 5
  ۔٢٠، صفحہ  ٢٣۔بحار االنوار جلد 6
 ۔١٩۴،صفحہ  ١٣۔وسائل الشيعہ جلد 7

 

  11تفسير نمونہ جلد 
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   13 - 9آيه 

بِيِل َوِمْنھَا َجائٌِر َولَْو َشاَء لَھََداُکْم ٔاَْجَمِعيَن۔٩   ۔ َوَعلَی هللاِ قَْصُد السَّ
َماِء َماًء لَُکْم ِمْنہُ َشَراٌب َوِمْنہُ َشَجٌر فِيِہ تُِسيُموَن ۔١٠   ۔ھَُو الَِّذی ٔاَنَزَل ِمْن السَّ
ْيتُوَن َوالنَِّخيَل َوااْلَْٔعنَاَب َوِمْن ُکلِّ الثََّمَراِت ٕاِنَّ فِی َذلَِک آلَيَ ١١ ْرَع َوالزَّ   ةً لِقَْوٍم يَتَفَکَُّروَن ۔۔ يُْنبُِت لَُکْم بِِہ الزَّ
١٢ َ َراٌت بِٔا َر لَُکْم اللَّْيَل َوالنَّھَاَر َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ   ْمِرِه ٕاِنَّ فِی َذلَِک آلَيَاٍت لِقَْوٍم يَْعقِلُوَن ۔۔ َوَسخَّ
  ۔ َوَما َذَرٔاَ لَُکْم فِی ااْلَْٔرِض ُمْختَلِفًا ٔاَْلَوانُہُ ٕاِنَّ فِی َذلَِک آلَيَةً لِقَْوٍم يَذَّکَُّروَن ۔١٣

  ترجمہ
  
ہی کے ہيں اور اگر خدا چاہے تو تم ۔خدا کے ذمہ ہے کہ وه بندوں کو راه راست کی نشاندہی کرے البتہ بعض راستے گمرا٩

  سب کو ( جبری طور) ہدايت کرے ( ليکن مجبور کرنے کا کوئی فائده نہيں ) ۔
۔وه وہی ہے جس نے ٓاسمان سے پانی بھيجا کہ جسے تم پيتے ہو نيز يہ پودے اور درخت بھی اسے سے اگتے ہيں کہ ١٠

  جنھيں چرنے کے لئے تم اپنے جانور لے کر جاتے ہو ۔
س( بارش کے پانی ہی ) سے خدا تمہاری کھيتياں اگاتا ہے اسی سے وه تمہارے لئے زيتون ، کھجور انگور اور ہر قسم ۔ا١١

  کے پھل اگا تا ہے ۔ يقينا گور و فکر کرنے والوں کے لئے اس ميں واضح نشانی موجود ہے ۔
ربھی اس کے حکم سے تمہارے لئے ۔ اس نے رات و دن اور سورج و چاند کو تمہارے لئے مسخر کرديا ہے نيز ستا١٢

  مسخر ہيں اس ميں ان لوگوں کے لئے (عظمت ِخدا کی ) نشانياں ہيں جو اپنی عقل سے کام ليتے ہيں ۔
۔ (ان کے عالوه ) جو رنگا رنگ مخلوق اس زمين ميں پيدا کی گئی ہے اسے بھی ( تمہارے حکم کے سامنے ) مسخر ١٣

  واضح نشانی ہے جو متذکر ہوتے ہيں ۔کرديا گيا ہے اس ميں ان لوگوں کے لئے 

  تفسير 

  سب چيزيں انسان کے دسِت تسخير ميں ہيں : 
  گذشتہ ٓايات ميں خدا کی مختلف نعمتوں کا ذکر تھا زير نظر ٓايات ميں بھی خدا بعض نہايت اہم نعمتوں کا ذکر ہے ۔

کے ذمہ ہے کہ لوگوں کو اس صراط مستقيم کی  ايک بہت اہم معنوی نعمت کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : خدا
بِيل) ۔   ہدايت کرے جس ميں کوئی انحراف اور کجی نہيں ہے ۔ ( َوَعلَی هللاِ قَْصُد السَّ

ہو گا يعنی وه راستہ جس ميں “ سيدھا راستہ ”کا معنی “ قصد السبيل”راستہ صاف ہونے کے معنی ميں ہے لٰہذا “ قصد”
  ١انحراف اور گمراہی نہ ہو ۔

تکوينی پہلو سے ہے يا تشريعی پہلو سے ، اس سلسلے ميں مفسرين نے مختلف تفسيريں “ سيدھا راستہ”اس بارے ميں کہ يہ 
  کی ہيں ليکن کوئی مانع نہيں کہ اس ميں دونوں پہلو شامل ہوں۔

ں دی ہيں تاکہ اس کی وضاحت يہ ہے کہ خدا نے انسان کو مختلف توانائياں عطا کی ہيں اور اسے طرح طرح کی استعدادي
تکامل و ارتقاء ميں راه ميں اس کی مدد کی جائے کيونکہ تکامل و ارتقاء اس کا مقصِد خلقت ہے اسی طرح نباتات اور ديگر 

مختلف جانوروں کو بھی اس ہدف تک پہنچنے کے لئے ضروری تونائياں عطا کی ہيں ۔فرق يہ ہے کہ انسان اپنے ارادے 
ہ بناتات او ر جانور بے اختيار اپنے ہدف کی طرف جاتے ہيں ۔ نيز تکامل انسان کی قوِس کے ساتھ ٓاگے بڑھ تا ہے ، جب ک

  صعودی کا بھی ديگر جانداروں سے کوئی موازنہ نہيں ہے ۔
اس طرح خدا تعالٰی نے خلقت اور تکوين کے اعتبار سے عقل و استعداد اور ديگر الزمی توانائياں عطا کرکے اس صراط 

  لئے تيار کيا ہے ۔مستقيم پر چلنے کے 
دوسری طرف هللا تعالٰی نے اپنے انبياء کو وحی ِٓاسمانی ، درکار تعليمات اور انسانی ضرورت کے قوانين کے ساتھ بھيجا 

تاکہ تشريعی لحاظ سے صحيح اور غلط راستہ کو جدا جدا کرکے دکھاديناور اس راستے چلنے کے لئے انسان کے شوق کو 
استوں سے باز رکھيں يہ بات جاذب نظر کہ مندرجہ باال ٓايت ميں خدا تعالٰی نے اس امر کو اپنا ابھاريں اور اسے انحرافی ر
  ايک فريضہ شمار کيا ہے ۔
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خدا پر الزم ہے ) الفاظ استعمال کئے ہيں کہ قرٓان کی ٓايات ميں ہيں بھی اس کی مثاليں موجود ہيں ۔مثالً( “ ( علی هللا ” اور 
  علينا للھدٰی )
  )١٢ہے کہ ہم انسان کی ہدايت کريں ، ( ليل ۔  ہم پر الزم

کے مفہوم کی وسعت پر غورکريں اور تمام مادی اور روحانی توانائياں جو خلقت انسان اور “ علی هللا قصد السبيل ”اگر ہم 
ہو گا کہ کی عظمت کا اندازه “ قصد السبيل ” اس کی تعليم و پر ورش ميں استعمال ہوئی ہيں کے بارے ميں سوچيں تو ہميں 

  جو تمام نعمتوں سے بر تر ہے ۔
انحرافی راستے چونکہ بہت زياده ہيں اس لئے قرٓان اگلے مرحلے پر انسان کو بيدا رکرتے ہوئے کہتا ہے : ان راستوں 

  2مينسے بعض انحرافی ہيں (ومنھا جائز)
ل ہے لٰہذا قرٓان ايک مختصر سے جملے انسان کے کمال اور ارتقاء کے لئے چونکہ اختيار و اراد ه کی ٓازادی اہم ترين عام

“ اگر خدا چاہتا تو ہم سب کو زبر دستی راه راست کی ہدايت کرتا” کے ذريعے اس کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے 
يہاں تک کہ تم ايک قدم ٓاگےاس سے نہ رکھ سکتے (ولو شاء لھداکم اجمعين )ليکن اس نے يہ کام نہيں کيا کيونکہ جبری 

اعث افتخار ہے اور نہ تکامل و ارتقاء کاذريعہ اس نے تمہيں ٓازادی دی ہے تاکہ تم يہ راستہ اپنے قدموں سے طے ہدايت نہ ب
  کرو اور اوِج کمال تک جا پہنچو ۔

قرٓان کا جملہ ضمنی طور پر اس حقيقت کی طرف بھی اشاره کرتا ہے کہ اگر انسانوں کا ايک حصہ منحرف راستے کی 
سے يہ وہم پيدا نہ ہو کہ ان کے مقابلے ميں خدا مغلوب ہو گيا ہے بلکہ اس کی خواہش اور  طرف چل پڑتا ہے تو اس

  تقاجائے حکمت ہے کہ انسان ٓازاد ہےں ۔
اگلی ٓايت ميں بھی مادی نعمت کا ذکر ہے تاکہ انسانوں کے احساس شکر کو ابھارا جائے اور ان کے دلوں ميں عشق ِ الٰہی 

ور انھيں ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کی زياده سے زياده معرفت کی دعوت دی جائے ۔ کے نور سے اجاال کيا جائے ا
َماِء َماًء ) ۔حيات بخش ،ميٹھا ، صاف  قرٓان کہتا ہے : وه وہی ہے جس نے ٓاسمان سے پانی نازل کيا(ھَُو الَِّذی ٔاَنَزَل ِمْن السَّ

  ( لَُکْم ِمْنہُ َشَراٌب) ۔ شفاف اور ہر قسم کی ٓالودگی سے پاک پانی جسے تم پيتے ہو
  اور اسی سے پودے اور درخت نکلتے ہيں کہ جنہيں چرنے کے لئے تم اپنے جانوربھيجتے ہو ( َوِمْنہُ َشَجٌر فِيِہ تُِسيُموَن) ۔

کے ماده سے جانروں کو چرانے کے معنی ميں ہے اور ہم جانتے ہيں کہ جانور زمين کے پودوں سے “ اسامہ“ ”تسيمون”
کا ايک وسيع مفہوم ہے “ شجر”ه کرتے ہيں اور درختوں کے پتوں سے بھی ۔ اتفاق کی بات ہے کہ عربی لغت ميں بی استفاد

  ۔ يہ لفظ درخت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اورپودے کے لئے بھی
تا ہے بلکہ اساس ميں شک نہيں کہ بارش کا فا ئده يہی نہيں کہ اس کا پانی انسانوں کے پينے اور پودوں کے اگنے کے کام آ 

سے ہوا صاف ہوجاتی ہے انسانی جسم کا درکار طوبت او ر نمی حاصل ہوتی ہے انسانی تنفس ميں سہولت کا باعث ہے اور 
اسی طرح اس بارش کے اور بے شمار فائدے ہيں ليکن چونکہ مذکوره دوباتيں زياده اہم تھيں اس لئے فقط انہی کا ذکر کيا 

  گيا ہے ۔
ْيتُوَن قرٓا ن بات جاری رک ْرَع َوالزَّ ھتے ہوئے کہتاہے :بارش کے پانی ہی سے تمہاری کھيتياں اگاتا ہے ( يُْنبُِت لَُکْم بِِہ الزَّ
  َوالنَِّخيَل َوااْلَْٔعنَاَب )

  مختصر يہ کہ تمام پھل اسی سے اگتے ہيں (َوِمْن ُکلِّ الثََّمَرات) ۔
طرف سے ان لوگوں کے لئے واضح نشانياں ہيں جو صاحب فکر  يقينا يہ رنگا رنگ پھل اور طرح طرح کی کھيتياں خدا کی

  ہيں ( ٕاِنَّ فِی َذلَِک آلَيَةً لِقَْوٍم يَتَفَکَُّروَن ) ۔
ايک خاص درخت کا نام ہے اور اس درخت کے پھل کو “ زيتون ”کے مفہوم ميں ہرطرح کی زراعت شامل ہے “ زرع”

اس کے پھل “ ززيتونہ” صرف درخت نام ہے اور “ زيتون”ک کہتے ہيں ( ليکن بعض مفسرين کے نزدي“ زيتوں ”بھی 
  خود درخت کے لئے استعمال ہوا ہے ) ۔“ زيتونہ” ميں لفظ ٣۵کانام ہے جبکہ سورهٔ  کی ٓايت 

  يہ لفظ مفرد اور جمع دونونمعانی ميں استعمال ہوتا ہے ۔“کھجور کا درخت”کا معنی ہے “ نخيل”
  انگور ۔ کی جس کا معنی“عنب ” جمع ہے“ اعناف ”

يہاں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ قرٓان کريم نے تمام پھلوں ميں سے صرف ان تين پھلوں زيتون ، کھجوراور انگور کا ذکر کيوں 
  کيا ہے اس کی دليل انشاء هللا ٓاپ اسی ٓايت ميں پڑھيں گے ۔

سخر کردئے گئے ہيں ، اس کے بعد اس نعمت کی طرف اشاره ہے کہ اس جہان کے مختلف موجود ات انسان کے لئے م
َر لَُکْم  ارشاد ِ الٰہی ہے هللا نے تمہارے لئے رات اور دن کو مسخر کرديا ہے اور اسی طرح سورج اور چاند کو بھی ( َوَسخَّ

  اللَّْيَل َوالنَّھَاَر َوالشَّْمَس َواْلقََمَر) ۔
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َر   اٌت بِٔاْمِرِه ) ۔اسی طرح ستارے بھی حکم انسان کے سامنے مسخر ہيں ( َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ
ان امور ميں يقينا خدا اور اس کی خلقت کی عظمت کی نشانياں ہيں ان کے لئے جو عقل و فکر رکھتے ہيں (ٕاِنَّ فِی َذلَِک 

  آلَيَاٍت لِقَْوٍم يَْعقِلُوَن ) ۔
يقی مفہوم يہ ہے سوره رعداور سوره ابراہيم کے ذيل ميں ہم کہہ چکے ہيں کہ انسان کے لئے موجودات مسخر ہونے کا حق

کہ موجودات انسانی فائدے کے لئے مصروف خدمت ہوں اور انسان کو اس بات کا امکان فراہم کريں کہ وه ان سے استفاده 
کرسکے ۔اسی بناء پر رات ، دن ، سورج، چاند اور ستاروں ميں سے ہر کوئی انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو تے ہيں اور 

  ہے اس لحاظ سے يہ موجودات انسان کے لئے مسخر ہيں ۔ انسان ان سے فائده اٹھا تا
يہ جاذب نظر تعبير کہ موجودات حکم ِخدا سے انسان کے لئے مسخر ہيں ۔ اسالم اور قررٓان کی نگاه ميں انسان کے مقام اور

مقصد يہ بھی  حقيقی عظمت کو واضح کرتی ہے اور اس کے خليفة هللا ہونے کی اہليت کا اظہار کرتی ہے اس تعبير کا ايک
ہے کہ خدا کی گونا گوں نعمتوں کاذکر کرکے انسان کے جذبٔہ تشکر کو ابھار ا جائے او ر وه اس عمده و بديع نظام کی اپنے

  لئے تسخير کو ديکھتے ہوں خدا کے نزديک ہو جائے ۔
فکر کرتے ہيں ۔ اسرار  اسی لئے ٓايت کے ٓاخر ميں ارشاد ہوتا ہے : اس تسخير کے لئے ان ميں نشانياں ہيں جو غور و

  کی تفسير ديکھئے ۔ ٣٣اور  ٣٢تسخير سے زيادہآگاہی کے لئے سورهٔ  ابراہيم کی ٓايات 
  َوَما َذَرٔاَ لَُکْم فِی ااْلَْٔرِض) ۔“ ( زمين ميں پيدا کی گئی مخلوقات کو بھی تمہارے لئے مسخر کرديا گيا ہے ” ان کے عالوه 

ا ٔاَْلَوانُہُ) ۔طرح طرح کے لباس ، مختلف قسم کی غذائيں ، پاکيزه بيوياں، ٓارام و ٓاسائش کے رنگا رنگ کی مخلوقات ( ُمْختَلِفً 
وسائل ، قسم قسم کے معدنيات ، زير زمين و پائے زمين مفيد چيزيں اور دوسری نعمتيں ان ميں بی واضح نشانی ہے ان 

  قَْوٍم يَذَّکَُّروَن ) ۔ٕاِنَّ فِی َذلَِک آلَيَةً لِ “ ( لوگوں کے لئے جو سمجھ جاتے ہيں 
..............  

حق سے“( جائر ”کے معنی ميں ليا ہے کہ جو “ قاصد”کو “ قصد ” ميں “ الميزان ” ۔بعض بزرگ مفسرين مثالً عالمہ طباطبائی نے ١
  منحرف )کا الٹ ہے ۔

  کی طرف لوٹتی ہے اور سبيل مٔونث مجازی ہے ۔“ سبيل ”کی ضمير “ منھا”۔2

  ت چند اہم نکا

  

  ۔ مادی اور رروحانی نعمتيں ١

۔ مادی اور رروحانی نعمتيں :يہ بات جاذب توجہ ہے کہ مندرجہ باالٓايات ميں مادی و روحانی نعمتيں اس طرح ٓاپس ميں ١
ملی جلی ہوئی ہيں کہ انھيں ايک دوسرے سے جدا نہيں کيا جاسکتا اس کے باوجود ٓايات کے اس سلسلے ميں مادی اور 

  توں کے بارے ميں لب و لہجہ ميں ايک فرق ضرور ہے ۔روحانی نعم
کسی موقع پر نہيں کہا گيا کہ خدا پر الزم ہے کہ تمہارے لئے فالں روزی پيدا کرے ليکن راه راست کی ہدايت کے بارے 
ميں فرماياگياہے کہ خداپر الزم ہے کہ وه تمہيں سيدھے راستے کی ہدايت کرے اور اس راستے کو طے کرنے کے لئے 

درکار قوت و توانائی بھی تمہيں عطا کرے ، تکوينی لحاظ سے بھی او ر تشريعی لحاظ سے بھی ۔اصولی طور پر قرٓان کی 
يہ روش ہی نہيں کہ وه کسی بحث کے کسی ايک پہلو پر ہی نظر رکھے ۔يہاں تک کہ درختوں اور پھلوں کی خلقت اور چاند 

ی اور روحانی ہدف کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے يہ مادی نعمتيں بھی سورج کی تسخير ہونے کی بات کرتے ہوئے بھی معنو
  خلقت و خالق کی عظمت کی نشانی ہيں ۔

  ۔ زيتون ، کھجور اور نگور ہی کا ذکر کيوں؟ ٢
۔ زيتون ، کھجور اور نگور ہی کا ذکر کيوں؟ ہوسکتا ہے يہ سمجھا جائے کہ قرٓان نے مندر جہ باالٓايات ميں طرح طرح ٢

ں ميں سے زيتون ،کھجوراور انگور کا اذکر اس لئے کيا ہے کہ نزول قرٓان کے عالقے ميں موجود تھے ليکن قرٓانکے پھلو
کے عالمی او ر جاودانی ہونے اور اس کی تعبيرات کی گواہی کی طرف توجہ کرتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ مطلب اس 

  سے کہيں اونچا ہے ۔
اپنی عمر کے سالہا سال مختلف پھلوں کے خواص کے مطالعے ميں صرف کئے ہيں  غذا شناس وه عظيم سائندان جنہوں نے
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وه کہتے ہيں کہ بہت کم پھل ايسے ہيں جو غذائيت کے اعتبارسے انسانی جسم کے لئے ان تين پھلوں سے جتنے مفيد اور 
اہم کردار ادا کرسکتا ہے مٔوثر ہو ں وه کہتے ہيں کہ زيتون کا تيل بدن کے جلے ہوئے حصے کے پھر بننے کے لئے بہت 

اس ميں حرارت بہت زياده ہوتی ہے اسی بناء پر يہ ايک قوت بخش شے ہے جو لوگ اپنے صحت و سالمتی کی حفاظت 
  چاہتے ہيں انھيں اس اکسير سے استفاده کرنا چاہئيے ۔

دفع کرنے کے زيتون کا تين انسان کے جگر کا مخلص دوست ہے گروں صفراکے عوارض اور گردے اور جگر کے درد 
لئے خشکی کو دور کرنے کے لئے بہت ہی مٔوثر ہے اسی بناء پر اسالمی روايات ميں بھی اس کی بہت مدح و ثنااور 
  توصيف کی گئی ہے ۔ ايک حديث ميں امام علی بن موسٰی الرضا (عليہ السالم) سے زيتون کے بارے ميں مروی ہے :

، بلغم کو دور کرتی ہے چہرے کو صفائی اور تازگی بخشتی ہے ۔اعصاب بڑی اچھی غذا ہے منھ کو خوشبودار بناديتی ہے 
  3کو تقويت ديتی ہے بيماری اور درد کو ختم کرديتی ہے اور غّصے کی ٓاگ کو بجھاديتی ہے ۔

اسی طرح ميڈيکل سائنس اور علم غذا شناسی کی ترقی نے دوا کی حيثيت سے کھجورکی اہميت کو بھی درجٔہ ثبوت تک 
  ہے ۔پہنچا ديا 

)بھی Phosphoreکھجور ميں موجود کيلشيم ہڈيوں کی مضبوطی او ر پختگی ميں اہم کردار کرتے ہيں نيز اس ميں فاسفر( 
موجود ہے ۔ جس سے دماغ کے اصلی عناصر کی تشکيل ہوتی ہے ۔ يہ اعصاب کو کمزوری اور خستگی سے بھی بچا تاہے

  اور قوت بينائی کو زياده کرتی ہے ۔
شيم بھی موجود ہے جبکہ پوٹا شيم کی کمی ہی بدن ميں کمی ہی زخم معده کی حقيقی وجہ سمجھی جاتی ہے نيز اس ميں پوٹا 

اس کا وجود پٹھوں اور بدن کے تانے بانے کے لئے بہت ہی قيمتی ہے دور حاضرکے غذا شناسوں ميں يہ بات مشہور ہے 
مار مہيا ہوئے ہيں وه نشاندہی کرتے ہيں کہ جن کہ کھجور سرطان کو روکتی ہے کيونکہ اس سلسلے ميں جو اعداد ش

عالقوں ميں کھجور يں زياده کھائی جاتی ہيں وه سرطان کی بيمای ميں کم مبتال ہوئے ہيں ۔ عررب کے بدو اور صحرا نشين 
جن کی زندگی فقر و فاقہ ميں گزرتی ہے کھجور کھانے کے وجہ سے کبھی سرطان ميں مبتالنہيں ہوئے ۔ اس کی وجہ يہ 

  )موجود ہے ۔Magnesiumسمجھی جاتی ہے کہ کھجور ميں ميگينشم(
خرمے ميں شکر بہت ہے اور يہ شکر کی زياده صحيح او ربہتر قسم ہے يہاں تک کہ بعض مواقع پر شوگر کی بيماری ميں 

  مبتالشخص بھی ٓارام کے ساتھ اس سے استفاده کرسکتے ہيں ۔
مادے اور پانچ طرح کے مٹامن معلوم کئے ہيں اس سے معلوم ہوتا ہے يہ  سائنس دانوں نے کھجور ميں تيره قسم کی حياتی

  4ايک نہايت قيمتی اور بھر پور غذا ہے 
اسی بناء پر اسالمی روايات ميں ميں بھی اس کے بارے ميں بہت زياده تاکيد نظر ٓاتی ہے ۔ حضرت علی عليہ السالم سے 

  منقول ہے کہ ٓاپ (عليہ السالم) نے فرمايا :
  تمر فان فيہ شفاء من االدوائکل ال

  کھجور کھأوکہ اس ميں بہت سی بيماريوں کا عالج ہے ۔
نيز يہ بھی روايت ہے کہ حضرت علی (عليہ السالم) کی غذا اکثر اوقات روٹی اور کھجور پر مشتمل ہوتی تھی ۔ ايک اور 

  روايت ہے کہ :ْ
  5کے ہيں ۔جس گھر ميں کھجورکا درخت نہيں اس کے رہنے والے در حقيت بھو

سورهٔ  مريم کی ٓايات ميں بھی ٓائے گاکہ حضرت مريم جس بيابان ميں تھيں وہانکچھ بھی نہ تھا جس وقت حضرت عيسٰی عليہ
السالم پيدا ہوئے تو هللا تعالٰی نے انھيں تازه کھجور عطا کيں يہ اس طر ف اشاره ہے کہ زچہ کے لئے تازه کھجور بہترين 

تک کہ اس ٓايت می ذيل ميں ٓانے والی روايات کے مطابق اس حالت ميں عورتوں کے لئے بہترينوغذأوں ميں سے ہے ۔يہاں 
  6دوا کھجور ہی ہے ۔ 

باقی رہا انگور تو غذا شناس ماہرين کے بقول يہ اس قدر موثر عوامل رکھتا ہے کہ کہا جاسکتا ہے کہ يہ ايک طبيعی ميڈيکل
سے ماں کے دودھ کے قريب قريب ہے يعنی ايک مکمل غذا ہے انگور جسسٹور ہے ۔ عالوه ازيں انگور خواص کے لحاظ 

ميں گوشت سے دگنی حرارت پيدا کرتا ہے اس کے عالوه يہ زہر کی ضد اور کاٹ ہے خون کی صفائی، جوڑوں کے درد 
کوک کرديتا ہےکے عالج ورم کے ٓارام اور خون بڑھانے کے لئے يہ ايک مٔوثر دوا ہے ۔ انگور معده اور ٓانتوں جو غير مش

يہ نشاط ٓافريں ہے ، اور رنج و غم کو بر طرف کردينے واال اعصاب کو تقويت پہنچا تا ہے اس ميں موجود مختلف وٹا من 
انسان کو قوت بخشتے ہيں انگور ايک نہايت قيمتی غذا ہونے کے عالوه جراثيم کشی کی بہت صالحيت رکھتا ہے يہاں تک 

  7ئے بھی يہ ايک مٔوثر عامل ہے ۔ کہ سر طان کا مقابلہ کرنے کے ل
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  اسی بناء پر رسول اکرم (صلی هللا عليه و آله وسلم) سے مروی ايک حديث کے مطابق :
  خيرطعامکم الخبز و خير فاکھتکم العنب

  8تمہاری بہترين غذا روٹی اور بہترين پھل انگور ہے ۔
ايات جو ان کے بارے ميں اس اسالمی مصادر ميں ان پھلوں کے بارے ميں غذا شناسوں نے جوکچھ کہا ہے اور فراواں رو

ٓائی ہيں ہم وه سب کچھ بيان کرنے لگيں تو يقينا روِش تفسير سے ہٹ جائيں گے ۔ مقصد يہ تھا کہ ہم واضح کريں کہ قرٓان نے
  ان تين پھلوں کا ذکر بالوجہ نہيں کيا اورشايد اس زمانے ميں ان کے فوائد کا اہم حصہ لوگوں سے مخفی تھا ۔

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

حق سے“( جائر ”کے معنی ميں ليا ہے کہ جو “ قاصد”کو “ قصد ” ميں “ الميزان ” ۔بعض بزرگ مفسرين مثالً عالمہ طباطبائی نے ١
  منحرف )کا الٹ ہے ۔

  کی طرف لوٹتی ہے اور سبيل مٔونث مجازی ہے ۔“ سبيل ”کی ضمير “ منھا”۔2
  ۔اسالم پزشک بی دارد۔3
۔ يہ بات جاذب نظر ہے کہ اس کتاب کی ساتوين جلد ميں غذأوں ہی کے خواص  ۶۵ص  ٧جلد “نش گاه وٓاخرين پيامبر اولين دا”۔کتاب 4

بيان کئے گئے ہيں۔ اس ميں عالج کے طور پر کھجور اور خرما کے بارے ميں و کچھ بيان کيا گيا ہے اس کا مبالعہ ان دونوں غذأوں 
  کياہميت سے ٓاشنا کرتاہے ۔

  ۔١٢۵ص  ١بحار ، جلد ۔سفينة ال5
  ۔١٢۵۔سفينة البحار جلد ص6
  ۔١۴٢و ص١٠١ص  ٧۔اولين دانشگاه اور ٓاخرين پيامبر ۔جلد7
  ۔اسالم پزشک بی دارد ۔8

  ۔ تفکر تعقل اور تذکر ٣

۔ تفکر تعقل اور تذکر:زہر بحث ٓايات ميں نعمات اٰلہی کو تين حصوں ميں بيان کرنے کے بعد لوگوں کو غور و فکر کی ٣
  ت دی گئی ہے فرق يہ ہے کہ ايک موقع پر قرٓان کہتا ہے :دعو

  ان ميں غور و فکر کرنے والوں کے لئے نشانياں ہيں ۔
  دوسری جگہ کہتا ہے :

  اس ميں ان لوگوں کے لئے نشانياں ہيں جو عقل سے کام ليتے ہيں۔
  تيسری جگہ کہتا فرماتا ہے :

  ہيں ۔ ان ميں ان لوگوں کے لئے نشانياں ہيں جو متذکر ہوتے
تعبير کا يہ اختالف يقينا از راِه تعفن نہيں ہے بلکہ جيسا کہ قرٓان کی روش سے واضح ہوتا ہے ان ميں سے ہر ايک کسی 

نکتے کی طرف اشاره ہے شايد فرق کا پہلو يہ ہے کہ زمی کی انگا رنگ نعمتوں کا مسئلہ اس قدر واضح ہے کہ وہاں 
ت کا معاملہ اور زيتون کھجور ، انگور اور کلی طور پر پھلوں کا مسئلہ ايسا صرف تذکر اور يادہانی کافی ہے ليکن زراع

ہے جس پر کچھ غور و فکر کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی غذائی خواص اور عالج کے لئے ان کی اہميت سے ٓاشنا ئی ہو 
  کی دعوت دی گئی ہے ۔“ تفکر”سکے لٰہذا اس ضمن ميں 

کا مسئلہ ، نيز رات اور دن کے اسرار کا معا ملہ تو اس کے لئے زياده سوچ بچار رہا سورج ، چاند اور ستارونکی تسخير 
  کا ذکر ٓايا ہے گويا يہ عام غور و فکر سے باال تر مسئلہ ہے ۔“ تعقل”کی ضرورت ہے لٰہذا 

  بہت حال قرٓان کا روئے سخن ہر جگہ سوچ بچار کرنے والوں ، اہل فکر و نظر اور صاحبان ِ عقل کی طرف ہے ۔
اس طرف توجہ کريں کہ قرٓان ايک ايسے ماحول ميں اترا کہ جہاں جہالت کے سوا کسی چيز کی حکمرانی نہ تھی اس سے 
تعبيرات کی عظمت اور ٓاشکار ہوتی ہے يہ امر ان لوگوں کے لئے دندان شکن جواب بھی ہے جو بعض خرافاتی مذاہب کی 

ور کہتے ہيں کہ مذہب توافيون ہے اور يہ فکر و نظر اور عقل و وجہ سے سچے مذاہب پر بھی سرخ لکير کھينچ ديتے ہيں ا
فہم کو بے کار کرديتا ہے اور خدا پر ايمان النا ٓادمی کی جہالت کی پيدا وار ہے قرٓان کی ايسی ٓايات تقريباً تمام سورتوں ميں 

اور اسالم ہر مقام پر سرو موجود ہيں جو وضاحت سے کہہ رہی ہے کہ سچا مذہب سوچ بچار اور تعقل کی پيدا وار ہے 
 کارہی اہل فکر و نظر اور اولو االلباب سے رکھتا ہے نہ کہ جاہل خرافات بکنے والوں اور بے منطق روشن فکروں سے ۔
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  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   18 - 14سوره نحل/ آيه 

َر اْلبَْحَر لِتَأُْکلُوا ِمْنہُ لَْحًما طَِريًّا َوتَْستَْخِرُجوا ِمْنہُ ِحْليَةً تَْلبَُسونَھَا َوتَرَ  ١۴ ی اْلفُْلَک َمَواِخَر فِيِہ َولِتَْبتَُغوا ِمْن فَْضلِِہ َوھَُو الَِّذی َسخَّ
  َولََعلَُّکْم تَْشُکُرونَ 

  تَِميَد بُِکْم َؤاَْنھَاًرا َوُسباُلً لََّعلَُّکْم تَْھتَُدوَن ۔ ۔ َؤاَْلقَی فِی ااْلَْٔرِض َرَواِسَی ٔاَنْ ١۵
  ۔ َوَعالََماٍت َوبِالنَّْجِم ھُْم يَْھتَُدوَن ۔١۶
  ۔ ٔاَفََمْن يَْخلُُق َکَمْن الَيَْخلُُق ٔاَفاَلَتََذکَُّروَن ۔١٧
وا نِْعَمةَ هللاِ الَتُْحُصوہَا ٕاِنَّ هللاَ لََغفُوٌر ١٨   َرِحيٌم ۔۔ َوٕاِْن تَُعدُّ

  ترجمہ
  
۔وه ذات وہی ہے جس نے ( تمہارے لئے ) دريا کو مسخر کيا تاکہ اس سے تازه گوشت کھا سکو اور لباس کے لئے اس ١۴

سے وسائل ِ زينت نکالو اور تم کشتيوں کو ديکھتے ہو کہ وه دريا کا سينہ چير تی ہيں تاکہ تم ( تجارت کر سکو اور ) 
  د تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو ۔فضل ِخدا سے بہره مند ہو شاي

۔اور اس نے زمين ميں محکم اور مضبوط پہاڑوں کو گاڑ ديا تاکہ تمہيں اس کی حرکت اور لرزنے سے محفوظ رکھے ١۵
  اور اس نے دريا پيدا کئے اور راستے بنائے تاکہ تمہيں ہدايت حاصل ہو ۔

  ( لوگوں ) کی ستاروں کے ذريعے راہنمائی کی گئی ہے ۔۔ اور اس نے نشانياں پيدا کيں اور ( رات کے وقت ) ان ١۶
  ۔کہ خلق کرنے واال اس کی مانند ہے جو خلق نہيں کرتا کيا تم خيال نہيں کرتے ۔١٧
  اور اگر تم نعمات ِ خدا کو گننا چاہو تو ہر گز شمار نہيں کر پأو گے ۔ هللا غفور و رحيم ہے ۔ 18

  تفسير 

  ہيں : پہاڑ، دريا اور ستارے نعمت 
ان ٓايا ت ميں انسا ن کو حاصل کچھ اور اہم نعماِت الٰہی کاذکر ہے يہاں بات دريأوں سے شروع کی گئی ہے کہ جو 

انسانيزندگی کا بہت اہم منبع ہےں۔ ارشاد ہوتا ہے : جس نے دريأوں اور سمندروں کو تمہارے لئے مسخر کيا ہے اور انھيں 
َر اْلبَْحَر ) ۔تمہاری خدمت پر مامور کيا ہے ۔ ( وَ    ھَُو الَِّذی َسخَّ

ہم جانتے ہيں کہ زمين کا زياده تر حصہ دريأوں اور سمندروں پر مشتمل ہے اور يہ بھی جاتنے ہيں کہ زندگی کی پہلی نپل 
دريا سے پھوٹی ۔ اس وقت بھی دريا اورسمندر انسانوں اور زمين کی تماموجودات کی زندگی کو جاری رکھنے کے لئے اہم 

  ہيں انھيں خدمت ِ بشر پا مامور کرنا خدا تعالٰی کی ايک عظيم نعمت ہے ۔ منبع
اس کے بعد دريأوں کے تين فوائد کی طرف اشاره کيا گيا ہے ارشاد ہوتا ہے : تاکہ تم ا س سے تازه گوشت کھأو۔(لِتَأُْکلُوا ِمْنہُ 

ٹھائی ۔ صرف خدا کے دسِت قدرت نے انھيں سمندروں لَْحًما طَِريًّا) ۔وه گوشت کہ جس کی پر ورش کی زحمت تم نے نہيں ا
  اور دريأوں ميں پاال ہے اور تمہيں يہ مفت حاصل ہوا ہے ۔

اس گوشت کی يازگی کا خاص طور پر ذکر کيا گيا ہے اس نے زمانے ميں بھی پرا نااور باسی گوشت ،لتا تھا اور ہمارے 
کی اہميت اور تازه گوشت سے غذا تيار کرکے کھانے کی اس زماے ميں بھی اس صورت حال پر نظر رہے تو اس نعمت 

  اہميت زياده واضح ہو جاتی ہے ۔
انسان کی مادی زندگی اور تمدن ميں بہت ترقی ہوئی اس کے باوجود ٓاج بھی دريا اور سمندر انسانی غذا کا ايک اہم منبع ہيں 

ں کے لئے پاال ہے دريا اور سمندر سے ہر سال الکھوں ٹن گوشت جسے لطف پر وردگار کے دسِت مبارک نے انسانو
  حاصل کيا جاتا ہے ۔

اس وقت جب انسان زمين پر بڑھتی ہوئی ٓابادی کو ديکھ کر اور ابتدائی مطالعہ کے بعد بعض لو گ ٓائنده غذ کی کمی ہو 
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انوں کی توجہ جانے کا احساس کرتے ہيں اور وه کہتے ہيں کہ غذا ميں ٓائنده کی يہ متوقع کمی ڈراتی ہے ليکن سائنس د
دريأوں اور سمندروں کی طرف ہے انھوں نے ان کی طرف چشم اميد لگائی رکھی ہے ان کا خيال ہے کہ مختلف النوع 

مچھلياں پال کر اور ان کی نسل کو بڑھا کر اس کمی کو بہت حد تک پورا کيا جاسکتا ہے دوسری طرف سائنس دانوں نے 
يوں کی نسل کی تباہی سے بچا نے کے لئے قوانين اور طريقے بھی وضع کيے دريأوں کے پانی کو ٓالودگی سے اور مچھل

ہيں ان کے مجموعی مطالعے سے قرٓان کے مذکوره جملے کی اہميت زياده واضح ہوجاتی ہے جو کہ چوده سوسال پہلے 
  نازل ہوا ہے ۔

بھی ہيں لٰہذا قرٓان مزيد کہتا ہے تاکہ سمندرونسے ملنے والی چيزوں ميں سے زينت اور بنأو سنگار کے کام ٓانے والی چيزين
  اس سے پہننے کے لئے زينت کی چيزيں نکال سکو(َوتَْستَْخِرُجوا ِمْنہُ ِحْليَةً تَْلبَُسونَھَا) ۔

انسان چوپايوں کی طر ح ذوق سے محروم نہيں بلکہ روِح انسانی کے چار مشہور پہلو ہيں ان ميں سے ايک جمالياتی حس 
  ر اور ہنر کی تخليق کا سر چشمہ ہے ۔ہے يہی ذوق حقيقی شع

اس ميں شک نہيں کہ انسان کا روحانی پہلو بشری زندگی ميں بہت مٔوثر ہے لٰہذا صحيح طريقے سے ، افراد و تفريط سے 
  بچتے ہوئے اس پہلو کی ضروريات بھی پوری کرنی چاہييں۔

راه ہيں جيسے وه خشک افراد کہ جو ہر قسم کی جو لوگ جمال پرستی اور زينتوں اور لذتوں ميں غرق ہيں وه اسی طرح گم
زينت کے مخالف ہيں ان ميں سے ايک گروه افراد ميں مبتال ہے اوردوسرا تفريط ميں ۔ ايک گروه سرمايے کو ضائع کرنے 

  ، طبقاتی فاصلے پيدا کرنے اور معنويات کو قتل کرنے کا باعث ہے جبکہ دوسرا جمود اور ٹھہرأوکا باعث ہے ۔
پر اسالم ميں معقول طريقے سے اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے زيب و زينت سے استفاده کی اجازت دی گئی  اسی بناء

ہے مثالًاچھے لباس پہننے ، مختلف قسم کے عطر استعمال کرنے بعض قيمتی پتھروں سے استفاده کرنے کی سفارش کی 
ور پر زياده رغبت رکھتی ہےں ليکن ہم پھر گئی ہے خصوصاً عورتوں کے لئے چونکہ وه زيب و زينت کی طرف فطری ط

  تاکيد کرتے ہيں کہ يہ سب کچھ فضول خرچی سے خالی ہونا چاہئيے ۔
ٓاخر ميں تيسری دريائی نعمت کا ذکر ہے اور وه ہے اس ميں کشتيوں کا چلنا جوکہ انسان اور اس کی ضروريات کی نقل و 

و ديکھتے ہو کہ وه سمندر کا سينہ چيرتی ہيں ( َوتََری اْلفُْلَک َمَواِخَر فِيِہ)حمل کا ايک اہم ذريعہ ہيں۔ فرمايا گيا ہے : کشتيوں ک
  ۔

خدا نے يہ نعمت ” کشتی پر بيٹھے ہوئے لوگ جب صفہ سمندر پر چل رہے ہوتے ہيں تو يہ منظر کس قدر قابل ِ ديد ہوتا ہے 
  ١و کرم سے استفاده کرو( َولِتَْبتَُغوا ِمْن فَْضلِِہ) ۔ تمہيں بخشی ہے تاکہ اس سے فائده اٹھأو اور راِه تجارت ميں اس کے فضل

َولََعلَُّکْم“ ( شايد اس کی نعمتوں کا شکر بجاالؤ ”ان سب نعمتوں کی طر ف متوجہ ہونے سے تم ميناحساس ذمہ داری پيدا ہوتو 
  تَْشُکُروَن ) ۔

  اہے ۔کشتی کے معنی ميں ہے مفرد اور جمع دونوں کے لئے استعمال ہوت“فلک ”لفظ 
ہے جو پانی کو دائيں بائيں سے چير نے کے معنی ميں ہے کشتياں “ مخر”کی جمع ہے اس کاماده “ ماخرة“ ”مواخر”

  کہتے ہيں ۔“ يا ماخرة“ماخر”چونکہ چلتے وقت پانی کا سينيہ چيرتی ہيں اس لئے انھيں 
اتی ہے کہ وه پانی کے اوپر ٹھہر اصوالً و ه کون ہے جس نے اس ماده ميں يہ خاصيت رکھی ہے جس سے کشتی بنائی ج

سکے اگر ہر چيز پانی سے زياده بھاری ہوتی اور پانی کا مخصوص دبأو بھی نہ ہوتا تو ہم سمندر کے بيکراں صفحے پر 
کبھی بھی نہيں چل سکتے تھے نيز وه کون ہے جو سمندروں کی سطح پر منظم ہوأوں کی چالتا ہے اور وه کون ہے جس 

طاقت پيدا کی ہے کہ ان سے ہم سمندر پر انجن والی کشتياں چال سکيں ؟ کيا ان ميں سے ہر ايک عظيم  نے بخارا ت ميں يہ
  نعمت نہيں ہے ۔

سمندری راستے خشکی کی سڑکوں اور شاہراہوں کی نسبت بہت وسيع ، بہت کم خرچ اور زياده مہيا ہوتے ہيں ۔ بعض ديو 
اس طرح انسانوں کو حمل و نقل کا ايک بہت بڑا ذريعہ ہاتھ ٓاياہے ہم  قامت بحری جہاز شہروں کی طرح وسيع ہوتے ہيں اور

  اس طرف توجہ کريں تو کشتی رانی کے لئے سمندروں کی نعمت کی عظمت زياده واضح ہو جاتی ہے ۔
سمندروں اور دريأوں کے نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد قرٓان سخت اور مضبوط پہاڑوں کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے : 

مين ميں محکم اور مضبوط پہاڑ پہاڑ دئيے گئے ہيں تاکہ اسے لرز نے اور حرکت کرنے سے بچا ياجائے اور تم اس پر ز
  2ٓارام و اطمينان سے ره سکو ( َؤاَْلقَی فِی ااْلَْٔرِض َرَواِسَی ٔاَْن تَِميَد بُِکْم) ۔

سے جڑی ہوئی ہيں اور باہم وابستہ اور پيوستہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہيں کہ پہاڑوں کی بنياديں اور جڑيں ايک دوسرے 
ہيں اور زره کی طرح زمين کو اپنے اندر لئے ہوئے ہيں يہ چيز اندرونی گيس کے سبب ه رلمحہ ممکن ہے سر زنش سے 

زمين کو بہت حد تک بچائے ہوئے ہے ۔ عالوه ازيں پہاڑوں کی خاص وضع پانی کے مد جزر کے مقابلے ميں زمين کی جلد
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مدافعت کو بڑھاتی ہے ور اس پر پانی کے مدجزر کے اثر کو بہت کم کر ديتی ہے اسی طرح پہاڑ زمين پر ٓانے  کی قوت ِ
والے شديد طوفان کو قوت اور ہوأوں کی حرکت کو کم کرديتے ہيں کيونکہ اگر پہاڑا نہ ہوتے تو زمين کی ہموار سطح تيز 

  ں اس کے لئے سکون ممکن نہ تھا ۔ٓاندھيوں اور طوفان کی زد ميں رہتی اور اس حالت مي
نيز پہاڑ چونکہ اصل خزانوں ميں سے ہيں ( برف کی صورت ميں يا اندرونی طور پر ان ميں پانی ہوتا ہے ) لٰہذا ان کے 

ساتھ ہيں فوراً دريأوں اور نہروں کی نعمت کا ذکر کيا گيا ہے ، فرمايا گيا ہے : اور تمہارے لئے دريااور نہريں پيدا کی گئی 
  ہيں ( َؤاَْنھَاًرا ) ۔

ممکن تھا کہ پہاڑوں کی وجود سے يہ تو ہم پيدا ہوتا کہ وه زمين کے مختلف حصوں کو ايک دوسرے سے جدا کرديتے ہيں 
ْم کُ اور راستوں کو بند کرديتے ہينلٰہذا مزيد فرمايا گيا ہے اور تمہارے لئے راستے بنائے گئے ہيں تاکہ تم ہدايت پأو(َوُسباُلً لََّعلَّ 

  3تَْھتَُدوَن ) ۔
يہ مسئلہ قابل توجہ ہے کہ دينا ميں پہاڑوں کے بڑے بڑے سلسلوں ميں کٹأو موجود ہے جس سے انسان ان کے درميان سے 
  اپنا راستہ بناليتا ہے اور بہت کم ايسا اتفاق ہوتا ہے کہ پہاڑزمين کے حصوں کو بالکل ہی ايک دوسرے سے الگ کرديں ۔

عالمت اورراہنما کے بغير انسان کو مقصد تک نہيں پہنچا تالٰہذا راستے کی نعمت کا ذکر کرنے کے راستہ چونکہ نشانی اور
  بعد ان نشانيوں اور عالمتوں کا ذکر کيا گيا ہے فرمايا گيا ہے : اور عالمتيں قرار دی گئی ہيں ( َوَعالََماٍت) ۔

ان کا ايک دوسرے سے کٹا ٔو اور عليحدگی ، زمين يہ عالمتيں مختلف قسم کی ہيں پہاڑوں کی شکل و صورت ، درے اور 
کا نشيب و فراز ، مختلف رنگ کی مٹی، پہاڑوں کے مختلف رنگ يہاں تک کہ ہر ايک ميں چلنے والی ہوأوں کی کيفيت 

  راستے تالش کرنے کے لئے عالمتيں ہيں ۔
منزل سے دور ہو جانے اور کھو جانے سے ہميں معلوم ہے کہ يہ عالمتيں مسافروں کے لئے کس قدر مدد گار ہيں يہ انھيں 

بچاتی ہيں بعض بيا بان ايک ہی طرز کے ہوتے ہيں انھيں عبور کرنا بہت زياده مشکل اور خطر ناک ہے ايسے ايسے بيابان 
ہيں کہ کتنے ہی لوگ ان ميں گئے ہيں اور پھر پلٹ کر نہيں ٓائے ۔غور کيجئے کہ اگر اسی طرح ساری زمين ايک ہی طرز 

فيت کی ہوتی، پہاڑ ايک جيسے ہوتے ۔ سب دشت و بيابان ايک ہی رنگ کے ہوتے اور درے ايک دوسرے سے مشابہاور کي
  ہوتے تو کياپھر انسان ٓاسانی سے اپنے راستے معلوم سکتے ؟

لئے بعض اوقات انسان تاريک راتوں ميں بيابانوں ميں سفر کر تا ہے يا رات کو وسط ِ سمندر ميں سفرکرتا ہے اور اس کے 
ايسی کوئی عالمات نہيں ہوتيں ايسے کوئی عالمات نہيں ہوتيں ايسے ميں هللا تعالٰی ٓاسمانی عالمتوں کو مدد کے لئے بھيجتا 
ہے تاکہ اگر زمين مينکوئی عالمت نہيں ہے تو مسافر ٓاسمانی عالمت سے استفاده کريں اور بھٹک نہ جائينلٰہذا مزيد فرمايا 

  ے لوگوں کی راہنمائی کی جاسکتی ہے ( َوبِالنَّْجِم ھُْم يَْھتَُدوَن) ۔گيا ہے اور ستاروں کے ذريع
البتہ يہ ستاروں کے فوائد ميں سے ايک کا ذکر ہے ورنہ ان کے بہت سے فوائد ہيں تاہم اگر ان کا صرف يہی فائد ه ہوتا تو 

اپنا راستہ معين کرليتی ہيں ليکن قطب بھی اہم تھا اگر چہ اب تو کشتياں قطب نما کی مدد سے تيار کرده نقشوں کے مطابق 
نما کی ايجاد سے پہلے تو سمندروں ميں ستاروں کی مدد کے بغير چلنا ممکن ہی نہ تھا يہی وجہ ہے کہ رات کو جب بادل 

 ٓاسمان پر چھا ئے ہوتے تھے کشتياں رک جاتی تھيں اور اگر وه ايسے ميں چلتی رہتيں تو انھيں موت کا خطره در پيش رہتا ۔
لبتہ ہم جانتے ہيں کہ جو ستارے ٓاسمان ميں ہميں اپنی جگہ بدلتے نظر ٓاتے ہيں وه پانچ سے زياده نہيں ہيں گويا يا يہ سياه ا

کپڑے کو افق کی ايک طرف سے کھينچ کر دوسری طرف لے جاتے ہيں ۔ دوسرے لفظوں ميں ثوابت کی حرکت مجموعی 
تاروں سے ان کا راستہ تبديل ہوتا رہتا ہے ۔ عالوه ازيں ثابت ستاروں ہے ليکن سياروں کی حرکت انفرادی ہے اور ديگر س

کے نام سے مشہور ہيں اور چاروں سمتيں ( مشرق، مغرب شمال ، جنوب ) “اشکال ِ فلکی ” کی مختلف شکليں ہيں جو 
  معلوم کرنے کے لئے ان شکلوں کی پہچان بہت مفيد ہے ۔

طاف کا ذکر کرنے کے بعد قرٓان انسانی وجدان کو فيصلے کی دعوت ديتا ہے پر وردگار کی ان عظيم نعتوں اور پوشيده ال
  ُروَن ) ۔کيا پيدا کرنے واال اس کی طرح جو پيدا نہيں کرتا ، کيا تم خيال نہيں کرتے ( ٔاَفََمْن يَْخلُُق َکَمْن الَيَْخلُُق ٔاَفاَلَتََذکَّ 

ے مواقع پر استفاده کيا ہے ۔قرٓان سواليہ طريقے سے مسائل يہ تربيت کا ايک مٔوثر طريقہ ہے ۔ قرٓان نے اس سے بہت س
پيش کر ديتا ہے اور ان کا جواب ان پر چھوڑديتا ہے جن کا وجدان بيدا ہے ۔ قرٓان اس طريقے سے لوگوں کے احساس کو 

ح محبت ابھارتا ہے تاکہ جو اب ان کی روح کے اندر سے اٹھے اور پھر وه اسے قبول کرليں اور ا س جواب سے اس طر
  کريں جيسے وه اپنے وجود سے پيدا ہونے والی اوالد سے کرتے ہيں ۔

اصول طور پر علم نفسيات کی رو سے يہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ صحيح تعليم و تربيت کے لئے زياده سے زياده کوشش 
کوئی ايسی چيز ہے جو کی جانا چالئيے اس طرح کی جسے تعليم دی جارہی ہو وه مطالب نکليں اسے يہ احساس نہ ہوکہ يہ 

باہر سے اس پر ڈالی گئی ہے ، مقصد يہ ہے کہ وه ان مطالب کو اپنے پورے وجود کے ساتھ قبول کرے اور ان کا دفاع بھی 
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  کرے ۔
اس نکتے کا تکرار بھی ضروری ہے کہ وه مشرکين جو مختلف بتوں کے سامنے ريزه ہوتے ہيں ان کا کبھی يہ عقيده نہيں 

رتے ہيں اور وه خالق ہيں بلکہ وه بھی خلقت کو هللا کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہيں ۔ اسی لئے قرٓان کہتا ہوتا کہ بت پيدا ک
ہے : کيا ان نعمتوں کے خالق کے سامنے سجده کرنا چاہئيے يا ان کے سامنے جو ايک ناچيز مخلوق سے زياده حيثيت نہيں 

  وه خلق کرسکتے ہيں ۔ رکھتے اور جنھوں نے کبھی کسی چيز کو خلق نہيں کيا اور نہ
ٓاخر ميں اس بناء پر کہيں کوئی يہ خيال نہ کرے کہ نعمت ِ الٰہی انہی چيزوں پر منحصر ہے ، قرٓان کہتا ہے : اور اگر خدا 

وا نِْعَمةَ هللاِ الَتُْحُصوھَا ) ۔   کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو يہ تمہارے بس ميں نہيں ( َوٕاِْن تَُعدُّ
وجود اس کی نعمتوں ميں مستغرق ہے ہر سانس جو اندر اور باہر ٓاتا ہے يہی دو نعمتيں نہيں ۔ لمحہ بھرميں  سر تا پا تمہارا

ہزاروں نعمتينہيں اور ہر نعمت پر ايک شکر واجب ہے ہماری عمر کے گذرنے والے ہرلمحے کے لئے ہمارے بدن کے 
  کی فعاليت کے بغير لحظہ بھر کی زندگی ممکن نہيں ۔ اندر اور باہر الکھوں زنده اور بے جان موجود کام کرتے ہيں جن

اصوال ً ہم تمام نعمتوں سے ٓاگاه نہيں ۔انسانی علم و دانش کا دامن جتنا پھيلتا رجارہا ہے ان نعمتوں کے نئے افق ہم پر کھلتے 
  جارہے ہيں ايسے افق کہ جو بے کنارہيں کيا ان حاالت ميں ہم خدا کی نعمتيں شمار کرسکتے ہيں ؟

اس وقت سوال پيدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کس طرح اس کے شکر کا حق ادا کرسکتے ہيں اس حالت ميں کيا ہم ناشکروں کے 
  زمرے ميں نہيں ٓائيں گے ؟

  اس سوال کا جواب قرٓان اس ٓايت کے ٓاخری جملے ميں ديتاہے ، کہتا ہے : خدا غفور و رحيم ہے ۔ (ٕاِنَّ هللاَ لََغفُوٌر َرِحيٌم ) ۔
اں ! هللا اس سے زياده مہر بان اوربزرگوار ہے کہ اپنی نعمتوں پر شکر کی طاقت نہ ہونے پر تمہارا مواخذه کرے اگر جی ہ

تم يہ جان لو کہ تم سرتا پا اس کی نعمت ميں غرق ہواور اس کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہو اور اپنا عذر کوتاہی اس کی بار
ر ادا کيا ہے ور نہ وه شکر کہ جو اس کی خدا وندی کے الئق ہے کوئی ادا نہيں گاه ميں پيش کرو تو تم نے اس کا بہت شک

کر سکتا ليکن يہ سب کچھ اس ميں مانع نہيں کہ کہ ہم مقدور بھر اس کی نعمتوں کو شمار کريں کيونکہ جس قدر جہاں بينی 
الٰہی کانور بھی دل ميں زياده ضيا پاش ہو اور جہانشاسی ميں اضافہ ہوتا جائے گا معرفت الٰہی ميں بھی اضافہ ہوگا اور عشقِ 

گا ۔ اس کی نعمتوں پر غور ہمارے احساس گذاری کو بھی متحرک کرتا ہے اسی لئے دياِن دين اپنے ارشادات ميں بلکہ اپنی 
  دعأوں اور مناجاتوں ميں بھی اس کی کچھ بے پايا ں نعمتوں کو بيان کيا کرتے تھے تاکہ دوسروں کے لئے سبق ہو ۔

ر نعمت کے بارے ميں اور اس بارے ميں کہ انسان پر وردگار کی نعمتوں کا شمار نہيں کرسکتا ہم سورهٔ  ابراہيم کی ٓايہ شک
  کے ذيل ميں بحث کرچکے ہيں ۔ ٣۴

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

” ہے اور اس کی تقدير يہ ہے وأو عطف کے ساتھ ٓايا ہے اس کا کوئی معطوف عليہ ہو ناچاہئيے قاعده مقدر “ولِتَْبتَُغوا ِمْن فَْضلِہِ ”۔١
تم ديکھتے ہوئے کشتياں پانی کا سينہ چير تی ہيں تاکہ تم اس سے مختلف فائدے اٹھاسکو اور تجارت “لتنفعوا بھا ولتبتغوا من فضلہ

  کے لئے اس سے بہره ور ہو سکو ۔
کہ و ه تمہيں بال وجہ نہ ے يا تمہيں حرکت دينے کو تا“کراھة ان تميد بکم” يا“ لئال تعيد بکم”تقدير تقدير ميں يوں تھا “ ان تميد بکم”۔2

  ناپند کرتے ہوئے ) ۔
۔بہر حال مندرجہ باال ٓايت قرٓان مجيد کے عملی معجزات ميں سے ہے ۔ يہ بات کم ازکم اس زمانے ميں لوگوں پر ابھی منکشف نہيں 3

  ديکھئے ۔“ پيامبر  قرٓان و ٓاکرين”ہوئی تھی ۔ اس سلسلے ميں مزيد تفصيل کے لئے ہماری کتاب ۔ 

  نکتہ 

  راه ،نشانی اور رہبر
مندرجہ باال ٓايات ميں اگر چہ زمين کے راستوں کا ذکر ايک نعمت الٰہی کے طور پر ٓاياہے کيونکہ راستے تمدن انسانی کی 

ہ اس کے ترقی کا ذريعہ ہيں ۔ اسی لئے ترقی کاموں ميں سب سے پہلے مناسب راستہ بنانے کی فکر کی جاتی ہے کيونک
  بغير کسی قسم کی ٓابادکاری اور انسانی فعاليت ممکن نہيں ۔

بہر حال ہوسکتا ہے کہ اس سلسلے ميں قرٓان کا بيان انسان کی روحانی اور معنوی زندگی کے لئے نمونے کے طور ہو 
عالوه  کيونکہ ہر مقدس ہدف تک پہنچنے کے لئے سب سے پہلے صحيح راستے کا انتخاب ضروری ہے تير راستے کے

عالمات اور نشانيوں کا وجود بھی زندگی کے لئے بہت اہم ہے کيونکہ ايک دوسرے سے مشابہ راستے بہت ہيں اور ان ميں 
  کی اہميت واضح ہوتی ہے ۔“ عالمات” سے اصلی راستہ بھول جانا بہت ممکن ہے ۔ايسے مواقع پر 
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انھيں چاہيئے کہ ان نشانيوں کے حوالے سے پہچانيں اور  (ہوشيار) کہا ہے“ متوسمين ”خصوصاً وه مومنين جنہيں قرٓان نے
  حق کی نشانيوں کو ديکھ کر اسے باطل سے جدا طور پر پہچانيں ۔

  اسی طرح رہبر و رہنما کا مسئلہ بھی محتاج وضاحت نہيں ۔
“ عالمات” اور سے رسول هللا“ نجم ” يہ بات جاذب نظر ہے کہ ٓائمہ اہل بيت عليہم السالم سے مروی بہت سی روايات ميں 

دونوں سے ٓائمہ اور ہادياِن راِه حق مراد لی گئی ہے ہم “عالمات” اور“ نجم” سے ٓائمہ مراد لی گئی ہے ۔ بعض روايات ميں 
  يہاں ان ميں سے چند ايک احاديث کی طرف اشاره ہے کرتے ہيں :

  يہ السالم) نے فرمايا:۔ تفسير علی بن ابراہيم ميں امام صادق عليہ السالم سے مروی ہے ، ٓاپ (عل١
  النجم رسول هللا و العالمات االئمة عليھم السالم

  ۔1ستاره رسول هللا کی طرف اور عالمات ٓائمہ عليہم السالم کی طرف اشاره ہے ۔
  بعينہ يہی مضمون امام علی بن موسی رضا عليہ السالم سے بھی نقل ہوا ہے ۔

  منقول ہے کہ ٓاپ نے اس ٓايت کی تفسير کے ذيل ميں فرمايا:۔۔ ايک اور حديث ميں امام باقر عليہ السالم سے ٢
  نحن النجم

  
  2ہم ستارے ہيں۔

۔ ايک اور حديث ميں امام علی بن موسی ٰ رضا عليہ السالم سے منقول ہے کہ رسول هللا نے حضرت علی (عليہ السالم) ٣
  سے فرمايا:

  انت نجم بنی ھاشم
  ۔3تم بنی ہاشم کا ستاره ہو ۔ 

  يت ميں ہے کہ رسول هللا نے حضرت علی (عليہ السالم) سے فرمايا:ايک اور روا
  انت احد العالمات

  عالمات ميں سے ايک تم ہو ۔
  يہ سب روايات مندرجہ باال ٓايات کی معنوی تفسير کی طرف اشاره ہيں ۔

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

  ۔۴۵ص  ٣۔ تفسير نور الثقلين جلد ١
  ۔(۴۵ص  ٣۔ ( تفسير نور الثقلين جلد 2
 ۔۴۵ص  ٣فسير نور الثقلين جلد ۔۔ت3

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   23 - 19سوره نحل/ آيه 

وَن َوَما تُْعلِنُونَ ١٩   ۔ َوهللاُ يَْعلَُم َما تُِسرُّ
  ۔ َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاِ الََيْخلُقُوَن َشْيئًا َوھُْم يُْخلَقُوَن ۔٢٠
  ۔ ٔاَْمَواٌت َغْيُر أَْحيَاٍء َوَما يَْشُعُروَن ٔاَيَّاَن يُْبَعثُوَن ۔٢١
  ٕاِلَھُُکْم ٕاِلَہٌ َواِحٌد فَالَِّذيَن الَيُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة قُلُوبُھُْم ُمنِکَرةٌ َوھُْم ُمْستَْکِبُروَن۔ ٢٢
وَن َوَما يُْعلِنُ ٢٣   وَن ٕاِنَّہُ الَيُِحبُّ اْلُمْستَْکبِِريَن۔۔ الََجَرَم ٔاَنَّ هللاَ يَْعلَُم َما يُِسرُّ

  ترجمہ
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  ۔ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم اعالنيہ کرتے ہو هللا سب کو جانتا ہے ۔١٩
  ۔خد اکے عالوه وه جن معبودوں کو پکارتے ہيں وه کسی چيز کو خلق نہيں کرسکتے بلکہ وه تو خود مخلوق ہيں ۔٢٠
جن ميں زندگی کی کوئی رمق نہيں اور انھيں معلوم نہيں کہ ان کی عبادت کرنے والے کب ۔ وه بے جان موجودات ہيں ٢١

  محشور ہوں گے ۔
۔تمہارا معبود خدائے يکتا ہے ليکن جو ٓاخرت پر ايمان نہيں رکھتے ان کے دل حق کا انکار کرتے ہيں اور وه بڑے بن ٢٢

  بيٹھے ہيں ۔
ہيں يقينا خدا اس سب سے باخبر ہے ۔ اور وه مستکبرين کو پسند نہيں ۔جسے وه چھپاتے ہيں اور جو کچھ ظاہر کرتے ٢٣

  کرتا ۔
  مرده اور بے شعور معبود

  تفسير 

  جن معبودوں کو وه پکار تے ہيں وه مرده ہيں اور شعور نھيں رکھتے 
اشے ہوئے معبودوں گذشتہ ٓايات ميں خدا کی ان دونہايت اہم صفات کی طرف اشاره تھا جن ميں سے کوئی بھی بتوں اور تر

  ميں نہيں تھی يعنی موجودات کا خالق ہونا اور نعمتيں عطا کرنا ۔
زير نظر پہلی ٓايت ميں معبود حقيقی کی تيسری صفت کی طرف اشاره کيا گيا ہے اور وه ہے علم اور دانائی ۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَن َوَما تُْعلِنُوَن) ۔پھر تم پھر جسے تم پنہاں رکھتے ہو اور جسے تم ٓاشکار کرتے ہو خدا سب کو جانتا ہ ے ( َوهللاُ يَْعلَُم َما تُِسرُّ
بتوں کے پيچھے کيوں جاتے ہو کہ جن کا کائنات کی خالقيت ميں ذره برابر بھی حصہ نہيں ۔ نہ جنہوں نے تمہيں کوئی 

يں يہ کيسے معبود ہيں چھوٹی سی چھوتی نعمت بخشی ہے اور نہ جو تمہارے پوشيده اسرار اور ظاہری اعمال کو جانتے ہ
  کہ جن ميں ضرورت کی ايک بھی صفت نہيں ۔

اس کے بعد قرٓان دوباره مسئلۂ  خالقيت کی طرف لوٹتا ہے ليکن اس کے مشابہ ٓانے والی پہلی ٓايت سے بات کچھ ٓاگے کی 
کرتے بلکہ خود بھی  گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : جن معبودوں کو وه پکار تے ہيں وه نہ صرف يہ کہ کوئی چيز خلق نہيں

  مخلوق ہيں ۔
  ( َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاِ الَيَْخلُقُوَن َشْيئًا َوھُْم يُْخلَقُوَن ) ۔

اب تک تو بحث اس بارے ميں تھی کہ وه خالق نہيں ہيں لٰہذا الئق عبادت نہيں ہوسکتے اب فرمايا گيا ہے کہ وه تو خود 
اس صورت ميں وه انسانوں کا سہارا کيسے ہوسکتے ہيں ۔ کس طرح ان کی مشکل کشائی  مخلوق ہيں ، نياز مند ہيں ۔ اور

  کرسکتے ہيں ؟يہ کيسا احمقانہ فيصلہ ہے ۔
ٔاَْمَواٌت “( ہيں ۔ انھوں نے زندگی کی بو تک نہيں سونگی اور نہ ا س کی استعدا د رکھتے ہيں “ مرده ” عالوه ازين وه تو 

  َغْيُر ٔاَْحيَاٍء ) ۔
بود کو موجود زنده بھی نہيں ہو نا چاہئيے کہ جو اپنے عبادت کرنے والوں کی نياز ، حاجت اور عبادت سے با خبر ہو کيا مع

  بھی ان ميں بالکل نہيں ہے ۔“ حيات”۔ لٰہذا معبود حقيقی کی چوتھی صفت يعنی 
کس وقت اور کس زمانے ميں  اس کے بعد قرٓان مزيد کہتا ہے : يہ بت بالکل نہيں جانتے کہ ان کی عبادت کرنے والے

  مبعوث ہوں گے (َوَما يَْشُعُروَن ٔاَيَّاَن يُْبَعثُوَن ) ۔
ثواب اور جزا ان کے ہاتھ ميں ہوتی تو انھيں کم از کم اپنے عبادت گزاروں کے پھر سے جی اٹھنے کا تو پتہ ہوتا ہے ۔ اس 

ں صفت ہے جو معبود حقيقی ميں ہونا چاہئيے جہالت کے ہوتے ہوئے ہو کس طرح الئق عبا دت ہو سکتے ہيں يہ پانچوي
  ۔١جبکہ وه اس سے محروم ہيں ۔

  مشرکين اور ان کے بت دونوں ہی جہنم ميں ہوں گے ۔
ليکن واضح ہے کہ اگر يہ مراد ہو تو پہلے اور بعد کی ٓايات ميں مناسب ربط نہيں ہوگا لٰہذا صحيح تفسير وہی ہے جو ہم اوپر

  گا ) ۔ ذکر کر چکے ہيں ( غور کيجئے
اب تک ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہی کہ بت اور بت پرستی کا قرٓان کی منطق ميں وسيع مفہوم ہے ہر موجود يا ہر شخص 
جسے ہم خداکے بدلے سہارا قرار دے ليں اور اپنی تقدير اس کے ہاتھ ميں سمجھيں وه ہمارا بت شمار ہو گا لٰہذا جو کچھ 

لوگوں کے بارے ميں بھی ہے جو ظاہراً بت پرست نہيں ہے ليکن ايک سچے مومن کا سا مندرجہ باال ٓايات ميں ٓايا ہے وه ان 
استقالل نہيں رکھتے وه وه جو کمزور بندوں کو اپنا سہارا بنائے ہيں اور ٓازادی کی بجائے واسبتگی اور دوسروں پر انحصار
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سہارا بن سکتی ہيں جبکہ يہ طاقتيں جہنمی کی زندگی گزارتے ہيں جو سمجھتے ہيں کہ عالمی سوپر طاقتيں مشکالت ميں ان
اور خدا سے بيگانہ ہيں ايسے لوگ بھی عملی طور بت پرست اور مشرک ہيں اور ہميں ان سے کہنا چاہئيے کہ کيا تمہارے 
  ان معبودوں نے کوئی چيز خلق کی ہے کيا وه کسی نعمت کا سر چشمہ ہيں ؟ کيا يہ تمہارے اندرونی اسرار سے ٓاگاه ہيں ۔

يا وه جانتے ہيں کہ تم کب اپنی قبروں سے اٹھوگے کہ تمہيں تمہاری جزا يا سزا دے سکيں ۔ پس کيوں ان کی بتوں کی سی ک
  پرستش کرتے ہو ۔

بتوں کی صالحيت کی نفی پر ان واضح دالئل کے بعد نتيجہ اخذ کرتے ہوئے قرٓان کہتا ہے : تمہارا الہ الہ واحدی ہے (ٕاِلَھُُکْم 
  ٌد) ۔ٕاِلَہٌ َواحِ 

مبداء ومعاد چونکہ ہر جگہ ايک دوسرے کے ساتھ الزم و ملزوم ہيں لٰہذا بالفاصلہ مزيد فرمايا گيا ہے وه لوگ جو آخرت پر 
ايمان نہيں رکھتے اور فطرتامبداء کے بارے ميں بھی ٹھيک ايمان نہيں رکھتے ۔ ( ان کے دل حقيقت کے منکر ہيں اور وه 

  ۔2وئے ہيں ( فَالَِّذيَن الَيُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة قُلُوبُھُْم ُمنِکَرةٌ َوھُْم ُمْستَْکِبُروَن) ۔حق کے مقابلے ميں مستکبر بنے ہ
ورنہ توحيد کے دالئل تو متالشيان ِ حق کے لئے اور حقيقت کے سامنے سر تسليم خم کرنے والوں کے لئے ٓاشکار ہيں ۔ ايس

بر اور حق کے سامنے سر نہ جھکانے کے سبب وه ہميشہ انکار ہی طرح معاد کے دالئل بھی واضح ہيں ۔ اسکبار اور تک
  کرتے ہيں يہاں تک کہ حسی حقائق کے بھی منکر ہو جاتے ہيں ۔

يہاں تک کہ ان کا يہ طرز عمل ان ميں رچ بس جاتا ہے اور اس کے عادت کے ہوتے ہوئے حق کی کوئی بات اور دليل و 
  منطق ان پر اثر انداز نہيں ہوتی۔

تش کے الئق نہيں اس سلسلے ميں گذشتہ ٓايات ميں جو زنده دالئل گزر چکے ہيں کيا وه کافی نہيں کہ ہر ذی بت ، پرس
شعورتصديق کر ے کہ بت الئق عبادت نہيں ليکن انتہائی تعجب کی بات ہے کہ ہم ديکھتے ہيں يہ لوگ پھر بھی حقيقت قبول 

  نہيں کرتے ۔
ں ۔ غيب و شہوداور پنہا ں و ٓاشکار پر خدا کی ٓاگاہی کا ذکر کيا گيا ہے ۔ فرمايا زير بحث ٓاخری ٓايت ميں ہم پھر ديکھتے ہي

وَن گياہے : جسے تم پنہاں رکھتے ہو اور جسے تم ٓاشکار کرتے ہو يقينا خدا اس سے باخبر ہے ( الََجَرَم ٔاَنَّ هللاَ يَْعلَُم َما يُِسرُّ 
  َوَما يُْعلِنُوَن ) ۔

دشمنان حق کے لئے ايک دھمکی ہے کہ خدا تمہاری حالت سے ہر گز غافل نہيں ہے وه نہ يہ جملہ در حقيقت کفار اور 
  صرف ان کے ظاہر کو جانتا ہے بلکہ ان کے باطن سے بھی ٓاگاه ہے اور موقع ٓانے پر ان سے حساب لے گا ۔

بِِريَن) ۔کيونکہ حق کے سامنے استکبار اور تکبر (ٕاِنَّہُ الَيُِحبُّ اْلُمْستَکْ  s“خدا مستکبرين کوپسند نہيں کرتا” وه مستکبر ہيں اور 
  خدا سے بيگانگی کی پہلی دليل ہے ۔

کا مرکب ہے يہ لفظ عام طور پر تاکيد کے لئے اور قطعاً اور يقينا کے معنی ميں ٓاتا ہے “ جرم ” اور “ ال“ ” ال جرم ”لفظ 
ات قسم کے معنی ميں بھی استعمال ہوتا ہے ۔ مثالً ہم ناچار) کے معنی ميں ٓاتا ہے يہاں تک کہ بعض اوق“ ( البد”اور کبھی 

  کہتے ہيں :
  الجرم الفعلن

  ميں قسم کھاتا ہوں کہ کام کروں گا ۔
در اصل درخت سے پھل چننے “ جرم”سے يہ معانی کيسے معلوم ہوئے تو اس کی وجہ يہ ہے کہ “ الجرم”رہا يہ سوال کہ 

لگاديا جائے تو اس کا مفہوم يہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چيز “ ال” يں اور توڑنے کے معنی ميں ہے اور جب اس کے شروع م
  اسے توڑ اور کاٹ نہيں سکتی اس طرح اس سے مسلماً ، ناچار اور کبھی قسم کا مفہوم حاصل ہو جاتا ہے ۔

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

ر ميں مفسرين نے ديگر احتماالت بھی ذکر کئے ہيں ان ميں سے ايک اس ٓايت کی تفسي“ٔاَْمَواٌت َغْيُر ٔاَْحيَاَؤَما يَْشُعُروَن ٔاَيَّاَن يُْبَعثُونَ ”۔ ١
کے مطابق يہاں مراد يہ ہے کہ بت نہيں جانتے کہ وه کب مبعوث ہو ں گے اس سلسلے ميں مفسرين نے بعض ٓايات سے شواہد بھی 

  ميں خدا فرماتا ہے : ۶٨پيش کئے ہيں ۔ سورهٔ  انبياء کی ٓايت 
ميں فاء تفريع کے لئے ہے ۔ قيامت ومبعوث ہونے کا انکار مبداء کے انکار کی وجہ “فَالَِّذيَن الَيُْؤِمنُوَن ”  ۔ جيسا کہ ہم جانتے ہيں کہ2

  سے ہے اور ان سر چشمہ استکبار ہے ۔

  مستکبر کون ہيں ؟

سے معلوم کفار کی ايک خاص صفت کے عنوان سے استعمال ہوا ہے ان سب ٓايات“ استکبار ”قرٓان مجيد کی چند ٓايات ميں 
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  ميں ہے :٧کرتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنا ہے ۔ سورٔه نوح کی ٓايہ “ تکبر ”ہوتا ہے کہاس سے مراد 
  وانی کلما دعوتھم لتغفر لھم جعلوا اصابعھم فی اذانھم و استغثوا ثيابھم و اصبّروا و استکبروا استکباراً 

ری عفو و بخشش ان کے شامل حال ہو تو اس دعوت پر وه ميں اپنے ميں سے اس بے ايمان گروه جو دعوت ديتا ہوں تاکہ تي
کانو ں ميں انگلياں ٹھونس ليتے ہيں اور اپنے ٓاپ کو اپنے لباس کے نيچے چھپالتے ہيں اور گمراہی پر اصرار کرتے ہيں 

  اور حق کے سامنے استکبار کرتے ہيں ۔
  ميں ہے : ۵نيز سوره منافقين کی ٓايہ 

  لکم رسول هللا لّووا راء وسھم ورايتھم يصدون وھم مستکبرون ۔واذا قيل لھم تعالوا يستغفر 
اور جب ان سے کہو کہ ٓأو تاکہ هللا کا رسول تمہارے لئے بخشش و مغفرت طلب کرے تو وه نافرمانی کرتے ہيں اور تم 

  ديکھو گے کہ وه لوگوں کو راه حق سے روکتے ہيں اور استکبار کرتے ہيں ۔
  ميں اسی گروه کے بارے ميں ہے : ٨اور سورهٔ  جاثيہ کی ٓايت 

  يسمع ٰايات هللا تتلٰی عليہ ثم يصرمستکبراً کان ہم يسمعھا
هللا کی ٓايات انھيں سنائی جاتی ہيں وه سنتے ہيں ليکن اس کے باوجود کفر پر اس طرح سے اصرار کرتے ہيں گويا انھوں نے

  يہ ٓايت سی ہی نہيں ۔
ق کو قبول کرنے کی بجائے تکبر کيا جائے کيونکہ ہدايت کے تمام راستے انسان در حقيقت بد ترين استکبار يہی ہے کہ ح

  کے سامنے بند کرديتا ہے اور وه ساری عمر بد بختی ، گناه اور بے ايمانی ميں بھٹکتا رہتا ہے ۔
کرنے  تکبر“( سلف المستکبرين ” نہج البالغہ کے خطبہ قاصعہ ميں حضرت علی عليہ السالم نے صراحت سے شيطان کو 

والوں کا سر براه )قرار ديا ہے کيونکہ اسنے پہال قدم ہی اٹھا يا کہ حق کی مخالفت کی اور اس حقيقت کے سامنے سر تسليم 
خم کرنے سے انکار کرديا کہ ٓادم اس سے زياده کامل ہيں اسی طرح وه تمام افراد جو حق کو قبول کرنے سے منہ پھير ليتے

ا دولتمند وه مستکبر ہيں ليکن اس بات سے بھی انکار ممکن نہيں کہ اکثر اوقات زياده مالی ہيں مالی طور پر تہی دست ہو ي
  طاقت ہی کے سبب انسان حق کو قبول کرنے سے رو گردانی کرتا ہے ۔

  روضة الکافی ميں امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے ، ٓاپ نے فرمايا:
مستکبرين ، فقلت انما يری ان لہ عليہ فضال بالعافية اذا رٰاه مرتکباً للمعاصی و من ذھب يری ان لہ علی ااٰلخرة فضال فھو من ال

  ؟ھيھات ھيھات ! فعلہ ان يکون قد غفرلہ مااتی، و انت موقوف تحاسب، اما تلوت قصة سحرة موسٰی (ع)
  جو شخص دوسرے پر بر تری اور امتياز کا قائل ہووه مستکبر ين ميں سے ہے ۔

امام سے پوچھا کيا اس ميں کوئی حرج ہے کہ انسان کسی کو گناه ميں مشغول ديکھے اور خود اس  راوی کہتا ہے : ميں نے
  نے چونکہ گناه کا ارتکاب نہيں کيا لٰہذا اس پر اپنی بر تری اور امتياز سمجھے؟

  امام نے فرمايا :
ے حساب کے لئے کھڑا رکھے ۔ تونے اشتباه اور غلطی کی ہے ہوسکتا ہے کہ خدا بعد ازاں اس کا گناه بخش دے اور تجھ

کيا تونے قرٓان ميں زمانِہ موسٰی کے جادو گروں کا قصہ نہيں پڑھا ( کہ وه فرعون کے انعام و اکرام کی خاطر اور اس کے 
دربار ميں تقرب حاصل کرنے کے لئے ، هللا کے ايک اولوالعزم پيغمبر کے خالف اٹھ کھڑے ہونے کے لئے تيار ہو گئے ۔ 

نھوں نے حق کا چہر ه ديکھا فوراً اپنا راستہ بدل ليا يہاں تک کہ فرعون کی طر ف سے قتل کی دھمکياں سن ليکن جو نہی ا
  ۔1کر بھی وه ڈتے رہے اور خدا تعالٰی نے انھيں اپنی عفو و بخشش اور رحمت و مہر بانی سے نوازا)

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

  ۔۴٨ص  ٣۔ تفسير نور الثقلين جلد ١

   29 - 24سوره نحل/ آيه 

لِيَن ۔٢۴   ۔ َوٕاَِذا قِيَل لَھْم َماَذا ٔاَنَزَل َربُُّکْم قَالُوا ٔاََساِطيُر ااْلَٔوَّ
  َساَء َما يَِزُروَن ۔۔ لِيَْحِملُوا ٔاَْوَزاَرھُْم َکاِملَةً يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوِمْن ٔاَْوَزاِر الَِّذيَن يُِضلُّونَھُْم بَِغْيِر ِعْلٍم ٔاَالَ ٢۵
  تَاھُْم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث الَيَْشُعُروَن ۔َر الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھْم فَٔاَتَی هللاُ بُْنيَانَہُْم ِمَن اْلقََواِعِد فََخرَّ َعلَْيِھْم السَّْقُف ِمْن فَْوقِِھْم َؤاَ ۔ قَْد َمکَ ٢۶
وَء َعلَی اْلَکافِِريَن۔۔ ثُمَّ يَْوَم اْلقِيَاَمِة يُْخِزيِھْم َويَقُوُل ٔاَْيَن ُشَرَکائِی الَِّذيَن کُ ٢٧ ْنتُْم تَُشاقُّوَن فِيِھْم قَاَل الَِّذيَن ٔاُوتُوا اْلِعْلَم ٕاِنَّ اْلِخْزَی اْليَْوَم َوالسُّ
لََم َما ُکنَّا نَْعَمُل ِمْن ُسوٍء بَلَی ٕا٢٨ِ    َعلِيٌم بَِما ُکْنتُْم تَْعَملُوَن ۔نَّ هللاَ ۔ الَِّذيَن تَتََوفَّاھُْم اْلَمالَئَِکةُ ظَالِِمی ٔاَنفُِسِھْم فَٔاَْلقَْوا السَّ
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  ۔ فَاْدُخلُوا ٔاْبَواَب َجھَنََّم َخالِِديَن فِيھَا فَلَبِْئَس َمْثَوی اْلُمتََکبِِّريَن۔٢٩
  ترجمہ

  
۔اور جس وقت ان سے کہا جائے کہ تمہارے پر ور دگار نے نازل کيا ہے تو وه کہتے ہيں يہ خدائی وحی نہيں ) يہ تو ٢۴

  وگوں کے جھوٹے افسانے ہيں ۔گذشتہ ل
۔روز قيامت ان کے گناہوں کا بوجھ انھيں پوری طرح اپنے کندھے پر اٹھا نا ہوگا اور ان لوگوں کے گناہوں کا ايک حصہ ٢۵

  بھی جنہيں انھوں نے جہالت کی وجہ سے گمراه کيا ہے ۔ جان لوکہ اپنے کندھے پر برا سنگين بوجھ اٹھاتے ہيں ۔
لے تھے وه ( بھی ) اس قسم کے سازشيں کرتے تھے ليکن خدا ان کی ( زندگی ) کی بنياد کی طرف ۔جو لوگ ان سے پہ٢۶

گيا اور اسے بنياد سے اکھاڑ پھينکا اور او پر سے ان کے سروں پر چھت گرائی اور ( هللا کا ) عذاب ان پر ادھر سے ٓايا 
  جہاں سے وه نہيں جانتے تھے ۔

وا کرے گا اور انھيں کہے گا کہ تم نے ميرے شريک بنارکھے تھے کہ جن کی وجہ ۔ پھر قيامت کے دن خدا تمہيں رس٢٧
سے دوسروں کے ساتھ دشمنی کرتے تھے وه کہاں ہيں ۔ اس وقتر اہل علم کہيں گے کہ ٓاج کے دن رسوائی اور بد بختی کا 

  فروں کے لئے ہے ۔
گے کہ انھوں نے اپنے اوپر ظلم کيا ہوگا ۔  ۔ ( روح قبض کرنے والے ) فرشتے ان کی روح اس حالت ميں قبض کريں٢٨

اس وقت وه سر جھکا ليں گے ۔ ( اور کہيں گے کہ) ہم برے کام نہيں کرتے تھے ۔ جی ہاں ! جوکچھ تم انجام ديتے تھے خدا 
  اسے جانتا ہے ۔

ن کے لئے کيسا برا ۔ اب جہنم کے در وازوں ميں سے داخل ہو جا ٔو وه اس عالم ميں ہميشہ اس ميں رہيں گے يہ مستکبري٢٩
  ٹھکا نا ہے ۔

  شان نزول 
تبعيض کرنے والوں ) کے بارے ميں نازل ہوئی “ ( مقتسمين” مجمع البيان ميں ہے کہ بعض روايات کے مطابق پہلی ٓايت 

  ہے جن کے متعلق پہلے بحث ہو چکی ہے ۔
مکہ کی سڑک پر لوگوں کے راستے ميں يہ سولہ افراد تھے ۔ ان کے چار گروپ تھے ان ميں سے چار افراد حج دنوں ميں 

کھڑے ہوجاتے تھے تاکہ مکہ ميں لوگوں کے داخل ہونے سے پہلے ان کے ذہنوں کو قرٓان اور اسالم کے خالف کرديں وه 
  لوگوں سے کہتے تھے کہ محمد کو ئی نيا دين نہيں اليا بلکہ وہی پرانے لوگوں کے جھوٹے افسانے ہيں ۔

  تفسير

  ه اپنے کندھے پر الدليتے ہيں جو دوسروں کے گنا
گذشتہ ٓايات ميں ان مستکبرين کے بارے ميں گفتگو تھی کہ جو کبھی بھی حق کے سامنے سر تسليم خم نہيں کرتے تھے بلکہ

  ان کی ہميشہ يہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح حق قبول کرنے سے بچ جائيں ۔
نطق بيان کرنے سے بچ جائيں ۔ زير نظر ٓاياتاس بے ايمان گروه کی دائمی زير نظر ٓايات ميں اس بے ايمان گروه کی دائمی م

منطق بيان کيا گئی ہے ارشاد ہوتا ہے : جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پر وردگار نے کيا چيز نازل کی ہے تو وه 
  جواب ميں کہتے ہيں کہ يہ هللا کی وحی نہيں ہے يہ تو وہی اگلے لوگوں کے افسانے ہيں ۔

لِيَن ) ۔(    َوٕاَِذا قِيَل لَھْم َماَذا ٔاَنَزَل َربُُّکْم قَالُوا ٔاََساِطيُر ااْلَٔوَّ
اس تکليف ده بات کے ساتھ دو باتيں وه اور بھی کہتے ۔ پہلی يہ کہ ہمار ی سطح فکر ان مسائل سے بہت بلند ہے يہ باتيں تو 

ے لئے گھڑی گئی ہيندوسری يہ کہ يہ کو ئی نئی باتيں افسانے سے زياده حيثيت نہيں رکھيں جو عوام کو مشغول رکھنے ک
نہيں ہيں کيونکہ يہ پہال موقع نہيں کہ کوئی انسان ايسی باتيں سنائے کہ ہم کہيں کہ محمد نے کوئی ايجاد کی ہے يا کوئی اپنی 

  ۔1“اسطور“ ” اساطير” نئی تخليق کی ہے يہ تو انہيں گذشتہ لوگوں کی فضول باتوں کا تکرار ہے 
جمع ہے يہ لفظ فضول اور جھوٹے قصے کہانيوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ۔ قرآن حکيم ميں يہ لفظ نو مرتبہ انبياء کے کی 

مقابلے ميں بے ايمان کافروں کا زبانی نقل ہوا ہے وه لوگ اکثر اوقات ہادياِن الٰہی کی دعوت کے جواب ميں اپنی مخالفت کی 
کو “ اولين ”کے ساتھ “ اساطير” ارا ليتے تھے تعجب کی بات يہ ہے کہ ہميشہ لفظ توجيہ اور بہانے کے لئے اس لفظ کا سہ

بھی صفت کے طور پر استعمال کرتے تھے ۔ تاکہ ثابت کريں کہ يہ کوئی نئی بات نہيں ہے يہاں تک کہ کبھی تويہ بھی 
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  کہتے کہ :
  )٣١ں ۔ (انفاليہ کوئی اہم چيز نہيں ہے ہم بھی اگر چاہيں تو ان جيسی باتيں کر سکتے ہي

يہ بات جاذب توجہ ہے کہ ٓاج کے مستکبرين بھی اکثر اوقات حق سے فرار کرتے ہوئے تکليف و اذيت دينے کے لئے 
نيزدوسروں کو گمراه کرنے کے لئے ايسی ہی باتيں کرتے ہيں يہاں تک کہ انھوں نے معاشره شناسی کے نام پر کتابيں لکھی

کل ميں پيش کيا ہے انھوں نے مذہب کو انسانی جہالت کی کی پيدا وار اور مذہبی ہيں اور اپنے ان نظر يات کو علمی ش
تفاسير و تسريحات کو افسانے اور قصے کہانيانقرار ديا ہے ليکن اگر ان کی فکر کی گہرائيوں ميں اتر کر ديکھا جائے تو 

وِف جنگ نہيں بلکہ يہ خود ان کی معلوم ہو گا کہ مسئلہ کچھ اور ہے اوريہ لوگ فضول اور جعلی مذاہب کے خالف مصر
  پيدا ئش اورنشر و اشاعت کا عامل ہيں ۔

ان کی مخالفت صرف سچے مذاہب کے ساتھ ہے کہ جو انسانی افکار کو پيدا کرتے ہيں ۔ سامراج و استعمار کی زنجيريں 
يمات ان کے منصوبوں کے توڑتے ہيں اور مستکبرين اور استعمار گروں کےلئے سّد راه ہيں وه ديکھتے ہيں کہ مذہبی تعل

خالف ہيں کيونکہ وه عدل و انصاف کے برخالف مذہب کے اخالقی احکام سر کش ہواو ہوس اوربے سروپا ٓازاد يوں سے 
مطابقت نہيں رکھتے ۔ ان سب پہلؤوں کو جب وه مجموعی طور پر ديکھتے ہيں تو کوشش کرتے ہيں کہ اس رکاوٹ کو 

ام کے لئے انھيں ايک جواب کی بھی ضرورت ہے جو وه لوگوں کو دے سکيں لٰہذا ان راستے سے ہٹا ديں يقينا اپنے اس ک
  کے لئے ا س سے بہتر کونسا جواب ہے کہ ان تعليمات کو جھوٹے افسانے قرار دے ليں ۔

نآاگاهافسوس سے کہنا پڑ تا ہے کہ ا ن لوگوں کو کامياب کرنے ميں ان خرافات کا بہت ہاتھ ہے جنھيں بعض اوقات ناداں اور 
  افراد گھڑتے ہيں اور انھيں مذہب کے سانچے ميں ڈھال کر مذہب کے نام پيش کرتے ہيں ۔

مذہب کے تمام حقيقی طرفداروں پر الزم ہے کہ وه ايسی خرافات کا شدت سے مقابلہ کريں اور ان کے خالف جنگ کريں 
قسم کی خرافات سچے مذہب سے کوئی تعلق نہيں اور دشمنوں کا غير مسلح کرديں يہ حقيقت ہر گز لکھيں او ر کہيں کہ اس 

اور دشمن کو انھيں سند نہيں بنانا چاہئيے ۔ اصول عقائد اور مسائل عملی کے بارے ميں انبياء کی تعليمات عقل و منطق سے 
  اس قدر ہم ٓاہنگ ہيں کہ ان کے لئے اس قسم کی تہمتوں کی کوئی گنجائش نہيں ۔

ے اعمال کا نتيجہ بيان کيا گيا ہے ارشاد ہوتا ہے : روز قيامت يہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھاگلی ٓايت ميں ان دل کے اندھوں ک
پوری طرح اپنے دوش پر اٹھائيں گے اور ايک حصہ ان لوگوں کے گناہوں کا بھی کہ جنہيں جہالت کی وجہ سے انہوں نے 

  اَمِة َوِمْن ٔاَْوَزاِر الَِّذيَن يُِضلُّونَھُْم بَِغْيِر ِعْلٍم) ۔گمراه کيا ہے ( لِيَْحِملُوا ٔاَْوَزاَرھُْم َکاِملَةً يَْوَم اْلقِيَ 
  جان لو کہ وه بد ترين بوجھ اور ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا ئے ہوں گے ( ٔاَالََساَء َما يَِزُروَن ) ۔

  کيونکہ بعض اوقات ان کی گفتگو ہزاروں افراد کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے ۔
ہے انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے گندھے پر اٹھائے ہزاروں دوسرے افراد کے گناہوں کا بوجھ بھی کس قدر دشوار 

اٹھائے اور اگر ان کی گمراه کن باتيں بعد کی نسلوں کی گمراہی کا سر چشمہ بناجائيں تو ان کا بوجھ بھی ان کے کندھے پر 
  پڑے گا ۔

ھائيں )يہ لفظ صيغہ امر کی شکل ميں ہے جس کا مقصد نتيجہ اور انجام چاہئيے کہ اس بوجھ کو کندھے پر اٹ“ ( ليحملوا”
کار بيان کرنا ہے يہ بالکل ايسے ہی ہے جيسے ہم کسی سے کہيں کہ اب جب کہ يہ غلط کا م تو نے انجام ديا ہے تو اس کا 

  نتيجہ بھی بھگتواور اس کی تلخی بھی چکھو ۔
  کی الم الِم عاقبت ہے ۔“ ليحملوا ” بعضمفسرين نے يہ احتمال بھی ظاہر کيا ہے کہ 

کو “ وزير” کی جمع ہے اس کا معنی بھاری بوجھ ۔ يہ لفظ گناه کے معنی ميں بھی ٓايا ہے اور يہ جو“ وزر“ ”اوزار”
  کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ يہ ہے کہ اس کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری ہوتی ہے ۔“ وزير”

کس طرح کہتا ہے کہ کچھ افراد کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے کندھے پر اٹھاتے ہين  يہاں يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ قرآن
  جنہيں انھوں نے گمراه کيا ہے ۔

حاالنکہ روايات ميں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برے کام کی بنياد رکھے تو “ ان کے تمام گناه ” قرٓان نے يہ نہيں کہا کہ
  گناه بنياد رکھنے والے کے کندھے پر ہو گا ۔جتنے لوگوں نے اس پر عمل کيا ان کے سب کا 

بعض مفسرين کے اس سوال کے جواب ميں کہا ہے کہ گمراه پيروکاروں کے دو قسم کے گنا ه ہوتے ہيں ايک وه کہ جن کا 
ار تکاب وه اپنے ہبروں کی پيروی ميں کرتے ہيں اور دوسرے وه کہ جو خود سے بجا التے ہيں جبکہ رہبروں کے کندھے 

  سم کے گناہوں کا بوجھ ہے ۔پہلی ق
کو اس بات کا بيان سمجھا ہے کہ “ من”لو تبعيض کے لئے نہيں ليا بلکہ “ من ” بعض نے مندرجہ باال ٓايت ميں لفظ 

  پيروکاروں کے گناه رہبروں کے دوش پر ہيں ۔
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يروکاروں کی دو حالتيں ليکن ايک اور تفسير بھی نظر ٓاتی ہے جو ان سب سے زياده دلچسپ ہے اور وه يہ ہے کہ گمراه پ
ہيں ، بعض اوقات وه جانتے بوجھتے ہوئے ان منحرف اور کج رہبروں کے پيچھے جاتے ہيں اور ان کے مثاليں پوری تاريخ
ميں بہت ہيں اس صورت ميں گناه کا عامل رہبروں کا حکم بھی ہے اور ان کا اپنا اراده بھی ۔ يہ مقام کہ جہاں ان کے گناہوں 

ايک حصہ رہبروں کے کندھے پر ہے ۔ ( بغير اس کے کہ ان کے گناہوں ميں سے کسی چيز کی کمی ہو)  کی ذمہ داری کا
۔ليکن کبھی ايسا ہوتا ہے کہ پيرو کار مائل راغب نہيں ہوتے بلکہ انھيں غفلت ميں ڈاال جاتا ہے اور وه گمراه رہبروں کے 

س کی مثاليں ديکھی جاسکتی ہيں ہو سکتا ہے کبھی وه وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہيں بہت سے معاشروں ميں عوام ميں ا
کی نيت سے شريک ہوں اس صورت ميں ان کے تمام گناہوں کا بوجھ گمراه پيشوأوں کے“ تقرب الٰی هللا ” ايسے کاموں ميں 

ہوں نے علم کندھے پر ہے اور اگر ايسے پيروں کاروں نے تحقيق ميں کوتاہی نہ کی ہو تو جوابده نہيں ہيں ليکن وه لوگ جن
و ٓاگہی ہوتے ہوئے گمراه پيشوأوں کی پيروی کی يقينا ان کے گناہوں ميں سے سوئی کے سرے کے برابر بھی کمی نہيں کی

  جائے گی جبکہ ان کے پيشوأوں کے کندھے پر بھی ذمہ داری کا ايک حصہ ڈاال جائے گا ۔
کی دليل نہيں کہ ان گمراہوں کے پيروکار اپنے رہبروں کے الفاظ اس بات“ بغير علم ”اس نکتہ کا ذکر بھی ضروری ہے کہ 

کے بارے ميں کچھ نہ جانتے تھے اور وه بالکل ہی غافل تھے کہ اس طرح کی کوئی ذاتی ذمہ داری ہی نہ ہو بلکہ يہ 
اتے تعبيرات اس بات کی طرح ہے جيسے ہم کہتے ہيں کہ جاہل و ناداں افراد اغوا کرنے والوں کے جال ميں جلدی پھنس ج

  ہيں ليکن دانا اور سمجھ دار لوگ بہت دير ميں ۔
اسی لئے قرٓان نے دوسری ٓايات ميں ان پيروکاروں کا بر ی الذمہ نہيں قرار ديا بلکہ ذمہ داری کا ايک حصہ ان کے کندھے 

  ميں ہے :۔ ۴٨اور  ۴٧پر رکھا ہے چنانچہ سورهٔ  مومن کی ٓايہ 
ين استکبروا اناکنا لکم تبعاًفھل انتم مغنون عنا نصيباً من النار قال الذين استکبروا اناکل و اذيتحاجون فی النار فيقول الضعفاء للذ

  فيھا ان هللا قد حکم بين العباد۔
گمراه کرنے والے اور گمراه ہونے والے ٓاپس ميں دوزخ ميں بحث و مباحثہ اور جھگڑا کريں گے نادا ں اور کمزور پير و 

تمہارے پيرو تھے تو کيا ٓاگ کا کچھ حصہ ہماری طرف سے تم قبول کروگے وه جواب  کار ، مستکبرين سے کہيں گے ہم
  ميں کہيں گے :ہم سب دوزخ ميں خدانے اپنے بندوں ميں ( عادالمنہ ) فيصلہ کيا ہے ۔

يں اور ٓاسمانی بعد والی ٓايت ميں يہ نکتہ بيان کيا گيا ہے کہ يہ پہال موقع نہيں کہ مستکبرين ہادياِن الٰہی پر تہمت لگارہے ہ
پہلے لوگوں کے افسانے ) شمار کرتے ہيں بلکہ ان سے پہلے بھی ايسی سازشيں کرتے تھے “ ( اساطير االولين ” وحی کو 

ليکن خدا ان کی زندگی کی بنياد کی طرف گيا اور اسے بنياد سے اکھيڑ ديا اور اوپر سے ان کے سروں پر چھت گر ادی ( 
  ْبلِِھْم فَٔاَتَی هللاُ بُْنيَانَھُْم ِمَن اْلقََواِعِد فََخرَّ َعلَْيِھْم السَّْقُف ِمْن فَْوقِِھْم ) ۔قَْد َمَکَر الَِّذيَن ِمْن قَ 

  ) ۔اور عذاب الٰہی ادھر سے ان کی طرف ٓايا جدھر کا انھيں وہم و گمان بھی نہ تھا (َؤاَتَاھُْم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث الَيَْشُعُرونَ 
کی تفسير نمرود کے ايک واقعہ سے کی ہے اس نے ايک عمارت بنائی تھی تاکہ ٓاسمان کی  بعض مفسرين نے اس ٓايت

  طرف چڑھ کر ٓاسمانی خدا سے مقابلہ کرے ۔
  بعض ديگر مفسرين نے اسے بخت النصر کے واقعہ کی طرف اشاره قرار ديا ہے ۔

  اه رہبر شامل ہيں ۔ليکن مسلم ہے کہ ٓايت کا مفہوم عام ہے اور اس ميں تمام مستکبرين اور گمر
يہ بات جاذب توجہ ہے کہ قرٓان کہتا ہے کہ خدا ان مستکبرين کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لئے ان کی عمارت کے 

سامنے کے حصے کی طرف سے اقدم نہيں کرتا بلکہ ان کی جڑ اکھاڑ نے اور بيخ کنی کے لئے اقدام کرتا ہے اور چھتوں 
  ہاں ايسے لوگوں کے لئے خدائی سزا ايسی ہی ہوتی ہے ۔کو ان کے سروں پر گراتا ہے جی 

عمارت کو بنياد سے اکھاڑ پھينکنااور چھت کو نيچے گرانا ہو سکتا ہے ظاہری طور پر عمارتوں اور چھتوں کی طرف 
ہ ان اشاره ہو کہ جو زلزلوں اور بجلياں گرنے سے تباه و برباد ہو جائيں اور ان کے سروں سے ٓاگريں يہ بھی ممکن ہے ک

کے ارادوں اور ڈويليمنٹ کی طرف اشاره ہو کہ جو حکم ِ خدا سے جڑ سے اکھاڑ پھينکی گئيں اور تباه و بر باد ہو گئيں ۔ 
  اس ميں بھی کوئی حرج نہيں کہ ٓايت دونوں معانی کی طرف اشاره ہو ۔

مسلم ہے کہ چھت ہميشہ اوپر کی  کہتا ہے حاالنکہ“ من فوقھم” کے بعد “ سقف” يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرٓان لفظ
طرف ہوتی ہے ۔ ہوسکتا ہے کہ يہ تاکيد کے لئے بھی ہو اور يہ نکتہ بيان کرنا بھی مقصود ہو کہ بعض اوقات چھت نيچے 
گرے ليکن صاحب خانہ چھت کے نيچے نہ ہو جب کہ ان ظالموں پر چھت گری تو وه اس کے نيچے تھے اور وه نابود ہو 

  تہ تاريخ ميں اس خدائی سزا کے کس قدر مناظر موجود ہيں ۔گئے ٓاج کی اور گذش
کئی طاقت اور جابر حکمراں ہيں جو اپنے محل ِ اقتدار کو اس قدر مستحکم سمجھتے تھے کہ انھوں نے صرف اپنے لئے 

انہوں  بلکہ اپنی اوالد کے لئے مستقبل کے لئے بھی اس کے منصوبے بنارکھے تھے ان کے پروگرام مکمل تھے اور ظاہراً 
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نے اپنے اقتدار اور نظام کی بقا اور حفاظت کے پورے انتظامات کر رکھے تھے ليکن اچانک اس طرف سے عذاب الٰہی ان 
کی طرف ٓايا جدھر سے وه تصور بھی نہ کر سکتے تھے اور ان کے اقتدار کی چھت ان کے سر پر ٓاگری اور وه يوں نابود 

ی نہيں ۔ جو کچھ کہا گيا وه ان کے لئے دنياوی عذاب ہے ليکن ان کی سزا و منتشر ہوئے گويا وه صفحہ ارض پر تھے ہ
ن سے يہييں پرختم نہيں ہو جاتی بلکہ ان کے بعد روز قيامت بھی خدا انھيں رسوا کرے گا ( ثُمَّ يَْوَم اْلقِيَاَمِة يُْخِزيِھْم ) ۔وہاں ا

ئے بنائے تھے ، اور ان سے تمہيں بڑی عقيدت تھی پوچھے گا اور کہے گا کہاں ہيں تمہارے وه شريک جو تم نے ميرے ل
َويَقُوُل ٔاَْيَن ُشَرَکائِی الَِّذيَن “(اور ان کی وجہ سے تم دوسروں سے جنگ و جدال کرتے تھے بلکہ دشمنی پر تل جاتے تھے ۔ 

  ۔2ُکْنتُْم تَُشاقُّوَن فِيِھْم)
لب کشائی کريں گے اور کہيں گے ۔ شرمندگی ، رسوائی  يقينا اس سوال کا جواب ان کے پاس نہيں ہے ليکن موقع پر اہل علم

وَء َعلَی اْلَکافِرِ    يَن) ۔اور بد بختی ٓاج کے دن کفار کے لئے (َوقاَل الَِّذيَن ٔاُوتُوا اْلِعْلَم ٕاِنَّ اْلِخْزَی اْليَْوَم َوالسُّ
گاه ميں ايسی گفتگو کرنا چاہئيے  يہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ روز قيامت گفتگو علماء کريں گے کيونکہ اس عظيم بار

جس ميں کوئی غلطی نہ ہو اور ايسا اہل ايمان علماء کے سوا کسی سے نہيں ہو سکتا ۔يہ جو بعض روايات ميں اس سے مراد
  ۔3کا بہترين مصداق ہےں ۔ “ با ايمان علماء ”ٓائمہ اہل بيت (عليہ السالم) لئے گئے ہيں اس کی وجہ يہ ہے کہ وه 

ذکر بھی ضروری ہے کہ مشر کين اور علماء کے درميان اس سوال و جواب کا رّد و بدل کسی پنہاں بات کو اس نکتے کا 
ظاہر کرنے کے لئے نہيں بلکہ يہ بھی مشرکين کے لئے ايک قسم کی نفسياتی سزا اور عذاب ہے خصوصاً ٓاگاه مومنين اس 

تھے اور وہاں يہ مفرور اپنی سزا بھی اسی کيفيت سے  جہاں ميں ہميشہ ان مفرور مشرکين کی مالمت کا نشانہ بنتے رہے
پائيں گے انھيں بھی مالمت کی جائے گی جبکہ وه ايسی جگہ پر ہوں گے جہاں وه نہ انکار کرسکتے ہوں گے اور نہ وہاں 

  سے نکل سکتے ہوں گے ۔
ہ ذکر در اصل ايک ہالديتے واال اور گذشتہ ٓايت کے آخر ميں جن کفار کا ذکر تھا اگلی ٓايت کے بارے ميں انہی کا ذکر ہے ي

غافل افراد کو بيدار کرنے واال ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے وه ايسے لوگ ہيں کہ موت کے فرشتے اس عالم ميں ان کی روحيں قبض
  ۔ کرتے ہيں جبکہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کيا ہوتا ہے ( الَِّذيَن تَتََوفَّاھُْم اْلَمالَئَِکةُ ظَالِِمی ٔاَنفُِسِھْم)

انسان جو ظلم و ستم کرتا ہے ، پہلے مرحلے ميں وه خود اسی پر ہوتا ہے اور دوسروں کے گھر سے پہلے وه اپنا ہی گھر 
ويران کرتا ہے کيونکہ ظلم کا پہال قدم يہ ہے کہ خود ظلم کرنے والے کی باطنی خوبياں اور اس کی اپنی صفات بر باد ہو 

ظلم کی بنياد رکھی جائے اجتماعی اور معاشرتی رشتوں کے حوالے سے چکر لگا جاتی ہيں ۔ عالوه ازيں جن معاشرے ميں 
  تا ہوا وه ظلم خود ظالم کے گھر کی طرف پلٹ ٓاتا ہے ۔

ليکن يہ ظالم جب اپنے ٓاپ کو موت کی چوکھٹ پر ديکھتے ہيں اور غرور و غفلت کے پر دے ان کی ٓانکھوں کے سامنے 
لََم َما ُکنَّا نَْعَمُل ِمْن ُسوٍء) سے ہٹے ہو تے ہيں تو وه فوراً مان  ليتے ہيں اور کہتے ہيں کہ ہم نے برا کام انجام ديا ہے ( فَٔاَْلقَْوا السَّ

  ۔
وه ہر قسم کے برے کام کا انکار کيونکر کريں گے ؟ کيا وه جھوٹ بوليں گے ، اس لئے کہ بار بار جھوٹ بولنے کی وجہ 

وه يہ کہنا چاہتے ہيں کہ ہم جانتے ہيں کہ ہم نے يہ کام انجام دئے ہيں ليکن ہم  سے جھوٹ ان کی ذاتی صفت بن گيا ہے يا کيا
  سے غلطی ہو گئی ہے اگر چہ ہماری نيت بری نہيں تھی ۔ ممکن ہے دونوں وجوه ہوں ۔

ور مگر ان سے فوراً کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو تم نے بہت سے برے کام کئے ہيں جی ہاں ! هللا تمہارے اعمال ا
انے کی اسی طرح تمہاری نيتوں سے با خبر ہے ( بَلَی ٕاِنَّ هللاَ َعلِيٌم بَِما ُکْنتُْم تَْعَملُوَن ) ۔لٰہذا اب انکار کرنے اور بہانے بن

  گنجائش نہيں ۔
َواَب َجھَنََّم اب جبکہ ايسا ہے تو جہنم کے در وازوں سے داخل ہو جأو کہ تم نے اس ميں ہميشہ کے لئے رہنا ہے ( فَاْدُخلُوا ٔاَبْ 

  َخالِِديَن فِيھا) ۔متکبرين کا ٹھکا نا کس قدر برا ہے (فَلَبِْئَس َمْثَوی اْلُمتََکبِِّريَن) ۔
..............  

وه “ اساطير ”کی جمع ہے بعض کا نظريہ ہے کہ “ سطر“ ” اسطار“” اساطير”۔بعض اسے جمع الجمع سمجھتے ہيں ان کے مطابق ١
  ی جنس ميں سے نہيں ہے ليکن مشور وہی ہے جو ہم نے متن تفسير ميں بيان کيا ہے ۔جمع ہے جس کا مفرد اس ک

نصف کرنے ( اور شگافتہ کرنے ) “ شق”کے ماده سے مخالفت اور دشمنی کے معنی ميں ہے اور اس کی اصل “ شقاق“”تشاقون ”۔2
  کے معنی ميں ٓايا ہے ۔
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  چند اہم نکات 

  ۔اچھی اور بری نيت ١
۔اچھی اور بری نيت :۔ايک عمل انجام دينے سے پہلے کئی مرحلوں سے گزرتا ہے اس ميں رہبروں ، ہدايت کرنيوالوں يا ١

وسوسے ڈالنے والوں کا اثر بھی اہميت رکھتا ہے اسی طرح اچھی يا بری سنتيں اور رسميں بھی اعمال کے لئے فکری اور 
شرتی اعتبار سے زمين ہموار کرتی ہيں اس بات کا نظر انداز نہيں کيا جاسکتا بعض اوقات رہبروں اور کسی کام کی بنياد معا

رکھنے والوں کا اثر ديگر تمام عوامل سے زياده ہوتا ہے لٰہذا کوئی وجہ نہيں کہ وه برائيوں يا نيکيوں ميں شريک نہ ہوں 
اسالمی روايات ميں نيکی يا بدی کی بنياد رکھنے يا اچھی بری سنت قائم کرنے کے اسی منطق کی رو سے قرٓانی ٓايات اور 

  مسئلہ کو بڑی اہميت دی گئی ہے ۔
مندرجہ باال ٓايات ميں ہم نے پڑھا ہے کہ گمراه کننده مستکبر اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے کند ھوں پر رکھتے ہيں اور 

  ی ( بغير اس کے کہ پيروکاروں کی ذمہ داری ميں کوئی کمی واقع ہو ) ۔ايک حصہ اپنے پير وکاروں کے گناہوں کا بھ
  يہ بات اس قدر اہم ہے کہ رسول هللا نے فرمايا :

  الدال علی الخير کفاعلہ
  1نيکی کی دعوت دينے واال نيکی کرنے کی طرح ہے 

  زير بحث ٓايت کے ذيل ميں رسول هللا سے منقول حديث ميں ہے آپ نے فرمايا:
ع دعی الٰی الھدی فاتبع ، فلہ مثل اجورھم ، من غير ان ينقص من اجورھم شيئاًو ايما داع دعی الٰی ضاللہ فاتبع عليہ فان ايما دا

  عليہ مثل اوزار من اتبعہ ، من غير ان ينقص من اوزارھم شيئا ۔
ے والوں کے ثواب ميںجو شخص ہدايت کی دعوت دے اس کا اجر اس ہدايت پر عمل کرنے والوں جتنا ہو گا جبکہ عمل کرن

بھی کوئی کمی نہيں کی جائے گی اور جو شخص گمراہی کی دعوت دے گا اسے اس کے پيروکاروں جتنی سزا ملے گی 
  2جبکہ پيروکاروں کی سزاميں بھی کوئی تخفيف نہ ہو گی ۔

  امام محمد باقر عليہ السالم سے منقول ہے :
ر ان ينتنقص من اجورھم شیء و من استن سنة جورفاتبع کان عليہ مثل من استن بسنةعدل فاتبع کان لہ من عمل بھا، من غي

  وزرمن عمل بہ ، من غير ان ينتنقص من اوزارھم شیء
جو شخص کسی اچھی سنت کی بنياد رکھے اور لوگ اس کی پيروی کريں تو اس کا اجر پيروی کرنے والوں جتنا ہوگا جبکہ 

ر جو شخص کسی ظلم و جور کی بنياد رکھے اور لوگ اس کی پيروی کريںخود عمل کرنے والوں کا اجر بھی کم نہ ہوگا او
  3تو اس کا عمل کرنے والوں جتنا ہوگا جبکہ عمل کرنے والوں کے گناہوں ميں کوئی کمی نہ ہوگی ۔

اس مضمون کی متعددديگر روايات معصو م پيشوأوں سے نقل ہوئی ہيں شيخ حر عاملی عليہ الرحمة نے يہ روايات وسائل 
  ميں جمع کی ہيں ۔ ١۶کے باب “ االمر بالمعروف و انہی عن المنکر ” کتاب  ١١ی جلد ک

  صحيح مسلم ميں بھی رسول اکرم سے اس مضمون کی ايک حديث نقل ہوئی ہے ۔
رسول هللا اپنے اصحاب کے ساتھ بيٹھے تھے کچھ افراد ٓاپ کے پاس ٓائے ان کے پأوں ننگے تھے جسم پر لباس نہيں تھا ، 

ريں انھوں نے اپنی کمروں سے باندھ رکھی تھيں ( اور وه جہاد کے لئے تيار تھے ) ان کے فقر و فاقہ کا يہ عالم ديکھا تلوا
تو رسول هللا کا چہره دگر ہو گيا ٓاپ اپنے گھر ميں چلے گئے واپس ٓائے تو بال ل ۻ کو حکم ديا کہ لوگوں سے کہو کہ جمع 

  ، نماز پڑھی گئی ، اس کے بعد رسول هللا نے خطبہ ديا اور فرمايا :ہو جائيں اور انھيں نماز کی دعوت دو 
اے لوگو! خد اسے ڈرو ، وہی خدا کہ جس نے تم سب کو ايک ہی نفس سے پيدا کيا ہے ، اور جان لو کہ خدا تمہيں ديکھ رہا 

ں ہے ۔ دينار ، درھم ، ہے لوگوتقوٰی اختيار کرو اور کل قيامت کے لئے غور و فکر کرو ۔ تم ميں سے جو جس کے بس مي
  لباس ، گندم ، کھجوريہاں تک کہ ٓادھی کھجور سے بھی حاجت مند کی مدد کرو ۔

اس دوران ايک انصاری رقم کی ايک تھيلی لے آيا ۔ تھيلی اتنی بڑی تھی کہ اس کے ہاتھ ميں نہيں ٓاسکتی تھی ۔ اس سے 
ں امداد کے طور پر ديں ، يہاں تک کہ اناج اور لباس کے لوگوں کو تشويق ہوئی ۔ يکے بعد ديگرے انھوں نے مختلف چيزي

  دو ڈھير لگ گئے ۔
  رسول هللا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑگئی، اس وقت ٓاپ نے فرمايا:

من سن فی االسالم سنة حسنة فلہ اجرھا و اجر من عمل بھا بعده من غير ان ينقص من اجورھم شیء و من سن فی االسالم سنة 
  وزرھا وزرمن عمل بھا من بعد من غير ان ينقص من اوزارھم شیء ۔سيئة کان عليہ 

يعنی جس نے اسالم ميں کسی اچھی سنت کی بنياد رکھی ، اسے اس کا اجر ملے گا اور اس پر جو عمل ہو گا اس کا اجر 
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نت کی بنياد بھی ملے گا جبکہ عمل کرنے والوں کے اجر ميں کوئی کمی نہ ہوگی ۔ اور جو کو ئی اسالم ميں کسی بری س
رکھے اسے اس کا بوجھ اٹھا نا پڑے گا اور اس پر جو عمل ہو گا اس کا بوجھ بھی ۔ جبکہ عمل کرنے والوں کے بوجھ ميں 

  4کوئی کمی نہ ہوگی ۔
يہاں ايک سوال سامنے ٓاتا ہے اور وه يہ کہ يہ احاديث اور ان جيسی قرٓانی سورٔه انعام کی اس ٓايت سے کيسے مطابقت 

  ، جس ميں فرمايا گيا ہے : رکھتی ہيں
  وال تزر وازرة وزر اخریٰ 

ايک نکتہ کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب )١۶۵کوئی دوسرے کا گناه اپنے کاندھے پر نہيں اٹھا تا ۔ ( انعام 
کے  پوری طرح واضح ہو جاتا ہے اور وه يہ کہ يہ لوگ دوسرے کے گناہوں کے جواب ده نہيں ہيں بلکہ اپنی ہی گناہوں

جواب ده ہيں کيونکہ يہ دوسروں کے گناہوں کے عمل ميں شريک ہيں اور ايک لحاظ سے يہ خود ان ہی کا گناه شمار ہوتا 
  ہے ۔

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

  ۔۴٣۶ص  ١١۔ وسائل الشيعہ جلد ١
  ۔ مجمع البيان ، زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔2
  ۔۴٣٧ص  ١١۔ وسائل الشيعہ جلد 3
  “)الحث علی صدقة ولو بشق تمرة” باب( ٧٠۴ص  ٢. ۔صحيح مسلم جلد 4

  ۔ بے موقع تسليم حق ٢

۔ بے موقع تسليم حق : بہت کم ايسے لوگ ہيں جو حقيقت کو شہود کے عالم ميں ديکھ کر بھی جھٹالديں ۔ يہی وجہ ہے کہ ٢
پر دے ہٹ جاتے ہيں ۔ اور ان کی نگاه برزخ  گنہگار اور ظالم جب موت کی چوکھٹ پر پہنچتے ہيں اور غفلت و غرور کے

  کھل جاتی ہے تو اظہار ايمان کرنے لگتے ہيں جيسا کہ مندرجہ باالٓايات ميں ہے ۔
  فالقوا السلم

البتہ ايسے لوگ اس موقع پر مختلف باتيں کرتے ہيں ۔ بعض اپنے پرانے اعمال کا انکار کرتے ہيں اور کہتے ہيں کہ ہم نے 
کيا ہے اگر چہ وه جانتے ہيں کہ جھوٹ بولنے کا موقع نہيں پھر بھی جھوٹ بولتے ہيں يہاں تک کہ بعض  کوئی برا کام نہيں

  ٓاياِت قرٓانی سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لو گ روز قيامت بھی جھوٹ بوليں گے ۔ قرٓان کہتا ہے :
  قالو ا و هللا ربنا ما کنا مشر کين

  )٢٣نہيں ہيں ( انعام مشرکين کہيں گے پر وردگار کی قسم ہم مشرک 
  )١٢بعض دوسرے اظہار ندامت کريں گے اور دنيا کی طرف لوٹائے جانے کی درخواست کريں گے ۔( سجده 

  )٩٠بعض ايسے بھی ہوں گے جو صرف اظہار ايمان کريں گے مثالًفرعون۔ ( يونس 
ہوگا ۔ ايسا اظہار ِايمان اضطراری  بہرحال ان ميں سے کوئی چيز بھی قبو ل نہيں کی جائے گی کيونکہ اس کا وقت گزر چکا

  پہلو رکھتا ہے ۔
 اور ہم بار ہا کہہ چکے ہيں کہ اضطراری ايمان کا کوئی فائده نہيں ۔

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   32 - 30سوره نحل/ آيه 
  

ْنيَا َحَسنَ ٣٠   ةٌ َولََداُر اآْلِخَرِة َخْيٌر َولَنِْعَم َداُر اْلُمتَّقِين۔۔ َوقِيَل لِلَِّذيَن اتَّقَْوا َماَذا ٔاَْنَزَل َربُُّکْم قَالُوا َخْيًرا لِلَِّذيَن ٔاَْحَسنُوا فِی ھَِذِه الدُّ
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  تَّقِيَن۔۔ َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُونَھا تَْجِری ِمْن تَْحتِھَا ااْلَْٔنھَاُر لَھُْم فِيھَا َما يََشائُوَن َکَذلَِک يَْجِزی هللاُ اْلمُ ٣١
  ْم تَْعَملُوَن۔۔ الَِّذيَن تَتََوفَّاھُْم اْلَمالَئَِکةُ طَيِّبِيَن يَقُولُوَن َسالٌَم َعلَْيُکْم اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ بَِما ُکنتُ ٣٢

  ترجمہ
  
۔ جب پر ہيز گاروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پر وردگار نے کيا نازل کيا ہے تو وه کہتے ہيں خير ( اور سعادت) جن ٣٠

لوگوں نے اس دنيا ميں نيکی کی ہے ان کےلئے بھالئی ہے اور ٓاخرت کا گھر تو اس سے بھی بہتر ہے اورپر ہيز گاروں کا 
  ے ۔گھر کتنا اچھا ہ

۔ بہشت ِ جاوداں کے باغات ہيں کہ جن ميں وه سب داخل ہوں گے ان کے نيچے نہريں جاری ہيں وه جو کچھ چاہيں گے ٣١
  وہاں موجود ہے ۔ هللا پر ہيز گاروں کو اسی طرح جزا ديتا ہے ۔

ه ہوں گے ۔وہی کہ ( قبض روح کرنے والے )فرشتے جن کی روح اس حالت ميں قبض کريں گے کہ وه پاک و پا کيز٣٢
  انھيں کہيں گے کہ تم پر سالم ہو اپنے اعمال کے سبب بہشت ميں داخل ہو جأو۔

  تفسير 

  نيک لوگوں کا انجام : 
گذشتہ ٓايات ميں ہم نے پڑھا ہے کہ مشرکين قرٓان کے بارے ميں کيا اظہار خيال کرتے تھے ان ٓايات ميں ہم نے ان مشرکين 

  ٓايات ميں مومنين کا اعتقاد بتا ديا گيا ہے اور ان کے انجام کار کی بھی خبر دی گئی ہے ۔کا انجام بھی پڑھا ہے ۔ زير نظر 
پہلے فرمايا گيا ہے : جب پر ہيز گاروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پر ور دگار نے کيا نازل کيا ہے تو وه کہتے ہيں خير و 

  ُکْم قَالُوا َخْيًرا ) ۔سعادت( َوقِيَل لِلَِّذيَن اتَّقَْوا َماَذا ٔاَْنَزَل َربُّ
تفسير قرطبی ميں ہے کہ جس وقت پيغمبر اکرم مکہ ميں تھے تو موسم حج ميں جزيرة العرب کے مختلف گوشوں سے لوگ 

جو ق در جوق مکہ ميں ٓاتے تھے ۔ ان کے کانوں تک پيغمبر اسالم کے بارے ميں ادھر اُدھر سے اڑتی ہوئی باتيں پہنچی 
مختلف لوگوں سے ملتے تو اس بارے ميں پوچھتے ۔ جب وه مشرکين سے بات کرتے تو وه کہتے کہ ہوتی تھيں لٰہذا جب وه 

کوئی خاص بات نہيں وہی فضول افسانے اور گھسی پٹی کہانياں ہيں اور جب ان کی مال قات مومنين سے ہوتی اور وه ان 
  کوئی چيز نازل نہيں کی۔سے سوال کرتے تو وه کہتے کہ ہمارے پر ور دگار نے سوائے خير و سعادت کے 

کس قدر معنی خيز ، خوبصورت اور جامع تعبير ہے وه بھی مطلق صورت ميں کہ جس کے مفہوم ميں تمام طرح “ خير ”
کی نيکياں ، مادی و روحانی سعادتيں اور کاميابياں شامل ہيں دنيا ميں خير ، ٓاخرت ميں خير ، فرد کے لئے خير، معاشرے 

يت ميں خير ، سياست و اقتصا د ميں خيراور امن و ٓازدی کی خير ، مختصر يہ کہ ہر لحاظ سے کے لئے خير، تعليم وترب
خير ۔ ( کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ جب کسی لفظ کے متعلق کو حذف کر ديا جائے تو اس کے مفہو م ميں عموميت پيدا ہو جاتی

  ہے ) ۔
ميں طرح طرح کی تعبيريں ٓائی ہيں مثالً نور، شفاء، ہدايت  اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ قرٓان کے متعلق خود قرٓان

کی “ خير” اور فرقان ( حق کو باطل سے جدا کرنے واال ) حق اور تذکره وغيره ، ليکن شايد يہ واحد ٓايت ہے جس ميں 
  تعبير ٓائی ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ ديگر تمام خاص مفاہيم اس عام مفہوم ميں جمع ہيں ۔

انزل ” ختالف تعبير جو مشرکين اور مومنين قرٓان کے بارے ميں کرتے تھے قابل مالحظہ ہے مومنين کہتے تھے ضمناً وه ا
يعنی خدا نے خير و سعادت نازل کی ہے اس طرح سے وه اپنے ايمان کا بھی اظہار کرتے تھے کہ قرٓان وحی الٰہی “ خيراً 
  1ہے ۔

يعنی “اساطير االولين” نے کيا نازل کيا ہے تو وه کہتے ہيں کہ يہ تو جبکہ مشرکين سے پوچھا جاتا کہ تمہارے پر وردگار
  2گزرے ہؤوں کے قّصے کہانياں ہيں اس طرح وه قرٓان کے وحی الٰہی ہونے کا قطعی انکار کرديتے تھے ۔
ميں کئی گنا مادی و اس کے بعد جيسا کہ گزشتہ ٓايات ميں مشرکين کی باتوں کا نتيجہ بيان کيا گيا ہے کہ انھيں دنيا اور ٓاخرت

  روحانی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا ۔
زير نظر ٓايات ميں مومنين کے اعتقادات کا نتيجہ بيان کيا گيا ہے ارشاد ہوتا ہے جنہوں نے نيکی کی ہے ان کے لئے اس دنيا

ْنيَا َحَسنَةٌ ) ۔   ميں نيکی ہے ( لِلَِّذيَن ٔاَْحَسنُوا فِی ھَِذِه الدُّ
کی طرح مطلق ہے اور اس کے مفہوم ميں اس “ خير” ان کے اظہار ايمان “ حسنة” ہے کہ ان کی جزا يہ بات جاذب نظر
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  جہان کی انواع و اقسام کی حسنات اور نعمات شامل ہيں ۔
ٓاخرت کا گھر اس سے بھی بہتر ہے اور پرہيز گاروں کا گھر کس قدر اچھا ہے ( َولََداُر ” يہ تو ان کی دنيا کی جزا ہے جبکہ 

  ِخَرِة َخْيٌر َولَنِْعَم َداُر اْلُمتَّقِين) ۔اآْل 
کے الفاظ پارہے ہيں يہ دونوں اپنے وسيع مفہوم کے ساتھ مطلق ہيں اور ايسا ہی“ نعم الدار المتقين ” اور “ خير ”يہاں پھر ہم 

  ہونا چاہيئے کيونکہ ثواب اور جزا کيفيت و کميت کے اعتبار سے انسانی اعمال کا عکس العمل ہےں۔
ظاہراً کالم خدا ہے اور ان ٓايات اور “ للذين احسنوا تا ٓاخر ٓايہ ” جو کچھ ہم نے لکھا سے ضمناً يہ بھی واضح ہو تا ہے کہ 

گذشتہ ٓايات ميں مقابلے کا قرينہ اس معنی کو تقويت پہنچاتا ہے ہے البتہ بعض مفسرين نے اس کی تفسير ميں دو احتمال ذکر 
  خدا ہے اور دوسرا کہ پر ہيز گاروں کے کالم کا تتمہ ہے ۔ کئے ہيں پہال يہ کہ يہ کالم

پہلے تو پرہيز گاروں کے گھر کا ذکر سر بستہ کيا گيا ہے اگلی ٓايت ميں اس کی توصيف يو کی گئی ہے : پرہيز گاروں کا 
نَھا)ان درختوں کے نيچے گھر بہشت کے جاوداں باغ ہيں ۔ يہ سب ان گھروں ميں داخل ہو جائيں گے ( َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُو

نہريں جاری ہو ں گی ( تَْجِری ِمْن تَْحتِھَا ااْلَْٔنھَاُر ) ۔ يہی نہيں کہ وہاں باغات اور درخت ہوں گے بلکہ وه جو کچھ چاہيں وه 
  وہاں موجود ہے (لَھُْم فِيھَا َما يََشائُوَن ) ۔

ير ہو سکتی ہے ؟ سوال يہاں تک کہ يہ تعبير سوره کيا نعمات بہشت کی جامعيت اور وسعت کے بارے ميں اس سے بہتر تعب
  ميں ٓانے والی تعبير سے ياده وسيع نظر ٓايت ہے ، جہاں فرمايا گيا ہے : ٧١زخرف کی ٓايہ 

  وفيھا ما تششتھيہ االنفس و تلذ االعين
  بہشت ميں ہر وه چيز موجود ہے جو دل چاہيں گے اور ٓانکھيں جس سے لذت محسوس کريں گی۔

کی بات کی گئی ہے ( “ خواہش ”کی اس ٓايت ميں دلوں کی خواہش کا ذکر ہے جبکہ زير بحث ٓايت ميں مطلق سوره زخرف
پر مقدم ہونے سے انحصار کا استفاده کيا ہے يعنی صرف وہی ايسی “ مايشاؤن ”کے “ لھم فيھا”يشاء ون) بعض مفسرين نے 

  ہ دنيا ميں ايسا ہو نا ممکن نہيں ہے ۔جگہ ہے جہاں انسان کو وه سب کچھ ملے گا جو وه چاہے گا ورن
ہم کہہ چکے ہيں کہ زير بحث ٓايات ميں پر ہيز گاروں کی زندگی اور موت کی کيفيت بيان کی گئی ہے ، گزشتہ ٓايات دے ہم 
ٓاہنگ اور ہم قرينہ ہےں کہ جن ميں مستبکر مشرکين کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے ۔ وہاں ہم نے پڑھا ہے کہ فرشتے ان 

ی روح اس حالت ميں قبض کرتے ہيں کہ وه ظالم ہيں اور ان کی موت ان کی بدبختی کے نئے دور کی ابتداء ہے ۔ اس کے ک
  بعد ابھيں حکم ديا جائے گا کہ جہنم کے در وازوں ميں داخل ہو جا ٔو۔

س حالت ميں قبض کرتے ليکن يہاں فرمايا گيا ہے : پر ہيز گار وه لوگ ہيں کہ روح قبض کرنے والے فرشتے ان کی روح ا
(َو يَقُولُوَن “ انھيں کہتے ہيں سالم ہو تم پر ”ہيں کہ وه پاک و پاکيزه ہيں (الَِّذيَن تَتََوفَّاھُْم اْلَمالَئَِکةُ طَيِّبِين) ۔اس موقع پر فرشتے 
  َسالٌَم َعلَْيُکْم) ۔وه سالم کہ جو امن و سالمتی اور ٓارام و سکون کی نشانی ہے ۔

  ے ہيں : اپنے اعمال کے سبب جنت ميں داخل ہو جأو( اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ بَِما ُکنتُْم تَْعَملُوَن) ۔اس کے بعد کہت
تتوفاھم (ان کی روح حاصل کرتے ہيں ) يہ موت کے بارے ميں ايک لطيف تعبير ہے اس ميں يہ اشاره موجود ہے کہ موت 

  باال تر مرحلہ کی طرف منتقل ہو نے کا مرحلہ ہے ۔ فنا و نابودی نہيں اور اس سے ہر چيز ختم ہوجاتی بلکہ ايک
  تفسير الميزان ميں ہے کہ :

  اس ٓايت ميں تين موضوعات پيش کئے گئے ہيں :
  ۔ متقين کی روح اس حالت ميں قبض کی جائے گی کہ وه پاک و طيب ہوں گے ۔١
  ۔ ان کے لئے ہر لحاظ سے امن و سالمتی کا ہونا ۔٢
  مائی ۔۔ بہشت کی طرف ان کی راہن٣

  ميں بھی ہم پڑھ چکے ہيں ۔ ٨٢ا ن تين نعمات کی نظير سورهٔ  انعام کی ٓايہ 
  الذين ٰامنوا ولم يلبسوا ايمانھم بظلم اوٰلٓئلک لھم االمن و ھم مھتدون۔

 ہ ہيں ۔وه جو ايمان الئے اور انھوں نے اپنے ايمان کو ظلم سے ٓالوده نہيں کيا ان کے لئے امن و امان ہے اور وہی ہدايت يافت
..............  

  تھا ۔“ انزل خيراً ” در حقيقت فعل محذوف کا مفعول ہے اور تقدير ميں “ خيرا ً”۔١
  تھا ۔“ٰھذه اساطير االولين ” مبتداء محذوف کی خبر ہے اور تقدير ميں ميں “ اساطير االولين ”۔ 2



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

 
 

   37 - 33سوره نحل/ آيه 

  

  ِکْن َکانُوا ٔاَْنفَُسھُْم يَْظلُِموَن ۔تِيَھُْم اْلَمالَئَِکةُ ٔاَْو يَأْتَِی ٔاَْمُر َربَِّک َکَذلَِک فََعَل الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھْم َوَما ظَلََمھُْم هللاُ َولَ ۔ھَْل يَنظُُروَن ٕاِالَّ ٔاَْن تَأْ ٣٣
  ۔ فَٔاََصابَھُْم َسيِّئَاُت َما َعِملُوا َوَحاَق بِھْم َما َکانُوا بِِہ يَْستَْھِزئُون ۔٣۴
ْمنَا٣۵ ِمْن ُدونِِہ ِمْن َشْیٍء َکَذلَِک فََعَل الَِّذيَن ِمْن  ۔ َوقَاَل الَِّذيَن ٔاَْشَرُکوا لَْو َشاَء هللاُ َما َعبَْدنَا ِمْن ُدونِِہ ِمْن َشْیٍء نَْحُن َوالَآبَاُؤنَا َوالََحرَّ

ُسِل ٕاِالَّ اْلباَلَُغ اْلُمبِيُن۔   قَْبلِِھْم فَھَْل َعلَی الرُّ
ٍة َرُسوالً ٔاَْن اُْعبُُدوا هللاَ َواْجتَنِبُوا الطَّاُغوَت فَِمْنھْم َمْن ھََدی هللاُ َومِ ۔ وَ ٣۶ الَلَةُ فَِسيُروا فِی لَقَْد بََعْثنَا فِی ُکلِّ ٔاُمَّ ْنھُْم َمْن َحقَّْت َعلَْيِہ الضَّ

بِيَن ۔   ااْلَْٔرِض فَاْنظُُروا َکْيَف َکاَن َعاقِبَةُ اْلُمَکذِّ
  ْحِرْص َعلَی ھَُداھُْم فَإِنَّ هللاَ الَيَْھِدی َمْن يُِضلُّ َوَما لَھُْم ِمْن نَاِصِريَن۔۔ ٕاِْن تَ ٣٧

  ترجمہ
  
۔ کياوه اس چيز کے عالوه کسی چيز کے منتظر ہيں کہ ( قبض روح کرنے والے ) فرشتے ان کے پاس ٓائيں يا پھر ( ان ٣٣

ے (اور پھر وه توبہ کريں جبکہ اس وقت کی توبہ بے سود ہے ) ان کی سز اکے پارے ميں ) تيرے پر وردگار کا حکم ٓاپہنچ
  سے پہلے والے لوگوں نے بھی ايسا ہی کيا تھا ۔ خدا نے ان پر ظلم نہيں کيا بلکہ خود انھوں نے اپنے اوپر ظلم کيا ہے ۔

  ه ان تک ٓاپہنچا ۔۔ اور ان کے برے اعمال کا نتيجہ ان تک پہنچااور جس ( وعدٔه عذاب)کا وه مذاق اڑاتے تھے و٣۴
۔مشرکين نے کہا: اگر خدا چاہتا تو ہم اور ہمارے ٓاباء اجداد اس کے غير کی عبادت نہ کرتے اور نہ ان کی اجازت کے ٣۵

بغير کسی چيز کو حرام کرتے( جی ہاں)ان سے پہلے لوگوں نے بھی يہی کام انجام دئے ہيں ليکن کيا انبياء کی ذمہ داری 
  چھ ہے ؟سوائے واضح تبليغ کے ک

  ۔ہم نے ہر امت ميں ايک رسول بھيجا کہ وه خدائے يکتا کی عبادت کريں اورطاغوت سے اجتناب کريں ۔٣۶
ايک گروه کو خدا نے ہدايت کی اور ايک گروه کو گمراہی دامن گير ہوئی پس روئے زمين ميں چلو پھر و اور ديکھو کہ 

  جھٹالنے والوں کا کيا انجام ہوا ۔
کی جتنی بھی اللچ کرو( کوئی فائده نہيں ) کيونکہ هللا نے جسے گمراه کيا ہے اس کی ہدايت نہيں کرتا  ۔ تم ان کی ہدايت٣٧

  اور ان کا کوئی مدد گار نہيں ہو گا ۔

  تفسير 
  

  انبياء کی ذمہ داری واضح تبليغ ہے 

يل کرتا ہے اور تہديد ٓاميز قرٓان دوباره مشرکين اور مستکبرين کی طرز فکر اور طرز عمل کے بارے ميں تجزيہ و تحل
توبہ “ کيا وه اس بات کے منظر ہيں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس ٓائيں ” لہجے ميں کہتا ہے : وه کس انتظار ميں ہيں 

ھُْم کے دروازے بند ہو جائيں دفتر اعمال لپيٹ ديا جائے اور واپسی کی کوئی راه باقی نہ رہے (ھَْل يَنظُُروَن ٕاِالَّ ٔاَْن تَأْتِيَ 
  اْلَمالَئَِکةُ) ۔

يا پھر وه کيا اس بات کے منتظر ہيں کہ ان کے لئے تيرے پر وردگار کی طرف سے عذاب کا حکم صادر ہو ( ٔاَْو يَأْتَِی ٔاَْمُر 
  َربَِّک)جبکہ اس حالت ميں بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائيں گے اور باز گشت اور تالفی کا راستہ باقی نہ رہے گا ۔

  کی کيسی طر فکر ہے ، کيسی ہٹ دھرمی ہے اور کيا احمقانہ اندا ز ہے ۔يہی ان 
اگر چہ مطلق طور پر ٓارہا ہے ليکن گذشتہ ٓايات کی طرف توکہ کرتے ہوئے کہ جن ميں روح قبض “ مالئکہ ”يہاں لفظ 

  کرنے والے فرشتے کے بارے ميں گفتگوہے يہاں بھی وہی مراد ہےں۔
ٓاجائے گا ) اس جملے سے بہت سے احتماالت پيدا ہوسکتے ہيں ليکن اگر اس امر کی طرف خدا کا حکم “ ( ياتی امر ربک”

توجہ کی جائے يہی تعبير قرٓان کی مختلف ٓايات ميں نزول عذاب کے بارے ميں ٓائی ہے تو يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ يہاں بھی 
  وہی معنی مراد ہے ۔
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مفہوم نکلتا ہے يہ تہديد اور دھمکی مستکبرين کے لئے ہے ان سے بہر حال مجموعی طور پر ان دونوں جملوں سے تہديد کا
کہا گيا ہے کہ اگر خدا کی طرف سے پند و نصيحت اور ا س کے انبيا ء کی طرف سے وعظ و نصيحت سے تم بيدار نہيں ہو

  ہوگا ۔ تے تو عذاب اور موت کے تازيانے تمہيں بيدار کريں گے ليکن اس بيدار ہونے سے تمہيں کوئی فائده نہ
گذشتہ مشرکين اور مستکبرين بھی يہی ”اس کے بعد مزيد فرما يا گيا ہے : يہی گروه نہيں کہ جس کا طرز عمل ہے بلکہ 

ہے (  کچھ کيا کرتے تھے ( َکَذلَِک فََعَل الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھْم) ۔ خدا نے تو ان پر ظلم نہيں کيا انہوں نے خود ہی اپنے اوپرظلم کيا
  ھُْم هللاُ َولَِکْن َکانُوا ٔاَْنفَُسھُْم يَْظلُِموَن ) ۔َوَما ظَلَمَ 

کيونکہ در حقيقت خدا ان کے اعمال ہی کا نتيجہ ان کی طرف لوٹائے گا ، يہ جملہ پھر اس حقيقت کی تائيد کرتا ہے کہ ہر 
پہلے ان تک ٓاپہنچی  ظلم اور برائی جو انسان سے سر زد ہوتی ہے ٓاخر کار اسی کی دامن گير ہوتی ہے بلکہ ہر چيز سے

ہے کيونکہ برے عمل کے برے ٓاثار اپنے فاعل کی رو ح پر اثر انداز ہوتے ہيں اور اس سے اس کا دل تاريک ہو جاتا ہے 
  روح ٓالوده ہو جاتی ہے اور ٓارام و سکون جاتا رہتا ہے ۔

عمال کی برائياں ان تک ٓاپہنچی ہيں ( دوباره ان کے اعمال کا نتيجہ بيان کرتے ہوئے قرٓان کہتا ہے : باآلخره ان کے ا
  فَٔاََصابَھُْم َسيِّئَاُت َما َعِملُوا ) ۔

  (وعدٔه عذاب الٰہی کہ)جس کا وه مذاق اڑاتے تھے ان تک ٓاپہنچے گا (َوَحاَق بِھْم َما َکانُوا بِِہ يَْستَْھِزئُون ) ۔
يگر مفسرين نے اسے احاطہ کرنے کے معنی ميں ليکن قرطبی، فريد وجدی اور د“ان پر وارد ہوا”کامعنی ہے “ حاق بھم ”

  ليا ہے البتہ اس سے ايسا مفہوم مراد ليا جانا چاہئيے جس ميں وارد ہونا اور احاطہ کرنا دونوں معانی شامل ہوں ۔
کہ ايک مرتبہ پھر اس حقيقت پر زور ديتی ہے “ان کے اعمال کی برائياں ان تک ٓاپہنچيں ” بہر حال يہ ٓايت جو کہتی ہے کہ 

يہ انسان کے اپنے اعمال ہيں کہ جو اس جہان ميں بھی اور اس جہاں ميں بھی اسے دامن گير ہوتے ہيں اس کے يہ اعمال 
  1مختلف صورتوں ميں بھی مجسم ہوتے ہيں اور اسے رنج تکليف ، ٓازار اور اذيت ديتے ہيں ۔ 

ے ہوئے کہتی ہے : مشرکين کہتے ہيں کہ اگر اگلی ٓايت مشرکين کی ايک کمزور اور بے بنياد منطق کی طرف اشاره کرت
اور بتوں کا رخ نہ کرتے ( َوقَاَل الَِّذيَن “ خدا چاہتا تو ہم کو ہمارے ٓاباء و اجداد اس کے عالوه کسی کی عبادت نہ کرتے 

ی چيز اس کے اذن کے بغير حرام قرار ديتے ( ٔاَْشَرُکوا لَْو َشاَء هللاُ َما َعبَْدنَا ِمْن ُدونِِہ ِمْن َشْیٍء نَْحُن َوالَآبَاُؤنَا) ۔اور کوئ
ْمنَا ِمْن ُدوِنِہ ِمْن َشْیٍء ) ۔يہ جو کچھ چوپايوں کی طرف اشاره ہے کہ جنہيں مشرکين نے زمانۂ  جاہليت ميں اپنی طرف  َوالََحرَّ

  سے حرام قرار دے ليا تھا ان کے اس طرز عمل پر پيغمبر شديد تنقيد کرتے تھے ۔
دعوٰی تھا کہ بتوں کی پرستش اور حالل حرام قراردينا اور ان کے ديگر کام هللا کی رضا سے ہيں اور  خالصہ يہ کہ ان کا

  اس کے اذن کے بغير نہيں ہيں ۔
ہوسکتا ہے کہ يہ گفتگو اس امر کی طرف اشاره ہو کہ وه جبر کا عقيده رکھتے تھے اور ہر چيز کو تقدير سے وابستہ 

  مفسرين نے يہی مراد ليا ہے ۔ سمجھتے تھے ۔ اس ٓايت سے بہت سے
ليکن يہ احتمال بھی ان کا يہ کہنا عقيدٔه جبر کی بنياد پر نہ ہوا اور اس کا استدالل يہ ہو کہ اگر ہمارے اعمال پر خدا راضی 

نہيں ہيں ہے تو پھر اس نے پہلے پيغمبر اور رسول بھيج کر ان سے منع کيوں نہيں کيا اور کيوں ہمارے بزرگوں سے پہلے 
  ن ہی نہيں کہا کہ ميں ان کاموں سے راضی نہيں ہوں ۔ اس کی يہ خاموشی اس کی رضا کی دليل ہے ۔د

يہ تفسير اس ٓايت اور کے بعد کی ٓايات کے ظاہری مفہوم سے مناسبت رکھتی ہے اسی لئے بالفاصلہ فرمايا گيا ہے ان کے 
ا ليتے تھے ) ليکن کيا انبياء الٰہی کی ذمہ داری واضح تبليغ ٓابأو و اجداد بھی يہی کچھ کرتے تھے (اور انہی بہانوں کا سہار

  کے عالوه کچھ اور ہے ؟
ُسِل ٕاِالَّ اْلباَلَُغ اْلُمبِيُن) ۔   ( َکَذلَِک فََعَل الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھْم فَھَْل َعلَی الرُّ

  يعنی
ں ہے ، جو پيغمبر بھی ٓايا ہے اس نے توحيد کیاوالً يہ جو تم کہتے ہو کہ خدا نے سکوت اختيار کررکھا ہے ، ايسا ہر گز نہي

  اور نفی شرک کی دعوت دی ہے ۔
ثانياً خدا اور پيغمبر کی يہ ذمہ داری نہيں ہے کہ وه مجبور کريں بلکہ ان کے ذمہ ہے کہ راستے کی نشان دہی کريں اور يہ 

  کام کيا جاچکا ہے ۔
جو لوگ اس سے پہلے تھے انھوں نے بھی يہی کام انجام دئيے ہيں )يہ ايک “(مَکَذلَِک فََعَل الَِّذيَن ِمْن قَْبلِھِ ”ضمنی طور پر 

طرح سے پيغمبر کی تسلی کے لئے ہے تاکہ وه جان ليں کہ يہ لوگ جو کچھ کرتے ہيں پہلے انبياء کے ساتھ بھی يہی کچھ 
  مدد گار ہے ۔ ہوتا ٓايا ہے لٰہذا ملول نہ ہوں ، استقامت سے کام ليں اور ڈٹ جائيں خدا ٓاپ کا يار و

يہ حقيقت بيان کرنے کے بعد کہ انبياء کی ذمہ داری صرف ابالغ ِ ٓاشکار اور تبليغ واضح ہے ۔ اگلی آيت ميں انبياء کی 
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کيفيت ِ دعوت کی طرف ايک مختصر اور جامع اشاره کيا گيا ہے فرمايا گيا ہے :ہم نے ہر امت ميں رسول بھيجا ہے ( َولَقَْد 
ٍة َرُسوالً ) ۔ بََعْثنَا فِی ُکلِّ    ٔاُمَّ

ماں کے معنی ميں ہے يا ہر چيز کے معنی ميں ہے جو کسی دوسری چيز کو اپنا ضميمہ قرار دے لٰہذا ہر “ ام “ ”امة”لفظ 
کہا جاتا ہے قرٓان “ امہ” وه جماعت کہ جس کے افراد ميں زمان ، مکان ، فکر يا ہدف ميں کسی طرح کی وحدت ہو اسے 

  ده مرتبہ ٓاياہے ان کے مطالعے سے اس مفہوم کی تائيد ہوتی ہے ۔سے زيا۶۴ميں يہ لفظ 
ا س کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے :کہ ان سب رسولوں نے يہی دعوت دی ہے کہ خدائے يکتا کی پرستش کرو اور طاغوت 

  2ٔاَْن اُْعبُُدوا هللاَ َواْجتَنِبُوا الطَّاُغوَت ) ۔“ سے اجتناب کرو
کی بنياد پر عقيدٔه توحيد اور طاغوت سے مقابلہ تھا اور يہی وه پہلی چيز تھی کی جس کی طرف  يعنی تمام انبيا ء کی دعوت

سب انبياء بالاستثناء دعوت ديتے تھے کيونکہ اگر توحيد کے ستوں مستحکم نہ ہوں اور انسانی معاشرے سے طاغوتيت اور 
  ل ِ عمل نہيں ہے ۔طاغوتی افکار نکال باہر نہ کئے جائيں تو کوئی اصالحی پروگرام قاب

طغيان کے ماده سے ہے جس کا مطلب ہے حد اور”مبالغے کا صيغہ ہے يہ “ طاغوت” جيسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہيں 
تجاوز کرنے والے کوکہتے ہيں لٰہذا شيطان ، بت اور ظالم و ستمگر حاکم کو “ طاغوت”سر حد سے تجاوز کرنا اور 

طاغوت کہا جاتا ہے يہ لفظ مفرد اور جمع دونوں ” و غير حق تک جا پہنچائے اسے کہتے ہيں اورہر وه راستہ ج“ طاغوت”
  کی جاتی ہے ۔“ طواغيت”معانی ميں استعمال ہوا ہے اگر چہ بعض اوقات اس کی جمع 

بھی  اب ہم ديکھتے ہيں کہ انبياء کی دعوت ِ توحيد کا نتيجہ کيا نکلتا ہے قرٓان کہتا ہے : ان امتوں ميں سے کچھ لوگ ايسے
َحقَّْتتھے جنہيں خدا نے ہدايت کی ( فَِمْنھْم َمْن ھََدی هللاُ) ۔اور ان ميں ايسے تھے کہ گمراہی جنہيں دامن گير ہوئی ( َوِمْنھُْم َمْن 

الَلَةُ ) ۔   َعلَْيِہ الضَّ
ت کے لئے ايک اس موقع پر بھی مکتب جبر کے پيروں کاروں نے ٓاواز بلند کی ہے کہ يہ ٓايت بھی ہمارے مکتب کی صداق

دليل ہے ليکن ہم نے بار ہا کہا ہے کہ اگر ہدايت و ضالت والی ٓايات کو ايک دوسرے کے ساتھ رکھ کر ديکھا جائے تو کسی 
قسم کا کوئی ابہام باقی نہيں رہتا اور نہ صرف يہ کہ وه جبر کی طرف اشاره نہيں کرتيں ، وضاحت سے انسانی اختيار ، 

کرتی ہيں کيونکہ بہت سی قرٓانی ٓايات ميں ہے کہ خدائی ہدايت و ضاللت اس اہليت اور نااہلی کے ارادے اور ٓازادی کو بيان 
  بعد کہ جو انسان کے اعمال کی وجہ سے پيدا ہوتی ہے ۔

قرٓان صراحت سے کہتا ہے کہ خدا تعالی ٰ ظالموں، ہيرا پھيری کرنے والوں ، جھوٹو ں اور اس قسم کے لوگوں کو ہدايت 
اس کے برعکس جو لوگ راه خدا ميں جہاد اور جد و جہد کرتے ہيں اور دعوت انبياء کو قبول کرتے ہيں ان پر نہيں کرتا 

اپنی رحمتيں نازل کرتا ہے ۔ انھيں تکامل و ارتقاء کی منزلوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور سير الی هللا کا راستہ کہ جو 
ظالموں اور جھوٹوں کو ان کی حالت پر چھوڑ ديتا ہے تاکہ وه اپنے  نشيب و فراز سے پر ہے اس ميں ہدايت کرتا ہے جبکہ

اعمال کا نتيجہ بھگتيں اور عالم بے راه روی ميں سر گرداں رہيں نيز اعمال اچھے ہوں يا برے ان کی خاصيت چونکہ خدا 
  کی طرف سے ہے لٰہذا ان کے نتائج کی نسبت خدا کی طرف دی جاسکتی ہے ۔

ہے کہ وه ہدايت تشريعی کا طريقہ اختيار فرماتا ہے يعنی انبياء کو مبعوث کرتا ہے تاکہ وه فطرت  جی ہاں !خدا کی سنت يہ
سے ہم ٓاہنگ ہو کر لوگوں کو توحيد اور نفی طاغوت کی دعوت ديں اس ہدايت تشريعی کے بعد جو شخص يا گروه اپنی 

  کنار ہو جاتا ہے ۔لياقت و اہليت ثابت کرتا ہے وه اس کے لطف و ہدايت ِ تکوينی سے ہم 
جی ہاں ! يہ ہے خد اکی دائمی سنت ، نہ وه کہ جو فکر الدين رازی اور اس جيسے مکتب جبر کے طرفداروں نے کہا ہے کہ
خدا پہلے انبياء کے ذريعہ دعوت ديتا ہے اور پھر جبری طور پر ( بغير کسی وجہ کے) لوگوں ميں ايمان يا کفر پيدا کرديتا 

  ہے کہ ان کے خيال ميں اس سلسلے ميں خدا سے کسی قسم کا کوئی سوال و جواب نہيں ہوسکتا ۔ ہے ، تعجب کی بات يہ
 واقعا ًلوگوں نے خدا کا کيسا وحشت ناک تصور پيش کيا ہے کہ جوکسی عقل ، احساس او رمنطق سے مناسبت نہيں رکھتا ۔

مختلف انداز سے بات کی گئی ہے پہلے فرما يا يہ امر الئق توجہ ہے کہ زير بحث ٓايت ميں ہدايت و ضاللت کے بارے ميں 
خدا نے ايک گروه کو گمراه ” ليکن ضالت کے بارے ميں يہ نہيں فرمايا کہ “ خدا نے ايک گروه کی ہدايت کی ” گيا ہے : 

  ۔ بلکہ فرمايا :۔“کيا
  حقت عليھم الضاللة

  يعنی گمراہی ان کے لئے ثابت ہو گئی اور ان کے دامن سے لپٹ گئی ۔
کا يہ فرق ہوسکتا ہے ۔ دوسری ٓاياِت قرٓان اور بعض روايات سے ظاہر ہونے والی اس حقيقت کی طرف اشاره ہو کہ  تعبير

ہدايت کا زياده تعلق ان مقدمات سے ہے جو خدا تعالٰی نے پيدا کئے ہيں ، اس نے عقل دی ہے ، انسانی فطرت کو توحيد کے 
يعی و تکوينی ٓايات دکھائی ہيں اب صرف بندوں کيط رف سے ايک ٓازادنہ لئے ٓاماده کياہے ، انبياء بھيجے ہيں اور تشر
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  ارادے کی ضرورت ہے کہ جو انھيں منزل مقصود تک پہنچادے ۔
جبکہ ضاللت و گمراہی ميں تمام تر کردار خود بندوں کا ہے کيونکہ خود بندے ہی تکوينی و تشريعی ہدايت کے خالف قدم 

ن کو پامال کرتے ہيں ۔ تشريعی و تکوينی ٓايات کو پس پشت ڈال ديتے ہيں اور انبياء کی اٹھاتے ہيں الٰہی فطرت کے قواني
دعوت پر چشم بصيرت اور گوش ہوش بند کرليتے ہيں ۔ خالصہ يہ تخريب و تحريف کے ان سب عنا صر کے ساتھ وادٔی 

  ضاللت ميں قدل رکھتے ہيں
  تو کيا يہ سب امور انہی کی طرف سے نہيں ہيں ؟

  ميں اسی چيز کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔ ٧٩اء کی ٓايہ سورة نس
  مااصابک من حسنة فمن هللا و ما اصابک من سيئة فمن نفسک

  جو بھالئی تجھے حاصل ہو وه خدا کی طرف سے ہے اور جو برائی تجھے پہنچے وه خود تيری طرف سے ہے ۔
حديث نقل ہوئی ہے کہ اس مطلب کو زياده واضح  امام علی بن موسی رضا عليہ السالم کی طرف سے اصول کافی ميں ايک

  کرتی ہے ۔
  ايک صحابی نے ٓاپ سے جبر و اختيار کے بارے ميں سوال کيا:۔

  ٓاپ (عليہ السالم) نے جواب ميں فرمايا:
  سے پہلے مقدر فرض کريں ۔“ سيئات”کو “ جزا”۔ اس بناء پر ضروری نہيں کہ ہم 1
  لھم اعبدو ا هللا ليقول” ۔ يہ جملہ تقدير ميں يوں تھا ۔2

  لکھو
  بسم هللا الرحٰمن الرحيم

  قال علی بن الحسين قال هللا عزوجل :
  يابن ٓادم ! بمشيتی کنت انت الذی تشاء، بقوتی اديت الٰی فرايضی، وبنعمتی قويت الٰی معصيتی ، جعتک سميعاً بصيراً 

  “مااصابک من حسنة فمن هللا وما اصابک من سيئة فمن نفسک” 
  “اولٰی بحسناتک منک ، اونت اولٰی بسيئاتک منی وٰذلک الیٰ ”

  
  ترجمہ

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ( امام ) علی بن الحسين ( زين العابدين ) نے فرمايا کہ
  (حديث قدسی ميں )هللا عزوجل فرماتا ہے :

  ی ٓازادی بخشی ہے )،اے فرزندٓادم !ميرا اراده ہے کہ جس کی بنياد پر تو اراده کرسکتا ہے ( ميں نے توتجھے ارادے ک
  اور ميری عطاکرده قوت کے ساتھ تو واجبات ادا کرسکتا ہے،

  جبکہ ميری نعمت سے سوئے استفاده کرتے ہوئے تونے اس وقت کو نافرمانی کی طاقت ميں بدل ليا ہے ،
  ميں نے تجھے سننے اور ديکھنے واال بناياہے (اور صحيح و غلط راستے کی نشاندہی کردی ہے ) ۔

بھالئی تجھے پہنچتی ہے وه هللا کی طرف سے ہے اورجس برائی کا تجھے سامنا کرنا پڑتا ہے وه خود تيری طرف اب جو 
  “سے ہے ۔ 

يہ اس لئے ہے کہ تو جو نيک کام انجام ديتا ہے اس کے حوالے سے ميں تجھ سے اولٰی اور زياده مستحق ہوں او رجن برے 
  1تر ہے ۔ کاموں کا تو مرتکب ہوتا ہے مجھ سے سزا وار 

يہ تعبير بھی انسانی ارادے کی ٓازادی کے لئے ايک زنده دليل ہے کيونکہ ہدايت و گمراہی جبری ہوتی تو زمين ميں چلنا 
پھرنا اور گزشتہ لوگوں کے حاالت کا مطالعہ کرنا فضول تھا لٰہذا يہ حکم بذاِت خود اس بات کی تاکيد ہے کہ کسی شخص 

  ہيں ہے بلکہ خود اس کے اپنے ہاتھ ميں ہے ۔کی سر نوشت پہلے سے معين شده ن
زمين ميں چلنا پھرنا ) اور گذشتہ لوگوں کے حاالت کا مطالعہ کرنا ، اس بارے ميں قرٓان مجيد ميں “( سير فی االرض ” 

کر  کے ذيل ميں ١٣سوره ٓال عمران ٓايت  ٣بہت اور قابل توجہ مباحث موجود ہيں اس کا تفصلی ذکر ہم تفسير نمونہ ، جلد 
  ٓائے ہيں ۔

زير بحث ٓايت ميں پيغمبر اکرم کی دلجوئی کے طور پر تاکيد کی گئی ہے کہ ٓاخر کار يہ گمراه اورہٹ دھرم لوگ اس مقام 
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ان کی ہدايت کے لئے خواہش مند ہو جائے او رکوشش کرے ، کوئی فائده نہيں ہوگا، ”تک جاپہنچےں گے تو جس قدر بھی 
) ۔اور ان کے “ر اسے ) ہدايت نہيں کرتاکيونکہ خدا جسے گمراه کرے (پھ ۔(ٕاِْن تَْحِرْص َعلَی ھَُداھُْم فَإِنَّ هللاَ الَيَْھِدی َمْن يُِضلُّ
  َوَما لَھُْم ِمْن نَاِصِريَن) ۔“ ( لئے کوئی يارو مددگار نہيں ہے 

  سے خوب کوشش کے ساتھ کوئی چيز طلب کرنے کے معنی ميں ہے ۔“ حرص” ماده “ تحرص”
ہ يہ جملہ تمامنحرفين اور کجرو لوگوں کے بارے ميں نہيں ہے کيونکہ پيغمبر کا فريضہ ہے تبلی و ہدايت کرنا واضح ہے ک

اور ہم جانتے ہيں اور تاريخ شاہد ہے کہ تبليغ وہدايت بہت سے گمراہوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے باعث سے بہت 
عشق او رجذبے سے دين حق کا دفاع کرنے لگتے ہيں اور اس کا سے افراد دين ِ حق سے منسلک ہو جاتے ہيں او ربڑے 

  ساتھ دينے لگتے ہيں ۔
لٰہذ امندرجہ باالجملہ ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے کہ جن کی ہٹ دھرمی اور بد دماغی انتہا کو پہنچ گئی ہو اور وه 

دايت کے دروازے نہ کھل سکين ۔ استکبار ، غرور ، غفلت اور گناه ميں ايسے غرق ہو گئے ہوں گے کہ ان کے سامنے ہ
ايسے لوگوں کی ہدايت کے لئے پيغمبر جتنی بھی کو شش کرليں بے نتيجہ ہوتی ہے کيونکہ اپنے اعمال کے سبب وه اس حد 

  تک گمراه ہيں کہ قابل ہدايت نہيں رہے ۔
تو کسی مناسب موقع پر ہی اقدام فطری امر ہے کہ ايسے لوگوں کا کوئی يار و مدد گار بھی نہيں ہوتا کيونکہ يا و رو مدگار 

  کرسکتا ہے ۔
ايسے موقع سے مر بوط ہے جہاں خود انسان کے اندر “ ناصر” ضمنی طور پر يہ تعبير بھی نفی جبر کی دليل ہے کيونکہ 

  سے جوش پيدا ہواور اس کا نتيجہ نصرت و مدد ہو ( (غور کيجئے گا ) ۔
شار ه ہو ۔ اس گروه کے بر عکس گروه مومنين کا ايک دوست اور جمع کی صورت ميں ہے يہ شايد اس طرف ا“ ناصرين ”

مدد گار نہيں بلکہ بہت سے دوست اور مدد گار ہيں خدا ان کا مد دگار ہے انبياء اور اولياء الٰہی ان کے ناصر ہيں ۔ مالئکہ 
  ميں ہے ۔ ۵١رحمت بھی ہيں ان کے حامی و مدد گار ہيں ۔ سورٔه مومن کی ٓايہ 

  نا و الذين ٰامنوا فی الحٰيوة الدنيا و يوم يقوم االشھادانا لننصر رسل
ہم اپنے رسولوں کی اور اسی طرح مومنين کی اس جہان ميں روز قيامت جبکہ گواہی دينے والے شہادت کے لئے اٹھيں گے 

  ، نصرت کريں گے ۔
  ميں ہے :۔ ٣٠نيز سورة حم السجده کی ٓايہ 

  نزل عليھم المالئکة االتخافوا وال تحزنوا و ابشر وا بالجنة التی کنتم توعدون۔ان الذين قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تت
جو لوگ کہتے ہيں کہ ہمارا رب هللا ہے اور پھر اس عقيده پر استقامت سے قائم رہتے ہيں ان پر ٓاسمان کے مالئکہ نازل ه 

  شخبری ہے جس کا تم سے وعده کيا گيا ہے ۔وتے ہيں اور انھيں کہتے ہيں ڈرو نہيں اور غم نہ کھأو تمہيں اس جنت کی خو

  چند اہم نکات 
  

  کيا ہے “ بالغ مبين ”۔ ١

  ہے ۔“بالغ ِ مبين ” کيا ہے :ٓايات باال ميں بتا يا گيا ہے کہ تمام انبياء کی ذمہ داری “ بالغ مبين ”۔ ١
  فھل علی الرسل االالبالغ المبين

ت مخفی طور پرجاری نہيں رکھ سکتے ۔ مخفی کام اور وه بھی دعوت يعنی ہاديان الٰہی محدود وقت کے سوا اپنی دعو
رسالت کے زمانے ميں قابل قبول اور نتيجہ بخش نہيں ہو سکتا ايسی صراحت کہ جس ميں رشد و ہدايت اور قاطعيت ہو 

  تدبير کے ساتھ ساتھ اس دعوت کی شرط ہے ۔
طور پر تنہا ہوتے تھے اپنی دعوت صراحت اور وضاحت سے پيش اسی بناء پر تاريخ شاہد ہے کہ تمام انبياء اگر چہ وه عام 

کرتے تھے اور اس سلسلے ميں ہر قسم کی مشکالت کے لئے تيار رہتے تھے اور يہی تمام حقيقی رہبروں کا دستور العمل 
اور نہ ہی دو ہے چاہے وه انبياء و مرسلين ہوں يا ان کے عالوه ۔ کيونکہ خاموش رہنے سے دعوت کو کوئی قبول نہيں کرتا 

مختلف پہلو رکھنے والی باتوں سے کوئی استفاده پاتا ہے ۔ حقيقی رہبر حقيقت بيان کرنے کے لئے کوئی چيز فروگذاشت 
  نہيں کرتے وه اس صراحت اور قاطعيت کے تمام نتائج بھی دلوں جان سے قبول کرتے ہيں ۔

  ۔ ہر امت کے لئے ايک رسول ٢
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  ير بحث ٓايت ميں خدا تعالٰی فرماتا ہے : ہم نے ہر امت ميں ايک رسول مبعوث کيا ہے ۔۔ ہر امت کے لئے ايک رسول : ز٢
يہاں سوال يہ سامنے ٓاتا ہے کہ اگر ہر امت ميں رسول بھيجا گيا ہے تو پھر دنيا کے تمام ممالک ميں پيغمبر مبعوث ہوئے 

  شاندہی نہيں کرتی ۔کيونکہ ان ميں سے ہر ايک کم از کم امت ہے حاالنکہ تاريخ اس بات کی ن
ايک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہوجاتا ہے اور وه يہ کہ انبياء بھيجنے کا مقصد يہ ہے کہ 
خدائی دعوت امتوں کے کانوں تک پہنچ جائے ورنہ ہم جانتے ہيں کہ جس زمانے ميں پيغمبر اسالم نے مکہ يا مدينہ ميں قيام

شہروں ميں کوئی پيغمبر نہيں تھا ليکن رسول هللا نے اپنے نمائدے ان عالقوں ميں بھيجے تھے انکيا تھا حجاز کے دوسرے 
نمائندوں نے رسول هللا کی ٓاواز ان سب کے کانوں تک پہنچائی عالوه ازيں خود رسول هللا نے خطوط لکھے اور مختلف 

  تک پيغام الٰہی پہنچايا گيا ۔ممالک مثالًايران، روم اور حبشہ کی طرف قاصد روانہ کئے اس طرح ان 
اس وقت ہم بھی ايک امت ہيں ہم نے صد يوں بعد پيغمبر اسالم کی دعوت ٓاپ کا پيغام النے والے علماء کے ذريعے سنی ہے 

  ۔
  ہر امت ميں رسول بھيجنے کا مقصد اس کے عالوه کچھ نہيں ہے ۔

راد کی روحانی تقويت کے لئے ايک عمومی حکم صادر ۔ٓايت کے ٓاخر ميں گمراہوں کو بيدار کرنے اور ہدايت يافتہ اف1
فرمايا گيا ہے : زمين مينچلو پھرواور صفحہ زمين پر با تِہ خاک چھپے ہوئے گزشتہ لوگوں کے ٓاثار کا مطالعہ کرو اور 

بِيَن ) ۔ ديکھو ٓاياِت الٰہی کی تکذيب کرنے والوں کا کيا انجام ہوا ( فَِسيُروا فِی ااْلَْٔرِض فَاْنظُُروا َکْيفَ   َکاَن َعاقِبَةُ اْلُمَکذِّ

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   40 - 38سوره نحل/ آيه 

ِ َجھَد أَْيَمانِھْم الَيَْبَعُث هللاُ َمْن يَُموُت بَلَی َوْعًدا َعلَْيِہ َحقًّا َولَِکنَّ ٔاَْکثََر ٣٨   النَّاِس الَيَْعلَُموَن۔۔ َؤاَْقَسُموا بِا
  ۔ لِيُبَيَِّن لَھُْم الَِّذی يَْختَلِفُوَن فِيِہ َولِيَْعلََم الَِّذيَن َکفَُروا ٔاَنّھُْم َکانُوا َکاِذبِيَن ۔٣٩
  ۔ ٕاِنََّما قَْولُنَا لَِشْیٍء ٕاَِذا ٔاََرْدنَاهُ ٔاَْن نَقُوَل لَہُ ُکْن فَيَُکوُن۔۴٠

  ترجمہ
  
ے والوں کو خدا ہر گز مبعوث نہيں کرے گا ۔ جی ہاں ! يہ خدا کاقطعی ۔ انہوں نے تاکيد سے قسم کھا کر کہا کہ مر جان٣٨

  وعده ہے ( کہ وه تمام مرنے والوں کو پھر سے زنده کرے گا ) ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے ۔
۔ مقصد يہ ہے کہ جس چيز کے بارے ميں وه اختالف کرتے تھے وه ان کے سامنے واضح کر دی جائے تاکہ انکار ٣٩

  ان ليں کہ وه جھوٹ بولتے تھے ۔کرنے والے ج
۔ ( معاد و قيامت ہمارے لئے مشکل نہيں ہے کيونکہ ) ہم جس وقت کسی چيز کا اراده کرتے ہيں تو صرف کہتے ہيں کہ ۴٠

  ہو جا، تو وه فوراً ہو جاتی ہے ۔

  شان نزول 
  پہلی ٓايت کی شان ِ نزول کے بارے ميں مفسرين نقل کرتے ہيں :

  
مشرک سے کچھ لينا تھا جب اس نے مطالبہ کيا تو اس نے قرض ادا کرنے ميں ليت و لعل کی ۔  ايک مسلمان نے کسی

  مسلمان پريشان ہوا، اس نے دوراِن گفتگو قسم کھائی :
  اس چيز کی قسم کہ جس کے انتطار ميں ہوں

  ( اس کا مقصد قيامت اور حساِب خدا تھا )مشرک کہنے لگا :
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  زنده کئے جائيں گے ۔ و هللا وه کسی مرده کو زنده نہيں کرے گا ۔تم سمجھتے ہو کہ ہم موت کے بعد ”
( ا سکے بعد يہ بات اس لئے کہی کيونکہ ان لوگوں کا خيال تھا کہ مردوں کی بازگشت اور حياِت نو فضول يا محال بات ہے 

  ) ۔
گيا ہے اور مسئلہ معاد کو اس کے بعد اس بات پر يہ ٓايت نازل ہو ئی اس ميں اسے اور اسے جيسے افراد کو جواب ديا 

  1واضح دليل کے ساتھ بيان کيا گيا ہے ۔ 
..............  

  ۔ تفسير مجمع البيان ، تفسير قرطبی اور تفسير ابو الفتوح رازی ، زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔1

  تفسير 

  معاد اور اختالفات کا خاتمہ 
  يں ۔ زير بحث ٓايات ميں مباحِث توحيد کے ايک پہلو کاذکر ہے ۔گذشتہ ٓايات توحيد اور رسالِت انبياء کے بارے ميں تھ

ارشاد ہوتا ہے : وه تاکيدکے ساتھ قسم کھا کر کہتے ہيں کہ مر جانے والون کو خد اہرگز مبعوث نہيں کرے گا اور انھيں 
ِ َجھَد ٔاَْيَمانِھْم الَيَْبَعُث هللاُ َمنْ    يَُموُت) ۔ حيات نو عطا نہيں کرے گا (َؤاَْقَسُموا بِا

بغير کسی دليل کے ان کا يہ انکار اور بھی تاکيدی قسموں کے ساتھ ان کی نادانی اور جہالت کی نشانی ہے لٰہذا ان کے جواب
ميں قرٓان کہتا ہے : يہ خد اکا قطعی وعده ہے ( کہ وه تمام مر نے والوں کو حيات نو عطا کرے گا تاکہ وه اپنے اعمال کا 

کن اکثر لوگ نہيں جانتے اور نہ جاننے کی وجہ سے انکار کرديتے ہيں ( بَلَی َوْعًدا َعلَْيِہ َحقًّا َولَِکنَّ أَْکثََر نتيجہ دکھ ليں ) لي
  النَّاِس الَيَْعلَُموَن) ۔

اور اس کے بعد وعده کا ذکر ، وه وعده کہ جو خدا کی طرف سے ہے ۔ معاد کی تاکيد اور قطعيت“ حقاً ”جی ہاں) “ ( بلی ٰ” 
  دليل ہيں ۔ کی

اصول طور پر جو شخص کسی حقيقت کا قاطعيت کے ساتھ انکار کرے اس جواب بھی قاطعيت کے ساتھ ديا جانا چاہئيے 
تاکہ اس انکار کے برے نفسياتی اچرات اثباِت قاطع کے ذريعہ دور ہو سکيں اور يہ بات واضح ہو جائے کہ اس کی طرف 

  ے ۔ اس طرح انکار اپنا اثر بالکل کھو دے گا ۔سے نفی ، بے خبری اور نادانی کی وجہ سے ہ
اس کے بعد معاد و قيامت کا مقصد اور اس پر خدا کی قدرت کا ذکر کيا گيا ہے تاکہ اس امر کی نشاندہی کی جائے کہ اگر وه

معاد و قيامت بےيہ سمجھتے ہيں کہ حيات نو قدر خدا ميں نہيں ہے تو يہ ان کا بہت بڑا اشتباه ہے اور اگر ان کا خيال ہے کہ 
  مقصد ہے تو يہ بھی ان کی بہت بڑی غلطی ہے ۔

فرمايا گيا ہے : خدا مر نے والوں کو مبعوث کرے گا تاکہ جو چيز کے بارے ميں وه اختالف کرتے تھے ان کے سامنے 
  يقت کا جھوٹ انکار کرتے تھے ۔واضح کردے (لِيُبَيَِّن لَھُْم الَِّذی يَْختَلِفُوَن فِيہ) ۔اور اس لئے کہ وه جان ليں کہ وه اس حق

  ( َولِيَْعلََم الَِّذيَن َکفَُروا ٔاَنّھُْم َکانُوا َکاِذبِيَن ) ۔
  کيونکہ وه جہان تو ايسا ہے جس ميں پر دے ہٹ جائيں گے ، اور حقائق ٓاشکار ہو جائيں گے ۔

  ميں ہے :۔ ٢٢جيسا کہ سوره ق ٓ کی ٓايت 
  ئک فبصرک اليوم حديدلقد کنت فی غفلة من ٰھذا فکشفنا عنک غطا

انسان سے کہا جائے گا کہ تو اس دن کے بارے ميں غفلت ميں تھا ليکن ہم نے تيری ٓانکھوں کے سامنے سے پر ده اٹھا ديا 
  ہے اور ٓاج تو خوب ديکھتا ہے ۔

  ميں ہے :۔ ٩سوره طارق کی ٓايہ 
  يوم تبلی السرائر

  يں گے ۔قيامت ايسا دن ہے کہ جب رازہائے پنہاں ٓاشکار ہو جائ
  ميں ہے : ۴٨نيز سوره ابراہيم کی ٓايت 
  وبرزوا  الواحد القھار

  اس روز سب کے سب خدا ئے واحد و قہار کی بار گاه ميں حاضر ہو ں گے ۔
خالصہ يہ کہ وه دن شہود ،کشف ِ اسرار اور ظہور کا دن ہے ۔ اس روز پنہاں چيزيں ٓاشکار ہو جائيں گی ايسے حاالت او 

تالف ِ عقيده کا کوئی معنی نہيں ہے اگر چہ ممکن ہے کہ بعض ہٹ دھرم من کر اپنے ٓاپ کو بچانے کے لئےرماحول ميں اخ
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جھوٹے سہارے لينے کی کوشش کريں ليکن يہ ايک استثنائی اور زود گزر امر ہے يہ بالکل اسی طرح ہے جيسے کسی 
نکار کردے ليکن جب فوراً ٹيب ريکارڈ لگار کر اس مجرم کو عدالت کے کٹہرے ميں کھڑا کياجائے تواپنے تمام جرائم کا ا

کی ٓاواز اسے سنائی جائے اس کے دستخظ اسے ديکھائے جائيں اور واضح ثبوت اس کے سامنے پيش کيے جائيں اور اسے 
گا ساتھ لے جاکر ، اس کے جرم کے ٓاثار ، موقع و محل دکھا يا جائے تو اب جائے کالم باقی نہ رہے گی اور وه اقرار کرلے

  ۔ عالم قيامت ميں حقائق کا ظہور اس سے بھی زياده واضح اور ٓاشکار ہو گا ۔
موت کے بعد کی زندگی اور قيامت کے مختلف اہداف و مقاصد ہيں جن کی مختلف مقامات پر ٓايات قرٓانی ميں نشاندہی کی 

با مقصد بنانا، فيض ِ اٰلہی کو جاری وساری گئی ہے مثال ً انسان کا تکامل و ارتقاء ، اجرائے عدالت ، اس جہان کی زندگی کو
  رکھنا وغيره ۔

  زير بحث ٓايت ايک اور مقصد کی طرف اشاره کرتی ہے اور وه ہے اختالفات کو دور کرنا اور توحيد طرف لوٹنا ۔
ا کی ذاتہم جانتے ہيں کہ بہترين اصل کہ جو سارے عالم پر حکمران ہے وه اصل توحيد ہے ۔ يہ وسيع اور ہمہ گير اصل خد

، صفات اور افعال پر صادق ٓاتی ہے سارے عالم خلقت اور قوانين ٓافرينش پر بھی يہ اصل حکمران ہے اور ہر چيز کو ٓاخر 
کار اسی اصل کی طرف پلٹنا چاہيئے لٰہذا ہماراعقيده ہے کہ يہ اختالفات اور اور نزاعات ايک دن ختم ه وجائيں گے اور 

ے پرچم تلے جمع ہو جائيں گے اور يہ حضرت مہدی عليہ السالم کی حکومت ہو گی ساری دنيا کے لوگ ايک حکومت ک
  کيونکہ عالم ہستی کی روح يعنی توحيد کے بر خالف جو کچھ بھی ہے اسے ٓاخر ايک دن ختم ہو نا جا چاہئيے ۔

طا ہے يہاں بہت کچھ پر دے ليکن عقائد کا يہ اختالف دنياسے مکمل طور پر ختم کبھی بھی ختم نہيں ہو گا کيونکہ يہ عالم غ
  ميں ہے ۔

ہے ۔ اس بناء پر معاد کا ايک ہدف يہ ہے کہ سب “ يوم ظہور ”البتہ ايک دن ٓائے گا کہ جب يہ پر دے ہٹ جائيں گے اور وه 
وحدت کی طرف پلٹ ٓائيں اور تمام اختالفات ختم ہو جائيں ۔ اسی ہدف کی طرف مذکوره باال ٓايت ميں اشاره ہوا ہے قرٓان 

جيد کی بہت سی ٓايات ميں اس مسئلے کی تکرار اور تاکيد موجود ہے کہ خدا وند عالم روز قيامت لوگوں کے درميان عدالتم
  2کرے گا اور اختال فات ختم ہو جائيں گے ۔ 

يہ  دوسرا نکتہ ايک اور حقيقت پر مبنی ہے وه يہ کہ اگر وه سمجھتے ہيں کہ انسان کی بازگشت اور نئی زندگی محال ہے تو
تو وه “ ہو جا”جب ہم کسی کام کا اراده کرتے ہيں تو فقط يہ کہتے ہيں کہ ”جان ليں گے قدرت خدا اس سے برتر اور باالہے 

  (ٕاِنََّما قَْولُنَا لَِشْیٍء ٕاَِذا ٔاََرْدنَاهُ ٔاَْن نَقُوَل لَہُ ُکْن فَيَُکوُن) ۔“ فورا ً موجود ہو تی ہے 
کا فرمان ہر چيز کے وجود کے لئے کافی ہو تو پھر اس کے لئے مردوں کے “ ہو جا ”ايسی قدرت کاملہ کہ جس ميں صرف

  حيات ِ نو عطا کرنے کی قدرت کے بارے ميں تردد و شک کی کيا گنجائش ره جاتی ہے ۔
کی “کن ”ہوجا)کی تعبير بھی تنگی بيان کی وجہ سے ہے ورنہ خدا کے لئے “( کن”شايد وضاحت کی ضرورت نہ ہوکہ 

يں ۔اس کا اراده ہی کام کا ہوجانا ہے ۔ اس کی ناقص سی مثال اپنی زندگی سے پيش کرنا چاہيں تو وه يہ ہے کہ ہمضرورت نہ
اراده کرتے ہيں کس چيز کے تصور کا تو وه ہمارے ذہن ميں ايجا د ہو جاتا ہے ہم اگر کسی عظيم پہاڑ، وسيع ، سمندر، ، 

کا تصور کرنا چاہيں توہمارے لئے کيا مشکل ہے کيا اس کے لئے ہميں درختوں سے بھرے بہت بڑے باغ يا ايسی کسی چيز 
کسی جملے اور لفظ کی احتياج ہے ؟ ان موجودات تصويرکی تو صرف تصور ہی سے ہمارے صفحہ ذہن پر ابھر ٓاتی ہے ۔ 

  کہے بغير ، صرف اراده سے چيز موجود ہو جاتی ہے ۔“ ہو جا”تو اسی طرح خدا کے 
ضا عليہ السالم سے ايک حديث منقول ہے کہ ايک صحابی نے ٓاپ سے عرض کيا کہ خدا کے اراده او امام علی بن موسٰی ر

  ر مخلوق کے اراده کے بارے ميں وضاحت فرمائيے تو امام (عليہ السالم) نے فرمايا :
ی اس کی ايجاد ہے نہ مخلوق کا راده باطنی ہے اس کے بعد افعال ہيں کہ جو بعد ميں ٓاشکار ہو تے ہيں ليکن خدا کا اراده ہ

کہ اس کا غير ، کيونکہ خدا ميں سوچ بچار ، تصميم اور فکر و نظر نہيں ہے (کيونکہ يہ صفات زائد بر ذات ہيں ) خدا کے 
بارے ميں ان چيزوں کا کوئی وجود نہيں ہے يہ مخلوقات کی صفات ہيں لٰہذا خد اکا اراده ہی ايجاد ، افعال ہے ۔ فقط خدا کہتا 

تو وه ہو جا تاہے بغير کوئی لفظ ادا کئے ، اسے زبان سے ادا کرنے ، کمر ہمت باندھنے اور غور و فکر “ ہوجا”ہے : 
  3کرنے کی ضرورت نہيں ہے ۔

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

  ۔ تفسير مجمع البيان ، تفسير قرطبی اور تفسير ابو الفتوح رازی ، زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔1
  کی طرف رجوع فرمائيں ۔ ۶٩، اور حج کی ٩٢، نحل کی ١۶۴، انعام کی ۴٨، مائده کی ۵۵ہ ۔اس سلسلے ميں ٓال عمران کی ٓاي2
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ْنيَا َحَسنَةً ۴١ ئَنَّھُْم فِی الدُّ   َواَلَْٔجُر اآْلِخَرِة ٔاَْکبَُر لَْو َکانُوا يَْعلَُموَن۔۔ َوالَِّذيَن ھَاَجُروا فِی هللاِ ِمْن بَْعِد َما ظُلُِموا لَنُبَوِّ
  ۔ الَِّذيَن َصبَُروا َوَعلَی َربِِّھْم يَتََوکَّلُوَن ۔۴٢

  ترجمہ
  
۔جن لوگوں پر ظلم ہوا اور پھر انہوں نے خدا کے لئے ہجرت کی ہے ہم اس دنيا ميں انھيں اچھا مقام ديں گے اور اگر وه ۴١

  ا بہت بڑی ہے ۔جانيں تو ٓاخرت کی جز
  ۔وه ايسے لوگ ہيں جنہوں صبر و استقامت کو اختيار کيا ہے اور وه صرف اپنے پر وردگار پر توکل کرتے ہيں ۔۴٢

  شان نزول 
ان ٓايات کی شان ِ نزول ميں بعض مفسرين نے نقل کيا ہے کہ مکہ ميں اسالم النے کے بعد بعض مسلمانوں مثال ً بالل ، عمار

بّاب پر سخت تشدد کيا گيا اسالم کی تقويت اور دوسروں تک اپنی ٓاواز پہنچانے کے لئے پيغمبر اکرم نے ياسر صہيب اور خ
مدينہ کی طرف ہجرت کی يہ ہجرت ٓاپ کی اور دوسروں کی کاميابی کا باعث بنيصہيب سن رسيده شخص تھے انہوں نے 

ں اگر تمہارے پاس رہوں تو کوئی فائده نہيں پہنچا سکتامشرکين مکہ سے کہا کہ ميں ايک بوڑھا ٓادمی ہو ميں اگر تمہارے مي
اور اگر ميں تمہارا مخالف تو تمہيں نقصان نہيں پہنچا سکتا تم ايسا کرو کہ ميرے مال لے لو اور مجھے مدينہ جانے دو ۔ اس

يں اس جہان ميں ، پر صہيب سے لوگوں نے کہا کہ تم نے نفع کا سود کيا ہے اس پر مذکوره باال ٓايات نازل ہوئيں جن م
  دوسرے جہان ميں ان کی اور ان جيسے لوگوں کی کاميابی کا تذکره ہے ۔

تاريخ ميں ہے کہ خلفاء کے زمانے ميں جب بيت المال کے اموال تقسيم ہوتے تھے تو مہاجرين کے باری ٓاتی تھی تو انہيں 
ميں دينے کا وعده کيا ہے او ر جو کچھ دوسرے جہان کہا جا تا تھا کہ اپنا حصہ لے لو يہ وہی ہے کہ جو خدا نے تمہيں دنيا 

  ١ميں تمہارے انتظار ميں ہے وه بہت زياده ہے اس کے بعد وه مذکوره باال ٓايت کی تالوت کرتے تھے ۔
..............  

  ۔مجمع البيان زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔١

  تفسير 

  مہاجرين کی جزا 
ربيتی امور ميں جس موثر ترين روش سے استفاده کرتا ہے وه ہے موازنہ اور تقابل ۔ ہم نے بار ہا کہا ہے کہ قرٓان اپنے ت

قرٓان ہر چيز کو ا س کے متضاد کے سامنے لے ٓاتا ہے تاکہ ہر ايک کا مقام واضح اور متعين ہو جائے ۔ گزشتہ ٓايات ميں 
سچے اور پاکباز مہاجرين کی بات کرتی منکرين قيامت اور ہٹ دھرم مشرکين کے بارے ميں گفتگو تھی ۔ زير بحث ٓايات 

  ہيں تاکہ موازنہ اور تقابل سے دونوں کی کيفيت واضح ہو جائے ۔
پہلے فرمايا گيا ہے : جن لوگوں نے ستم اٹھائے اور راه خدا ميں ہجرت کی ہم اس دنيا ميں انھيں اچھی جگہ اور مقام ديں 

  گے
ْنيَا َحَسنَةً ) ۔( َوالَِّذيَن ھَاَجُروا فِی هللاِ ِمْن بَْعِد مَ  ئَنَّھُْم فِی الدُّ   ا ظُلُِموا لَنُبَوِّ

  وَن) ۔يہ ان کی دنياوی جز اہے ، رہی اخروی جزا ، اگر وه جانے تو بہت ہی بڑی ہے (َواَلَْٔجُر اآْلِخَرِة ٔاَْکبَُر لَْو َکانُوا يَْعلَمُ 
ميں ان کے دو اوصاف بيان کئے گئے ہيں فرمايا  بعد والی ٓايت ميں ان سچے اور با استقامت اہل ايمان مہاجرين کی توصيف

گيا ہے : وه ايسے لوگ ہيں جنہوں نے صبر و استقامت کا دامن تھاما اور جو هللا پر توکل رکھتے ہيں ( الَِّذيَن َصبَُروا َوَعلَی 
  َربِِّھْم يَتََوکَّلُوَن ) ۔

  چند اہم نکات 
نے دو ہجرتيں کيں ۔ پہلی ہجرت نسبتاً مختصر تھی اس ميں چند مسلمانوں ۔ ہجرت او رمہاجرين : ٓاغاز اسالم ميں مسلمانوں١
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نے ھجرت جعفر بن ابی طالب (عليه السالم) کی سر براہی ميں حبشہ کی طرف ہجرت کی ۔ دوسری ہجرت ہمہ گير تھی ۔ 
ہجرت سے متعلق ہيں  اس ميں رسول هللا اور تمام مسلمانوں نے مکہ سے مدينہ کی طرف ہجرت کی ۔ زير نظر ٓايات دوسری

  ۔ ان ٓايات کی شان نزول بھی اس امر کی تائيد کرتی ہے ۔
اور  ١٠٠گذشتہ زمانے ميں اور دور حاضر ميں مسلمانوں کے لئے ہجرت کی دائمی اہميت کے متعلق ہم سوره نساء کی ٓايہ 

  2کے ذيل ميں تفصيلی بحث کر چکے ہيں ۔  ٧۵سوره انفال کی ٓايہ 
مقام اسالم ميں بہت بلند ہے ، خود پيغمبر اکرم اور بعد کے مسلمان سب ان کا خاص احترام کرتے تھے  بہر حال مہاجرين کا

کيونکہ انہوں نے دعوت اسالم کی تو سيع کی خاطر اپنا تمام سر مايہ حيات کو ٹھوکر ماردی ۔ بعض نے اپنی جان کو 
  ھ پھير ليا ۔خطرے ميں ڈاالصہيب ۻ بعض افراد نے اپنے سارے مال و متاع سے من

ان دنوں ميں اگر ان مہاجرين کا ايثار نہ ہو تا تو مکہ کا تنگ ماحول اور اس ميں موجود شيطانی عناصر ہر گز اجازت نہ 
ديتے کہ اسالم کی ٓاواز کسی کے کانوں تک پہنچے يہ وه ٓاواز ہميشہ کے لئے مسلمانوں کے حلقوم ميں دبا ديتے ليکن يہ 

سوچی سمجھی تحريک اور انقالب کے ذريعے نہ صرف مکہ ان کے ير تسلط ٓاگيا بلکہ اسالم مہاجرين تھے کہ جن کی اس 
کی ٓاواز پوری دنيا کے کانوں تک پہنچ گئی ان کا يہ طرز عمل بعد کے مسلمانوں کے لئے اس قسم کے حاالت ميں ايک 

  دائمی سنت کی حيثيت رکھتا ہے ۔
تک ذکر نہيں ہوا۔ يہ در اصل ان مہاجرين کے انتہائی خلوص کی “ سبيل ”فظ کا مفہوم : اس تعبير ميں ل“ھاجروا فی هللا”۔٢

طرف اشاره ہے جنہوں نے صرف خدا کی راه ميں ، اس کی رضا کی خاطر اور ا س کے دين کی حفاظت کے لئے اس قسم 
  کی ہجرت کی ، نہ کہ اپنی جان بچا نے کے لئے يا کسی دوسرے مادی مفاد کے لئے ۔

کا مطلب : يہ جملہ نشاندہی کرتا ہے کہ ميدان فوراًخالی نہيں کردينا چاہئيے بلکہ جب تک ممکن ہو قيام “ وا ۔ من بعد ماظلم٣
کرنا چاہئيے اور مشکالت کو بر داشت کرنا چاہئيے ۔ البتہ جس وقت دشمن کے ٓاثار اور مظالم بر داشت کرنے کا نتيجہ اس 

سواکچھ نہ ہو اس وقت ہجرت کرنا چاہيئے تاکہ زياده طاقت جمع  کی جسارت ميں اضافہ ہو اور مومنين کی کمزوری کے
کرنے اور زياده مضبوط مورچے قائم کرنے کا موقع مل سکے اور ہمہ گير جہاد کے لئے بہتر جگہ ميسر ٓاسکے اور اہل 

  حق کو فوجی ، ثقافتی اور تبليغی محاذ پر کاميابی حاصل ہو سکے ۔
ً ” وم : يہ جملہکا مفہ“ ۔لنبوئنھم فی الدنيا حسنة۴ وه مکان کہ جو ميں نے اس کے لئے تيار کيا اور اسے اس “ ( بؤات لہ مکانا

ميں جگہ دی ) کے ماده سے ليا گيا ہے ، يہ جملہ نشاندہی کرتا ہے کہ حقيقی مہاجرين اگر چہ ابتداء ميں اپنے مادی وسائل 
  3اميابی حاصل ہوئی۔ کھوبيٹھے تھے ليکن ٓاخر کار انھيں مادی زندگی کے لحاظ سے بھی ک

انسان ٓاخر دشمن کی ضربوں ميں ره کر ذلت کے ساتھ کيوں مرجائے ؟ وه شجاعت و جرا ء ت کے ساتھ ہجرت کيوں نہ کر 
  جائے اور کيوں نہ نئی جگہ سے مقابلے کی تياری کرے تاکہ اپنا حق لے سکے ۔

  ا ہے ۔ ارشاد الٰہی ہے :ميں يہی مسئلہ زياده صرحت سے بيان کيا گي ١٠٠سورٔه نساء کی ٓايہ 
  ومن يھاجر فی سبيل هللا يجد فی االرض مراغماً کثيراً وسعة

جو لوگ هللا کی راه ميں ہجرت کريں انھيں دنيا ميں امن کی بہت وسيع جگہ ملے گی کہ جہاں ره کر وه دشمن کو رسوال 
  کرسکتے ہيں ۔

ر اور توکل ۔ ان کی ان صفات کو بيان کرنے کا مقصد ۔ مہاجرين کی صفات: مہاجرين کی دو صفات بيان کی گئی ہيں صب۵
واضح ہے کيونکہ انسانی زندگی ميں پيش ٓانے والے ايسے روح فرسا حوادث ميں سب سے پہلے صبر و استقامت ضروری 
ہے جتنی مصيبت زياده ہوگی پھر هللا پر توکل اور اعتماد بھی ضروری ہے اصول طور پر ايسی مشکالت ميں اگر انسان کا 

  کوئی مستحکم اور قابل ِ اطمينان سہارا نہ ہو تو اس کے لئے صبر و استقامت ممکن نہيں ہے ۔
بعض نے کہا کہ صبر کا ذکر اس لئے کيا گيا ہے کہ اس راه ميں پہلے خواہشات ِ نفسانی کے مقابلے ميں صبر و استقامت 

يہ ہے کہ انسان هللا کے سوا ہر کسی سے کٹ ضروری ہے اور توکل کا ذکر اس لئے کيا گيا ہے کہ اس راستے کا ٓاخری 
  4جائے اور اس سے پيوستہ ہو جائے لٰہذا پہلی صفت ٓاغاز سفر ہے اور دوسری اختتام سفر ۔

بہر حال بيرونی ہجرت اندرونی ہجرت کے بغير ممکن نہيں ہے انسان کو چاہئيے کہ پہلے وه اندرونی مادی برائيوں کو چھو 
جرت کرے تاکہ وه بہرونی طور پر اس قسم کی ہجرت کرسکے اور دار الکفر کی ہر چيز کوڑکر اخالقی فضائل کی طرف ہ

  ٹھو کر مار کر دار االيمان کی طرف منتقل ہو سکے ۔
..............  

  ۔مجمع البيان زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔١
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  اردو ترجمہ ) کی طرف رجوع کريں۔( ٨۵ص  ۴۔تفسير نمونہ جلد 2
بر وزن “( نبوه”کے ماده سے جگہ کے اجزاء مساوی ہونے کے معنی ميں ہے ۔ اس کے برعکس “ بواء” ميں اصل “ لنبوئنھم” ۔3
کا معنی ہے : ميں نے اس کے لئے جگہ صاف کی لٰہذا“ بؤات لہ مکانا” جگہ کے اجزاء مساوی نہ ہونے کے ميں ہے ۔ لٰہذا “) مبدء ”

  ے ۔يہ کسی کے لئے کوئی جگہ تيار کرنے کے معنی ميں ہ
 ۔ تفسير کبير فخر رازی ، شير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔4

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   44 - 43سوره نحل/ آيه 

ْکِر ٕاِْن ُکْنتُْم الَتَْعلَ ۴٣   ُموَن ۔۔ َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِک ٕاِالَّ ِرَجاالً نُوِحی ٕاِلَْيِھْم فَاْسٔاَلُوا ٔاَْھَل الذِّ
َل ٕاِلَْيِہْم َولََعلَّھُْم يَ ۴۴ ْکَر لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ بُِر َؤاَنَزْلنَا ٕاِلَْيَک الذِّ   تَفَکَُّروَن ۔۔ بِاْلبَيِّنَاِت َوالزُّ

  ترجمہ
  
۔ ہم نے تجھ سے پہلے بھی ايسے مرد کہ جن پر وحی نازل کی، کے سواکسی کو نہيں بھيجا ، اگر تم نہيں جانتے تو ۴٣
  اخبر لوگوں سے پوچھ لو ۔ب

۔ ( اور وه لوگ جو ) واضح دالئل اور ( گزشتہ انبياء کی ) کتب سے (ٓاگاه ہيں )اور ہم نے اس ذکر ( قرٓان) کو تجھ پر ۴۴
  نازل کيا تاکہ لوگوں کی طرف جو کچھ ہم نے بھيجا ہے وه ان سے بيان کرو شايد وه غرو رفکر کريں۔

  تفسير 

  لونہيں جانتے تو پوچھ 
گذشتہ دو ٓايتيں حقيقی مہاجرين کے بارے ميں تھيں البتہ زير بحث ٓايات کے بارے ميں دوباره اصول ِ دين سے متعلق گزشتہ 

  مسائل کا ذکر ہے ان ميں مشرکين کے ايک مشہور اعتراض کا جواب ديا گيا ہے ۔
( يا وه کہتے تھے کہ پيغمبر کے پاس کوئی وه کہتے تھے کہ خدا نے تبلغ رسالت کے لئے کوئی فرشتہ کيوں نہيں بھيج ديا 

ايسی غير معمولی قوت کيوں نہيں ہے جس کے ذريعے وه ہميں يہ کام ترک کرنے پر مجبور کردے کہ جو ہم انجام ديتے 
ہيں )ان کے جواب ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے : ہم نے تجھ سے پہلے بھی رسول بھيجے ہيں اور وه بھی بس ايسے ہی مرد 

  جن پر وحی نازل ہوتی تھی ( َوَما ٔاَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِک ٕاِالَّ ِرَجاالً نُوِحی ٕاِلَْيِھْم) ۔تھے کہ 
جی ہاں يہ مرد نوع بشر ميں سے تھے ان ميں تمام تر انسانی جذبات و احساسات موجود تھے يہ لوگوں کی مشکالت اور 

نتے تھے جبکہ کوئی فرشتہ ان امور سے اچھی طرح مصائب کو سب سے زياده سمجھتے تھے ۔ ان کی ضروريا ت کو جا
  ٓاگاه نہيں ہوسکتا۔ انسان کے اندر جو گذرتی ہے فرشتہ اسے نہيں سمجھ پاتا۔

مسلم ہے صاحبان وحی کی اس کے سواکوئی اور ذمہ داری نہ تھی کہ وه ابالغ ِ رسالت کريں ۔ ان کا کام تھا کہ وه پيام وحی 
چائيں اور معمول کے ذرائع کے ساتھ مقاصد وحی کے حصول کی جد و جہد کريں ۔ ان حاصل کريں۔ اسے انسانوں تک پہن

کا يہ کام نہ تھا کہ کسی غير معمولی خدائی طاقت کے ذريعے تمام طبيعی قونين کو توڑتے ہوئے لوگوں کو قبوليت کی 
پھر کسی کا ايمان النا کوئی افتخار دعوت ديں اور انہيں انحرافات ترک کرنے پر مجبور کريں کيونکہ اگر وه ايسا کرتے تو 

  کی بات نہ ہوتی اور نہ ہی ايسا ايمان ترقی اور کمال کا ذريعہ ہوتا ۔
اس حقيقت پر تاکيد اور اس کی تائيد کے لئے مزيد فرمايا گيا ہے : اگر اس بات کا تمہيں علم نہيں تو جأو با خبر لوگوں سے 

ْکِر إِ    ْن ُکْنتُْم الَتَْعلَُموَن ) ۔پوچھو (فَاْسٔاَلُوا أَْھَل الذِّ
ايک وسيع مفہوم ہے ۔ مختلف سطح پر ا سکے مفہوم ميں تمام “ اھل الذکر” ٓاگاہی اور اطالع کے معنی ميں ہے اور “ ذکر”

  ٓاگاه او رباخبر لوگ شامل ہيں ۔
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“ اھل الذکر” ب نہيں ہے کہ سے اہل کتاب کے علماء مراد ليتے ہيں ۔ البتہ اس کا يہ مطل“ اھل الذکر ”بہت سے مفسرين نے 
کا مفہوم اسی ميں محدود سمجھ لی اجائے بلکہ در حقيقت اس کے کلی مفہوم کا ايک مصداق ہے کيونہ اس کے بارے ميں 

سوال قاعدتاً اہل کتاب کے اور يہود و نصارٰی کے علماء سے کيا جانا چاہئيے کہ گذشتہ انبياء و مر سلين نوع بشر ميں سے 
  ے کہ جو خدائی احکام کی تبليغ اور اجراء کے لئے مامور ہوئے تھے ۔تھے اور مرد تھ

يہ ٹھيک ہے کہ اہل کتاب ہر لحاظ سے مشر کين کے ہم ٓاہنگ نہ تھے بلکہ اسالم کی مخالفت ميں وه ان سے ہم ٓاہنگ تھے 
  لٰہذا گذشتہ انبياء کے حاالت بيان کرنے کے لئے اہل کتاب کے علماء بہتر ذريعہ تھے ۔

کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے اور کبھی “ حفظ”کے دو معنی ہيں يہ لفظ کبھی “ ذکر”ت ميں راغب نے کہا ہے کہ مفردا
  کے معنی ميں ۔“ ياد ٓاوری”

البتہ ممکن ہے ياد ٓاوری دل ہی سے ہو( دل سے ياد کرنا در اصل باطنی ذکر شمار ہوتا ہے ) يہ جو ہم ديکھتے ہيں کہ قرٓان 
  ے يہ اس بناء پر ہے کہ قرٓان حقائق کو واضح کرتا ہے ۔کو ذکر کہا جاتا ہ

اگلی ٓايت ميں ہے : اگر تم انبياء اور ان کی کتب کے واضح دالئل سے ٓاگاه نہيں ہوتو ٓاگاه اور باخبر لوگوں کی طرف رجوع 
بُِر ) ۔   کرو ( بِاْلبَيِّنَاِت َوالزُّ

بُر” ۔١ عل سے متعلق ہے اس سلسلے ميں مفسرين نے کئی ايک احتماالت ذکر کئےترکيب کے لحاظ سے کس ف“بِاْلبَيِّنَاِت َوالزُّ
سے متعلق سمجھا ہے (جيسا کہ ہم نے سطور باال ميں کہا ہے اور ظاہری مفہوم سے يہی “ التعلمون ”ہيں بعض نے اسے 

  بات مطابقت رکھتی ہے ) ۔
  توجہ رہے کہ علم باء کے بغير اور باء کے ساتھ متعدی ہوتا ہے ۔

  “ارسلناھم بالبينات و الزبر”مقدر ہے اور اصل ميں يوں تھا “ ارسلنا”فسرين نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بعض م
  قبل کی ٓايت ميں ہے۔“ و ما ارسلنا ” بعض نے کہا ہے کہ اس کا متعلق 

  سے متعلق ہے ۔“ نوحی اليھم ” بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ يہ 
ت کا ايک خاص مفہوم ہوگا ليکن مجموعی طور پر کوئی خاص فرق نہيں واضح ہے کہ ان ميں سے ہر ايک کے مطابق ٓاي

  پڑتا۔
، ہو سکتا ہے يہاں يہ انبياء کے معجزات اور ان کی حقانيت “ واضح دالئل ”کی جمع ہے اس کا معنی ہے “ بينة“ ” بينات”

  کے ديگر دالئل کی طرف اشاره ہو ۔
  ۔“کتاب ” کی جمع ہے ا س کا معنی ہے “ زبور“ ” زبر”

ان کتب کی طرف اشاره ہے جن ميں انبياء کی تعليمات جمع “ زبر” کا مفہوم ہے اثبات کے دالئل اور “ بينات”در حقيقت 
  تھيں ۔

اس کے بعد قرٓان روی سخن پيغمبر اکرم کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے :ہم نے يہ ذکر ( قرٓان) تجھ پر نازل کيا تاکہ لوگوں 
َل ٕاِلَْيِہْم) ۔کے لئے جو کچھ نازل ہوا ہے تو ا ْکَر لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ   ن سے بيان کرے (َؤاَنَزْلنَا ٕاِلَْيَک الذِّ

تاکہ وه ان ٓايات پر غور و فکر کريں اور ان کے حوالے سے جو ذمہ دارياں ان پر عائد ہوتی ہيں ان کی طرف متوجہ ہوں ( 
  َولََعلَّھُْم يَتَفَکَُّروَن ) ۔
عوت اور رسالت کا پروگرام اصول طور پر کوئی نئی چيز نہيں ۔ گزشتہ رسولوں پر بھی ہم نے ٓاسمانی در حقيقت تيری د

کتابيں نازل کی ہيں تاکہ وه لوگوں کو ان ذمہ داريوں سے ٓاگاه کريں کہ جو خد ا، مخلوق اور خود اپنی ذات کی طرف سے ان
تو اس کے مفاہيم اور تعليمات کو بيان کرے اور انسانون کی فکر کو پر عائد ہوتی ہيں ہم نے تجھ پر قرٓان نازل کيا ہے تاکہ 

بيدار کرے تاکہ وه مسئوليت اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ قدم اٹھائيں اور رشد و کمال کی طرف ٓاگے بڑھيں ( نہ کہ 
  جبری طريقے سے اور خدا کی خالِف معمول جبری طاقت سے ) ۔

  ايک اہم نکتہ 
  ؟ اہل ذکر کون ہيں

  اہلبيت عليہم السالم کے ذرائع سے مروی متعدد روايات ميں ہے کہ اہل ذکر ٓائمہ اہِل بيت ہيں ۔
ان مينسے ايک روايت امام علی بن موسی رضا عليہ السالم سے مروی ہے ۔ اس ٓايت کے بارے ميں ٓاپ سے پوچھا گيا تو 

  فرمايا:
  نحم اھل الذکر و نحن المسئولون

  ١ہی سوال کيا جانا چاہئيے ہم ہے اہل ذکر اور ہم 
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  ايک اور روايت ميں ہے کہ امام محمد باقر عليہ السالم نے اس ٓايت کی تفسير کے بارے ميں فرمايا:
  الذکر القرٓان ، وٓال الرسول اھل الذکر و ھم المسئولون

  ٢ذکر قرٓان ہے اور ٓاِل رسول اہل ِ ذکر ہيں اور انھيں سے سوال کيا جانا چاہئيے ۔ 
  ٣يات ميں ہے کہ ذکر خود رسول هللا ہيں اور ان کے اہل بيت اہل الذکر ہيں ۔ بعض روا

  اس مضمون کی اور بھی کئی روايات ہيں ۔
اہل سنت کی تفاسير اور کتب ميں بھی اسی مضمون کی بہت سی روايات ہيں ان ميں سے ايک روايت ابن ِ عباس سے مروی 

 بحث ٓايت کی تفسير کے ضمن ميں نقل کيا گيا ہے ۔ ابن عباس کہتے ہيں :ہے جسے اہل سنت کی مشہورباره تفاسير ميں زير 
  ھو محمد و علی و فاطمہ و الحسن و الحسين ھم اھل الذکر و العقل و البيان

  4محمد ، علی ، فاطمہ، حسن ، اور حسين ہی اہل ذکر ، اہل عقل اور اہل بيان ہيں ۔ 
  باره تفاسير سے مندرجہ ذيل تفاسير مراد ہيں :

  ۔ تفسير وکيع بن جراح۴۔ تفسير مقاتل بن سليمان ٣۔ تفسير ابن حجر ٢۔ تفسير ابو يوسف ١
  ۔ تفسير سدی٨۔ تفسير حرب الطائی ٧۔ تفسير قتاده ۶۔ تفسير يوسف بن موسٰی ۵
  ۔تفسير محمد بن موسٰی الشيرازی١٢۔ تفسير ابو صالح ١١۔ تفسير مقاتل بن حيان ١٠۔ تفسير مجاہد ٩

  فسير ميں جابر جعفی کی ايک حديث ثعلبی کی کتاب ميں مرقوم ہے ۔ وه کہتا ہے :۔اسی ٓايت کی ت
  لما نزلت ٰھذه ااٰلية قال علی (عليه السالم) نحن اھل الذکر

۔(مذکوره باال مدر ک کی طرف “اہم اہل ِ ذکر ہيں ”جس وقت يہ ٓايت نازل ہوئی ، حضرت علی (عليه السالم) نے فرمايا: 
  رجوع کريں )

قرٓان کی تفسير ميں معين مصاديق پر مبنی روايات سے يہ ہمارا پہال سابقہ نہيں ہے ايسا مصداق ٓايت کے وسيع مفہوم  ٓايات
  کو کبھی محدود نہيں کرتا۔

اسی طرح يہاں بھی جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں ذکر ہر قسم کی ٓاگاہی ، يا د ٓاوری اور اطالع کے معنی ميں ہے اور اہل ذکر 
ہر سطح کے ٓاگاه اور باخبر افراد شامل ہيں ليکن قرٓان مجيد چونکہ يا د ٓاوری ، علم اور ٓاگہی کا زياده واضح  کے مفہوم ميں

کا اطالق ہوا ہے ۔ اسی طرح رسول هللا کی ذات بھی اس کا واضح مصداق ہے اسی طرح ٓائمہ “ ذکر”نمونہ ہے لٰہذا اس پر 
  کا واضح ترين مصداق ہيں ۔“ اہل الذکر ” ے علم کے وارث ہيں وه معصومين کہ جوٓانحضرت کے اہل ِ بيت اور ٓاپ ک

اس کے سارے مسئلے کو قبول کرليا جائے تو يہ آيت کے عمومی مفہوم کے منافی نہيں اور نہ ہی اس بات کے منافی ہے 
اس سے اجتہاد او ر کہ اہل کتاب کے علماء کے بارے ميں نازل ہوئی ۔ يہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء ِ اصول اور فقہاء نے 

  تقليد کرنا چاہئيے ۔
اس موقع پر ايک روايت کے حوالے سے ايک سوال ابھر تا ہے ۔ روايت عيون االخبار ميں امام علی بن موسٰی رضا عليہ 

السالم سے مروی ہے روايت کے مطابق جو لوگ اس ٓايت کی تفسير ميں کہتے تھے کہ اس سے مراد يہ ہے کہ يہود و 
  رجوع کرو اور ان پر ٓاپ نے اعتراض کيا اور فرمايا: نصارٰی کی طرف

سبحان هللا ! کيسے ممکن ہے کہ ہم علماء يہود و نصارٰی کی طرف رجوع کريں کيونکہ اس طرح تو يقينا وه ہميں اپنے مذہب
  کی طرف دعوت ديں گے ۔

  پھر فرمايا:
  5اہل ذکر ہم ہيں ۔

يہ بات ان لوگوں سے کہی ہے جو ٓايت سے يہ مراد سمجھتے ہيں کہ ہر اس سوال کا جواب واضح ہے اور وه يہ کہ امام نے 
دور ميں صرف علماء ِ اہل کتاب کی طرف رجوع کيا جائے حاالنہ يہ بات ہر زمانے کے لئے نہيں ہے ۔ مثالًامام علی بن 

کے لئے يہودی اور موسٰی رضا عليہ السالم کے زمانے ميں لوگوں کی ہر گز يہ ذمہ داری نہ تھی کہ وه حقائق جاننے 
عيسائی علماء کے پاس جائيں ايسے زمانے ميں علماء اسالم مرجع ہيں اور علماء اسالم کے سيد و سردار ٓائمہ اہل بيت عليہم 

  السالم ہيں ۔
دوسرے لفظوں ميں پيغمبر اکرم کے زمانے کے مشرکين کی يہ ذمہ داری تھی کہ وه اس مسئلے سے ٓاگاہی کے لئے کہ هللا 

بشر ميں سے تھے ، علماء اہل کتاب کی طرف رجوع کريں بلکہ چاہئيے کہ ہر مسئلہ اس مسئلے سے ٓاگاه افراد  نبی نوعِ 
  سے پو چھا جائے اور يہ ايک بديہی بات ہے ۔

بہر حال زير بحث ٓايت ميں ايک بيادی اسالمی اصول بيان کيا گيا ہے يہ ٓايت مادی و روحانی تمام پہلؤوں پ رمحيط ہے اور 
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م مسلمانوں کو تاکيد کرتی ہے کہ جو چيز وه نہيں جانتے اس کے بارے ميں ٓاگاه افراد سے پوچھيں اور جن مسائل سے تما
” جو لوگ ٓاگاه نہيں ہيں وه ان ميں دخل اندازی نہ کريں ۔ اس طرح سے قرٓان نے نہ صرف اسالمی دينی مسائل ميں 

ونی طورپر تسليم کيا ہے بلکہ تمام شعبوں، تمام مواقعاور تمام )کی ضرورت ک وباقاعده قانspecilaliza Tion(۔“ تخصص
عالقوں ميں اس کے لئے تاکيد کی ہے اس بناء پر تمام مسلمانوں پر الزم ہے کہ ہر زمانے ميں ہر شعبے اور ہر موضوع پر 

  ان کے پاس ٓاگاه اور ماہر افراد موجود ہوں ۔ تاکہ نہ جاننے والے ان کی طرف رجوع کريں ۔
کتے کا ذکر نا بھی ضروری ہے کہ ہميں ايسے متخصصين اور ماہرين کی طرف رجوع کرنا چاہيئے جن کی صداقت ،اس ن

بے غرضی اور دوستی ثابت ہو ۔ کيا ہم کبھی کسی ايسے ماہر ڈاکٹرکی طرف رجوع کريں گے خود جس کے کام سے ہم 
  مطمئن نہ ہوں ۔

تہاديااعلميت کے ساتھ عدالت کو بھی قرار ديا جاتا ہے يعنی مرجع تقليد يہی وجہ ہے کہ تقليد اور مر جعيت کی بحث ميں اج
  اسالمی مسائل کا عالم و ٓاگاه ہو ، صاحِب تقوٰی بھی ہو ۔

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

  ۔۵۶تا ۵۵ص  ٣۔تفسير نور الثقلين جلد١
  ۔۵۶تا ۵۵ص  ٣۔ ۔تفسير نور الثقلين جلد٢
  ۔۵۶تا ۵۵ص  ٣۔۔تفسير نور الثقلين جلد٣
  ۔۴٨٢ص ٣الحق جلد  ۔ احقاق4
  ۔۵٧ص  ٣۔ تفسير نور الثقلين جلد 5

   47 - 45سوره نحل/ آيه 

يِّئَاِت ٔاَْن يَْخِسَف هللاُ بِھْم ااْلَْٔرَض ٔاَْو يَأْتِيَھُْم اْلَعَذاُب ِمْن َحيْ ۴۵   ُث الَيَْشُعُروَن ۔۔ ٔاَفَٔاَِمَن الَِّذيَن َمَکُروا السَّ
  قَلُّبِِھْم فََما ھُْم بُِمْعِجِزيَن۔۔ ٔاَْو يَأُْخَذھُْم ِفی تَ ۴۶
ٍف فَإِنَّ َربَُّکْم لََرئُوٌف َرِحيٌم ۔۴٧   ۔ ٔاَْو يَأُْخَذھُْم َعلَی تََخوُّ

  ترجمہ
  
۔کيا سازش کرنے والے هللا کے اس درد ناک عذاب سے مامون ہو گئے ہيں کہ جو ممکن ہے ۔ خدا ان کو زمين ميں دھنسا۴۵

  جگہ سے ان کے پاس ٓاپہنچے کہ جہاں سے انھيں توقع نہيں ہے ۔ دے ی ا( اس کی ) سزا ايسی
۔ يا جس وقت ( زياده مال و دولت سميٹنے کے لئے )وه دوڑ دھوپ کررہے ہوں ان کا دامن ٓاپکڑے، جبکہ وه کہيں فرار ۴۶

  بھی نہ کرسکيں ۔
  پر وردگار رٔوفاور رحيم ہے ۔ ۔ ی انھيں تدريجی طور پر خوف انگيز تنبيہات کے ساتھ اپنی گرفت ميں لے کيونکہ۴٧

  تفسير 

  مختلف گناہوں کی مختلف سزائيں : 
بہت سے مباحث ميں قرٓان استداللی مطالب، جذباتی پہلؤوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس طرح سے پيش کرتا ہے کہ وه 

  ا ايک نمونہ ہيں ۔سامعين کے دلوں کے لئے بہت زياده اثر انگيز ہو جاتے ہيں ۔ زير بحث ٓايات کی اسی روش ک
گذشتہ ٓايات ميں معاد و نبوت کے مسئلے پرمشرکين سے ايک بحث تھی ليکن زيربحث ٓايات ميں جابر ، مستکبر اور ہٹ 

  دھرم گنہ گاروں کا تہديد کی گئی ہے اور انھيں مختلف طرح کے عذاب اٰلہی سے ڈرايا گيا ہے ۔
رح کی منحوس سازشين کرنے والے يہ لوگ کيا عذاب ِ الٰہی سے ار شاد ہوتا ہے :نو رحق کو بجھا دينے کے لئے طرح ط

يِّئَا ِت ٔاَْنمامون ہوں گئے ہيں حاالنکہ ہر ٓان ممکن ہے خد انھيں مختلف طرح کے عذاب ميں دھنسا دے (ٔاَفَٔاَِمَن الَِّذيَن َمَکُروا السَّ
  يَْخِسَف هللاُ بِھْم ااْلَْٔرَض )َ 

حشت ناک زلزلہ ٓاجائے ، سطح زمين پھٹ جائے اور اس ميں وه تمام تر سازو سامان ِ کيا يہ بعيد ہے کہ زمين پر ايک و
  حيات کے ساتھ دھنس جائيں اور اقوام ِ عالم کی تاريخ ميں ايسا بار ہا ہوا ہے ۔

گھٹيا مقاصد اور غلط اہداف تک پہنچنے کے لئے سازشيں کرنے اور منصوبے بنانے کے معنی ميں جيسا “ مکروا السيئات”
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کہ مشرکين نور قرٓان کو خاموش کرنے ، پيغمبر اسالم کو ختم کرنے اور مومنين کو اذيت دينے کے لئے سازشيں کرتے 
  تھے ۔

کے ماده سے پنہاں ہونے اور مخفی ہونے کے معنی ميں ہے اسی لئے چاند کی “) وصف”بر وزن “( خسف“ يخسف”
اس کنويں کو کہتے ہيں جس ميں “ تے ہيں ۔نيز مخسوفکہ“ خسوف” روشنی جب زمين کے سائے ميں چھپ جائے تو اسے 

پانی چھپ جائے اسی طرح انسان اور مکان زلزلے وغيره سے پيدا ہونے والے زمين کے شگاف ميں چھپ جائيں تو اسے 
  کہتے ہيں ۔“خسف”

سے انھيں توقع ہی نہ اس ے بعد قرٓان مزيد کہتا ہے : يا جب وه غفلت ميں ہوں اور عذاب الٰہی ايسی جگہ سے ٓاپہنچے جہاں 
  ہو ۔

  (اَْو يَأْتِيَھُْم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث الَيَْشُعُروَن ) ۔
) يا جس وقت وه زياده مال جمع کرنے کے لئے دور دھوپ کر رہے ہيں انھيں عذاب دامن گير ہو جائے ( ٔاَْو يَأُْخَذھُْم فِی تَقَلُّبِِھم

  بُِمْعِجِزيَن) ۔ ۔جبکہ وه کہيں بھاگ بھی نہ سکيں ( فََما ھُمْ 
کے ماده سے ناتواں اور عاجز کرنے کے معنی ميں ہے ۔ ايسے “اعجاز“”معجزين ”جيسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہيں 

  مواقع پر يہ عذاب کے چنگل سے فرار کرنے کے معنی ميں ہے ۔
بعد انھيں اپنی گرفت ميں لے (  يا يہ کہ عذاب الٰہی اچانک ان تک نہ پہونچے بلکہ تدريجی طور پر پے در پے تنبيہوں کے

ٍف) ۔   ٔاَْو يَأُْخَذھُْم َعلَی تََخوُّ
ٓاج ان کا ہمسايہ کسی سانحے کا شکار ہوا ، کل ان کے کسی باغ کو نقصان پہنچا اگلے روز ان کے کچھ اموال ضائع ہوگئے 

خری اور اصلی انھيں اپنی گرفت ميں خالصہ يہ کہ يکے ديگرے انھيں تنبيہيں کی گئيں وه بيدار ہو گئے تو کيا خوب ورنہ آ 
لے لے گا ۔ کسی گروه کے لئے ايسے مواقع پر عذاب اور سزا تدريجی اس لئے ہے کہ ابھی اس ميں احتمال ِ ہدايت موجود 
ہے اور خدا کی رحمت اجازت نہيں ديتی کہ اس کے ساتھ دوسروں کا سا سلوک کيا جائے کيونکہ تمہارا پر وردگار رٔوف 

  ( فَإِنَّ َربَُّکْم لََرئُوٌف َرِحيٌم ) ۔ اور رحيم ہے
  يہ امر قابل توجہ ہے کہ زير بحث ٓايات ميں چار قسم کی سزأوں کاتذکره ہے :

  اور زمين دھنس جانا۔“ خسف” پہلی 
  دوسری بے خبری ميں ايسی جگہ سے عذاب ٓانا کہ جہاں سے توقع نہ ہو۔

جمع کرنے کی دھن ميں مگن تھا ۔ چوتھی تدريجی سزا اور تدريجی  تيسری اس وقت عذاب ٓاپہنچا جب انسان مال و دولت
  عذاب ۔

مسلم ہے کہ چار قسم کی ان سزأوں ميں سے ہر ايک کسی خاص قسم کے گناه سے مناسبت رکھتی ہے اگر چہ يہ سب گناه 
امصداق ہيں ۔ مختلف ايسے لوگ جو گھٹيا سا زشيں کرتے اور غلط منصوبے بناتے ہيں )ک“ ( الذين مکروا السيئات ”گار 

  گناہوں پر يہ مختلف سزائيں اس لئے ہيں کہ خدا کے تمام کام حکمت کے مطابق اور استحقاق کی مناسبت سے ہوتے ہيں ۔
  جہاں تک ہماری نظر ہے ، ا س سلسلے ميں مفسرين نے کوئی بات نہيں کہی ليکن يوں معلوم ہوتا ہے کہ :

صوص ہے جو خطر ناک ، جابر اور مستکبرہيں جيسے قارون ۔خدا ان پہال عذاب سازشيوں کے اس گروه کے لئے مخ
لوگوں کو اقتدار اور طاقت کی ايسی بلندی سے نيچے کھينچتا ہے اور انھيں زمين کی گہرائيوں ميں سے اس طرح سے 

  دھنسا ديتا ہے کہ وه سب کے لئے باعث ِ عبرت بن جاتے ہيں ۔
کہ جو عيش ونوش ميں سر مست ہوں اور جو سر کش ہواو ہوس ميں  دوسرا عذ اب ايسے سازشيوں کے لئے مخصوص ہے

  غرق ہوں عذاب ِ الٰہی اچانک ايسی جگہ سے انھيں ٓاپکڑ تا ہے کہ جہاں سے انھيں توقع تک نہيں ہوتی ۔
تيسرا عذاب دنيا پرست زراند وز لوگوں کے لئے مخصوص ہے ايسے لوگ کہ جو شب و روز ا س کو شش ميں ہيں کہ 

ممکن ہو او رجس جرم اور ظلم سے ہو سکے اپنی دولت ميں ضافہ کريں يہ لو گ ما ل و دولت جمع کرنے ميں  جيسے بھی
  ١لگے ہوتے ہيں کہ عذاب ِ الٰہی انھيں ٓاجکڑتا ہے ۔ 

چوتھا عذاب ايسے لوگوں کے لئے جو طغيان و سرکشی اور سازش و گناه ميں اس حد تک جا پہنچے ہيں کہ اب ان کے لوٹ
تنبيہ و تہديد کے ذريعے هللا تعالٰی انھيں بيدار کرتا ہے ، وه “ تخوف” اور کوئی گنجائش باقی نہيں رہی۔ اس مقام پر  ٓانے کی

بيدار ہو جائيں اور اپنی اصالح کرليں تو بہتر ورنہ انھيں دہن عذاب ميں ڈال ديتا ہے ۔ خدا کی رٔافت و رحمت کا ذکر ايک 
وط ہے يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے ابھی خدا سے اپنے تمام رشتے منقطع نہيں کئے علت کے طور پر چوتھے گروه سے مر ب

  اور اپنی واپسی کے تمام راستے ابھی تباه نہيں کئے ۔
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..............  

اگر چہ ہر قسم کی ٓامد و رفت کے معنی ميں ہے ليکن جيسا کہ بہت سے مفسرين نے کہا ہے اور بعض “ تقلب” ۔ لغت عرب ميں ١
ايات ميں بھی تاکيد کی گئی ہے ايسے مواقع پر نجات اور کسب ِ مال کے لئے آمد و رفت کے معنی ميں ہے ( غور کيجئے گا اسالمی رو

 ) ۔

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   50 - 48سوره نحل/ آيه 

۴٨ ِ َّ ِ ًدا  َماِئِل ُسجَّ    َوھُْم َداِخُروَن ۔۔ ٔاََولَْم يََرْوا ٕاِلَی َما َخلََق هللاُ ِمْن َشْیٍء يَتَفَئَّاُ ِظالَلُہُ َعْن اْليَِميِن َوالشَّ
ِ يَْسُجُد َما فِی السََّماَواِت َوَما فِی ااْلَْٔرِض ِمْن َدابٍَّة َواْلَمالَئَِکةُ َوھُْم الَيَْستَْکبُِروَن ۔۴٩ َّ ِ   ۔ َو
  ۔ يََخافُوَن َربَّھُْم ِمْن فَْوقِِھْم َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُروَن ۔۵٠

  ترجمہ
  
سائے کس طرح دائيں بائيں سے حرکت کرتے ہيں اور وه خضوع و ۔ کيا انھوں نے مخلوق خد اکو نہيں ديکھا کہ ان کے ۴٨

  خشوع سے هللا کو سجده کرتے ہيں ۔
۔( نہ صرف ان مخلوق کے سائے بلکہ ) ٓاسمانوں اور زمين ميں چلنے والے تمام اور مالئکہ خدا کے حضور سجده ۴٩

  کرتے ہيں اور ان ميں کسی قسم کا کوئی تکبر نہيں ہے ۔
گار ( کی نا فرمانی) سے ڈرتے ہيں کہ جو ان کا حاکم ہے اور جس چيز پر وه مامور ہيں اسے انجام ۔وه اپنے پر ورد۵٠

  ديتے ہيں ۔

  تفسير 

  سائے تک هللا کے حضور سجده زير ہيں 
 ان ٓايات ميں دوباره بحث توحيد کی طرف لوٹ ٓائی ہے ۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے : کيا وه (سازشی مشرک) مخلو ق خدا کو نہيں

ديکھتے کہ جس طرح ان کے سائے ان کے دائيں بائيں حرکت کرتے ہيں اور بڑے خشوع وخضوع سے هللا کو سجده کرتے 
 ِ َّ ِ ًدا  َمائِِل ُسجَّ   ١ َوھُْم َداِخُروَن ) ۔ہيں ( ٔاََولَْم يََرْوا ٕاِلَی َما َخلََق هللاُ ِمْن َشْیٍء يَتَفَئَّاُ ِظالَلُہُ َعْن اْليَِميِن َوالشَّ

  کے ماده سے لوٹ ٓانے اور رجوع کے معنی ميں ہے ۔“ فئی“ ”يتفئوا”
کہتے ہيں اور “ فيئی”کہتے ہيں اور عصر کے سائے کو “ ظل”بعض کہتے ہيں کہ عرب چيزوں کے صبح کے سائے کو 

ره ہے کہا گيا ہے تو يہ اس حقيقت کی طرف لطيف اشا“ فيئی”يہ جو ہم ديکھتے ہيں کہ غنائم و اموال کے ايک حصے کو 
  کہ مال ِ دنيا کا بہترين حصہ بھی وقِت عصر کے سائے کی طرح ہے کہ جو جلدی سے زائل اور ختم ہو جاتا ہے ۔

ان سب “ فيئی”ليکن اس طرح توجہ کی جائے کہ زير بحث ٓايت ميں دائيں اور بائيں طرف کے سايوں کا ذکر ہے اور لفظ
وسيع معنی رکھتا ہے اور ا س کے مفہوم ميں ہر طرح کا سايہ“ فيئی”لفظکے لئے استعمال ہوا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ يہاں 

  شامل ہے ۔
جس وقت ٓافتاب طلوع ہوتا ہے ، انسان جنوب کی طرف منھ کر کے کھڑا ہوا تو وه ديکھے گا کہ سورج اس کی بائيں طرف 

۔ اسی دائيں طرف مغرب ہے يہ افق ِ مشرق سے بلند ہورہا ہے اور تمام چيزوں کا سايہ اس کی دائيں طرف پڑرہا ہے 
صورت اسی طرح سے رہتی ہے اور دائيں طرف کا سايہ رفتہ رفتہ کم ہوتا رہتا ہے يہاں تک کہ وقت زوال ٓاپہنچتا ہے اس 

وقت سائے بائيں جانب کو ڈھلنے لگتے ہيں اور غروب ٓافتاب تک مشرق کی طرف سائے بڑھتے پھيلتے رہتے ہيں يہاں تک 
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  تا ہے اور يہ سب کچھ چھپ جاتا ہے ۔کہ سورج غروب ہو جا
اس مقام پر خدا تعالٰی چيزوں کے سايوں کی دائيں اور بائيں طرح حرکت کا ذکر اپنی عظمت کی نشانی کے طور پر کرتا 

  ہے اور ان کے اس ڈھلنے کو پروردگار کے حضور عالِم خضوع و خشوع ميں سجده ريز ہونا قرار ديتا ہے ۔
..............  

  کے مادے سے انکساری اور اپنے ٓاپ کو چھوٹا ظاہر کرنے کے معنی ميں ہے ۔“ دخور”اصل ميں  “داخر”۔١

  ہمارے سايوں کا ہماری زندگی پر اثر 

اس ميں شک نہيں کہ ہمارے سائے ہماری زندگی ميں ايک اہم کردار کرتے ہيں شايد بہت سے لوگ اس سے غافل ہيں قرٓان 
  ف توجہ مبذول کرانے کے لئے کيا ہے ۔نے سايوں کا ذکر اس مسئلے کی طر

  سائے اگر چہ عدم نور کے عالوه کچھ نہيں ہيں ليکن اس کے باوجود بہت سے فوائد کے حامل ہيں مثالً:
۔ سورج کی روشنی اور اس کی حيات بخش شعائيں موجودات کی زندگی اور نشوونما کا باعث ہيں جبکہ سائے کی روشنی ١

ل ميں رکھنے کے لئے ايک حيات ٓافرين کردار کرتے ہيں سورج کی روشنی اگر ايک ہی کی شعاعوں کی تابش کو اعتدا
طويل عرسے کے لئے چمکتی رہے تو ہر چيز پژمرده ہو جائے اور جل جائے ايسے ميں سايے شدت و حدت کو اعتدال 

و ۔ گويا کبھی ادھر عطا کرتے ہيں وه کم و بيش ہوتے رہتے ہيں کبھی اس جانب کو جھکتے ہيں اور کبھی اس جانب ک
نوازش کرتے ہيں اور کبھی اُدھر عنايت کرتے ہيں سايوں کا يہ طرز عمل چيزوں کی حفاظت اور بچأو ميں نہايت تاثير 

  بخش ہے ۔
۔ جو لوگ بيابانوں ميں پھرتے رہتے ہيں يا جنہيں بيابانوں ميں رہنا اور گزرنا پڑجائے ان کے لئے انسانی نجات کے لئے ٢

ر معمولی اثر انگيزی بالکل واضح ہے ايسے ميں سايہ بھی وه جو متحرک ہو اور ايک ہی جگہ ٹھہرنہ جاتا ہو سايوں کی غي
  اور ہر طرف حرکت کرتا ہو انسانی خواہش اور ضرورت کے عين مطابق ہوتا ہے ۔

وں کو ديکھنے کا ۔ سائے ايک مفيد پہلو يہ بھی ہے جوعام لوگوں کے خيال کے بر خالف ہے ۔عام لوگ سمجھتے ہيں چيز٣
ذريعہ صرف روشنی ہی ہے حاالنکہ نور ہميشہ سايے يا نيم سايے کے ساتھ ہوا تو چيزيں دکھائی ديتی ہيں دوسرے لفظوں 
ميں اگر کسی موجود کے ہر طرف ايک جيسی روشنی چمکے اور اس پر کسی قسم کا کوئی سايہ يا نيم سايہ نہ ہو تو روشنی

  ديکھی جاسکے گی ۔ ميں مستغرق يہ چيز ہر گز نہيں
يعنی جس طرح مطلق تاريکی ميں کوئی چيز دکھائی نہيں ديتی اسی طرح مطلق نور ميں بھی کوئی چيز نہيں ديکھی 

جاسکتی بلکہ نور و ظلمت باہم ہوں تو چيزوں کا ديکھا جانا ممکن ہوتا ہے ۔ لٰہذا سايے بھی چيزيں نظر ٓانے اور ان کی 
  رتے ہيں ۔ ( غور کيجئے گا ) ۔شناخت ميں ايک اہم کردار ادا ک

“ شمائل”(دائيں طرف) مفرد صورت ميں ٓايا ہے جبکہ “ يمين ” زير نظر ٓايت ميں ايک نکتہ اور قابل توجہ ہے ٓايت ميں لفظ
  کی جمع ہے اور شمال کا معنی ہے بائيں طرف۔“)مشعل” بروزن“(شمٔال“شائل” جمع کی صورت ميں ہے 

ء پر ہو کہ جو لوگ جنوب کی طرف رخ کئے ہوں دم صبح سايہ ان کے دائيں طرف پڑتا ہےتعبير کا فرق ہوسکتا ہے اس بنا
  2اور پھر وه مسلسل بائيں طرف حرکت کرتا رہتا ہے يہاں تک کہ وقت ِ مغرب افق مشرق ميں محو ہوجا تا ہے ۔

س سے جمع مراد ہو تی ہے اگر چہ مفرد ہے ليکن بعض اوقات ا“ يمين”بعض مفسرين نے يہ احتمال بھی ظاہر کيا ہے کہ 
  3اور يہاں جمع مراد ہے

گذشتہ ٓايت ميں صرف سايوں کے سجده کرنے کی بات ايک وسيع مفہوم کے طور پر ٓائی تھی ليکن اگلی ٓايت ميں تمام مادی 
و غير مادی ٓاسمانی و زمينی موجودات کے بارے ميں فرماياگيا ہے :ٓاسمانوں اور زمين ميں حرکت کرنے والی تمام 
ِ يَْسُجُد َما فِی السََّماَواِت َوَما فِی ااْلَْٔرِض ِمْن َدابَّ  َّ ِ ٍة موجودات اور اسی طرح فرشتے خدا کے حضور سجده کرتے ہيں ( َو

  َواْلَمالَئَِکةُ) ۔اور وه اس ميں کسی قسم کا کوئی تکبر نہيں کرتے ( َوھُْم الَيَْستَْکبُِروَن ) ۔
  سامنے تسليم محض ہيں ۔اور وه خدا اور اس کے فرمان کے 

سجده در حقيقت انتہائی خشوع وخضوع اور پرستش کا نام وه سجده جو سات اعضاء کے ساتھ ہم انجام ديتے ہيں سجده کے 
  عمومی مفہوم کا ايک مصداق ہے ورنہ سجده کا مفہوم بس اسی ميں منحصر نہيں ہے ۔

موجودات عام قوانين کے سامنے سر تسليم خم کئے ہوئے ہيں ۔  عالم تکوين اور جہان ٓافرينش ميں خدا کی تمام مخلوقات اور
اور ان قوانين سے انحراف نہيں کرتيں اور تمام قوانين خدا کی طرف سے ہيں پس در حقيقت تمام چيزيں بار گاه الٰہی ميں 
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کہ سب اس کیسجده ريز ہيں ۔ سب اس کی عظمت کی ترجمان ہيں سب اس کی بزرگی و بے نيازی کا مظہر ہيں مختصر يہ 
  مقدس ذات کی دليل ہيں ۔

حرکت کرنے والے موجود کے معنی ميں ہے نيز اس سے زندگی کا معنی بھی ليا جاتا ہے يہ جوز ير نظر ٓايت ميں “ دابة”
کہا گيا ہے کہ ٓاسمانوں اور زمين ميں چلنے والی سب موجودات خدا کے حضور ميں سجده ريز ہيں اس سے معلوم ہوتا ہے 

وجودات کّرارض ہی سے مخصوص ہيں بلکہ ٓاسمانی کّرات ميں بھی زنده چلنے والے موجودات وجود رکھتے ہيں کہ زنده م
  ۔

کے لئے ہے يعنی يہاں صرف زمين ميں “ مافی االرض” صرف“ من دابة”اگر چہ بعض نے يہ احتمال ظاہر کيا ہے کہ لفظ
يہ اھتمال بہت بعيد معلوم ہوتا ہے خصوصاً جبکہ  حرکت کرنے اور پھر نے والوں کے بارے ميں بات کی گئی ہے ليکن

  ميں ہے ۔ ٢٩شورٰی کی ٓايہ 
  و من ٰاياتہ خلق السٰمٰوت و االرض وما بث فيھا من دابة

  خدا کی نشانيوں ميں سے ايک يہ ہے کہ ٓاسمانوں اور زمين دونوں ميں اس کی چلنے پھر نے والی مخلوق موجود ہے ۔
ے سجده اور خشوع و خضوع متحرک موجودات ميں منحصر نہيں ہے ليکن چونکہ متحرک يہ بجا ہے کہ تکوينی اعتبار س

  موجودات خلقت و ٓافرينش کے بہت سے اسرار و عجائب کا مظہر ہيں لٰہذا يہاں انہی کی نشادہی کی گئی ہے ۔
نات اور دوسرے جانورٓايت کے مفہوم ميں چونکہ عقل رکھنے والے انسان اور صاحب ايمان فرشتے بھی شامل ہيں نيز حيوا

بھی اس کے مفہوم ميں داخل ہيں لٰہذا سجده يہاں عام اختياری اور تشريعی معنی کا بھی حامل ہے اور تکوينی و اضطراری 
  معنی کا بھی ۔

صرف ان چلنے “ دابة”رہا يہ سوال کہ زير بحث ٓايت ميں فرشتوں کا الگ سے ذکر کيوں ہوا ہے تو اس کی وجہ يہ ہے کہ 
الے موجودات کو کہا جاتا ہے کہ جو جسم رکھتی ہين جبکہ فرشتے چلتے پھرتے تو ہيں ليکن مادی جسم نہيں پھرنے و

  کے مفہوم ميں شامل نہيں ہيں ۔“ دابة”رکھتے لٰہذا وه 
  ايک حديث ميں ہے کہ پيغمبر اکرم فرماتے ہيں :

سجده ميں ہيں اور روز قيامت تک اسی  هللا کے کچھ فرشتے ايسے بھی ہيں جوجو ابتدائے ٓافرينش سے خدا کے حضور
  طرحسر بسجود رہيں گے اور جب وه قيامت کے دن سجدے سے سر اٹھائيں گے تو کہيں گے:

  ما عبدناک حق عبادک
  ہم سے حق عبادت ادا نہ ہو سکا ۔

يں اور اس فرشتوں کی اسی کيفيت کی طرف اشاره ہے کہ وه بار گاه حق ميں خضوع اور سجده کرتے ہ“ وھم ال يستکبرون”
  ميں ان کے اندر غرور وتکبر کا شائبہ تک نہيں ہوتا ۔

  لٰہذا اس کے بعد فوراً ان کی دو صفات کا تذکره ہے اور يہ دونوں ان ميں تکبر کے نہ ہونے کی جانب اشاره کرتی ہيں ۔
من فوقھم )اور جس چيز  ارشاد ہوتا ہے وه اپنے پر وردگار کی مخالفت سے ڈرتے ہيں کہ جو ان کا حاکم ہے (يخالفون ربھم

  پر وه مامور ہيں اسے خوب انجام ديتے ہيں ( ويفعلون مائومرون ) ۔
  ميں فرشتوں کے ايک گروه کے بارے ميں ہے: ۶جيسا کہ سوره تحريم کی ٓايہ 

  اليعصون هللا ما امر ھم و يفعلون ما ئومرون
  جاتا ہے اسے بجا التے ہيں ۔وه فرمان الٰہی کی مخالفت نہيں کرتے اور انھيں جو کچھ حکم ديا 

اسی ٓايہ سے اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ غرور تکبر کے نہ ہونے کی دو نشانياں ہيں ۔ ذمہ داريوں کا خوف اور احکام 
اٰلہی کو بے چوں و چرا انجام دينا ۔ ان ميں سے ايک تکبر نہ کرنے کی نفسياتی کيفيت کی طرف اشاره ہے اور دوسری 

ے بارے ميں ان کے طرز عمل کی طرف ۔ طرز عمل در حقيقت نفسياتی کيفيت کا رّد عمل ہے اور اس کاقوانين اور احکام ک
  عملی مظاہره ہے ۔

يقينا حسی اور مکانی طور پر ہونے کی طرف اشاره نہيں ہے بلکہ مقام کی بر تری کی طرف اشاره “ من فوقھم”ٓايت ميں 
  ہے کيونکہ خدا سب سے بر تر اور باال تر ہے ۔

  ميں ہے ۔ ۶١وره انعام کی ٓايہ س
  وھوالقاھر فوق عباده

  وه اپنے بندوں پر قاھر و غالب ہے ۔
  قرٓان ميں ہے کہ فرعون نے قدرت و طاقت کے اظہار کے لئے کہا :

  وانّا فوقھم قاھرون
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  )١٢٧ميں ان پر قاہر و غالب ہوں (اعراف
  ۔مقام کی بر تری کو بيان کرتا ہے “ فوق”ان تمام مواقع پر لفظ

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

  ۔تفسير قرطبی، زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔2
  ۔١١٠ص  ٧۔تفسير ابو الفتوح رازی جلد 3

   55 - 51سوره نحل/ آيه 

  ۔ َوقَاَل هللاُ الَتَتَِّخُذوا ٕاِلَھَْيِن اْثنَْيِن ٕاِنََّما ھَُو ٕاِلَہٌ َواِحٌد فَإِيَّاَی فَاْرھَبُونِی۔۵١
يُن َواِصبًا ٔاَفََغْيَر هللاِ تَتَّقُوَن ۔۔ َولَہُ َما فِی ال۵٢   سََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َولَہُ الدِّ
رُّ فَإِلَْيِہ تَْجٔاَُروَن ۔۵٣ ُکْم الضُّ   ۔ َوَما بُِکْم ِمْن ِنْعَمٍة فَِمْن هللاِ ثُمَّ ٕاَِذا َمسَّ
رَّ َعْنُکْم ٕاَِذا فَِريٌق ِمْنُکْم بَِربِّ ۵۴   ِھْم يُْشِرُکوَن ۔۔ ثُمَّ ٕاَِذا َکَشَف الضُّ
  ۔ لِيَْکفُُروا بَِما آتَْينَاھُْم فَتََمتَُّعوا فََسْوَف تَْعلَُموَن ۔۵۵

  ترجمہ
  
۔اور هللا نے حکم ديا ہے کہ دو خدأوں کا انتخاب نہ کرو ( تمہارا ) معبود صرف ايک ہے ۔ صرف مجھ سے ( اور ميرے ۵١

  عذاب سے ) ڈرو۔
ہے ، اسی کا ہے اور دين ( اور دينی قانون ) ہميشہ اسی کا ہے تو کيا اس کے غير سے ۔جو کچھ ٓاسمانوں اور زمين ميں ۵٢

  ڈرتے ہو؟
۔تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمتيں ہيں سب خدا کی طرف سے ہيں اور پھر جب تمہيں پريشانيون ( اور تکاليف ) پہنچتی ۵٣

  ہيں تو اسی کو پکارتے ہو۔
يتا ہے تو تم ميں سے بعض پنے پر ور دگار کے لئے شريک ماننے لگتے ہيں ۔اور جب وه رنج و تکليف تم سے دور کرد۵۴
  ۔

۔(چھوڑوانھيں) ہم نے انھيں جو نعمتيں دی ہيں ان کا کفران کرليں اور چند دن ( اس دنيا وی مال و متاع سے )فائده اٹھاليں ۵۵
  ۔۔ پس عنقريب جان لوگے ( کہ تمہارا انجام کار تمہيں کہا کھينچ لے ٓايا ہے ) 

  تفسير 

  ايک دين اور ايک معبود 
توحيد اور خدا شناسی کی بحث کے بعد زير نظر ٓايات ميں نظام ِ خلقت کے حوالے سے نفی شرک پرزور ديا گيا ہے تاکہ ان 

  دونوں سے مجموعی طور پر حقيقت زياده ٓاشکار ہو جائے۔
  قَاَل هللاُ الَتَتَِّخُذوا ٕاِلَھَْيِن اْثنَْيِن ) ۔معبود ايک ہی ہےپہلے فرمايا گيا ہے : خدا نے حکم ديا ہے کہ دو خدا نہ مانو( وَ 

  (ٕاِنََّما ھَُو ٕاِلَہٌ َواِحٌد) ۔
نظام خلقت کی وحدت اور اس پر حاکم قوانين کی وحدت ، خود خالق و معبود کی وحدت کی دليل ہے اب جبکہ ايسا ہی ہے تو

سے خود کھأو نہ کہ کسی غير سے ڈرتے رہو ( فَإِيَّاَی  صرف ميرے عذاب سے ڈرواور ميرے فرمان کی مخالفت”
  فَاْرھَبُونِی) ۔

۔ مطلب يہ ہے کہ صرف اور صرف ميری مخالفت اور “ اياک نعبد”کا مقدم ہو نا حصر کی دليل ہے جيسے “ ايای”لفظ 
  ميرے عذاب سے ڈرتے رہو۔

کی گئی ہے حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ عرب کے يہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس ٓايت ميں صرف دو معبودوں کی نفی 
مشرکين نے بہت سے بت اور معبود بنا رکھتے تھے اور ان کے بت خانے مختلف قسم کے بتوں سے بھرے ہوئے تھے ہو 

  سکتا ہے کہ يہ تعبير ذيل کے نکات ميں سے کسی ايک يا سب کی طرف اشاره ہو ۔
لط ہے چہ جائيکہ زياده معبودوں کی ۔ دوسرے لفظوں ميں کم از کم بات ۔ ٓايت کہتی ہے کہ دو معبودوں کی عبادت بھی غ١

بيان کر دی گئی ہے تاکہ باقی مانده کی نفی زياده تاکيد کے ساتھ ہو کيونکہ ايک سے زياده جس عدد کو بھی اختيار کريں دو 
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  سے بہتر حال گذرنا پڑے گا۔
گيا ہے کہ انھيں حق کے مقابلے ميں قرار نہ دو اور دومعبود حق  ۔ يہاں تمام طابل معبود ايک شمار کئے گئے ہيں ۔ فرمايا٢

  و باطل) کی پرستش نہ کرو۔
۔ زمانہ جاہليت کے عربوں نے در حقيقت د ومعبود اپنا رکھے تھے ايک وه معبود جو خالق ہے او رجہان کو پيدا کرنے ٣

يان وسيلہ سمجھتے تھے وه سمجھتے تھے کہ بت خير واال ہے يعنی هللا او ر دوسرا وه معبود جسے وه اپنے اور هللا کے درم
  ، بر کت او رنعمت کا وسيلہ ہيں ۔

دو خدا ٔوں کی پو جا کرنے والوں )کے عقيدے کے لئے نفی ہو ۔ثنويين دو خدا ٔوں “ ( ثنويين”۔ ہو سکتاہے مندرجہ باال ٓايت ۴
کرنے والوں کی منطق اھر چہ ضعيف اور غلط تھی ،  يعنی نيکی کا خدا اور بدی کا خدا کے قائل تھے ۔ دو خدا ٔوں کی پوجا
  ليکن عرب بت پرستوں کے پاس تو ايسی کمزور منطق بھی نہ تھی۔

  عظيم مفسرمرحوم طبرسی نے اس ٓايت کے ذيل ميں بعض حکماء سے يہ لطيف جملہ نقل کيا ہے :۔
  اتنے سارے معبود بنا رکھے ہيں ۔ خد انے تجھے حکم ديا ہے کہ دو خدا ٔوں کی عبادت نہ کر ليکن تو نے تو اپنے

ايک بت تيرا سرکش نفس ہے ، دوسرا بت تيری ہوا و ہوس ہے ۔ تيرے مادی مقاصد اسپر مستزاد ہيں يہاں تک کہ تو انسانوں
  کو سجده کرتا ہے تو کس قسم کا توحيد پرستار ہے ۔

ئی ہے ۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے : جو کچھ اس کے بعد تو ٓايات ميں ميں توحيد عبادت کی دليل چارحوالوں سے پيش کی گ
 ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے اسی کی ملکيت ہے ( َولَہُ َما فِی السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض ) ۔تو کيا عالم ہستی کے مالک کو سجده کرنا

  چاہيئے ، ی ابتوں کو کہ جو کسی بھی قابليت سے محروم ہيں ۔
ٓاسمان و زمين اس کی ملکيت ہيں بلکہ ہميشہ سے دين اور تمام قوانين بھی اسی  اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے کہ نہ صرف

يُن َواِصبًا ) ۔   کی طرف سے ہيں (َولَہُ الدِّ
جب يہ ثابت ہے کہ عالم ہستی اسی کی طرف سے ہے اور وہی تکوينی قوانين ايجاد کرتا ہے تو مسلم ہے کہ تشريعی قوا نين 

  ہئيں لٰہذا طبعاًو فطرتاً اطاعت بھی اسی کے ساتھ مخصوص ہے ۔بھی اسی کے ذريعے معين ہو نا چا
کيا ہے ( “ خالص”کے معنی ميں ليا گيا ہے بعض نے اس کا معنی “ دوام” کے ماده سے “ وصوب” در اصل“واصب”

ٔوں فطری بات ہے کہ جب تک کوئی چيز اخالص نہ ہو دوام حاصل نہيں کرسکتی) ہو سکتا ہے ٓايت ميں يہ لفظ دونوں پہلو
کی طرف اشاره کررہا ہويعنی ہميشہ اور ہر زمانے ميں دين خالص خدا کی طرف سے ہے جنھوں نے دين کو اطاعت کے 

  ليا ہے يعنی صرف خدا کے حکم کی اطاعت ہو نی چاہئيے۔“ واجب ”کا معنی “ واصب”مفہوم ميں ليا گيا ہے ، انھوں نے 
يہ السالم سے اس جملے کی تفسير کے بارے ميں سوال کيا تو ايک روايت ميں بھی ہے کہ ايک شخص نے امام صادق عل

  ١امام نے فرمايا واصب يعنی واجب ۔
  ليکن واضح ہے کہ يہ معانی ايک دوسرے سے الزم ملزوم ہيں ۔

ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے کيا اس کے باوجود کے تمام قوانين دين اور طاعت ِ خدا سے مخصوص ہيں ا سکے غير 
  و(ٔاَفََغْيَر هللاِ تَتَّقُوَن ) ۔سے ڈرتے ہ

  کيا بت تمہيں کوئی نقصان نہيں پہنچا سکتے ہيں ؟
  کيا بت تمہيں کوئی نعمت بخش سکتے ہيں ؟

نہيں توپھر ان کی مخالفت کا تمہيں خوف کيوں ہے او ران کی عبادت کو تم کيوں ضروری سمجھتے ہوحاالنکہ جتنی نعمتيں 
  ے ہيں ۔ ( َوَما بُِکْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمْن ِهللا ) ۔تمہارے پاس ہيں سب خدا کی طرف س

يہ در حقيقت معبود يگانہ يعنی هللا کی عبادت ضروری ہونے کے بارے ميں ہيں يہاں تيسری بات کی گئی ہے مراد يہ ہے کہ 
وری ہو بتوں کی عبادت اگر شکر ِ نعمت کی وجہ سے ہے تو انھوں نے تمہيں کوئی نعمت نہيں دی کہ جس کا شکر ضر

بلکہ تمہارے وجود پر سرتا پا نعمِت الٰہی محيط ہے اس کے باوجود تم نے اس کی بندگی کو چھوڑ رکھا ہے اور بتوں کے 
  پيچھے لگے پھرتے ہو۔

عالوه ازيں جب تمہيں پريشانيوں ، مصيبتوں اور رنج وبال کا سامنا ہوتا ہے تو انھيں دور کرنے کے لئے بار گاه الٰہی ميں ٓاه 
رُّ فَإِلَْيِہ تَْجٔاَُروَن ) ۔و زار   ی کرتے ہو اور اسے پکارتے ہو ( ثُمَّ ٕاَِذا َمسَُّکْم الضُّ

لٰہذا بتوں کی پرستش اگر دفع ضرر اور حل مشکالت کے لئے کرتے ہو تو غلط ہے کيونکہ خود تم نے بھی عملی طور پر 
دا کی بار گاه کی طرف جاتے ہو يہ در اصل مسئلہثابت کيا ہے کہ زندگی کے سنگين لمحات ميں سب چيزوں کو چھوڑ کر خ

  توحيد عبادت کے بارے ميں چوتھی بات ہے ۔
کے ماده سے ہے يہ چوپايوں اور وحشی جانوروں کی اس ٓاواز کو کہتے ہيں “) غبار”(بر وزن“ جٔور” در اصل“ تٔجرون”
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ے کے طور پر ہر اس ٓاه و زاری کے لئے جو تکليف کے عالم ميں ان سے بے اختيار نکلتی ہے بعد از ٓان يہ لفظ کناي
  استعمال ہونے لگا جو درد و غم کے موقع پر بے اختيار بلند ہو۔

اس لفظ کا يہاں پر خصوصيت کے انتخاب اس بات کو تقويت پہنچا تا ہے کہ جب مشکالت بہت زياده ہو جائيں جان عذاب 
اس وقت هللا کے عالوه کسی کو پکار تے ہو ؟ نہينتو پھر ٓارام ميں اور درد و غم کے مارے بے اختيار فرياد بلند کرو تو کيا 

  و سکون کے وقت چھوٹی چھوٹی مشکالت کے موقع پر بتوں کے دامن سے کيوں جا لگتے ہو ۔
پھر جب” جی ہاں ! ان مواقع پر خدا تمہاری فرياد سنتا ہے اس کا جواب ديتا ہے اور تمہاری مشکالت کو بر طرف کرتا ہے 

ے ضرر اور رنج و غم کو بر طرف کرديتا ہے تو تم مينسے کچھ لوگ اپنے پر ور دگار کے لئے شريک ماننے هللا تمہار
رَّ َعْنُکْم ٕاَِذا فَِريٌق ِمْنُکْم بَِربِِّھْم يُْشِرُکوَن ) ۔   لگتے ہيں اور بتوں کی راه ليتے ہيں ( ثُمَّ ٕاَِذا َکَشَف الضُّ

اره کرنا چاہتا ہے کہ فطرت توحيد تم سب ميں موجود ہے عام حاالت ميں قرٓان درحقيقت اس باريک نکتے کی طرف اش
غفلت غرور، جہالت، تعصب اور خرافات کے پ ردے اسے دھانپ ديتے ہيں ليکن جب طوفان حوادث ٓاجائيں اور مصائب 

ه فطرت چمکنے لگتا ہے کی تند و تيز ٓاندھياں چل پڑيں تو يہ پر دے ہٹ جاتے ہيناور نور فطرت ٓاشکار ہو جاتا ہے اور چہر
ايسی حالت ميں تم خد ا کو اپنے پورے وجود اور اخالص کے ساتھ پکارتے ہو ۔ اور خدا بھی رنج و بال تم سے دور کر ديتا 

ہے ، رنج و بال کے پر دے اس لئے ہٹ جاتے ہيں کہ غفلت کے پر دے اٹھ چکے ہوتے ہيں (توجہ رہے کہ ٓايت ميں 
  ہے جس کا مطلب ہے مشکالت کے پر دے ہٹ جانا) ۔استعمال ہوا “ کشف الضر”لفظ

ادھر طوفان مصائب تھمتا ہے زندگی سا حل سکون سے ہم کنارہوتی ہے اور ادھر وہی غفلت ، غرور اور شرک و بت 
  پرستی ظاہر ہونے لگتی ہے۔

ہے : تمہيں جو نعمتيں دی منطقی دالئل اور توضيح حقيقت کے بعد، زير بحث ٓاخری ٓايت ميں تہديد ٓاميز لہجے ميں کہا گيا 
گئی ہيں ان کا کفران کرلو اور چند روز اس دنياوی مال و متاع سے بہره مند ہو لو ليکن عنقريب تمہيں معلوم ہو جائے گا کہ 

  تمہارے کام کا انجام کيا ہے (لِيَْکفُُروا بَِما آتَْينَاھُْم فَتََمتَُّعوا فََسْوَف تَْعلَُموَن ) ۔
جيسے کوئی انسان کسی منحرف شخص کو مختلف دالئل و براہين کے ساتھ وعظ و نصيحت کرے تو يہ بالکل اس طرح ہے 

ممکن ہے اس پر کوئی اچر نہ ہو تو ٓاخر ميں ايسے تہديد ٓاميز جملے پر اپنی گفتگو تمام کرے دے کہ : ج وباتيں ميں تم سے 
و کچھ کر سکو کرتے رہو ليکن ياد رکھو تم جلد اس کہہ چکا ہوں يہ سننے کے باوجود اگر تم اپنی اصالح نہ کر وتو پر ج

  کے انجام سے دوچار ہو گے۔
بھی امر ہے تہيديد کے لئے ۔ “ تمتعوا”ہے وه امر جو تہديد کے لئے ٓا ياہے جيسے “ الم ِ امر”ميں الم “ ليکفروا”اس بناء پر 

 ہلے انھيں گائب فرض کر کے قرٓان کہتا ہے :مخاطب کا ۔ گويا پ“ تمتعوا”غائب کا صيغہ ہے اور “ ليکفروا”فرق يہ ہے کہ 
  يہ جائيں اور تمام نعمتوں کا کفران کريں ۔

  اس تہديد سے وه کچھ متوجہ ہوئے ہيں گويا وه مخاطب کے طور پ رسامنے ٓاگئے ہيں ۔ اب قرٓان ان سے کہتا ہے ۔
ظيم اشتباه اور کتنی بٰڑ غلطی کے مرتکب ان دنياوی نعمتوں سے چند دن فائده اٹھا لو ليکن ايک روز ديکھو گے کہ تم کس ع

  ہوئے ہو اور ٓاخر کار تم کس انجام تک ٓاپہنچے ہو ۔
  کے مشابہ ہے : ٣٠درحقيقت يہ ٓايت سوره ابراہيم کی ٓايہ 

  قل تمتعوافان مصير کم الٰی النار
  2کہہ دو چند روز اس دنيا کی لذتيں اٹھالو ٓاخر کا تمہارا انجام ِ کار ٓاتِش جہنم ہے ۔ 

حوادث کے چنگل سے نجات مل گئی تو بعد ازاں انھوں نے راه ِ توحيد کو چھورديا اور شرک کی راه اپنالی تاکہ نعمتوں کا 
  کفران و انکار کريں ۔

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

  ۔٣٧٣ص ٢۔تفسير برہان جلد ١
 ہے جو پہلی آيت ميں ذکر ہوا ہے اس شرک و کفران کی گايت و نتيجہ“ ليکفروا”۔ بعض مفسرين نے يہ احتمال بھی ظاہر کيا ہے 2

 

  11تفسير نمونہ جلد 
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   60 - 56سوره نحل/ آيه 

ا ُکْنتُْم تَْفتَُروَن ۔۵۶ ِ لَتُْسٔاَلُنَّ َعمَّ ا َرَزْقنَاھُْم تَا   ۔ َويَْجَعلُوَن لَِما الَيَْعلَُموَن نَِصيبًا ِممَّ
ِ اْلبَنَاِت ُسْبَحانَہُ َولَھُْم َما يَْشتَہُوَن ۔۵٧ َّ ِ   ۔َويَْجَعلُوَن 
ا َوھَُو َکِظيٌم۔۵٨ َر ٔاََحُدھُْم بِااْلُٔنثَی ظَلَّ َوْجھُہُ ُمْسَوّدً   ۔ َوٕاَِذا بُشِّ
َر بِِہ ٔاَيُْمِسُکہُ َعلَی ھُوٍن ٔاَْم يَدُ ۵٩   سُّہُ فِی التَُّراِب ٔاَالََساَء َما يَْحُکُموَن ۔۔ يَتََواَری ِمْن اْلقَْوِم ِمْن ُسوِء َما بُشِّ
ِ اْلَمثَُل ااْلَْٔعلَی َوہَُو اْلَعِزيُز اْلَحِکيُم ۔۶٠ َّ ِ ْوِء َو   ۔ لِلَِّذيَن الَيُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َمثَُل السَّ

  ترجمہ
  
ان سے وه کسی قسم کے سود و زيان ۔جو روزی ہم نے انھيں دی ہے وه ا سکا ايک حصہ بتوں کے نام کرديتے ہيں جبکہ۵۶

  کی خبر نہيں رکھتے ۔ خدا کی قسم ( قيامت کی عدالت ميں) ان جھوٹی تہمتوں پر ان سے باز پرس ہو گی ۔
۔ وه ( اپنے خيال ميں ) هللا کے لئے بيٹيوں کے قاتل تھے وه ( اس سے ) منزه ہے (کہ اس کی اوالد ہو ) ليکن اپنے لئے ۵٧

  ھيں پسند ہوتا ہے ۔وه کچھ چاہتے جو ان
۔ حاالنکہ جب ان مين سے کسی کو بشارت دی جائے کہ تمہارے ہاں بيٹی ہو ئی تو ( غم اور پريشانی کے مارے ) اس کا ۵٨

  چہره سياه ہو جاتا ہے اور وه زہر کے گھونٹ پی کر ره جاتا ہے ۔
ہوتا ہے کہ ذلت اٹھا کر اسے زنده رہنے ۔ اس بری خبر پر اپنے قوم قبيلے سے منہ چھپائے پھرتاہے اور اس فکر ميں ۵٩

  دے يا تہہ خال چھپا دے يہ لوگ کيسا برا فيصلہ کرتے ہيں ۔
۔ بری صفتيں انھيں ہی جچتی ہيں جو دار ٓاخرت پر ايمان نہيں رکھتے ۔ خدا کے لئے تو اعلٰی صفات ہيں اور وه عزيز و ۶٠

  حکيم ہے ۔

  تفسير 

  اتھا جہاں بيٹی کو باعث ِرسوائی سمجھا ت
گذشتہ ٓايات ميں شرک و بت پرستی کے خالف مدلّل بحث تھی۔اب زير نظر ٓايات ميں مشرکين کی بعض بری بد عتوں اور 

  گھٹيا عادتوں کو بيان کيا گيا ہے تاکہ شرک پرستی کے خالف ايک اور دليل قائم ہو جائے ۔
حصہ بتوں کی نذر کر ديتے ہيں جبکہ انھيں ان  پہلے ارشاد ہوتا ہے : ان مشرکوں کو ہم نے جو روزی دی ہے اس کا ايک

ا َرَزْقنَاھُْم ) ۔   ١سے کسی نفع و نقصان کی خبر تک نہيں ( َويَْجَعلُوَن لَِما الَيَْعلَُموَن نَِصيبًا ِممَّ
کی ضمير مشرکين کی طرف لوٹتی ہے يعنی مشرکين اپنے بتوں کے لئے ايک حصہ وقف کرديتے “ اليعلمون ”پہلی يہ کہ 

  بکہ ان سے کسی خير و شر کی انھيں خبر نہيں ہم نے يہی تفسيرانتخاب کی ہے ۔ہيں ج
کی ضمير خود بتوں کی طرف لوٹتی ہے يعنی وه بت کہ جو علم ، شعور اور عقل نہيں رکھتے ، “ اليعلمون ”دوسری يہ کہ 

  ان کے ل ئے ايک حصہ نذرکر تے تھے ۔
عام طور پر غير ذوی “ ما” ک تضاد سا محسوس ہوتا ہے کيونکہ ليکن اس دوسری صورت ميں ٓايت کی تعبيرات ميں اي

عموماً ذوی العقول کے لئے ٓاتا ہے اور يہ دونوں ايک دوسرے “ يعلمون ”العقول موجودات کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ 
  سے مطابقت نہيں رکھتے۔
  ادت کرنے والوں کی طرف ۔عب“ اليعلمون ” بتوں کی طرف اشاره ہے اور “ ما”جبکہ پہلی تفسير کی بناء 

جس حصے کا يہاں ذکر ہے اس ميں کچھ اونٹ اور ديگر چوپائے شامل ہوتے ہيں اور کچھ حصہ وه زرعی پيداوار کا وقف 
ميں اشاره ہوا ہے کہ مشرکين زمانہ جاہليت ميں اسے بتوں کے لئے  ١٣۶کرتے ہيں اس کی طرف سوره انعام کی ٓايہ 

راه ميں خرچ کرتے تھے ۔ حاالنکہ بتوں سے انہيں کوئی فائده پہنچتا تھا نہ ضرر کا مخصوس سمجھتے تھے اور ان کی 
  خوف ہو تا تھا يہ نہايت احمقانہ کام تھا جو وه انجام ديتے تھے ۔

 ِ اس کے بعد مزيد فرمايا گيا : قسم بخدا ! قيامت کی عدالت ميں ان تہمتوں اور جھوٹوں کے بارے ميں باز پرس ہو گی( تَا
ا ُکْنتُْم تَْفتَُروَن ) ۔لَتُ    ْسٔاَلُنَّ َعمَّ
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اس باز پرس پر ان کے لئے اعراف کے سوال کوئی چاره کار نہ ہو گا ۔ اس اعتراف ے بعد انھيں سزا ملے گی لٰہذا تمہارے 
  اس برے منحوس عمل کا دنياوی نقصان بھی ہے اور اخروی بھی ۔

لئے بيٹيوں کے قائل تھے کہ جو ہر قسم کی ٓاالئش ِ جسمانی سے پا ان کی دوسری منحوس بد عت يہ تھی کہ وه اس خد اکے 
ِ اْلبَنَاِت ُسْبَحانَہُ ) ۔ليکن اپنی نوبت پر اپنے لئے وه ک َّ ِ چھ چاہتےک ہے وه معتقد تھے کہ فرشتے خدا کی بيٹياں ہيں (َويَْجَعلُوَن 

  جو انھيں پسند تھا (َولَھُْم َما يَْشتَہُوَن) ۔
رت تيار نہ تھی کہ انہی بيٹيوں کو اپنے لئے پند کريں کہ جنہيں خدا کے لئے قرار ديتے تھے ۔ بيٹی تو ان يعنی وه کسی صو

  کی نظر ميں سخت ننگ و عار ، رسوائی اور بد بختی کی عالمت تھی ۔
ميں سے  اگلی ٓايت ميں بات جاری رکھتے ہوئے ان کی تيسری بری عادت کی نشاندہی کی گئی ہے فرمايا گيا ہے : جب ان

کسی کو بشارت دی جاتی ہے کہ خدا نے تجھے بيٹی دی ہے تو غم اور غصہ کے مارے ان کا رنگ سياه پڑ جاتا ہے (َوٕاَِذا 
ا )اور زہر کے گھونٹ پی کر ره جاتا(َوھَُو َکِظيٌم) ۔ َر ٔاََحُدھُْم بِااْلُٔنثَی ظَلَّ َوْجھُہُ ُمْسَوّدً   2بُشِّ

لکہ اپنے خيال باطل کے باعث وه جس ننگ و عار ميں مبتال ہے اس ميں اس کی حالت يہ ہے معاملہ يہيں ختم نہيں ہو جاتا ب
َر ِبِہ )“( يہ بری خبر سن کر وه اپنی قوم قبيلے سے چھپتا چھپاتا ہے ” کہ    يَتََواَری ِمْن اْلقَْوِم ِمْن ُسوِء َما بُشِّ

ن رہتا ہے کہ کيا وه اس ننگ و عار کو قبول کر لے اور بات اس پر بھی بس نہيں ہوتی بلکہ وه ہميشہ اس فکر ميں غوطہ ز
  اپنی بيٹی کو اپنے پاس رکھتے يا اسے زنده در گور کر دے (ٔاَيُْمِسُکہُ َعلَی ھُوٍن ٔاَْم يَُدسُّہُ فِی التَُّراب) ۔

گيا ہے : جان لو ٓاخر ميں اس ظالمانہ شقاوت ٓاميز غير انسانی فيصلے کی انتہائی صراحت سے مذمت کرتے ہو ئے فرمايا 
  کہ وه بہت با اور قبيح فيصلہ کرتے ہيں (ٔاَالََساَء َما يَْحُکُموَن ) ۔

ٓاخر ميں ان تمام برائيوں اور قباحتوں کو ٓاخرت پر ايمان نہ ہونے کا نتيجہ قرار ديتے ہو ئے فرمايا گيا ہے : جو دار ٓاخر ت 
ْوِء) ۔پر ايمان نہيں رکھتے انہی کی ايسی بری صفات ہوتی ہيں (   لِلَِّذيَن الَيُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َمثَُل السَّ

ِ اْلَمثَُل ااْلَْٔعلَی) ۔اور وه زبر دست حکمت واال ہے( َوہَُو اْلَعِزيُز اْلَحِکيُم ) َّ ِ   ۔ ليکن خدا کی صفات بہت عالی ہيں ( َو
ت اہے ا س کے علم و قدرت و حکمت کی  يہی سبب ہے کہ جو انسان اس عظيم و عزيز اور حکيم و دانا خدا کے نزديک ہو

  بلند صفات کی طاقت و شعاعيں اس پر پڑتيں ہيں اور وه خرافات اور گھٹيا بدعات سے الگ ہو جاتا ہے ۔
  ليکن انسان جس قدر هللا سے دور ہوتا ہے اسی قدر جہالت ، زبوں حالی اور ظلمتوں ميں پھنستا چال جا تا ہے ۔

  ل جانا تمام تر پستيوں ، برائيوں اور بے راه رويوں کا باعث ہے ۔هللا اور اس کی عدالت کو بھو
ان دونوں بنيادی اصولوں کو ياد رکھا جائے تو انسان ميں احساس مسئوليت زنده رہتا ہے اور وه جہالت و خرافات کے خالف

  جنگ کے لئے توانائی کے حقيقی سر چشمہ سے مدد حاصل کرتارہتا ہے ۔
..............  

  کے معنی اور اس کی ضمير کے بارے ميں مفسرين نے دو تفسيريں بيان کی ہيں :“ علمون الي” ۔١
  اس شخص کو کہتے ہيں جوغم و اندوه کے عالم ميں اپنے تئيں سنبھاال دے رہا ہو يعنی زہر کے گھونٹ پی رہا ہو۔“ کظيم”۔2

  چند اہم نکات 

  

  ۔ وه فرشتوں کو خدا کی بيٹياں کيوں کہتے تھے ؟١

ن کی متعدد ٓايات کے مطابق عرب کے مشرکين فرشتوں کو خدا کی بيٹياں خيال کرتے تھے يا خدا کی طرف منسوب کيےقرآ 
  بغير انھيں عورتوں کی صنف ميں سے سمجھتے تھے ۔

  ميں ہے : ١٩سوره زخرف کی ٓايہ 
  وجعلوا المالئکة الذين ھم عباد الرٰحمن انا ثاً۔

  ھيں وه عورتيں قرار ديتے تھے۔فرشتے کہ جو رحمن کے بندے ہيں ان
  ميں ہے : ۴٠سوره بنی اسرائيل کی ٓايہ 

 ً   افاصفا کم ربکم بالبنين واتخذمن المالئکة اناثا
  کيا تمہيں خدا نے بيٹے دئے ہيں اور خود فرشتوں ميں سے بيٹياں بنا رکھی ہيں۔
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ک پہنچا ہو يہ بھی ممکن ہے کہ فرشتے ہو سکتاہے يہ خيال گزشتہ اقوام کی خرافات ميں سے زمانہ جاہليت کے عربوں ت
چونکہ نظروں سے پو شيده ہيں اور پردے مين رہنے کی صفت عورتوں ميں پائی جاتی ہے اس لئے وه انھيں مٔونث 

سمجھتے ہوں يہی وجہ ہے کہ بعض کے بقول عرب سورج کو مٔونث مجازی اور چاند کو مذکر مجازی کہتے تھے کيونکہ 
ن نور ميں چھپا ہوتا ہے اور اس کی طرف نگاه کرنا ٓاسان نہيں ہے جبکہ چاند کو ٹکيہ پوری سورج کا قرص اپنے خيره ک

  طرح نماياں ہے ۔
 يہ بھی احتمال ہے کہ فرشتوں کے وجود کی لطافت اس توہم کا سبب بنی ہو کيونکہ عورت مرد کی نسبت زياده لطيف ہے ۔

وس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس خيال باطل کی تلچھٹ ابھی تک بعضبہر حال يہ ايک پرانا ، غلط اور فضول سا تصور ہے افس
لوگوں کی فکر ميں موجو د ہے يہاں تک کہ مختلف زبانوں کے ادب ميں بھی يہ بات دکھائی ديتی ہے کہ کسی خوبصورت 
تے عورت کی تعريف کے لئے اسے فرشتہ کہتے ہيں اسی طرح فرشتوں کی تصوير بناتے ہيں تو اسے عورتوں کی شکل دي

ہيں حاالنکہ اصولی طور پر فرشتے مادی جسم ہی نہيں رکھتے کہ ان کے بارے ميں مذکر و مونث کی بحث ميں پڑا جائے ۔

  ۔بيٹيوں کو زنده در گور کيوں کيا جاتا تھا ؟ ٢
ات و احساسات کو۔بيٹيوں کو زنده در گور کيوں کيا جاتا تھا ؟ واقعاً يہ بات بری وحشت انگيز ہے کہ انسان اپنے انسانی جذب٢

مسل کر اتنا ٓاگے بڑھ جائے کہ دوسرے انسان کو قتل کر دے قتل بھی ايسا بد ترين کہ پھر جس پر وه فخر کرتا پھرے پھر 
قتل بھی اسے کرے کہ جو اس کا اپنا جگر گوشہ ہو کمزور اور ننھی سے جان ہو اور پھر قتل بھی اس طرح سے کہ اس 

  ہاتھوں مٹی ميں دفن کردے ۔زنده بولتی جاگتی جان کو اپنے 
  يہ کوئی معمولی بات نہيں کہ انسان ايسا وحشت ناک جرم کرنے لگے چاہے وه نيم وحشی ہی کيوں نہ ہو ۔

  اس کام کی يقينا کچھ معاشرتی ، نفسياتی اور اقتصادی بنياديں تھيں ۔
  مٔورخين کہتے ہيں کہ اس فعل کی ابتداء زمانٔہ جاہليت ميں يوں ہوئی کہ :۔

ک مرتبہ دو گروہوں ميں جنگ شروع ہو گئی۔ فاتح گروه نے مغلوب گروه کی بيٹيوں اور عورتوں کو قيد کرليا ۔ ايک مدت اي
بعد جب ان کے مابين صلح ہو گئی تو انھوں شکست کھانے والے گروه کے قيدی واپس کرنا چاہے ليکن بعض قيدی لڑکيوں 

وں نے يہی پسند کيا کہ دشمنوں کے ہاں ہی وه جائيں اور پلٹ کر اپنےنے فتح مند گروه کے مردوں سے شادی کرلی تھی انھ
قبيلے ميں نہ جائيں ان لڑکيوں کے والدوں پر يہ بات بہت گراں گذری ۔ انھيں اس پر بہت شرمساری اٹھانا پڑ ی يہاں تک کہ 

اپنے ہاتھوں سے ختم کر ديں گے ان ميں سے بعض نے قسم کھائی کہ اگر ٓائنده ان کے ہاں لڑکی پيدا ہوئی تو وه خود اسے 
  تاکہ وه دشمنوں کے ہاتھ نہ لگے۔

ٓاپ ديکھ رہے ہيں کہ کس طرح وحشت ناک ترين جرائم اور مظالم ناموس شرافت کی حفاظت اور خاندان کی عزت کے نام 
  پر انجام دئيے گئے ۔

يوں کو زنده درگور کرنا زمانہ جاہليتبات يہاں جاپہنچی کہ اس قبيح اور شرمناک بد عت کو بعض لوگسراہنے لگے اور لڑک
  کی ايک رسم بن گئی جس کی قرٓان نے شدت کے ساتھ مذمت کی ہے ۔ قرٓان کہتا ہے :

  و اذا المو ء و دة سئلت بٔای ذنب قتلت
وه لڑکی جسے زنده د رگور کر ديا گيا تھا جب اس سے پو چھا جائے گا کہ بتا تجھے کس جرم ميں قتل کيا گيا ۔ (تکوير 

  )٩۔٨
لڑکے چونکہ توليد کننده ہو تے ہيں اور لڑکياں مصرف کننده لٰہذا يہ احتمال بھی ہے کہ اس امر نے بھی اس ظلم ميں مدد کی

  ہو لڑکے کو وه لوگ بڑا سر مايہ سمجھتے تھے ۔
  ۔ لوٹ مار اور اونٹوں کی حفاظت وغيره ميں اس سے کام ليتے تھے ۔ جب کہ بيٹياں ايسے کسی کام نہ ٓاتی تھيں

دوسری طرف ان ميں قبائلی جنگ کا ايک دائمی سلسلہ تھا ۔ جھگڑے فسا د ہوتے رہتے تھے ان ميں سے بہت سے جنگجو 
  مرد اور لڑکے کام ٓاجاتے تھے لٰہذا لڑکوں اور لڑکيوں کی تعدا د ميں توازن اور تناسب باقی نہيں رہتا تھا۔

يک لڑکا بھی پيد اہوتا تو خاندان کے لئے بڑے فخر کی بات ہوتی لڑکوں کا وجود اس قدر نادر اور عزيز ہو چکا تھا کہ ا
  جبکہ لڑکی پيدا ہوجاتی تو پورا خاندان رنجيده ہو جاتا۔

بات يہاں تک جاپہونچی کہ بعض مفسرين نے بقول جب کسی عورت کے ہاں بچے کی پيدا ئش کا وقت قريب ہو تا تو اس کا 
و کہ لڑکی پيدا ہو جائے اور وه گھر پر موجود ہو اس کے بعد اگر اسے خبر ملتی شوہر کہيں غائب ہو جاتا کہ کہيں ايسا نہ ہ

کہ لڑکا پيدا ہوا ہے تو ناقابل توصيف خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور شور مچاتے ہوئے گھر ميں لٹ ٓاتا ليکن اگر اسے پتہ 
  1چلتا کہ بيٹی ہوئی ہے تو اس کے تن بدن ميں ٓاگ لگ جاتی
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  گور کرنے کی داستان بڑی ہی درناک ہے ان واقعات پر نظر پڑے تو حالت غير ہو جاتی ہے ۔ بيٹيوں کو زنده در
ايسے ہی ايک واقعے کے بارے ميں لکھا ہے :ايک شخص پيغمبر اکرم (ص)کی خدمت ميں حاضر ہوا اس نے اسالم قبول 

يں نے کوئی بہت بڑا گناه کيا ہو تو کيا کرليا ، سچا اسالم ،ايک روز وه ٓانحضرت کی خدمت ميں ٓايا اور سوال کيا: اگر م
  ميری توبہ قبول ہو سکتی ہے ؟

  ٓاپ نے فرمايا : خدا تواب و رحيم ہے ۔
  اس نے عرض کيا : يارسول هللا ! ميرا گناه بہت بڑا ہے ۔

  ٓاپ نے فرمايا :وائے ہو تجھ پر ، تيرا گناه کتنا ہی بڑا کيوں نہ ہو خدا کی پخشش سے تو بڑا نہيں؟
لگا : اب جب ٓاپ يہکہتے ہيں تو ميں عرض کروں ۔ زمانہ جاہليت ميں ميں ايک دوردراز کے سفر پر گيا ہوا تھا ان  وه کہنے

دنوں ميری بيوی حاملہ تھی ميں چال سال کے بعد گھر واپس لوٹا ۔ ميری بيوی نے ميرا استقبال کيا ميں گھر ميں ٓايا تو 
کی لڑکی ہے ؟ اس نے کہا :اس نے کہا ايک ہمسايہ کی لرکی ہے ۔ ميں مجھے ايک بچی نظر پڑی ۔ ميں نے پوچھا يہ کس 

سوچا گھنٹہ بھر تک چلی جائے گی ليکن مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وه نہ گئی ۔ مجھے علم نہ تھا کہ ميری لڑکی ہے اور اس 
  کی مانحقيقت کو چھپا رہی ہے کہ کہيں يہ ميرے ہاتھوں قتل نہ ہو جائے ۔

  ہوئے کہا: ٓاخر کار ميں نے بيوی سے کہا: سچ بتأو يہ کس کی لڑکی ہے ؟ اس نے بات جاری رکھتے
بيوی نے جواب ديا : جب تم سفر پر چلے گئے تھے تو ميں اميد سے تھی بعد ميں يہ بيٹی پيدا ہوئی ۔ يہ تمہاری ہی بيٹی ہے ۔

گ جاتی اور کبھی ميں بيدار ہو جاتا۔ اس شخص نے مزيد کہا : ميں وه رات بڑی پريشانی کے عالم ميں گزاری کبھی ٓانکھ ل
صبح قريب تھی ، ميں بستر سے اٹھا ، لڑکی کے بستر کے پاس گيا وه اپنی ماں کے پاس سو رہی تھی ۔ ميں نے اسے بستر 

  سے نکا ال ، اسے جگايا ، اس سے کہا : ميرے ساتھ نخلستان کی طرف چلو۔
ھی يہاں تک کہ ہم نخلستان ميں پہنچ گئے ميں نے گڑھا کھودنااس نے بات جاری رکھی: وه ميرے پيچھے پيچھے چل رہی ت

شروع کيا وه ميری مدد کر رہی تھی ميرے ساتھ مل کر مٹی باہر پھينک رہی تھی گڑھا مکمل ہو گيا ميں نے اسے بغل کے 
  نيچے سے پکڑ کر اس گڑھے کے درميان دے مارا ۔

  اتنا سننا تھا کہ رسول هللا کی ٓانکھيں بھر ٓائيں
نے مزيدبتا يا : ميں نے اپنا باياں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا وه باہر نہ نکل سکے دائيں ہاتھ سے ميں اس پر مٹی ڈالنے اس

لگا اس نے بہت ہاتھ پأوں مارے ، بڑی مظلومہ فرماياد کی : وه کہتی تھی ابو جان ! ٓاپ مجھ سے يہ سلوک کيوں کر رہے 
  ہيں ؟

ڈال رہا تھا کہ کچھ مٹی ميری داڑھی پر ٓاپڑی بيٹی نے ہاتھا بڑھا يا اور ميرے چہرے سے  اس نے بتا يا : ميں اس پر مٹی
مٹی صاف کی ليکن ميں اسی قساوت اور سنگدلی سے اس کے منھ پر مٹی ڈالتا رہا يہاں تک کہ ميرے نالہ و فرياد کی ٓاخری

  ٓاواز تہہ خاک دم توڑ گئی۔
ميں سنی وه بہت دکھی اور پريشان تھے اپنی ٓانکھوں سے ٓانسو ں صاف کرتے رسول هللا (ص)نے داستان بڑے غم کے عالم 

  جارہے تھے
ٓاپ نے فرمايا : اگر رحمت خدا کو اس کے غضب پر سبقت نہ ہوتی تو ضروری تھا کہ جتنا جلدی ہوتا وه تجھ سے انتقام ليتا۔

2  
عد وه اسالم لے ٓايا تھا اس کے حاالت ميں لکھا قيس بن عاصم بنی تميم کے سرداروں ميں سے تھا ۔ظہور رسالت مآب کے ب

ہے کہ ايک روز وه رسول هللا کی خدمت ميں حاضر ہوا وه چاہتا تھا کہ جو سنگين بوجھ وه اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے 
پھر تا ہے اسے کچھ ہلکا کرے ۔اس نے رسول اکرم کی خدمت ميں عرض کيا :گزشتہ زمانے ميں بعض باپ ايسے بھی تھے

جنہوں نے جہالت کے باعث اپنی بے گناه بيٹيوں کو زنده در گور کر ديا تھا ميری بھی باره بيٹياں ہوئيں ميں نے سب کے 
ساتھ يہ گھنأونا سلوک کيا ليکن جب ميرے ہاں تير ہويں بيٹی ہوئی تو ميری بيوی نے اسے مخفی طورپر جنم ديا اس نے يہ 

ہے ۔ ليکن اسے چھپ چھپا کر اپنے قبيلوں والوں کے ہاں بھيج ديا اس وقت تو ميں  ظاہر کيا کيا کہ نو مود مرده پيدا ہوئی
  مطمئن ہو گيا ليکن بعد ميں مجھے اس ماجرا کا علم ہو گيا ميں نے اسے حاصل کيا اور اپنے ساتھ ايک جگہ لے گيا ۔

  ہ کی اور اسے زنده در گور کرديا۔اس نے بہت ٓا ه و زاری کی ، ميری منتيں کيں گر يہ و بکا کی مگرميں نے پر وا ه ن
  رسول هللا (ص)نے يہ واقعہ سنا تو بہت ناراحت ہو ئے۔ ٓاپ نے ٓانکھوں سے ٓانسوجاری تھے کہ ٓاپ نے فرمايا:

  من اليرحم اليرحم
  جو کسی پر رحم نہيں کھا تا اس پر رحم نہيں کيا جائے گا۔

  :اس کے بعد ٓاپ نے قيس کی طرف رخ کيا اور يوں گويا ہوئے 
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  تمہيں سخت دن در پيش ہے ۔
  قيس نے عرض کيا:

  ميں کيا عرض کروں اس گناه کابوجھ ميرے کندھے سے ہلکا ہو جائے ؟
  پيغمبر اکرم نے فرمايا:

  ۔3تونے جتنی بيٹيوں کو قتل کيا ہے اتنے ہی غالم ٓازادکر (شايد تيرے گناه کا بوجھ ہلکا ہو جائے ۔)
بن ناحيہ کے حاالت ميں لکھا ہے کہ وه حريت فکر رکھنے واال ايک شريف  نيز مشہو ر شاعر فرزدق کے دادا صعصعہ

 ٣۶٠انسان تھا ۔زمانہ جاہليت ميں وه لوگوں کی بہت سے بری عادات کے خالف جد و جہد کرتا تھا يہاں تک کہ اس نے 
اپ اپنی نو مولود بيٹی لڑکياں ان کے والدوں سے خريد کر انھيں موت سے نجات بخشی۔ ايک مر تبہ اس نے ديکھا کہ ايک ب

کو قتل کرنے کا مصمم اراده کر چکا ہے ۔ اس بچی کی نجات کے لئے اس نے اپنے سواری کا گھوڑا تک اور دو اونٹ اس 
  کے باپ کو دئے اور اس بچی کو نجات دالئی ۔

  پيغمبر اکرم نے فرمايا :
  ے ۔تونے بہت ہی بڑا کام انجام ديا ہے اور تيری جزا هللا کے ہاں محفوظ ہ

  فرزدق نے اپنے دادا کے اس کام پر فخر کرتے ہوئے کہا:
  ومناالذی منع الوائدات فاحيا الوئيد فلم توائد

اور وه شخص ہمارے خاندان ميں سے تھا جس نے بيٹيوں کو زنده دفن کرنے کے خالف قيام کيا۔ اس نے لڑکيوں کو ليا اور 
  4ديا۔انھيں زندگی عطا کی اور انھيں تہہ خاک دفن نہ ہونے 

ابھی ہم اس مسئلہ پر گفتگو تفصيلی کريں گے اور ديکھيں گے اسالم نے کس طرح ان تمام قباحتوں ، مظالم اور جرائم کو 
  ختم کرديا اور عورت کو ايک ايسا مقام بخشا کہ تاريخ ميں جس کی نظير نہيں ملتی ۔

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

  ۔۵۵ص ٢٠.۔تفسير فخرالدين رازی جلد 1
  ۔٢١۴ص  ٢الدھر جلد  ۔القرٓان يواکب2
  ۔۶٣٢۔جاہليت و اسالم صفحہ3
  ۔١٢۵ص ۵۔قاموس الرجال جلد4

  ۔عورت کے مقام کے احياء ميں اسالم کا کر دار ٣

۔عورت کے مقام کے احياء ميں اسالم کا کر دار :عورت کی تحقير و تذليل اور اس کی حيثيت کی تباہی زمانٔہ جاہليت کے ٣
زمانے کی سب سے زياده متمدن قوموں نکا بھی يہی حال تھا وه عورت کو ايک حقير وجود عربوں ہی ميں نہ تھی بلکہ اس 

سمجھتے تھے اس سے زياده ايک متاع بازارکا سلوک کرتے تھے نہ کہ انسان کاسا۔ البتہ دور جاہليت کے عربوں کے ہاں 
صرف مرد سے مربوط سمجھتے تھے عورت کی تذليل زياده تکليف ده اور زياده وحشت ناک تھی يہاں تک کہ وه نسب کو 

اور عورت کو تو قبل پيد ائش بچے کی پر ورش کے لئے ايک ظرف شمار کرتے تھے ۔ زمانہ جاہليت کے اس شعر سے 
  بھی ان کا يہ نظريہ ظاہر ہوتا ہے :۔

  بنو نا بنو ابنائنا و بناتنا بنوھن ابناء الرجال االباعد
  ں ۔ باقی رہے ہماری بيٹيوں کے بيٹے تو وه تو اور مردوں کے بيٹے ہيںہمارے بيٹے تو صرف ہمارے بيٹوں کے بيٹے ہي

ہم يہ بھی جانتے ہيں کہ وه عورت کے لئے حق ميراث کے قطعاً قائل نہ تھے اور تعداد ازدواج کے لئے بھی کسی حد و 
  الق ديديتے تھے ۔حدود کے قائل نہ تھے وه شادی اس ااسانی سے کرليتے جيسے پانی پيتے ہيں اور اسی ٓاسانی سے ط

اسالم نے ظہور کيا تو اس نے اس فضول اور بے ہوده روش کے خالف مختلف حوالوں اور طريقوں سے سخت جنگ کی ۔ 
اسالم نے خاص طور پر بيٹی کی پيدا ئش کو ننگ و عار سمجھنے کے خالف بہت جنگ کی ہے احاديِث اسالمی ميں کسی 

ی کی ٓابشاجاری ہوجانے سے تشبيہ دی گئی ہے ۔ رسول ِ اسالم خود اپنی بيٹی خاندان ميں بيٹی کسی پيدائش کو رحمت الہٰ 
بانوئے اسالم فاطمہ زہراسالم هللا عليھا کا اس قدر احترام کرتے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا ٓاپ اپنے اس قدر مقام و منزلت کے 

اپنی بيٹی فاطمہ(عليه السالم) سے ملنےہوتے ہوئے اپنی بيٹی کے ہاتھ چومتے ، کسی سفر سے واپس ٓاتے تو سب سے پہلے 
جاتے اور اس کے بر عکس جب کسی سفر کے لئے روانہ ہوتے تو ٓاخری گھر جس ميں خدا حافظ کہنے کے لئے آتے وه 

  فاطمہ (عليه السالم) کا ہی گھر ہوتا۔
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چانک ٓاپ نے اپنے اصحاب ايک حديث ميں ہے :جب رسول هللا کو خبر دی گئی کہ خد انے انھيں بيٹی عطا فرمائی ہے تو ا
کے چہروں کی طرف ديکھا ان کے چہروں کی طرف ديکھا ان کے چہروں پر افسوس کے ٓاثار نماياں تھے (گويا زمانہ 

  جاہليت کی رسموں کے کچھ ٓاثار ابھی ان کے دماغوں ميں باقی تھے ) ۔
  رسول هللا نے فوراً فرمايا:۔

  مالکم ؟
  وجلريحانة اشمھا، و رزقھا علی هللا عز

تمہيں کيا ہوا ؟هللا نے مجھے ايک مہکتا ہوا پھول ديا ہے جس کی خوشبو سونگھوں گا (رہی بات اس کی روزی ی تو) اس کا
  1رزق خدا کے ذمہ ہے ۔

  ايک اور حديث ميں پيغمبر اکرم (ص) سے مروی ہے ، ٓاپ نے فرمايا:
  نعم الولد البنات ،ملطفات، مھزات، موانسات مفليات۔

  2ھی ہوتی ہے ، وه محبت کرنے والی ، مددگار ۔مونس و غمخوار اور پاک وپاک کننده ہوتی ہے ۔بيٹی کتنی اچ
  ايک اور حديث ميں ہے کہ رسول هللا نے فرمايا :

من دخل السوق فاشتری تحفة فحملھا الٰی عيالہ کان کھامل الصدقة الٰی قوم محاويج وليبدء باالناث قبل الذکور، فانہ من فسرح 
  ما اعتق رقبة من ولد اسٰمعيل ۔ابنتہ فکان

جو شخص بازار جائے اور اپنے گھر والوں کے لئے کوئی تحفہ خريدے وه اس شخص کی طرح ہے جو حاجتمندوں کی مدد 
کرے ( اسے اس شخص کی سی جزا ملے گی ) اور جب گھر ٓاکر اسے بانٹنے لگے تو سب سے پہلے بيٹيوں کو دے کيونک

  3ے ايسے ہے گويا اس نے اوالِد اسماعيل ميں سے کسی غالم کو ٓازاد کيا ہے ۔جو شخص اپنی بيٹی کو خوش کر
در حقيقت عورت کو اسالم نے جو احترام عطاکيا ہے اسی کے سبب اسے معاشرے ميں ٓازادی نصيب ہوئی اور اس کے 

  سبب عورتوں کی غالمی کا دور ختم ہوا۔
تعلقہ ٓايات کی تفسير ميں بيان کی جائيں کی ليکن اس حقيقت کو اس سلسلے ميں اور بھی بہت سی کہنے کی باتيں ہيں جو م

يہاں نظر انداز نہيں کيا جاسکتا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب بھی اسالمی معاشروں ميں دور جاہليت کے ٓاثار باقی ہيں 
ائش پر افسرده اور پريشان۔ اب بھی ايسے گھرانوں نے کمی نہيں جو لڑکے کی پيدا ئش پر تو خوش ہوتے ہيں ليکن لڑکی پيد

  ہوجاتے ہيں يا کم از کم لڑکے کی پيدائش کو لڑکی کی پيدائش پر ترجيح ديتے ہيں ۔
البتہ ہو سکتا ہے معاشرے ميں عورتوں کی کيفيت کے حوالے سے خاص قسم کے اقتصادی اور معاشرتی حاالت ايسی غلط 

انوں کو چاہئيے کہ ايسے طرز فکر کو ختم کرنے کی جد و عادات ورسوم کا باعث ہوں ليکن کچھ بھی ہو تمام سچے مسلم
جہد کريں اور اس فکر کی معاشرتی اور اقتصادی بنيادوں کو اکھاڑ پھينکيں کيونکہ اسالم يہ بات پسند نہيں کرتا کہ چوده 

يت کا ٓاغاز ہو صديوں بعد اس کے پيروکار دوِر جاہليت کے افکار و نظر يات کی طرف پلٹ جائيں ۔ اور ايک نئے دور جاہل
  جائے ۔

حالت تو يہ ہے کہ مغرب کے معاشرے ميں بھی جہاں کے بارے ميں خيال کيا جاتا ہے کہ عورت کے لئے اعلٰی مقام کے 
قائل ہيں عملی طور پر اسے اس قدر ذليل کيا گيا ہے کہ اس کی حيثيت ايک بے قيمت گڑيا ، ٓاتش ِ شہوت کو خاموش کرے 

  ٣ے لئے ايک اشتہار سے زياده نہيں رہی۔ والے وجود يا مال اسباب ک
ھئکو لکھی جارہی ہے ہيں کہ جو بانوئے اسالم ١۴٠١جمادی الثانيہ  ٢٠۔يہ بات جاذب نظر ہے کہ اتفاق سے يہ سطور ٣

قرارد يا “ يوم خواتين ”حضرت فاطمہ هللا عليھا کا روز والدت ہے اور اسی دن کو اسالمی جمہوريہ ايران کی طرف سے 
  گيا ہے ۔

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

  ۔١٠٢ص١۵. وسائل الشيعہ جلد 1
  ۔١٠٠صفحہ  ١۵۔وسائل الشيعہ جلد2
 ۔۵۴. ۔مکارم االخالق ص 3
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  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   64 - 61سوره نحل/ آيه 
  

ُرھُْم ٕاِلَی ٔاََجٍل ُمَسمًّ ۶١ ی فَإَِذا َجاَء ٔاََجلُھُْم الَيَْستَأِْخُروَن َساَعةً ۔ َولَْو يَُؤاِخُذ هللاُ النَّاَس بِظُْلِمِھْم َما تََرَک َعلَْيھَا ِمْن َدابٍَّة َولَِکْن يَُؤخِّ
  َوالَيَْستَْقِدُموَن۔

ِ َما يَْکَرھُوَن َوتَصِ ۶٢ َّ ِ   ُف ٔاَْلِسنَتُھُْم اْلَکِذَب ٔاَنَّ لَھُْم اْلُحْسنَی الََجَرَم ٔاَنَّ لَھُْم النَّاَر َؤاَنَّھُْم ُمْفَرطُوَن ۔۔ َويَْجَعلُوَن 
ِ لَقَْد ٔاَْرَسْلنَا ٕاِلَی ٔاَُمٍم ِمْن قَْبلَِک فََزيََّن لَھُْم الشَّْيطَاُن ٔاَْعَمالَھُْم فَھَُو َولِيُّھُْم الْ ۶٣   َعَذاٌب ٔاَلِيٌم ۔ يَْوَم َولَھُمْ ۔ تَا
  ِمنُوَن ۔۔ َوَما ٔاَنَزْلنَا َعلَْيَک اْلِکتَاَب ٕاِالَّ لِتُبَيَِّن لَھُْم الَِّذی اْختَلَفُوا فِيِہ َوھًُدی َوَرْحَمةً لِقَْوٍم يُؤْ ۶۴

  ترجمہ
  
نہ رہے ليکن وه ايک  ۔ اور اگر هللا لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے سزا دے تو مشيت ِ زمين پر چلنے واال کوئی باقی۶١

عرصے تک انھيں مٔوخر کر ديتا ہے البتہ جب ان کی اجل ٓاپہنچی ہے تو پھر وه نہ ساعت بھر تا خير کرتے ہيں او رنہ 
  گھڑی بر تقديم کرتے ہيں ۔

يں ۔وه خدا کے لئے وه کچھ قرار ديتے ہيں کہ جسے خود ناپسند کرتے ہيں ( يعنی بيٹياں) اس کے باوجود جھوٹ بولتے ہ۶٢
  کہ ان کا انجام نيک ہے ، ناچار ان کے لئے ٓاگ ہے اور وه ( ٓاتش جہنم کی طرف)پيش قدمی کرنے والے ہيں ۔

۔ بخدا تجھ سے پہلے ہم نے امتوں کی طرف نبی بھيجے ليکن شيطان نے (ان امتوں کو) ان کے اعمال انھيں سجا بنا کر ۶٣
  ناک عذاب ہے ۔دکھائے اور ٓاجوہی ان کا ولی ہے اور ان کے لئے درد

۔ہم نے قرٓان تجھ پر ناز ل نہيں کيا مگر اس لئے کہ جس امر ميں وه اختالف کرتے ہيں تو ان سے بيان کردے اور يہ ان ۶۴
  کے لئے ہدايت و رحمت ہے جو لوگ ايمان رکھتے ہيں ۔

  تفسير 

  خد افوراً سزا کيوں نہيں ديتا؟ 
رائم اور قبيح بدعتوں کا ذکر ہے ان ميں بتا يا گيا ہے کہ وه اپنی بيٹيوں کوگذشتہ ٓايات ميں مشرکين ِ عرب کے وحشت ناک ج

زنده در گور کر ديتے تھے ۔ہو سکتا ہے اس مو قع پر بعض ذہنوں ميں يہ سوال ابھرے کہ ايسے ظالمانہ اقدامات پر خدا 
  تعالٰی فوراًعذاب کيوں نہيں کرتا؟

ہے : اگر خدا لوگوں کو ان کے ظلم و گناه پر سزا دے تو سطح زمين پر  زير نظر ٓايت اس سوال کا جواب ديتے ہوئے کہتی
  کوئی حرکت کرنے واال باقی نہ رہے (

  ١( َولَْو يَُؤاِخُذ هللاُ النَّاَس بِظُْلِمِھْم َما تََرَک َعلَْيھَا ِمْن َدابٍَّة ) ۔
کے قرينوں سے انسانوں کے لئے “ لمھم علٰی ظ”ہر قسم کے زنده اور متحرک موجود کو کہتے ہيں يہاں ممکن ہے “ دابة”

  کنايہ ہو يعنی اگر خد ا انسانوں کا ان ظلم کی وجہ سے مواخذه کرے تو کوئی انسان سطح زمين پر باقی نہ رہے ۔
يہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد زمين پر تمام حرکت کرنے والے اور چلنے پھر نے والے ہوں کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ 

  والے جانور معموالً انسان کے لئے پيد اکئے گئے ہيں جيسا کہ قرٓان کہتا ہے : زمين پر چلنے
 ً   ھو الذی خلق لکم ما فی االض جميعا

  )٢٩هللا وه ہے کہ جس نے جو کچھ زمين ميں ہے سب تمہارے لئے پيدا کيا ہے ۔ (بقره
فلسفہ بھی ختم ہو جائے گا ، اس لئے ان  لٰہذا جب انسان ختم ہو جائيں تو دوسرے چلنے پھرنے والے جانداروں کے وجود کا

  کی نسل بھی منقطع ہو جائے گی۔
اس مقام پر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ اگر ٓايت کے مفہوم کی عمويت اور وسعت کو ديکھا جائے تو اس کا نتيجہ يہ ہو گا کہ 
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ہے اور اگر فوری سزا نافذ ہو تو زمين پر بسنے والے تمام انسان ظالم ہيں اور ہر شخص کسی نہ کسی ظلم کا مرتکب ہوا 
کسی کا دامن نہيں بچے گا حاالنکہ ہم جانتے ہينکہ نہ صرف انبياء و مر سلين اس زمين پر موجود رہے ہيں کہ جو معصوم 
ہيں اور اس ظلم کے مصداق نہيں ہيں بلکہ ہر زمانے ميں ايسے نيک پاک اور سچے مجاہد رہے ہيں کہ جن کی نيکياں يقينا 

  ٹی برائيوں سے زياده ہوتی ہيں اور جو ہر گز ايسی سزا کے مستحق نہيں ہوتے کہ جو نابود کردے ۔ ان کی چھو
  اس سوال کو جواب يوں ديا جا سکتا ہے

  ٓايت کا حکم نوعی ہے نہ عمومی کہ جو سب کے لئے ہو ۔
  ے اکثر سنا ہے :اسے بيانات کی مثاليں عربی ادب ميں اور ديگر زبانوں ميں موجود ہيں يہ مشہور شعر ہم ن

  گر حکم شود مست گيرند در شھر ہر ٓانچہ ہست گيرند
  اگر حکم ہو کہ جو بھی نشے ميں ہو اسے پکڑ ليا جائے تو شہر ميں کوئی بھی گرفتاری سے نہ بچ سکے ۔

  اسی طرح ايک اور شاعر کہتا ہے :
  تگفت بايد حد زندہشيار، مرد مست را گفت ہشياری بيار ، اينجا کسی ہشيار نيس

اس نے کہا ہے جو ہوش ميں ہے وه اس مست شخص پر حد جاری کرے تو جواب مال کہ پہلے کسی باہوش کو لے ٓأو 
  کيونکہ يہاں تو کوئی ہوش ميں نہيں ہے ۔

  ہے ، اس ميں ارشاد الٰہی ہے : ٣٢اس استثناء کی شاہد سورٔه فاطر کی ٓايہ 
م لنفسہ و منھم مقتصد و منھم سابق بالخيرات باذن هللا ٰذلک ھو الفضل ثم اورثناالکتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنھم ظال

  الکبيره۔
پھر ہم نے اپنے بندوں ميں سے جھيں چن ليا انھيں کتاب کا وارث بنايا اور انسانوں ميں تين طرح کے لوگ ہيں ايک وه 

و اذن الٰہی سے نيکيوں کی طرف جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کيا، دوسرے وه جو درميانے سے ہيں اور تيسرے وه کہ ج
  سبقت کرنے والے ہيں اور يہ بڑے فضل کی بات ہے ۔ 

يہ بات يقينی ہے کہ زير بحث ٓايت ميں جس عذاب کا ذکر ہے وه سورٔه فاطر کی مذکوره ٓايت کے بيان کر ده پہلے گروه کے 
انداز ميں عموميت کوئی قابل تعجب با ت  لئے ہے اور ايسے لوگوں ککی چونکہ معاشروں ميں کثرت ہوتی ہے لٰہذا ٓايت کے

  نہيں ہے ۔
ہم نے جو کچھ کہا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ يہ ٓايت انبياء کی عصمت کی نفی پر ہر گز داللت نہيں کرتی اور 

  جنھوں نے يہ خيال کيا ہے انھوں نے قرٓان کی ديگر ٓايات اور کالم ميں موجودقرائن کی طرف توجہ نہيں کی۔
بعد قرٓان کہتا ہے : خدا سب ظالموں کو مہلت ديتا ہے اور اجل مسمٰی ( ايک معين زمانے ) تک ان کی موت کو اس کے 

ُرھُْم ٕاِلَی ٔاََجٍل ُمَسّمًی) ۔   مٔوخر کرديتا ہے (َولَِکْن يَُؤخِّ
لُھُْم الَيَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوالَيَْستَْقِدُموَن) ليکن جب ان کی اجل ٓاپہنچتی ہے تو ھر گھڑی بھر کی تاخير ہوہے نہ تقديم ( فَإَِذا َجاَء ٔاَجَ 

  ۔
  بلکہ ٹھيک اسی لمحے موٹ انھيں دامن گير ہوجاتی ہے اور لحظہ کے لئے بھی آگے پيچھے نہيں ہوتی ۔

  اجل مسمٰی کيا ہے ؟
ر ٓايات کہ جن ميں سوره کے مفہوم کے بارے ميں ميں مفسرين کی مختلف ٓاراء ہيں البتہ قرٓان حکيم کی ديگ“ اجل مسمٰی ”

شامل ہيں ، پر نظر رکھی جائے تو اس سے مراد موت کا ٓانا ہی ہے يعنی خد/  ٣۴اور سورٔه اعراف کی ٓايہ / ٢انعام کی ٓايت 
ابدنوں کو ان کی عمر کے ٓاخر تک اتمام حجت کے لئے مہلت ديتا ہے کہ شايد ظالم اپنی اصالح کی فکر کريں اور اپنے 

ديد نظر کريں اور خدا ، حق اور عدالت کی طرف پلٹ ٓائيں ، جب مہلت يہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو موت کا طرز عمل پر تج
  حکم جاری ہو جاتا ہے اور موت کے اسی لمحے سے سزا اورعذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ۔

ص  ۶ہ) اور جلد اردو ترجم( ١٣٣ص  ۵کے بارے ميں مزيد وضاحت کے لئے تفسير نمونہ کی جلد “ اجل مسمیٰ ”
  اردو ترجمہ )کی طرف رجوع کريں۔(١۴٢

  
اگلی ٓايت ميں قرٓان ايک مرتبہ بھی زمانہ جاہليت کے عرب کی بری رسموں کی مذمت کرتا ہے قبل ازيں بتا يا جاچکا ہے کہ

طرف تو وه وه خود بيٹيوں سے نفرت کرتے تھے جبکہ فرشتوں کو خدا کی بيٹياں قرار ديتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے : ايک 
ِ َما يَْکَرھُوَن ) ۔ َّ ِ   خود اپنے لئے بيٹيوں کو ناپسند کرتے ہيں ليکن دوسری طرف خدا کے لئے قائل ہيں ( َويَْجَعلُوَن 

  ميں ہے ؛ ٢٢يہ عجيب و غريب تناقض اور تضاد ہے سورهٔ  نجم کی ٓايہ 
  يہ ايک انتہائی ناپسند ديده تقسيم ہے ۔
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اس کا مطلب ہے کہ بيٹيان اچھی چيز ہيں تو پھر تم کيوں بيٹياں پيدا ہونے پر پريشان ہوجاتے ہو  فرشتے خدا کی بيٹياں ہيں تو
  اور اگر يہ بری چيز ہے تو پھر خدا کے لئے اس کے قائل کيوں ہوتے ہو؟

نَتُھُْم اْلَکِذَب ٔاَنَّ اس کے باوجود ان کا غلط دعوٰی ہے کہ ان کا انجام نيک ہے اور جزائے خير انہی کے لئے ہے ( َوتَِصُف ٔاَْلسِ 
  لَھُْم اْلُحْسنَی) ۔

کس عمل کی وجہ سے وه ايسی جزا کی توقع رکھتے ہيں کيا معصوم ، بے گناه بے چاری بيٹيوں کو زنده در گور کرنے پر 
  يا پر وردگار کی ساحِت مقدس پر افتراء باندھنے پر؟

بہت اچھا ۔يہاں بہترين جزا يا بہترين انجام کے معنی ميں ٓايا کا مونث ہے اس کا معنی نہايت عمده ، “احسن“ ”حسنٰی ” لفظ 
ہے جس کی يہ مغرور اور گمراه قوم اپنے تمام تر جرائم کے باوجود قائل تھی ۔ اس صورت ميں يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ 

 تيں کيوں کرتے تھے ۔زمانہ جاہليت کے عرب تو معاد اور قيامت پر اعتقاد نہيں رکھتے تھے اس کے باوجود اس قسم کی با
اس سلسلے ميں توجہ رہے کہ وه سب سے سب مطلقاً معاد کے منکر نہيں تھے بلکہ معاد ِ جسمانی کا انکار کرتے تھے 

انھيں اس بات سے انکار تھا کہ انسان کو پھر سے مادی زندگی دی جائے گی وه اس بات پر تعجب کرتے تھے عالوه ازيں 
کے طور پر ہو يعنی وه کہتے تھے :يابالفرض دوسرا جہاں ہو تو ہميں وہاں بہترين جزا “ ہقضيہ شرطي” ممکن ہے يہ تعبير 

  ملے گی۔
بہت سے ظالم و جابر ، منحرف اور ہٹ دھرم افراد کی يہی طرز فکر ہے کہ خد اسے دور ہو نے کے باوجود وه اپنے ٓاپ 

  ہيں ۔ کو خدا سے بہت نزديک سمجھتے ہيں اور انتہائی مضحکہ خيز دعوے کرتے
يعنی بيٹے مراد ہيں کيونکہ وه بيٹيوں کو برا “ نعمت حسنیٰ ” سے “ حسنیٰ ”بعض مفسرين نے يہ احتمال بھی ظاہر کيا ہے کہ

  اور منحوس سمجھتے تھے ليکن بيٹوں کو اچھا اور اعلٰی نعمت جانتے تھے ۔
: نا چار ان کے لئے جہنم کی ٓاگ ہے (  ليکن پہلی تفسير زياده صحيح معلوم ہوتی ہے اسی لئے بال فاصلہ فرمايا گيا ہے

ں الََجَرَم ٔاَنَّ لَھُْم النَّاَر ) ۔يعنی نہ صرف يہ کہ ان کی عاقبت بخير نہيں بلکہ ان کا انجام کار جہنم کی ٓاگ کے عالوه کچھ نہي
  اور وه اسی ٓاگ کی طرف پيش قدمی کرنے والے ہيں ۔ (َؤاَنَّھُْم ُمْفَرطُوَن ) ۔

  کے ماده سے ٓاگے بڑھنے کے معنی ميں ہے ۔“)فقط”بر وززن“ ( فرط“ ”مفرط”
ہو سکتا ہے زمانہ جاہليت کے عربوں کی داستان سن کر بعض يہ سوال کريں کہ کسيے ممکن ہے کہ انسان اپنے جگر گوشہ

تجھ سے پہلے کو اس بر بريّت کے ساتھ مٹی ميں زنده گاڑ دے ۔ اس سلسلے ميں اگلی ٓايت ميں فرمای اگيا ہے : بخدا ہم نے 
لَ  ِ لَقَْد ٔاَْرَسْلنَا ٕاِ یامتوں کی طرف نبی بھيجے ليکن شيطان نے ان امتوں کے اعمال انھيں بہت بنا سنوار کر پيش کئے تھے ( تَا

  ٔاَُمٍم ِمْن قَْبلَِک فََزيََّن لَھُْم الشَّْيطَاُن ٔاَْعَمالَھُْم) ۔
ح ترين اور بد ترين جرائم کو بھی بعض اوقات انسان کے سامنے بہت جی ہاں شيطان اپنے وسوسوں ميں تنا ماہر ہے کہ قبي

خوبصورت بنا کر پيش کرديتا ہے اور اسے باعث ِ فخر سمجھنے لگتا ہے جيسا کہ دوِر جاہليت کے عرب اپنی بيٹيوں کو 
قبيلے کی عز ت و زنده د رگور کرنے کو پانے لئے سندافتخار جانتے تھے وه اسے غيرت مندی کا مظاہره قرار ديتے اور 

  ٓابرو کی حفاظت کے نام پر اس فعل کی تعريف کرتے ۔
  بيٹی کو زنده گاڑ دينے واال باپ کہتا :

  ميں نے اپنی بيٹی کو اپنے ہاتھوں سے زير خاک دفن کرديا ہے تاکہ کل کو وه کسی جنگ ميں دشمن کے ہاتھ نہ لگے۔
بعد ايسے پر فريب ہو جائيں تو باقی کاموں کی حالت کيا ہو  ظاہر ہے جہاں ايسے شرمناک ترين اعمال شيطانی تزئين کے

  گی۔
ٓاج بھی شيطانی تزئين کے ايسے نمونے بہت سے افراد کے اعمال ميں نظر ٓاتے ہيں ۔ ٓاج بھی چوری ، غارت گری، تجاوز 

  اور جرم کو مختلف پر فريب نام دئے جاتے ہيں ۔
ن بھبی ان گزشتہ امتوں کے انحرافی طرز عمل کو جاری رکھے ہوئے اس کے بعد فرمايا گيا ہے کہ دوِر حاضر کے مشرکي

  ہيں ۔
شيطان نے جن کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پيش کيا تھا ٓاج بھی شيطان ان کا ولی ، راہنما اور سر پرست ہے ( فَھَُو َولِيُّھُْم

اٰلہی ان کے انتظار ميں ہے ( اْليَْوَم َولَھُْم َعَذاٌب  ) ۔اور يہ اسی کی راہنمائی ميں قدم اٹھاتے ہيں ۔ اسی بناء پر دردناک عذابِ 
  ٔاَلِيٌم ) ۔

ٓاج شيطان ان کا ولی و سر پرست ہے ) اس جملے کی مفسرين مختلف پيرائے ميں تفسير کی ہے ۔ شايد “( فَھَُو َولِيُّھُْم اْليَْوَم ”
جاہليت کے مشرکين عرب کی کيفيت واضح کر ان ميں سے زياده واضح وہی ہے جو ہم کہہ چکے ہيں ۔ يعنی يہ جملہ دور 

رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ انھوں نے بھی گزشتہ منحرف امتوں کے طرز عمل کی پيروی کی اور شيطان ان کا سر پرست 
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  ہے جيسے وه گزشتہ گمراہوں کا سر پرست تھا۔
معنٰی کے لحاظ سے فرق ہو پہلی ضمير  کی ضمير ميں“ وليھم” اور “ اعمالھم ”ا۔ليکن اس تفسير کا الزمی مطلب يہ ہے کہ 

گذشتہ امتوں کے لئے ہو اور دوسری رسول هللا کے زمانے کے مشر کين کی طرف اشاره کرتی ہو ۔ اس مشکل کو حل 
  کرنے کے لئے يہ جملہ مقدر مانا جا سکتا ہے ۔ ھٔو الء يتبعون االمم الماضية ( غور کيجئے گا )

ہ ہو کہ ابھی تک گزشتہ منحرف امتوں کے کچھ لوگ موجود ہيں اور وه اپنے انحرافیيہ اھتمال بھی ہے کہ اس سے مراد کي
  طريقے کو جاری رکھے ہوئے ہيں اور ششيطان ٓاج بھی پہلے کی طرح ان کا سر پرست ہے ۔

  
يں اپنی خود زير بحث ٓاخری ٓايت ميں بعثت ِ انبياء کا مقصد بيان کيا گيا ہے کہ تاکہ واضح ہو جائے کہ اگر قوميں اور ملت

غرضيوں اور غلط طور طريقوں کو چھوڑ کر رہبری ِ انبياء سے وابستہ ہو جائيں تو ايسے خرافات ، اختالفات اور عملی 
تضادات ختم ہو جائيں ۔ ارشاد ہو تا ہے : ہم نے قرٓان تجھ پر صرف اس لئے نازل کيا ہے کہ وه جس امر ميں اختالف 

  ا ٔاَنَزْلنَا َعلَْيَک اْلِکتَاَب ٕاِالَّ لِتُبَيَِّن لَھُْم الَِّذی اْختَلَفُوا فِيِہ ) ۔رکھتے ہيں تو اسے واضح کردے ( َومَ 
  اور يہ قرٓان ان لوگوں کے لئے باعِث ہدايت و رحمت ہے جو ايمان رکھتے ہيں (َوھًُدی َوَرْحَمةً لِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن ) ۔

اور شيطان صفت لوگوں کے پہنائے ہوئے پر فريب پر دے شيطانی وسوسے ان کے دلوں سے نکال ديتا ہے نفس اماره 
حقائق کے چہرے سے ہٹا ديتا ہے ۔ پس پرده خرافات و جرائم کو واضح کرديتا ہے خود غر ضيوں نے جو اختالفات پيداکر 

  ديتا ہے ۔ دئے ہوتے ہيں انھيں ختم کر ديتا ہے ۔ بربر يتوں کا خاتمہ کرديتا ہے اور ہر طرف ہدايت و رحمت کا نور پھيال
..............  

کی طرف لوٹتی ہے ۔ اگر چہ پہلے اس کا ذکر نہيں ٓايا اور يہ مطلب کی وضاحت کے لئے ہے اس کی “ ارض “” کی ضمير “ عليھا”۔١
  نظير عربی ادب ميں اور ديگر زبانوں کے ادب ميں بہت ملتی ہے ۔

   67 - 65سوره نحل/ آيه 

  َماِء َماًء فَٔاَْحيَا بِِہ ااْلَْٔرَض بَْعَد َمْوتِھَا ٕاِنَّ فِی َذلَِک آلَيَةً لِقَْوٍم يَْسَمُعوَن ۔۔ َوهللاُ ٔاَنَزَل ِمْن السَّ ۶۵
ا فِی بُطُونِِہ ِمْن بَْيِن فَْرٍث َوَدٍم لَبَنًا َخالًِصا سَ ۶۶ اِربِيَن ۔۔ َوٕاِنَّ لَُکْم فِی ااْلَْٔنَعاِم لَِعْبَرةً نُْسقِيُکْم ِممَّ   ائًِغا لِلشَّ
   يَْعقِلُوَن۔۔ َوِمْن ثََمَراِت النَِّخيِل َوااْلَْٔعنَاِب تَتَِّخُذوَن ِمْنہُ َسَکًرا َوِرْزقًا َحَسنًا ٕاِنَّ ِفی َذلَِک آلَيَةً لِقَْومٍ ۶٧

  ترجمہ
  
۔ هللا نے ٓاسمان سے پانی نازل کيا اوراور جب زمين مرده ہو چکی تھی اسے پھر سے حيات بخشی اس ميں اس قوم کے ۶۵

  لئے واضح نشانی ہے جو سننے والے کان رکھتی ہے ۔
۔اور چوپايوں کے وجود ميں تمہارے لئے عبرت( کے درس)ہيں ۔ ان کے شکم کے اندر سے ہم تمہارے پينے کے لئے ۶۶

  ہضم شده غذا اور خون ميں سے خالص اور پسند يده دودھ فراہم کرتے ہيں ۔
راب(ناپاک) اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو۔ اس ميں عقل و دانائی ۔ کھجور اور انگور کے درختوں کے ميووں سے ش۶٧

  سے کام لينے والی قوم کے لئے روشن نشانی ہے ۔

  پانی ، پھل اور حيوانات 
قرٓان ايک مرتبہ پھر پر وردگار کی گونا گوں نعمتوں کا تذکره کرتا ہے يہ در اصل توحيد اور خدا شناسی کے لئے ايک تاکيد

ہی معاد کی طرف اشاره ہے ۔ نيز نعمتوں کا تذکره بندوں کے احساس ِ تشکر کو بيدار کرنے کے لئے بھی  بھی ہے اور ساتھ
ہے اس طرح انھيں زياده قرب ِ الٰہی کے حصول کی طرف مائل کياگيا ہے ان تينوں پہلؤوں پر نظر رکھی جائے تو ان ٓايات 

  کا گذشتہ ٓايا ت سے تعلق واضح ہو جاتا ہے ۔
گذشتہ ٓايات ميں سے ٓاخری ٓايت قرٓان کے نزول کے بارے ميں تھی ۔ وه ٓايات کہ روح ِ انسانی کے لئے حيات دوسری طرف 

بخش ہيں اور زير نظر پہلی ٓايت ٓاسمان سے بارش کے نزول کے بارے ميں ہے ۔ اور بارش جسِم انسانی کے لئے حيات 
  بخش ہے ۔

اور اس طرح زمين کو جو مرده ہو چکی تھی اسے حياِت تازه بخشی( َوهللاُ  ارشاد ہوتا ہے :خدا نے ٓاسمان سے پانی نازل کيا
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َماِء َماًء فَٔاْحيَا بِِہ ااْلَْٔرَض بَْعَد َمْوتِھَا ) ۔   ٔانَزَل ِمْن السَّ
قَْوٍم اس امر ميں ان کے لئے عظمت ِ الٰہی کی واضح نشانی ہے کہ جو سننے والے کان رکھتے ہيں (ٕاِنَّ ِفی َذلَِک آلَيَةً لِ 

  يَْسَمُعوَن ) ۔
ٓاسمان سے بارش برسنے سے زمين کو جو حيات ِ نو ملتی ہے اس کا ذکر قرٓان کی بہت سی ٓايات ميں ٓايا ہے ۔ بعض اوقات 
خشک سالی زمين کو اس طرح سے خشک، سالی زمين کو اس طرح سے خشک ، خاموش اور بے روح کرديتی ہے کہ وه 

ہے يہاں تک کہ کسی کو يقين نہيں ٓاتا کہ کبھی اس زمين پر بھی سر سبز کھيتياں لہراتی  بالکل بے کار اور بنجر ہو جاتی
رہی ہيں يا ٓائنده کبھی اس دکھ سے کوئی زندگی جنم لے گی ليکن چند پے در پے باريشيں ہوتی ہيں اور پھر سورج کی حيات

بيدار ہو گيا ہے يا زياده صحيح الفاظ ميں کوئی  بخش شعاعيں اس ميں حرکت پيد اکرديتی ہيں گويا کوئی سورہاتھا اور اب
مرده تھا کہ جس ميں بارش کے دم ِ مسيحائی سے زندگی لوٹ ٓاتی ہے اس ميں طرح طرح کے پھل پھول اگنے لگتے ہيں ۔ 

سبز ے لہلہانہ شروع کر ديتے ہيں ۔ حشرات االرض اس پر رينگنے لگتے ہيں ۔ پرندے اس ميں چہچہانے لگتے ہيں اور 
  ور پھر سے اس کا رخ کرنے لگتے ہيں اور اس طرح زمرمٔہ حيات پھر سے گونج اٹھتا ہے ۔جان

مختصر يہ کہ وه زمين جو پہلے مرده خاموش تھی اس ميں ايسا غلغلہ جاگ اٹھتا ہے کہ انسان مبہوت ہو کر ره جاتا ہے اور 
عظمت کی نشانی بھی ہے او رمعاد و قيامت کے  حقيقت يہ ہے کہ يہ عالم ِ ٓافرينش کا ايک شاہکار ہے يہ خالق کی قدرت و

امکان کی دليل بھی ہے اس سے کھلتا ہے کہ مردے کس طرح دوباره لباس ِ حيات زيب تن کرتے ہيں يہ خدا کی نعمتوں ميں 
سے ايک عظيم نعمت بھی ہے خصوصاً بارش ايک ايسی نعمت ہے کہ جس کے حصول کے لئے بندے کچھ زحمت نہيں 

  کرتے۔
جو پہال رکن حيات ہے اس کے ذکر کے بعد چوپايوں کے وجود کی نعمت کی طرف اشاره ہے اس سلسلے ميں پانی کہ 

خصوصيت سے دودھ کا تذکره ہے کہ جو انتہائی مفيد غذائی عنصر ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : اور چوپايوں کے وجود ميں 
  ْنَعاِم لَِعْبَرةً) ۔تمہارے لئے ايک بہت بڑا درِس عبرت ہے ( َوٕاِنَّ لَُکْم فِی ااْلَٔ 

اس سے بڑھ کر عبرت کی بات کيا ہو گی کہ ہم تمہيں ان جانوروں کے شکم ميں ہضم شده غذا اور خون کے درميان ميں 
ا ِفی بُطُونِِہ ِمْن بَْيِن فَْرٍث َوَدٍم لَبَنًا  ا َسائًِغا َخالِصً سے تمہارے پينے کے لئے خالص اور عمده دودھ فراہم کرتے ہيں ( نُْسقِيُکْم ِممَّ

اِربِيَن ) ۔   لِلشَّ
لغت ميں اس ہضم شده غذا کے معنی ميں ہے کہ جو معدے کے اندر ہو اور جب وه انتڑيوں تک پہنچتا ہے تو اس کا“ فرث” 

گوبر)کہتے “ ( روث” حياتی ماده بد ن ميں جذب ہو جاتا ہے اور اس کا پھوک اور فضلہ باہر نکل جاتا ہے اس فضلے کو 
  ہيں ۔
تے ہيں کہ شکر کا کچھ مواد اور اسی طرح پانی وغيره کی کچھ مقدار معدے کی ديواروں کے ذريعے بدن ميں جذب ہم جان

ہو جاتی ہے اور اس کا ايک اہم حصہ ہضم شده غذا کی صورت ميں انتڑيوں کی طرف منتقل ہو کر خون ميں داخل ہو جاتا 
جود خا ص غدودوں سے نکلتا ہے اور اس کا اصلی مواد خون او ہے ۔ نيز ہم يہ بھی جاتے ہيں کہ دودھ پستان کے اندر مو

رچربی ساز غدودوں سے ليا جاتا ہے ، اس طرح يہ سفيد رنگ ، صاف ستھرا اور خالص ماده ، يہ قوت بخش اور عمده غذا 
يہ ايک ہضم شده غذأوں کے دمريان سے کہ جو فضلہ سے مخلوط ہيں اور خون کے بيچوں بيچ سے حاصل ہوتا ہے واقعاً 

عجيب و غريب چيز ہے ۔ سر چشمہ اس طرح سے ٓالوده اور تنفر ٓاميز ليکن ماحصل خالص ، خوبصورت ، دل انگيز اور 
  عمده دودھ ۔

جانوروں اور ان کے دودھ کے ذکر کے بعد کچھ نباتات کی نعمت کا تذکره ہے ارشاد ہوتا ہے : هللا نے تمہيں کھجور اور 
ذا عطا کی ہے کبھی تم اسے نقصان ده شکل ميں ڈھال ليتے ہو اور ا س سے شراب بناتےانگور کی صورت ميں پر برکت غ

  ْزقًا َحَسنًا ) ۔ہو اور کبھی اس سے پاک و پاکيزه رزق حاصل کرتے ہو۔( َوِمْن ثََمَراِت النَِّخيِل َوااْلَْٔعنَاِب تَتَِّخُذوَن ِمْنہُ َسَکًرا َورِ 
  ر کی ايک نشانی ہے جو عقل و خرد رکھتے ہيں (ٕاِنَّ فِی َذلَِک آلَيَةً لِقَْوٍم يَْعقِلُوَن) ۔اس امر ميں اس کے لئے قدرت پر ور دگا

کے اگر چہ لغت ميں مختلف معانی ہيں ۔ يہاں سکرات ، مشروبات الکحل اور شراب کے معنی ميں ہے اور يہی اسی“ سکر”
  کا مشہور معنی ہے ۔

نگور سے شراب بنانے کی ہر گز اجازت نہيں دی بلکہ اس طرف توجہ کرتےواضح ہے اس ٓايت ميں قرٓان نے کھجور اور ا
ً ” کو “ سکراً ” ہوئے کہ  کے بالمقابل بيان کيا گيا ہے يہ دراصل شراب کی حرمت اور اس کے غير مطلقب ہونے کی “ رزقا

ہونے سے پہلے کی ہے  طرف ايک بليغ اشاره ہے لٰہذا اس بات کی ضرورت نہيں کہ ہم کہيں کہ يہ ٓايت حرمت شراب نازل
اور اس کے حالل ہونے کی طرف اشاره ہے بلکہ اس کے بر عکس ٓايت اس کے حرام ہونے کی طرف اشاره کرتی ہے اور 

  شايد يہ تحريم شراب کے لئے پہال االرم ہے ۔
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  شاره کرے ۔در حقيقت ايک جملہ معترضہ کی صورت ميں خدا چاہتا ہے کہ نعمات الٰہی سے سوء ِ استفاده کی طرف بھی ا

  چند اہم نکات 
  

  ۔ دودھ کس طرح پيدا ہوتا ہے ؟ ١

“ ( فرث”۔ دودھ کس طرح پيدا ہوتا ہے ؟ جيسا کہ ہم نے مندر جہ باال ٓايات ميں پڑھا ہے ، قرٓان مجيد کہتا ہے : کہ دودھ ١
  (کون ) کے درميان سے نکلتا ہے ۔“ دم”معدے کے اندر ہضم شده غذا) اور 

)( علم االعضاء)نے يہ بات ثابت کردی ہے کہ جس وقت غذا معدے ميں ہضم اور جذب کے Physiology( ٓاج کی فزيالوجی
لئے تيار ہو جاتی ہے تو معدے اور اتڑيوں کی سطح ميں کئی ملين بالوں کی رگوں کے ساتھ ساتھ بہت پھيل جاتی ہے ۔ مفيد 

ے ہيں وہی جڑدار درخت کہ جس کی جڑيں اور ضروری عناصر اسے جذب کرکے اسے ايک جڑ دار درخت تک پہنچات
پستان کی نوک ميں جاکر جمع اور تمام ہو تی ہيں ۔ ماں غذاکھاتی ہے تو اس کا نچوڑ خون ميں داخل ہو جاتا ہے خون کی ان 

کے گر دش ِ خون کا ٓاخری مقام اور اس کی رگوں کی ٓاخری شاخيں ايک دوسرے کے “ جنين” رگوں کی ٓاخری شاخيں اور 
اتھ ہوتی ہيں جب تک بچہ شکم ِ مادر ميں ہوتا ہے اس طرح غذاملتی رہتی ہے ليکن وه ماں سے الگ ہو جاتا ہے تو ساتھ س

غذادينے والے قطب نما عقربہ کی نوک کی ماں کے پستان کی نوک کی طرف رخ کرتی ہے اس حالت ميں اب ماں کا خون 
تبديلی کی ضرورت ہوتی ہے اب ايک صاف شده محصول کی نوزاد بچے کے خون تک نہيں پہنچ سکتا يہاں ايک تغير اور 

کے درميان ميں سے دودھ پيدا ہو تا“ دم”اور “ فرث” ضرورت ہوتی ہے جو بچے کے لئے گوارا اور مناسب ہو ايسے ميں 
يں بنتا ہے اور پھر اس سے خون پيدا ہوتا ہے اور پھر ان دونوں کے درميان م“ فرث” ہے ماں جو کچھ کھاتی ہے اس سے 

  سے دودھ پيدا ہوتا ہے ۔
کی درميانی سی ترکيب ہے يہ نہ صاف شده خون ہے نہ ہضم شده “دم”اور“ خون”عجيب اتفاق ہے کہ دودھ کی ترکيب بھی 

سے باال اورخون سے نيچے کی ايک چيز ہے ۔ دودھ کے بعض عناصر خون ميں نہيں ہوتے اور پستان کی “ فرث” غذا۔ يہ 
  کازوئينغدودد ميں بنتے ہيں ۔ مثالً 

)سے ترشح ہو کر دودھ Plasmaخون کے کچھ عناصر جو دودھ ميں موجود ہيں وه بغير کسی تغير کے خون کے پاالزما(
  ميں داخل ہوتے ہيں مثال ً مختلف وٹامن، خوردنی نمک اور مختلف فاسفيٹ ۔

موجود شکر سے حاصل ہوتی  )خون ميںLactoseکچھ اور مواد بھی خون سے حاصل ہوتا ہے مثالً دودھ ميں موجود شکر (
  ہے جو پستان کے عمل ميں مدد ہوتی ہے اور اس تغير ميں ايک اہم کردار کرتی ہے ۔

جيسا کہ ٓاپ ديکھ رہے ہيں دودھ کی تو ليد نتيجہ ہے خون کے ذريعہ ضذب ِ غذا کا اور خون کے پستانوں کی غدود سے 
کی مخصوص بو اور خون کا مخصوص رنگ دودھ ميں منتقل  “فرث”براه راست تعلق کا ، ليکن يہ بات جاذب نظر ہے کہ 

  نہيں ہوتے بلکہ يہ دودھ نئے رنگ اور نئی مہک کے ساتھ پستان کی نوک سے نکلتا ہے ۔
يہ بات قابل توجہ ہے کہ فزيالوجی کے ماہرين کہتے ہيں کہ پستان ميں ايک لڑ دود ھ پيدا ہونے کے لئے کم از پانچ سے لٹر 

گزرنا چاہئيے تاکہ ايک لڑ دودھ کے لئے درکار ضروری مواد خون سے حاصل کيا جا سکے خون کو اس حصے سے 
جبکہ رگوں ميں ايک لٹر خون پيد ا ہونے کے لئے ضروری مقدار ميں غذائی مداد کو انتڑيوں سے گزر نا پڑتا ہے يہ وه 

  ١م پوری طرح واضح ہوتا ہے ۔ہضم شده غذا اور خون ميں سے ) ک امفہو“ ( من بين فرث ودم ” مقام ہے کہ جہاں 
..............  

  ، تا ص٧١ص  ۶جلد “ اولين دانشگاه اور ٓاخرين پيامبر ” اور کتاب “ شيمی حياتی و پزشکی”۔ کتاب ١

  ۔ دودھ ايک اہم غذا ٢

  ۔ دودھ ايک اہم غذا۔دودھ اہم حياتی ن سے بھر پور ہے يہ اجزاء باہم مل کر ايک غذا بناتے ہيں ۔٢
)ميگگنيشيم، کانسی ، تانبا، ٓائرن ، فاسفورس Calcium))کيلشيم(Pot)پوٹا شيمSidiamجزاء:۔ سوڈيم (دودھ کے ا

  )اور گندھک۔lodeٓايوڈ(
)اور کارناک ايسڈ کے اجزاے بھی موجود ہوتے ہيں ۔ دودھ ميں شکر کافی Azoteاس کے عالوه دودھ ميں ٓاکسيجن ، ازاٹ(
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  وتی ہے ۔)کی شکل ميں ہLactoseمقدار ميں لکٹوز (
دودھ ميں تحليل شده وٹامن اے ، بی ، سی اور ڈی ہوتے ہيں ۔ دور حاضر ميں ثابت ہو چکا ہے کہ اگ رجانور نے خوب 
چاره چرليا تو اس کے دودھ ميں ہر طرح کے وٹامن موجود ہوتے ہيں سب کی تفصيل اس کتاب ميں نہيں ٓاسکتی نيز اس 

  ک مکمل غذا ہے ۔مسئلے پر بھی تقريباً اتفاق ہے کہ دودھ اي
  شايد يہی وجہ ہے کہ ايک حديث ميں رسول هللا سے منقول ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:

  ليس يجزی مکان الطعام والشراب االاللبن
  دودھ کے سواکوئی چيز کھانے پينے کا مکمل نعم البدل نہيں ہے ۔

  نيز روايات ميں ہے :
تا ہے ، ٓانکھوں کی بينائی ميں اضافے کا باعث بنتا ہے ، نسيان کو دودھ عقل انسان کو بڑھاتا ہے ، ذہن انسانی کو شفا بخش

  ختم کرتا ہے ، دل کو تقويت ديتا ہے اور کمر کو مضبوط کرتا ہے ۔
  1ہم جانتے ہيں کہ يہ ٓاثار دودھ ميں موجودحياتين سے قريبی ربط رکھتے ہيں۔

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

  ميں موجود دودھ کی بحث سے استفاده کيا گيا ہے ۔ ۶جلد “ اولين دانشگاه و ٓاخرين پيامبر” ۔ کتاب١

  ۔ دودھ ايک خاص اور عمده غذا ٣

غذا قرار ديا گيا ہے اور يہ بات پہلی“ گوارا”اور “ خالص ”۔ دودھ ايک خاص اور عمده غذا:۔ زير بحث ٓايات ميں دودھ کو ٣
نظر ہی ميں ہر شخص کے لئے واضح ہے کہ دودھ کم حجم، پر قوت اور اضافی مواد سے پاک ايک خالص غذا ہے اور 

  ے ليکر بڑھاپے تک کے لئے نہايت گوارا ، مفيد اور مناسب ہے ۔ساتھ ہی يہ ہر سن و سال کے شخص کے لئے ، بچپن س
انہی وجوده کی بناء پر بہت سے بيمار اس غذا سے استفاده کرتے ہيں خصوصاً ہڈيوں کی نشو و نما کے لئے اس کی بہت 

  زياده تاثير مانی گئی ہے ، يہی وه ہے کہ ہڈی ٹوٹ جانے کی صورت ميں اس کی سفارش کی گئی ہے ۔
بھی ہے شايد يہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اس قرٓانی تعبير کو ہڈی جوڑنے ميں دودھ کے بہت “ پيوند”کا معنی “ خلوص”

  مٔوثر ہونے کی طرف اشاره سمجھتے ہيں ۔
يہ بات جاذب نظر ہے کہ دودھ پالنے کے بارے ميں جو اسالمی احکام وارد ہوئے ہيں ان ميں يہ معنی وضاحت سے نظر ٓاتا

  ہے ۔
  ہيں کہ فقہا کہتے ہيں :ہم جانتے 

اگر بچہ کسی عورت کااس قدر دودھ پئے کہ اس کی ہڈی مضبوط ہو جائے اور گوشت اگ ٓائے تو يہ اس عورت کامحرم اور
  رضاعی بيٹا ہو جائے گا۔

  1اسی طرح کا حکم اس عورت کے شوہر اور ديگر رشتہ داروں کے بارے ميں بيان کيا جاتا ہے ۔ 
ے ہيں کہ فقہاء کے نزديک پندره مرتبہ پے در پے دودھ پينے سے يہاں تک کہ ايک شب و دوسری طری طرف ہم ديکھت

  روز دودھ پينے واال اس عورت کا محرم ہو جاتا ہے جس کا اس نے دودھ پيا ہے۔
يوں کیان دونوں باتوں کو مجموعی طور پر ديکھا جائے تو کيا اس کا يہ مفہوم نہيں ہو گا کہ چوبيس گھنٹے دودھ پينا بھی ہڈ

  تقويت اور گوشت اگنے کے لئے موثر ہے ۔
اس نکتے کی ياد دہانی بھی ضروری ہے کہ اسالمی احکام ميں پہلے دن کے دودھ کو بہت زياده اہميت دی گئی ہے يہاں تک

واجباتکہ اسالم کی فقہی کتب ميں بچے کی زندگی کو ا س سے وابستہ سمجھا گيا ہے ۔ اسی بناء پر بچے کو پہال دودھ پالنا 
  ميں شمار کيا گيا ہے ۔

  ميں ہے ۔ ٧شايد يہی وجہ ہے کہ حضرت موسٰی کے بارے ميں سورهٔ  قصص کی ٓايہ 
  و اوحينا الٰی ام موسٰی ان ار ضعيہ فاذا خفت عليہ فاقيہ فی اليم

دريا کی موسٰی کی ماں کو ہم نے وحی کی کہ اسے دودھ پالٔو اور جب تمہيں اس کے بارے ميں خوف الحق ہوتو اسے 
  موجوں کے سپرد کردو۔

..............  
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 ۔ شرح لمعہ، کتاب نکاح االوالد و منہا الرضاع ۔١

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   69 - 68سوره نحل/ آيه 

ا يَْعِرُشوَن۔۶٨   ۔َؤاَْوَحی َربَُّک ٕاِلَی النَّْحِل ٔاَْن اتَِّخِذی ِمْن اْلِجبَاِل بُيُوتًا َوِمْن الشََّجِر َوِممَّ
ہُ فِيِہ ِشفَاٌء لِلنَّاِس ٕاِنَّ فِی َذلَِک آلَيَةً لِقَْوٍم ۔ ثُمَّ ُکلِی ِمْن ُکلِّ الثََّمَراِت فَاْسلُِکی ُسبَُل َربِِّک ُذلاُلً يَْخُرُج ِمْن بُطُونِہَا َشَراٌب ُمْختَلٌِف ٔاَْلَوانُ ۶٩

  يَتَفَکَُّروَن ۔
  ترجمہ :

  
) شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں ميں ، درختوں ميں اور جو عر ۔ تيرےپر وردگار نے ( نظام فطرت کے تحت۶٨

  شے لوگ بناتے ہيں ان ميں گھر بنانا۔
۔ اور پھر تمام پھلوں سے کھا اور جو راستے تيرے پر وردگار نے تيرے لئے معين کئے ہيں ان ميں راحت سے چل پھر ۶٩

رنگ ہوتے ہيں اس ميں لوگوں کے لئے شفا ء ہے ۔  ۔ ان کے بطن سے پينے کی ايک خاص چيز نکلتی ہے اس کے مختلف
  اس امر ميں اہل فکر و نظر کے لئے بڑی نشانی ہے ۔

  تفسير 

  شہد کی مکھی اور وحی الٰہی 
يہاں قرٓان کا لب ولہجہ شگفت انگيز ه وگيا ہے نعمات اٰلہی اور اسرار ٓافرينش کی بات جاری رکھتے ہو ئے شہد کی مکھی 

ارے ميں گفتگو کی گئی ہے ليکن اس طرح سے کہ شہد کی مکھی خدا کی طرف سے مامور ہے بتايا گيا اور پھر شہد کے ب
کا نام ديا گيا ہے کے تحت شہد کی مکھی مشغول کا ر ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے“ وحی”ہے کہ رمز ٓاميز الہام و ہدايت کے جسے 

اور لوگوں کے بنائے ہوئے عرشوں اور مچانوں ميں تيرے پر وردگار نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ درختوں ، پہاڑوں 
ا يَْعِرُشوَن)    ۔گھر بنا (َؤاَْوَحی َربَُّک ٕاِلَی النَّْحِل ٔاَْن اتَِّخِذی ِمْن اْلِجبَاِل بُيُوتًا َوِمْن الشََّجِر َوِممَّ

  اس ٓايت ميں چند قابل غور تعبيرات ٓائی ہيں :
يں کہتا ہے دراصل تيز اشاره کے معنی ميں ہے بعد ازاں يہ لفظ مخفی طور کامفہوم : جيسا کہ راغب مفردات م“ وحی”۔ ١

پر کوئی بات القاء کرنے کے معنی ميں استعمال ہونے لگا ۔ ليکن قرٓان ِ مجيد ميں يہ مختلف معانی ميں استعمال ہوا ہے ۔ ان 
ت ہے زياده تر يہ لفظ قرٓان ميں سب معانی کی با زگشت اسی اصل معنی کی طرف ہے قرٓان کے مفاہيم ميں ايک وحی نبو

  ميں ہے : ۵١اسی مفہوم ميں استعمال ہوا ہے ۔ سوره شورٰی کی ٓايت 
  وماکان لبشر ان يکلمہ هللا اال وحيا

  انسان کے لئے ممکن نہيں کہ وه طريق وحی کے سوا کسی طرح هللا سے کالم کرسکے ۔
  م خود آگاه ( انسانوں کے لئے ) بھی ہو سکتا ہے ۔ مثال ً الھام کے معنی ميں بھی استعمال ہوا ہے يہ الہا“ وحی”نيز 

  اوحينا الٰی ام موسٰی ان ارضعيہ فاذا خفت عليہ فالقيہ فی اليم
کی ماں کو وحی کی کہ اپنے نو مولود کو دودھ پال اور جب تجھے اس کے بارے ميں دشمنوں کا لایر اور ہم نے موسٰی 

  )٧د کر دے ۔( قصصخطره محسوس ہوتو اسے دريا کی لہروں کے سپر
اور يہ الہام نا ٓاگاه اور طبيعی صورت ميں بھی ہو سکتا ہے جيسا کہ شہد کی مکھی کے بارے ميں زير بحث ٓايات ميں 

کے لایر اشارے کے معنی ميں بھی ہے جيسا کہ حضرت زکريا “ وحی ”مذکور ہے کيو نکہ يہ بات مسلم ہے کہ يہاں 
  واقعے ميں ہے :
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ً فاوحٰی اليھم ان سبحوا    بکرة و عشيا
  )١١زکريا نے لوگوں کو اشارے سے کہا : صبح و شام هللا کی تسبيح کرو۔ (مريم 

  ميں ہے : ١١٢نيز مخفی طور پر مخبر پہنچانے کے معنی ميں بھی ٓايا ہے ۔ جيسا کہ سورهٔ  انعام کی ٓايہ 
  يوحی ٰ بعضھم الٰی بعض زحرف القول غروراً 

  طريقے سے پر فريب اور گمراه کن مطالب ايک دوسرے تک پہنچاتے ہيں ۔انسانی اور غير انسانی شياطين مخفی 
۔ کيا طبعی الہام شہد کی مکھيوں سے مخصوص ہے ؟ طبائع و غرائز يا طبعی الہام شہد کی مکھيوں کے ساتھ مخصوص ٢

  ال کيوں کی گئی ہے ۔نہيں بلکہ تمام جانوروں ميں موجود ہے اس مقام پر سوال پيدا ہوتا ہے کہ پھر يہاں يہ تعبير استعم
ايک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے وه يہ کہ موجوده زمانے ميں جبکہ شہد کی 
مکھيوں کی زندگی کا سائنسدانوں نے نہايت دقت ِ نظر کے ساتھ مطالعہ کيا ہے تو يہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس عجيب و 

ميز اجتماعی طرز حيات کئی حوالے سے انسان اور اس کی اجتماعی زندگی سے بڑھ کر غريب جانور کا تمدن اور شگفت آ 
  ہے ۔

گذشتہ زمانے ميں اس کی عجيب و غريب زندگی کچھ تو واضح تھی ليکن عصر حاضر کی مانند اس کی زندگی کے ايک 
کے ذريعے “ وحی”نداز ميں لفظ سے ايک بڑھ کر عجيب تر پہلو انسان کے سامنے نہ تھے ۔ قرٓان نے نہايت اعجاز ٓاميز ا

اس امر کی طرف اشاره کيا ہے تاکہ يہ حقيقت واضح کرے کہ شہد کی مکھی کی زندگی ک اہر ھز چوپايوں اور ديگر 
جانوروں کے ساتھ موازنہ نہيں کيا جا سکتا اس طرح سے قرٓان چاہتا ہے کہ ہم اس عجيب جانور کی اسرار ٓاميز دنيا ميں قدم

  ق کی عظمت و قدرت سے ٓاشنا ہوں اس ٓايت ميں کالم کا لب و لہجہ بدلنے کايہی راز ہے ۔رکھيں اس کے خال
۔ شہد کی مکھی کا گھر : ٓايت ميں سب سے پہلے شہد کی مکھی کے بارے ميں فرمايا گيا ہے کہ اسے گھر بنانے کی ذمہ ٣

ندگی کی پہلی ضرورت ہے باقی کاموں کی داری سونپی گئی ہے شايد اس بات کا ذکر اس لئے کيا گيا ہو کہ مناسب گھر ز
باری بعد ميں ٓاتی ہے يا ہوسکتا ہے يہ اس بناء پر ہو کہ مسدس کمروں کی شکل ميں بنی ہوئی شہد کی مکھيوں کی عمارت 

  ١جو شايد کئی ملين سالوں سے دنا بھر ميں يو نہی بنتی چلی ٓارہی ہے ، ان کی زندگی کی ايک عجيب ترين با ت ہو ۔
کہ يہ تعبير خود شہد بنانے سے عجيب تر۔ شہد کی مکھی کس طرح سے ايک خاص قسم کی موم تيار کرتی ہے  يہاں تک

اور کيسی عمده گی ، نفاست اور صفائی سے پيماش شمده مسدسی کمرے بناتی ہے ۔ بنيادی طور پر کسی ايک سطح سے اس
اس کے زاويے اور کونے تنگ و تاريک نہ ہو ں اس طرح سے پورا استفاده کرنا اس کا کوئی حصہ بے کار نہ ره جاء يا 

کے لئے مسدس شکل ميں بہتر مساوی راديوں کا کوئی اور انتخاب نہيں ہوسکتا عالوه ازيں ايسے گھروں ميں پائيداری بھی 
  ہوتی ہے ۔

عبور پتھروں کے ۔ گھر کا انتخاب۔ جيسا کہ قرٓان کہتا ہے ايسے گھر بعض اوقات پہاڑوں ميں بنائے جاتے ہيں ناقابل ِ ۴
  درميان ان کے ايسے خاص سوراخوں ميں جو اس مقصد کے لئے بالکل مناسب ہوتے ہيں ۔

کبھی شہد کی مکھياں يہ گھر درختوں کی ٹہنيوں ميں بناتی ہيں ، اور گا ه ان گنبد نما جگہوں ميں کہ جو لوگ ان کے لئے 
  عرشوں کے اوپر بناتے ہيں ۔

ے کہ شہد کا چھتہ پہاڑ، درخت اور عرشہ کی بلند جگہ پر ہونا چاہئيے تاکہ وه اس سے اس تعبير سے ضمناً معلوم ہوتا ہ
  اچھی طرح فائده اٹھا سکيں ۔

  
اس کے بعد شہد کی مکھی کی دوسری ذمہ داری بيان کی گئی ہے قرٓان کہتا ہے : اس کے بعد ہم نے اسے يہ وحی کی کہ 

ْن ُکلِّ الثََّمَراِت ) ۔اور جو راستے تيرے رب نے تيرے لئے معين کئے ہيں ان ميں تو تمام قسم کے پھلوں سے کھا ۔ ( ثُمَّ ُکلِی مِ 
  بڑی راحت سے چل پھر ۔(فَاْسلُِکی ُسبَُل َربِِّک ُذلاُلً ) ۔

يہ راستوں کی توصيف کے لئے ٓايا ہے اس لئے کہ يہ “ تسليم”ہموار اور ” کی جمع ہے اس کا معنی ہے “ ذلول“ ”ذلل” 
بينی کے ساتھ معين کئے گئے ہيں کہ شہد کی مکھيوں کے سامنے تسليم اور ہموار ہيں اس سلسلے ميں ہم راستے اس باريک

  بعد از يں وضاحت کريں گے ۔
ٓاخر ميں ايک نتيجہ کی صورت ميں ان کی ماموريت کا ٓاخری مر حلہ بيان کيا گيا ہے : شہد کی مکھيوں کے اندر سے ايک 

  ہے جو مختلف رنگ کی ہوتی ہے (يَْخُرُج ِمْن بُطُونِہَا َشَراٌب ُمْختَلٌِف ٔاَْلَوانُہُ ) ۔خاص طرح کی پينے کی چيز نکلتی 
  يہ شراب حالل انسانوں کے لئے بڑی اہم شفا بخش چيز ہے (فِيِہ ِشفَاٌء لِلنَّاِس) ۔

اس ميں اہل فکر و نظر شہد کی مکھيوں کی يہ زندگی انسان کے لئے غذا مہيا کرتی ہے اور شفا بھی اور سبق ٓاموز بھی ہے
  کے لئے عظمت و قدرت پر وردگار کی واضح نشانی ہے ۔ ( ٕاِنَّ فِی َذلَِک آلَيَةً لِقَْوٍم يَتَفَکَُّروَن ) ۔
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  اس ٓايت ميں بھی چند پر معنی اور قابل توجہ نکات ہيں ۔
..............  

ہ بات بڑی عجيب ہے کہ مہاجرت اختيار کرنے ميں ان کا طرزاقسام دريافت ہو چکی ہيں ليکن ي ۴۵٠٠۔ابھی تک شہد کی مکھيوں کی ١
  )۵۵ص  ۵عمل ، شہد بنا نا ، پھولوں کا رس چوسنا اور کھانا سب کچھ ايک جيسا ہے ،۔( اولين دانشگاه و ٓاخرين پيامبر جلد 

  ۔١٩٠ص ٢۔سفينة البحار ، جلد 2

  چند قابل توجہ نکات :

  توجہ نکات ہيں ۔اس ٓايت ميں بھی چند پر معنی اور قابل 

  ۔ شہد کس چيز سے بنتا ہے ؟ ١

۔ شہد کس چيز سے بنتا ہے ؟ شہد کی مکھياں عموماً شکر کا خاص ماده جو پھولوں کی جڑوں اور ابتدائی حصوں ميں ہوتا ١
ہے اسے چوستی ہيں اور اسے جمع کرتی ہيں ليکن ان مکھيوں کی شناخت رکھنے والے کہتے ہيں کہ مکھياں پھولوں کے 

بتدائی حصوں ميں موجود شکر سے ہی استفاده نہيں کرتيں بلکہ بعض اوقات پھولوں کے تخمدانوں نيز پتوں اور پھلوں کے ا
  سب پھلوں سے ) تعبير کرتا ہے ۔“(من کل الثمرات” ابتدائی حصوں سے بھی استفاده کرتی ہيں ۔ قرٓان ان سب کو 

بات کہتا ہے کہ اس کی اس بات سے قرٓانی تعبير کی اہميت واضح ايک ماہر حياتيات مسٹر مٹرلينگ اس سلسلے ميں عجيب 
  ہو جاتی ہے وه کہتا ہے :۔

ٓاج اگر شہد کی مکھی ( پالتويا جنگلی جس قسم کی بھی ہو ) ختم ہو جائے تو ہمارے ايک الکھ قسم کے نباتات ، پھول اور 
  ۔) ۵۵ص  ۵ائے ۔(اولين دانشگاه و ٓاخرين پيامبر جلد پھل نابود ہوجائيں اور کيا معلوم کہ اصالً ہمارا تمدن ہی ختم ہو ج

اس نے يہ اس لئے کہا ہے کيونکہ نر پھلوں کے دانے بکھيرنے ميں ، ماده پودوں کو حاملہ کرنے ميں اور اس کے بعد 
نے پھلوں کی پر ورش ميں شہد کی مکھيوں کا کر دار اس قدر عظيم ہے کہ بعض ماہرين کے نزديک ان کا يہ کام شہد بنا

سے کہيں اہم ہے در حقيقت شہد کی مکھياں جو کچھ ان سے کھاتی ہيں وه بالقوه طرح طرح کے پھل ہيں کہ جو ان کی مدد 
  کی تعبير کس قدر معنی خيزمعلوم ہوتی ہے ۔“ کل الثمرات ” سے صورت پذير ہوتے ہيں اس صورت ميں ديکھا جائے تو 

  ۔ ہموار اور مطيع راستے ٢
راستے : مکھيوں کا علم رکھنے والے اپنی تحقيقات کی بنياد پر اس نتيجے پر پہنچے ہيں کہ صبح کے  ۔ ہموار اور مطيع٢

وقت شہد کی مکھيوں کا ايک غول جو پھولوں کی پہچان پر مامور ہوتا ہے چھتے سے نکلتا ہے اور پھولوں سے بھری 
الع فراہم کرتا ہے اس طرح سے ان کی سمتجگہوں کے بارے ميں معلومات حاصل کرکے لوٹ ٓاتا ہے اور دوسروں کو اط

اور پروگرام کا تعين ہوتا ہے اور چھتے سے ان کا فاصلہ بھی دوسروں پر واضح ہو جاتا ہے ۔ شہد کی مکھياں پھولوں کی 
جگہ تک پہنچنے کے لئے بعض اوقات اپنے راستے ميں نشانياں اور عالمتيں مقرر کرتی ہيں وه اپنے راستے ميں مختلف 

مہک پھيال کر يا کسی اور طرح سے راستے کو معين کرتی ہيں اس کے باعث بہت کم امکان ہوتا ہے کہ کوئی  قسم کی
  مکھی راستے سے بھٹک جائے ۔

  اپنے رب کے راستوں پر چل پھر کہ جوتيرے لئے مطيع اور ہموار کئے گئے ہيں ) ۔“ ( فاسلکی سبل ربک ذلال”
  ا ہے ۔يہ جملہ گويا اس حقيقت کی طرف اشاره کرت

  ۔شہد کہاں بنتا ہے ؟ ٣
۔شہد کہاں بنتا ہے ؟ شايد ابھی تک بہت سے لوگ يہ سمجھتے ہوں کہ شہد کی مکھيوں کا طريق ِ کار يہ ہے کہ وه پھولوں ٣

کا شيره چوس کر منہ ميں جمع کرليتی ہيں اور پھر چھتے ميں سٹور کر ديتی ہيں حاالنکہ معاملہ اس طرح نہيں ہے وه 
“ پوٹ”يره اپنے خاص بدن کے بعض خانوں ميں بھيج ديتی ہيں ان خانوں کو مکھيوں کا علم رکھنے والے پھولوں کا ش

کہتے ہيں ۔ يہ جگہ در اصل ايک چھوٹے سے کيميکل کار خانے کی حيثيت رکھتی ہے۔ يہاں پھولوں کے رس ميں مختلف 
تيار کرليتا ہے اور پھر مکھی اس تيار شده شہد کو اپنے تغييرات اور تبديلياں پيدا ہوتی ہيں اور ٓاخر کا ريہ شہد کی شکل اخ

  بدن سے باہر نکالتی ہے ۔
يہ بات عجيب ہے کہ سوره نحل مکی سورتوں ميں سے ہے اور ہم جانتے ہيں کہ مکہ کے عالقے ميں نہ پھل ہوتے ہيں نہ 
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فتگو کر رہا ہے اور انتہائی دلکش پھول اور ناہی شہد کی مکھياں ليکن قرٓان اس بارے ميں اس عمد گی اور باريکی سے گ
  انداز ميں شہد بنانے کی تفصيالت بيان کر رہا ہے ۔

  مثالً: يخرج من بطونھا شراب مختلف الوانہ
  شہد کی مکھيوں کے اندر سے مختلف رنگوں کا ايک مائع نکلتا ہے ۔

  ۔شہد کے مختلف رنگ ۴
پر بيٹھتی ہے اور اس کا رس چوستی ہے اس رنگ کے ۔شہد کے مختلف رنگ :شہد کی مکھياں جس رنگ کے پھل ياپھول۴

اعتبار سے شہد مختلف رنگوں کا ہوتا ہے يہی وجہ ہے کہ شہد کبھی سياه قہووں کی طر ح کا، کبھی چاندی کی سی سفيدی 
ھی کے ساتھ ، کبھی بے رنگ ، کبھی زرد ، کبھی شفاف، کبھی سياه ، کبھی گولڈن ، کبھی کھجور کی مانند يہاں تک کہ کب

  سياہی مائل ہوتا ہے ۔
رنگوں کا يہ تنوع شہد کے سر چشموں کے تنوع کو ظاہر کرنے کے عالوه ذوق کے تنوع کا بھی غماز ہوتا ہے کيونکہ ٓاج 

کے زمانے ميں ثابت ہو چکا ہے کہ غذا کا رنگ انسان کی بھوک اور خواہش کو تحريک کرنے ميں بہت ہی موثر ہوتا ہے ۔ 
نفسياتی مسئلے کو پہچانتے تھے يہی وجہ ہے کہ وه اپنی غذأوں کو زعفران ، ہلدی اور دوسرے متقدمين بھی گويا اس 

رنگوں سے رنگين کرتے تھے تاکہ ديکھنے ميں مہمانوں کو غذا اچھی لگے اور انھيں کھانے کے لئے تشويق پيد اہو ۔ غذا 
جوده حدود کے پيش نظر تمام تر نقل کرنا شناسی کی کتب ميں اس ضمن ميں بہت بحث کی گئی ہے کہ جسے تفسير کی مو

  مناسب نہيں ہے ۔

  ۔ شہد ، غير معمولی شفا بخش ماده ہے ۵
۔ شہد ، غير معمولی شفا بخش ماده ہے :ہم جانتے ہيں کہ نباتات اور پھلوں ميں حيات بخش دوائيں مخفی ہيں ۔ ٓاج بھی ۵

  موجود صالحيت کے اعتبار سے کچھ بھی نہيں ۔ ہماری وسيع معلومات ضری بوٹيوں اور نباتات ميں دوأوں کی
يہ بات الئق توجہ ہے کہ سائنس داں تجربے کے ذريعے اس حقيقت تک پہنچے ہيں کہ شہد کی مکھياں شہد بناتے وقت اس 

مہارے سے کام کرتی ہيں کہ بناتات ميں موجوددوأوں کے خواص پوری طرح شہد ميں منقتل کرديتی ہيں جو اس ميں 
اتے ہيں ۔ يہی وجہ ہے کہ شہداس زمين کے بہت سے نباتات اور پھولوں کے معالجاتی خواص کا زنده ثبوت ہےمحفوظ ہو ج

  ۔
سائنس دانوں اور ڈاکٹروں نے شہد کے بہت زياده خواص بيان کئے ہيں ۔ ان خواص کا تعلق عالج معالجے سے بھی ہے ، 

  احتياطی تدابير سے بھی حصوِل قوت سے بھی ۔
  ون ميں جذب ہو جاتا ہے يہی وجہ ہے کہ يہ قوت بخش ہے اور خون باننے ميں نہايت مٔوثر ہے ۔شہد بہت جلد خ

  شہد معدے اور انتڑيوں ميں بد بوپيدا ہونے سے بچا تا ہے ۔
  شہد خشکی اور قبض کو دور کرتا ہے ۔

اس کا زياده استعمال نيند شہد بے خوابی کے عالج کے لئے بہت مٔوثر ہے ۔ ( بشرطيکہ تھوڑی مقدار ميں پی جائے ورنہ 
  کوکم کرديتا ہے ) ۔

  شہد تھکان کو دور کرنے اور پٹھوں کے کھينچأودور کرنے کے لئے اثر ٓافرين ہے ۔
  شہدحاملہ عورتوں کا ديا جائے تو ان کے بچوں کے اعصاب قوی کرديتا ہے ۔

  شہد خون کے کيليشيم ميں اضافہ کرديتا ہے ۔
 ے خصوصاًجن کے پيٹ ميں ہوا بھر جاتی ہو اطباء ان کے لئے اسے تجويز کرتے ہيں ۔شہد کمزور ہاضمے کے لئے مفيد ہ

شہد بدن کی تعمير ميں جلدی سے اپنا کر دار ادا کرنا شروع کرديتا ہے لٰہذا فوری طور پر انر جی پيدا کرتا ہے اور قٰوی پر 
  اثر انداز ہو تا ہے ۔

  شہددل کو تقويت بخشتا ہے ۔
  ں کے عالج کے لئے ايک اچھی دوا ہے ۔شہد جگر اور پھيپھڑو

  شہد جراثيم کش خاصيت کی بناء پر اسہال ميں مبتال افراد کے لئے مفيد ہے ۔
  شہدمعدے اور انٹر يوں کے زخم کے عالج کے لئے مٔوثر عالم شمار ہوتا ہے ۔

  فيد دوا ہے ۔)پٹھوں کی بيماريوں اور عضالت کے نمو ميں نقص کے عالج کے لئے مRlieumatismشہد گھٹيا (
  شہد کھانسی کے عالج کے لئے مٔوثر ہے اور ٓاواز کو صاف کرتا ہے ۔
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  خالصہ يہ کہ شہد دوا کے طور پر اس قدر خواص رکھتا ہے کہ اس مختصر سی کتاب ميں بيان نہيں کئے جاسکتے ۔
  عالوه ازيں

  بنتی ہيں ۔ شہد سے جلد کی لطافت ، چہرے کی خوبصورتی ، طول، عمر کے لئے پر تاثير دوائيں
  شہد منہ زبان اور ٓانکھ کے ورم دور کرنے کے لئے فائده مند دوائيں تيار کرنے کے کام ٓاتا ہے ۔

  شہد َجلد تھک جانے کے عالج کے لئے بننے والی دوأوں ميں استعمال ہوتا ہے ۔
  شہد ميں کئی ايک معدنيات اور وٹامن پائے جاتے ہيں مثال ً۔

  ) ،Potasium) پوٹاشيم(Phosphorous)،فاسفورس(Ironٓائرن (
)، Bronze) ، کانسی (Nickel)،نّکل(Sulpher)سلفر(Copper)،تانبا(Lead)سيسہ(Magnesiumميگنيشم(

  ) وغيره اس ميں موجود ہيں ۔Sodiumسوڈيم(
 Tartaric)ٹارٹارک ايسڈ(Citric) سڑک ايسڈ(Formic)،فارمک ايسڈ(Lacticان کے عالوه اس ميں گوند ، پولن ، لکٹک ايسڈ(

Acidاور معطر روغن بھی اس ميں موجود ہوتا ہے ۔ (  
اس ميں چھ طرح کے وٹامن پائے جاتے ہيں ۔ اے ، بی ، سی ، ڈی ، کے اور ای ۔ بعض خيال ہے کہ ( پی۔ بی۔ وٹامن)بھی 

  شہد ميں ہوتے ہيں ۔
 ميں بھی خدمت گذار ہے ۔شہد انسانوں کے عالج کے لئے بھی مفيد ہے صحت کے استحکام کے لئے بھی اور خوبصورتی 

  
اسالمی روايات ميں بھی دوا کی حيثيت سے شہد کی کاصيت کا بہت ذکر ٓايا ہے اس سلسلے ميں حضرت امام علی عليہ 

  سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمايا :لایر السالم امام صادق عليہ السالم اور ديگر معصومين 
  ما استشفی الناس بمثل العسل
  ۔) ٧۵تا ص  ٧٣ص  ١٧شفا کسی بھی چيز ميں نہيں ہے ۔( وسائل الشيعہ جلد  لوگوں کے لئے شہد کی سی

  يہ بھی حديث ہے ۔
  لم يستشف مريض بمثل شربة عسل

  )٧۵تا ص  ٧٣ص  ١٧کسی مريض کے لئے شربت ِ شہد سے بڑھ کر کوئی چيز شفا بخش نہيں ہے ۔ ( وسائل الشيعہ جلد 
 ہد کو تجويز کيا گيا ہے رسول اکرم سے منقول ہے کہ ٓاپ نے فرمايا :۔کئی ايک روايات ميں در د دل کے عالج کے لئے ش

  من شرب العسل فی کل شھر مرة يريد ماجاء بہ القرٰان عوفی من سبع و سبعين داء
جو شخص مہينہ ميں کم از کم ايک مرتبہ شربت شہد پئے اور خدا سے اس شفاء کا تقاضا کرے کہ جس کا قرٓان ميں ذکر ہے

  1قسم کی بيماريوں سے شفا بخشے گا ۔  و ه اسے ستر
يہ بات قابل توجہ ہے کہ ہر حکم کے استثنائی مواقع بھی ہوتے ہيں يہی وجہ ہے کہ چند ايک ايسے مواقع بھی ہيں کہ جن 

  ميں شہد کے استعمال سے منع کيا گيا ہے ۔
..............  

  ۔١٩٠ص ٢۔ ۔سفينة البحار ، جلد ١

  ے لئے يعنی انسانوں ک“ للناس”۔ ۶

يعنی انسانوں کے لئے : يہ بات جاذب ِ توجہ ہے کہ مکھيوں کا علم رکھنے والے کہتے ہيں کہ شہد کی مکھی “ للناس”۔ ۶
کی بھوک ختم کرنے کے لئے کافی ہے کہ وه دو يا تين پھلوں کو چوس لے جبکہ وه ايک گھنٹے ميں اوسطاً اٹھائی 

 کرتی ہے اور اپنی مختصر سی عمر ميں ڈھير سا را شہد جمع کرليتی ہے ۔ سوپھولوں پر بيٹھتی ہے اور کئی کلو ميٹر سفر
بہر حال اس کی يہ تگ و تازی اور کار کر دگی اس بات کی دليل ہے کہ وه صرف اپنے لئے کام نہيں کرتی بلکہ جيسا کہ 

  سب انسانوں کے ) کرتی ہے ۔“ ( للناس”قرٓان کہتا ہے 

   ۔ شہد کے بارے ميں ديگر اہم امور٧
۔ شہد کے بارے ميں ديگر اہم امور : موجوده زمانے ميں يہ نکتہ ثابت ہو چکا ہے کہ شہد کبھی بھی خراب نہيں ہوتا يعنی ٧

يہ ايسی غذا ہے جو ہميشہ تازه اور زنده دستياب رہتی ہے يہاں تک کہ اس ميں موجود وتامن کبھی ختم نہيں ہوتے ۔ ماہرين 
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فراواں موجودگی ہے ۔ کہ جو جراثوموں کو پيد انہيں ہونے ديتی ۔عالوه ازيں ايسا  کے نزديک اس کيوجہ اس پوٹا شيم کی
) موجود ہے لٰہذا شہد ميں Formic Acidمواد بھی موجود ہے جو بد بو پيد اہونے سے روکتا ہے مثال ً اس ميں فارمک اسيڈ(
ديم مصری اسی بات کو جانتے ہوئے جراثيم کی پيدائش روکنے کی خاصيت بھی موجود ہے اور جراثيم کشی کی بھی ۔ ق

  اپنے مردوں کو موميانے کے لئے اسے استعمال کرتے تھے ۔
شہد کو معدنيات سے بنے ہوئے برتنوں ميں ذخيره نہيں کرنا چاہئيے يہ وه بات ہے جو ماہرين بتاتے ہيں اور جاذب ِ نظر يہ 

  :۔ ہے کہ قرٓان شہد کی مکھيوں کے بارے ميں گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے
  من الجبال بيوتاً و من الشجر ومما يعرشون

  يعنی شہد کی مکھيوں کے گھر صرف پتھروں اور لکڑيوں ميں ہوتے ہيں ۔
ايک اور اہم نکتہ يہ ہے کہ شہد کو بطور دوا استعمال کرنے کے لئے اور صحت کے لئے اس کے خواص سے فائده اٹھانے 

جائے اور دوسری غذأوں ميں پکا کر اس سے استفاده نہ کيا جائے ۔کےلئے ضروری ہے کہ اسے ہر گز حرارت نہ پہنچائی 
پينے کی چيز ) کی تعبير استعمال کی ہے يہ اسی نکتے کی “ ( شراب” بعض کا نظر يہ ہے کہ قرٓان نے شہد کے لئے جو

  طرف اشاره ہے کہ اسے پيا جائے ۔
انہ خاصيت رکھتا ہے البتہ شہد کی مکھی اپنے لطيف نيز يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ شہد کی مکھی کا ڈنگ بھی معالج

  مزاج کے باعث کسی کوڈنگ نہيں مارتی ۔ يہ تو ہم ہيں جو اسے ڈنگ مارنے پر ابھارتے ہيں ۔
ايک عجيب بات يہ بھی ہے کہ شہد کی مکھی بد بو سے پريشان ہو جاتی ہے اگر کوئی شہد حاصل کرنے واال بد دار ہاتھ ، 

اتھ چھتے کے قريب جائے تو اسے ضرور ڈستی ہے اگر اس نے پہلے کسی چھتے ميں ہاتھ ڈاال ہو بد بو دار لباس کے س
اور غير چھتے کی بد اس کے ہاتھ ميں لگی ہو تو دوسرے چھتے ميں ہاتھ ڈالنے پر مکھياں اس پر حملہ کر ديں گی۔ لٰہذا 

  ضروری ہے کہ پہلے وه اپنے ہاتھ کو اچھی طرح دھو لے ۔
  کھی جب ڈنگ مارتی ہے تو خود مر جاتی ہے اس بناء پر ڈنگ مارنا اس کی ايک طرح کی کود کشی ہے ۔البتہ شہد کی م

)، ملير يا ، Rheumatismمختلف بيماريوں کے عالج کے لئے شہد کی مکھی کے ڈنگ سے استفاده کيا جاتا ہے مثال ًگھٹيا(
استفاده کرنا چاہئيے ورنہ شہد کی مکھی کا ڈنگ خطر  درد اعصاب وغيره ۔ البتہ اس کے لئے اطباء کی راہنمائی کے مطابق

ناک بھی ہو سکتا ہے چند ايک مکھياں ڈس ليں تو عموماً قابل بر داشت ہوتا ہے ليکن دوسوسے ليکر تين مکھياں ڈس ليں تو 
تو عمل تنفس  بہت زہر پيدا ہو جاتا ہے اور دل کی تکليف کا باعث بنتا ہے اور گار پانچ سے کی تعداد تک مکھياں ڈس ليں

  مفلوج ہو جانے اور موت کا احتمال بھی ہو تا ہے ۔

  ۔ شہد کی مکھيوں کی عجيب و غريب زندگی ٨
۔ شہد کی مکھيوں کی عجيب و غريب زندگی : گزشتہ زمانے ميں کم موجوده زمانے ميں بہت سے علماء و محققين کے ٨

کی زندگی بہت ہی منظم ہوتی ہے ان کے ہاں برے سليقے سےپيہم مطالعات سے يہ بات ثابت ہو ئی ہے کہ شہد کی مکھيوں 
  کام تقسيم ہوتا ہے بہت دقيق نظام کے تحت ذمہ دارياں بانٹی ہو ئی ہوتی ہيں۔

شہد کی مکھيوں کا شہر بہت زياده پاک و صاف او رمتحرک زندگی سے بھرپور ہوتا ہے ان کا شہر عام شہروں سے بہت 
اں تمدن کا حامل ہوتا ہے ۔ اس شہر ميں خالف ورزی کرنے والے او رکاہل افراد بہت مختلف ہوتا ہے يہ روشن اور درخش

کم نظر ٓاتے ہيں اگر کبھی چھتے کے باہر مکھياں سستی اور کاہلی ک امظاہره کرتے ہوئے بد بو دار اور نقصان ده پھولوں 
يک کھلی عدالت لگتی ہے اور اس کا رس چوس ٓائيں تو چھتے کے در وازے پر ہی اس سے باز پرس ہوتی ہے ۔ پھر ا

  مقدمے کے ضمن ميں اس کے قتل کا حکم صادر ہوتا ہے ۔
بلجيم کے ماہر حياتيات مڑلينگ نے شہد کی مکھيوں کے بارے ميں بہت زياده مطالعہ اورتحقيق کی ہے اس نے ان کے شہر

  پر حکم فرماعجيب وغريب نظام کا گہرا مطالعہ کيا ہے ، وه لکھتا ہے :
ازياده صحيح الفاظ ميں چھتہ کی ماں ) مکھيوں کے شہر کی ايسے حکمران نہيں جيسا ہم تصور کرتے ہيں بلکہ وه ملکہ( ي

  بھی اس شہر کے ديگر باسيوں کی طرح يہاں کے نظام اور قوانين کی فرمانبردار ہوتی ہے ۔
کہ شايد کسی دن اس بات کا ہميں سراغ مل ہميں يہ علم نہيں کہ يہ نظام اور قوانين کہاں پر وضع ہوتے ہيں ہميں انتظار ہے 

کے نام سے “ چھتے کی روح ” جائے اور ان قوانين کے بنانے والے کو ہم پہچان ليں ليکن فی الحال ہم اس قانون ساز کو 
  پکار تے ہيں ۔

ن يہ ہم کہاں ہے اور شہر ميں رہنے والے کس فرد ميں حلول کئے ہوئے ہيں ليک“ چھتے کی روح ”ہميں معلوم نہيں کہ 
جانتے ہيں کہ چھتے کی روح پرندوں کے مزاج اور طبيعت سے مشابہ نہيں ہے نيز ہم يہ بھی جانتے ہيں کہ چھتے کی روح
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شہر ميں رہنے والے ہر فرد کو اس کی استعداد کے “ چھتے کی روح ”شہد کی مکھی کا اندھا اراده اور عادت نہيں ہے 
ماہر تعميرات اور کاريگر“ چھتے کی روح ” کسی نہ کسی کام پر لگا تی ہے ۔  مطابق ذمہ داری سونپتی ہے اور ہر کسی کا
معين دن اور معين لحظے ميں شہر کے تمام باسيوں کو حکم “ چھتے کی روح ”مکھيوں کو حکم ديتی ہے کہ وه گھر بنائيں 

کھے حوادث اور مشقتوں کے ديتی ہے کہ شہر سے ہجرت کر جائيں اور نيا مسکن تالش کرنے کے لئے اپنے آپ کو ان دي
کے ذريعے وضع ہوئے ہيں کس “ چھتے کی روح”حوالے کرديں ۔ہميں يہ بات سمجھ ميں نہيں ٓاتی کہ شہد کے قوانين جو 

پارليمنٹ ميں پيش کئے گئے ہيں کہ جس نے انھيں جاری کرنے کا فيصلہ کيا ہے اور کون ہے جو ايک معين دن چل پڑنے 
  کا حکم صادر کرتا ہے ۔

  ہاں !چھتے ميں مہاجرت کے يہ مقدمات اطاعت ِ خدا ميں فراہم ہوتے ہيں ۔جی 
وہی خدا کہ جس کے ہاتھ ميں شہد کی مکھی کی تقدير ہے ۔ ( کتاب زنبور عسل ( شہد کی مکھی ) تاليف مٹرلينگ ص 

  ۔) ٣۶۔٣۵
س مسئلے پر اگر ابہام کے مذکوره دانش مند اپنی فکر و نظر ميں موجود مکتب ماديت کے پرانے خياالت کی وجہ سے ا

ساتھ گفتگو کرتا ہے تو ہماری نظر تو قرٓان کی راہنمائی پر ہے ہم تو يہ بات اچھی طرح سے سمجھتے ہيں کہ يہ ٓاوازيں کہا 
سے ٓاتی ہيں يہ نظام کہا ں تربيت پاتا ہے ، يہ پروگرام کہاں بنتا ہے انھيں منظم کرنے واال کون ہے اور کون ان کے لئے 

  ی کرتا ہے ۔ قرٓان کتنی خوبصورت تعبير کہتا ہے ۔حکم جار
  اوحی ربک الٰی النحل

  تيرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی و الہام کيا
  کيا اس سے زياده رسا ، جامع ، منہ بولتی او رناطق تعبير کا تصور ہوسکتا ہے ۔

کئے جانے والے کی نسبت بہت زياده ہے ليکن شہد کی مکھيوں کے بارے ميں جو کچھ بيان نہيں کيا جا سکا اگر چہ وه بيان 
  1ہماری طرز تفسير اجازت نہيں ديتی کہ اس موضوع پر اس سے زياده گفتگو کريں ۔

  ۔ اولين دانش گاه و ٓاخرين پيامبر١
  ۔زنبور عسل۔ تاليف مٹرلينگ٢
  ۔ شگفت ہائے ۔ عالم حيوانات۔٣

ده کيا گيا ہے وغيره اور ترجمے ہی کا نام يہا ں ديا گيا ہے ( غير ايرانی مصنفين کی کتابوں کے فارسی ترجمے سے استفا
  ۔(مترجم)

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

 ۔ مندر جہ باال مباحث ميں شہد کی مکھيوں اور شہد کے خواص کے بارے ميں ان کتابوں سے استفاده کياگيا ہے ۔١

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   72- 70سوره نحل/ آيه 

  َشْيئًا ٕاِنَّ هللاَ َعلِيٌم قَِديٌر۔ ۔ َوهللاُ َخلَقَُکْم ثُمَّ يَتََوفَّاُکْم َوِمْنُکْم َمْن يَُردُّ ٕاِلَی ٔاَْرَذِل اْلُعُمِر لَِکْی الَيَْعلََم بَْعَد ِعْلمٍ ٧٠
لُوا بَِرادِّی ِرْزِقِھْم َعلَی َما َملََکْت ٔاَ ٧١ ْزِق فََما الَِّذيَن فُضِّ َل بَْعَضُکْم َعلَی بَْعٍض فِی الرِّ ْيَمانُھُْم فَھُْم فِيِہ َسَواٌء ٔاَفَبِنِْعَمِة هللاِ ۔ َوهللاُ فَضَّ

  يَْجَحُدوَن ۔
هللاِ ھُْم  َعَل لَُکْم ِمْن ٔاَْزَواِجُکْم بَنِيَن َوَحفََدةً َوَرَزقَُکْم ِمْن الطَّيِّبَاِت ٔاَفَبِاْلبَاِطِل يُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمةِ ۔ َوهللاُ َجَعَل لَُکْم ِمْن ٔاَنفُِسُکْم ٔاَْزَواًجا َوجَ ٧٢

  يَْکفُُروَن ۔
  ترجمہ
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اہی کے بعد ( ان ۔هللا نے تمہيں پيدا کيا پھر وہی تمہيں مارے گاتم ميں سے بعض بڑھاپے کو جا پہنچتے ہيں کہ علم و ٓاگ٧٠

  کی يہ حالت ہو جاتی ہے ) کہ کچھ نہيں جانتے (اور سب کچھ بھول جاتے ہيں ) بيشک خدا عليم و قدير ہے ۔
۔ خد انے تم ميں سے بعض کو بعض دوسروں پر رزق ميں بر تری دی ہے ( کيونکہ تمہاری استعداد اور کوشش ميں ٧١

ت پر تيار ہيں کہ اپنی روزی ميں سے اپنے غالموں کو ديں تاکہ سب فرق ہے ) ليکن جنھيں برتری دی گئی ہے وه اس با
  کے سب برابر ہو جائيں کيا وه نعمت ِ خدا کا انکار کرتے ہيں ؟

۔ اور هللا نے تمہارے لئے تمہاری ہم جنس بيوياں بنائيں اور ان بيويوں سے تمہيں پوتے نواسے اور بيٹے عطا کئے اور ٧٢
  قرار دی کيا پھر يہ باطل پر ايمان لے ٓاتے ہيں اور نعمت ِ خدا کا انکار کرتے ہيں ۔تمہارے لئے طيبات ميں روزی 

  تفسير 

  رز ق ميں اختالف کا سبب 
گذشتہ ٓايات ميں هللا تعالٰی کی کچھ اہم نعمتوں اور عنا يا کا تذکره تھا کچھ نباتا ت اور حيوانات کی تخليق کا بيان تھا تاکہ لوگ 

  ئے ان سب نعمتوں اور اس دقيق نظام کے خالق سے ٓاشنا ہوں ۔ان پر نظر کرتے ہو
زير بحث ٓايات ميں بھی ايک اور حوالے سے خالق يکتا کے اثبات کے مسئلہ پر گفتگو جاری رکھے ہوئے ہيں ۔ يہ ٓايات 

ں اور ان کا نعمتوں کے تغيرات کے حوالے سے بات کرتی ہيں ايسے تغيرات کا ذکر ہے کہ جو انسانی اختيار سے باہر ہي
  فيصلہ کسی او رکی جانب سے ہوا ہے ۔

  ۔پہلے فرمايا گيا ہے : هللا نے تمہيں پيدا کيا( َوهللاُ َخلَقَُکْم)اس کے بعد وه تمہاری روح کو لے لے گا ( ثُمَّ يَتََوفَّاُکْم ) 
تم نہيں ہو لمبی عمر کا زندگی بھی اسی کی طرف سے ہے اور موت بھی تاکہ تم جان لو کہ موت و حيات پيدا کرنے والے 

تم ” ہونا بھی تمہارے اختيار ميں نہيں ہے بعض جوانی ميں يا برھاپے کی سر حد پر دنيا سے رخصت ہو جاتے ہيں ليکن 
 ١ر)مُ ميں سے بعض لمبی عمر پاتے ہيں ۔ عمر کے بد ترين انتہائی بڑھاپے تک جا پہنچتے ہيں (َوِمْنُکْم َمْن يَُردُّ ٕاِلَی ٔاَْرَذِل اْلعُ 

اور اس طوالنی عمر کا نتيجہ يہ ہوتا ہے کہ علم و ٓاگاہی کے بغير انھيں کچھ معلوم نہيں ہوتا اور وه سب کچھ بھول جاتے 
(   ٢ہيں ( لَِکْی الَيَْعلََم بَْعَد ِعْلٍم َشْيئًا ٌ

ف لے جاتا ہے اس کی يہ بھی ممکن ہے کہ يہ جملہ علت و سبب کے معنی ميں ہو يعنی هللا انھيں ان باالئی سالوں کی طر 
علت يہ ہے کہ ان پر حالت ِ نسيان طاری کرے تاکہ يہ انسان جا نليں کہ ان کے پاس جوکچھ ہے کچھ بھی ان کی اپنی طرف 

  سے نہيں ہے ۔
“ خدا ٓاگاه اور قادر ہے ” بعينہ اس کی حالت بچپن کی سی ہو جاتی ہے کہ جب بھول جاتا ہے اور نآاگاه بھی تھا جی ہاں ! 

  نَّ هللاَ َعلِيٌم قَِدير) ۔(إِ 
تمام قدرتيں اسی کے اختيار ميں ہيں وه جس قدر مصلحت سمجھتا ہے عطا کرتا ہے اور جس موقع پر ضروری سمجھتا ہے 

  لے ليتا ہے ۔
يہ خدا جو تم ميں سے ” اگلی ٓايت ميں يہی بات جاری ہے اور فرماياگياکہ تمہاری روزی تک تمہارے اختيار ميں نہيں ہے 

ْزِق ) ۔بع َل بَْعَضُکْم َعلَی بَْعٍض فِی الرِّ   ض کو رزق کے اعتبار سے دوسروں پر بر تری ديتا ہے ۔( َوهللاُ فَضَّ
ليکن جنھيں يہ برتری دی گئی ہے ان کی تنگ نظری کا يہ عالم ہے کہ جو کچھ ان کے اختيار ميں ہے وه اپنے غالموں کو 

لُوا دينے کے لئے تيار نہيں ہيں اور انھيں اپنے  اموال ميں شريک نہيں کرتے کہ وه بھی ان کے برابر ہو جائيں (فََما الَِّذيَن فُضِّ
  بَِرادِّی ِرْزقِِھْم َعلَی َما َملََکْت ٔاَْيَمانُھُْم فَھُْم فِيِہ َسَواٌء ) ۔

جو اپنے بتوں بعض مفسرين نے يہ احتمال ظاہر کيا ہے کہ يہ جملہ مشرکين کے بعض احمقانہ افعال کی طرف اشاره ہے کہ
اور خدا ٔوں کے لئے چوپأون اور زرعی پيدا وار کا ايک حصہ مختص کرديتے تھے حاالنکہ يہ بے وقعت پتھر اور لکڑياں 
ان کی زندگی پر ذره بھر اثر نہيں رکھتے تھے ليکن وه اس بات پر تيار نہ تھے کہ اس دولت ميں سے کچھ اپنے بے چارے 

  ن کی خدمت کرتے تھے ۔غالموں کو ديں کہ جو رات دن ا
  کيا رزق کی تفريق عدالت پر مبنی ہے ؟

اس مقام پر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا لوگوں ميں تقسيم رزق ميں اختالف پيد اکرنا هللا کے اصوِل عدالت و مساوات کے 
  مطابق ہے جبکہ اصول ِ عدالت و مساوات کو انسانی معاشروں پر حاکم ہونا چاہئيے ۔

  جواب ميں دو نکتوں کی طرف توجہ رکھنا چاہئيے ۔اس سوال کے 
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۔ اس ميں شک نہيں کہ انسانوں ميں موجود مادی فوائد وسائل اور ٓامد نی ميں اختالف کا ايک اہم حصہ ان کی استعداد اور ١
کا  صال حيتوں ميں اختالف سے مربوط ہے ، جسمانی اور وحانی صالحيتوں فرق اقتصادی کار کر دگی کی کميت و کفييت

  سر چشمہ ہے اسی سے بعض کا حصٔہ رزق کم اور بعض کا زياده ہو جاتا ہے ۔
البتہ اس ميں شک نہيں کہ بعض اوقات ايسے حوادث پيش ٓاتے ہيں کہ جو ہمارے نزديک اتفاقات ہوتے ہيں ۔ ان کی وجہ سے

ہئيے ليکن اکثر امور کی بنيادوہی سعی و بعض لوگونکو زياده نعمات ميسر ٓاجاتی ہيں ليکن انھيں استثنائی امور شمار کرنا چا
  کوشش کی کميت و کيفيت کا فرق ہے ۔ 

البتہ ہماری مراد ايسے معاشر ے سے ہے جو صحيح نہج پر قائم ہو جو ظالمانہ لوٹ کھسوٹ سے پاک ہو نہ کہ ايسا معاشره 
  سے ہٹ گيا ہو۔ جو منحرف اور کج رو ہو اور جو قوانين ِ ٓافرينش اور انسانی بنيادوں پرقائم نظام

کبھی ايسا ہوتا ہے کہ ہم بعض لوگوں کو بے وقعت اور بے دست و پا سمجھتے ہيں ليکن ان کے پا س بہت وسائل اور مال و 
دولت ہوتی ہے ہم اس پر تعجب کرتے ہين ليکن اگر ہم بعض لوگوں کو بے وقعت اور بے دست و پاسمجھتے ہيں ليکن ان 

ہوتی ہے ہم اس تر تعجب کرتے ہين ليکن اگر ہم ان کے جسم ، روح اور اخالق پر زياده  کے پاس بہت وسائل اور مال و دلت
غور کريں اور سطحی مطالعے پر مبنی فيصلہ ايک طرف کرديں تو ہم ديکھيں گے کہ وه کوئی نہ کوئی ايسی قوت رکھتے 

  ہيں کہ جس کی وجہ سے وه اس مقام پر پہنچے ہيں ۔
  ہمارا موضوع بحث وه صحيح و سالم معاشره ہے کہ جو ظالمانہ لوٹ کھسوٹ سے پاک ہو ۔ہم پھر يہ بات دہراتے ہيں کہ 

بہر حال ٓامدن اور وسائل کا يہ فرق صالحيتوں کے فر ق پر مبنی ہے اور يہ صالحتيں نعماِت الٰہی ہيں البتہ ہو سکتا ہے کہ 
  چند مواقع پر يہ اکتسابی ہوں ۔

تے ہيں اور اس بناء پر ايک صحيح و سالم معاشرے ميں بھی اقتصادی لحاظ سے ٓامدن ليکن بعض مواقع يقينا غير اکتسابی ہو
کا فرق قابل انکار نہيں ہے سوائے اس کے کہ ہم سب لوگوں کا ہم شکل ، ہم رنگ ، ہم استعداد اور ہم قالب بنا سکيں ۔ سب 

  ممکن نہيں ہے ۔لوگ ايسے ہو جائيں کہ ان ميں کسی قسم کا کوئی فرق باقی نہ رہے ليکن ايسا 
۔انسان ، درخت ياپھول کے پودے کو ديکھيے کيا ممکن ہے ککہ ان کے بدن کی متناسب عمارت اعضاء کے لحاظ سے ٢

مساوی ہو۔ کيا پودے کی جڑيں اس کے پھولوں کی نازک پتيوں جيسی ہو سکتی ہيں ؟ کيا انسان کی ايڑی کی ہڈی اس کی 
ہوسکتی ہے اور اگر ہم انھيں يکساں کرسکيں تو کيا ٓاپ سمجھيں گے کہ ہم نے ٓانکھ کی لطيف پتلی کے ہر لحاظ سے مساوی

  صحيح کام انجام ديا ہے ۔
پر فريب اور شعور سے عاری نعروں سے قطع نظر کر کے فرض کيجئے کہ ايک دن ہم ہر لحاظ سے ايک ہی سانچے ميں 

ب)ايسے انسان سے بھر ديں جو ہم شکل ، ہم لباس ، ہم ار/۵ڈھلے ہوئے خيالی انسان بناليں پوری دنيا کو پانچ ہزار ملين (
ذوق، ہم فکر اور ہر لحاظ سے يکساں ہيں ۔ کسی کار خانے سے نکلنے والے ايک ہی برانڈ کے سگر ٹوں کی طرح ۔ تو ذرا 

جہنم بن سوچيں کہ کيا اس روز انسانوں کو اچھی زندگی نصيب ہو جائے گی ۔ مسلم ہے کہ ايسا نہيں ہے بلکہ يہ دنيا ايک 
جائے گی ۔ سب کے سب ايک مصيبت ميں گرفتار ہو جائيں گے سب کے سب ايک ہی طرف چل پڑےں گے سب کے سب 

ايک ہی چيز چاہيں گے سب ايک پوسٹ کے خواہش مند ہو ں گے ،سب ايک ہی قسم کی غذائيں چاہيں گے اور سب ايک کام 
ہو جائے گی اور فرض کريں کہ وه باقی ره جائے تو ايک تھا  کرنا چاہيں گے ۔ ظاہر ہے اس قسم کی زندگی بہت ہی جلد ختم

  دينے والی روح ، بے کيف اور ايک ہی طرز کی زندگی ہو گی۔ ايسی زندگی جو موت سے زياده مختلف نہ ہوگی ۔
نشو ونما  لٰہذا صالحيتوں کا اختالف اور اس کے لوازم نظام کی بقا کے لئے ناگريز ہے بلکہ ايسا ہونا استعداد و صالحيت کی

  کے لئے انتہائی ضروری ہے ۔ پر فريب نعروں سے اس حقيقت کو بدال نہيں جاسکتا ۔
ليکن ايسا نہ ہو کہ کوئی ہماری اس گفتگو کا يہ مطلب سمجھنے لگے کہ ہم طبقاتی معاشرے اور لوٹ کھسوٹ اور استعماری

ختالف ہے نہ کہ مصنوعی ہماری مراد وه تفاوت اورنظام کو قبول کرتے ہيں نہيں ہر گز نہيں ہماری مراد طبعی اور فطری ا
فرق ہيں کہ جو ايک دوسرے کی تکميل کرتے ہيں اور ايک دوسرے کے معاون و مدد گار ہيں نہ کہ ايک دوسرے پر 

تجاوزو ظلم کرنے والے ۔طقاتی فرق (توجہ رہے يہاں طبقاتی فرق سے مراد اس کا وہی اصالحی مفہوم ہے يعنی ايک لوٹ 
رنے واال طبقہ اور دوسرا جسے لوٹا جا رہا ہے )ہر گز نظام ٓافرينش سے مطابقت نہيں رکھتا ۔ نظام ِ خلقت سے ہم کھسوٹ ک

  ٓاہنگ استعدا اور کوشش کا فرق ہے اور ان دونوں کے درميان زمين و ٓاسمان کا فرق ہے ۔ ( غور کيجئے گا )
لئے استعمال ہو نا چاہيئے جيسے ايک بد ن کے اعضاء کا دوسرے لفظوں ميں استعداد کے اختالف کو اصالح و تعمير کے 

اختالف ہوتا ہے جيسے ايک پھول کے پودے ميں مختلف حصوں کااختالف ہوتا ہے وه اختالف کو ايک دوسرے کے مزاحم 
  نہيں ہوتا بلکہ ايک دوسرے کے معاون ہوتا ہے ۔

ے سوء ِ استفاده نہيں کرنا چاہيئے ۔ اسی بناء پر زير مختصر يہ کہ ٓامدن کے اختالف سے طبقاتی معاشره پيدا کرنے کے لئ
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  بحث ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے : کيا وه نعمت ِ خدا کا انکار کرتے ہيں (ٔافَبِنِْعَمِة هللاِ يَْجَحُدوَن ) ۔
نعمت  يہ اس طرف اشاره ہے کہ يہ اختالف فطرت کی صورت ميں ہوں نہ کہ مصنوعی اور ظالمانہ صورت ميں خدا کی

  ہيں اور انسان کے نظام معاشره کی حفاظت کے لئے ہيں ۔
سے شروع ہوتی ہے اس ميں نعماِت الٰہی کا ذکر ہے اس ميں انسان “ هللا ” زير بحث ٓاخری ٓايت گزشتہ دوٓايات کی طرح لفظ

يا ہے ۔اس طرح ان کی انفرادی قوت ، انسان کے معاونين اور مددگاروں اور اسی طرح پاکيزه رزق کی طرف اشاره کيا گ
تين ٓايتوں ميں جن نعمتوں کا ذکر شروع ہوا ہے اس کی تکميل ه وجاتی ہے يعنی بات زندگی اور موت کے نظام سے شروع 
کی گئی ہے پھر رزق اور استعداد ميں فرق کا ذکر ہے کہ جو زندگی ميں تنوع کا باعث ہے اور ٓاخری ٓايت ميں نسل انسانی 

  ه رزق کی طرف اشاره ہے ۔کے زياده ہونے اور پاکيز
۔وه بيوياں کہ ارشاد ہوتا ہے :هللا نے تمہاری نوع ميں سے تمہارے لئے بيوياں بنائی ہيں ( َوهللاُ َجَعَل لَُکْم ِمْن ٔاَنفُِسُکْم ٔاَْزَواًجا ) 

مہاری بيويوں کے جو تسکين ِ جسم کی باعث بھی ہيں اور بقاء کا ذريعہ بھی اسی لئے ساتھ ہی اضافہ کيا گيا ہے : اور ت
  ذريعے تمہيں بيٹے، پوتے اور نواسے عطا کئے ہيں(َوَجَعَل لَُکْم ِمْن ٔاَْزَواِجُکْم بَنِيَن َوَحفََدةً ) ۔

کی جمع ہے ۔ در اصل اس کا معنی ہے وه شخص جو کسی جزا کی توقع کے بغير تعاون کرے ليکن ير نظر “حافد“ ”حفدة”
اس سے مراد پوتے اور نواسے ہيں ، بعض اس سے مرا د “ حفدة” مطابق ٓايت ميں بہت سے مفسرين کے نظرے کے 

سے بڑے بيٹے کہ جو مدد اور “ حفدة”سے چھوٹے بيٹے مراد ليا ہے اور “ بنين”صرف نواسے ليتے ہيں اور بعض نے 
  3ی اور۔مراد ہر طرح کے معاون و مدد گار لئے ہيں چاہے وه بيٹے ہوں يا کوئ“ حفدة”ہمکاری کرسکتے ہيں بعض نے 

بہر حال اس ميں شک نہيں ہر شخص کے ارد گرد ، بيٹوں ، پوتوں اور نواسوں اور بيويوں کی صورت ميں انسانی قوتوں کا 
  وجود اس کے لئے ايک بہت بڑی نعمت ہے يہ روحانی لحاظ سے بھی مدد کرتے ہيں اور مادی لحاظ سے بھی ۔

  يزوں ميں سے رزق ديا ہے (َوَرَزقَُکْم ِمْن الطَّيِّبَاِت ) ۔اس کے بعد فرمايا گيا ہے : هللا نے تمہيں پاکيزه چ
کا يہاں وسيع مفہوم ہے اس ميں ہر قسم کے پاکيزه رزق شامل ہے چاہے وه مادی پہلو سے ہو يا روحانی پہلو سے ،“طيبات”

  انفرادی حوالے سے ۔
مت و قدرت کے يہ سب ٓاثار ديکھنے کے ٓاخر ميں اس بحث سے نتيجہ نکالتے ہوئے فرمايا گيا ہے :کيا وه خدا کی عظ

کيا وه باطل پر” باوجود اس کی جانب سے اپنے اوپر ہونے والی ان تمام نعمتوں کے باوجود بتوں کے پيچے لگے ہوئے ہيں 
  وَن ) ۔ايمان التے ہيں اور هللا کی نعمت کا انکار کرتے ہيں (ٔاَفَبِاْلبَاِطِل يُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة هللاِ ھُْم يَْکفُرُ 

يہ ان کا کيسا غلط طرز عمل ہے کہ وه نعمتوں کے سر چشمے کو فراموش کرکے اس کے پيچے جاتے ہيں کہ ان کی 
  کامصداق ہے۔“ باطل” زندگی پر کچھ بھی اثر نہيں رکھتا اور ہر لحاظ سے 

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

سے مراد بڑھاپے کا وه دور ہے کہ جب “ ذل العمر ار” کے ماده سے پست ، ناچيز اور حقير شے کے معنی ميں ہے “رذل“ ”ارذل”۔١
ناتوانی اور نسيان انسان کو اس طرح سے ٓالے کہ وه اپنی ابتدئی ضروريات بھی پورانہ کر سکے اسی بناء پر قرٓان اس مدت کو عمر 

ار کرتے ہيں ليکن شم ٩۵اور بعض  ٩٠سال کی عمر سمجھتے ہيں ۔ بعض ٧۵کا غير مطلوب حصہ قرار ديتا ہے ۔ بعض مفسرين اسے 
  حق يہ ہے کہ يہ کوئی معين عمر نہيں ہے بلکہ شخص شخص ميں فرق ہوتا ہے ۔

ہوسکتا ہے عمر کے باالئی سالوں تک پہنچنے کا نتيجہ ہو۔ اس طرح اس کا مفہوم يہ ہو گا کہ ان سالوں “۔لَِکْی الَيَْعلََم بَْعَد ِعْلٍم َشْيئًا ٢
اور حافظہ کی طاقت گنوا بيٹھے ہيں اور انسان کی کيفيت يہ ہوتی ہے کہ وه فراموشی اور بے  ميں انسنا کے اعصاب اور دماغ تمر کز

  خبری ميں گھرا ہواتا ہے ۔
پر ہو نا چاہئيے يہ خالف ظاہر ہے ، جبکہ ظاہر يہ ہے کہ “ ازدواج” پر ہونا چاہيئے بلکہ “ بنين” کا عطف“ حفدة” ۔اس صورت ميں 3

  کيجئے گا) ۔پر ہی عطف ہے (غور “بنين”يہ 

  چند اہم نکات 

  

  ۔ رزق کے اسباب اور سر چشمے ١

۔ رزق کے اسباب اور سر چشمے : جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں اس ميں شک نہينکہ خدا داد صالحيتوں اور نعمتونکے لحاظ ١
ه کوشش کرنے سے انسان مختلف ہيں ليکن کاميابيوں کی اصل بنياد انسان کی سعی و کوشش اور جدو جہد ہی ہے ۔ زياد

  والے زياده کامياب ہوتے ہيں اور سست و کم و کوش محروم رہتے ہيں ۔
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  اسی بناء پر انسان کے نصيب کو اس کی سعی و کوشش سے مربوط قرار ديتا ہے اور صراحت سے کہتا ہے :
  و ان ليس لالنسان اال ما سعیٰ 

  )٣٩يقينا انسان کے لئے بس وہی کچھ ہے جس کی وه کوشش کرتا ہے (نجم
نيز اس کے ساتھ ساتھ تقوٰی درست راستے کا انتخاب ، امانتداری ، نظام قوانين ِ الٰہی کی پاسداری اور عدل و انصاف کے 

  اصولوں کے مطابق عمل بھی اس ميں غير معمولی اثر رکھتا ہے جيسا کہ قرٓان کہتا ہے :
  االرضولو ان اھل القرٰی ٰامنوا و اتقوا لفتحنا عليھم برکات من السماء و 

اگر شہروں اور قصبوں کے باسی ايمان لے ٓائيں اور تقوٰی اختيار کريں توہم ان پر زمين و ٓاسمان کی بر کتوں کے دروازے 
  )٩۶کھول ديں ۔ (اعراف

  نيزوه فرماتا ہے :
  ومن يتق هللا يجعل لہ مخرجاًو ير زقہ من حيث ال يحتسب
انی عطاکرتا ہے اور جہاں سے اسے گمان نہيں ہوتا وہاں سے عطا جو شخص تقوٰی اختيار کرتا ہے هللا اسے رزق کی فراو

  )٢،٣کرتا ہے ۔(طارق
  اسی بناء پر انفاق اورراه خدا ميں خرچ کرنے کو وسعت رزق کا وسيلہ قرار ديتے ہوئے خدا تعالٰی فرماتا ہے :۔

  ان تقرضوا هللا قرضاًحسناً يضاعفہ لکم
  )١٧ه ميں خرچ کرو تو وه اسے کئی گناه کر دے گا ۔ (تغابناگر تم هللا کو قرض حسنہ دو يعنی اس کی را

شايد ياد دہانی کی ضرورت نہ ہو کہ اجتماعی زندگی ميں سے ايک فرد يا ايک گروه کے چلے جانے سے سارے معاشرے 
عنوی کو نقصان پہنچتا ہے ۔ اسی لئے فرد کی نگہداری اور مدد کرنا سارے معاشرے کے لئے فائده مند ہے (اس لئے کہ م

  اور انسانی پہلؤوں سے قطع نظر بھی يہ فائده ہے ) ۔
خالصہ يہ کہ معاشرے کے اقتصادی نظام پر تقوٰی ، درست روی، پاکيزگی ، امداد باہمی ايک دوسرے سے تعاون اور اتفاق 

  کے اصول کار فرما ہوں تو وه طاقت و ر اور سر بلند ہوگا۔
دھوکا دہی ، غارتگری ، تجاوزاور دوسروں کو نظر انداز کردينے کا ليکن اس کے برعکس معاشرے ميں لوٹ کھسوٹ ، 

عمل جاری ہوتو وه اقتصادی لحاظ سے پس مانده رہے گا اور اس کی مادی زندگی بھی پراگندگی اور انتشار کا شکار ہو 
  جائے گی۔

نے کی اہميت پر زور اسالمی روايات ميں حصول رزق کے لئے سعی وکوشش پر زور ديتے ہوئے اسے تقوٰی کے ساتھ ہو
  ديا گيا ہے يہاں تک کہ امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں :۔

  التکسلوا فی طلب معايشکم فان ٰابائناکانوا يرکضون فيھاو يٰصليونھا
حصول رزق ميں سستی سے کام نہ لو ۔ کيونکہ ہمارے ٓاباء اجداد اس راه ميں دوڑتے تھے اور اسے طلب کرتے تھے 

  ۔) ۴٨ص١٢جلد ۔(وسائل الشيعہ 
  ان ہی امام بزرگوار سے منقول ہے :
  الکاد علی عيالہ کالمجاھد فی سبيل هللا

 ١٢جو شخص اپنے ہل و عيال کے تالش رزق کے لئے نکلتا ہے وه مجاہد ِ راه خدا کی طرح ہے ۔(وسائل الشيعہ جلد 
  )۴٣ص

ے گھروننکليں اور اپنی زندگی کے لئے سعی يہاں تک کہ حکم ديا گيا ہے کہ مسلمان صبح سويرے جتنی جلدی ہو سکے اپن
  )۵٠ص١٢و کوشش کريں ۔ (وسائل الشيعہ جلد 

وه اشخاص کہ جن کی دعائيں قبول نہيں ہوتی ان ميں سے وه افراد بھی شامل ہيں جن کا جسم صحيح و سالم ہو مگر وه گھر 
  ميں پڑے رہتے ہوں اور کشايش رزق کے لئے صرف دعا کرتے رہتے ہوں ۔

سوال سامنے ٓاتا ہے کہ پھر بہت سی روايات ميں يہ کيوں کہا گيا ہے کہ روزی خداکے ہاتھ ميں ہے اس کے حصول يہاں يہ 
  کے لئے کوشش کرنے کی مذمت کی گئی ہے ۔

  اس سوال کے جواب ميں مندرضہ ذيل دو نکات کی طرف توجہ کرنا چاہئيے :
زير بحث مسئلہ ہو يا کوئی اور، جو ٓايات و روايات ۔ اسالمی مصادر ميں غور و خوض کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ ١

ابتدائی نظر ميں ايک دوسرے سے متضاد نظر ٓاتی ہے در اصل ان ميں سے ہر ايک مسئلے کے ايک پہلو کے بارے ميں 
  ہوتی ہے جبکہ دوسرے پہلؤوں سے غفلت کے باعث تضاد کا شک گذرتا ہے ۔

ان کا حرص بہت زياده ہو جاتا ہے اور وه مادی دنيا کی زرق و برق زندگی وه مقام کہ جہاں لوگ دنيا پر ريجھ جاتے ہيں 
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کے پيچھے لگ جاتے ہيں اور اس کے حصول کے لئے کسی جرم اور زيادتی سے نہيں چوکتے وہاں پيہم تاکيدی احکام کے
ئی ہے جبکہ وه مقام کہ ذريعے انھيں اس دنيا کی ناپائيداری اور دنيا وی مال و جاه کی بے وقعتی کی طرف توجہ دالئی گ

جہاں کچھ لوگ زہد وتقوٰی کے بہانہ سے کام اور سعی و کوشش سے ہاتھ کھينچ ليتے ہيں وہاں انھيں محنت ، کام کاج اور 
  کوشش کی اہميت يا دالئی گئی ہے ۔

سے بھی  در اصل سچے رہبروں کا يہی طرز عمل ہونا چاہئيے کہ وه افراط سے بھی مناسب طريقے سے روکيں اور تفريط
  ۔

جن ٓايات و روايات ميں تاکيد کی گئی ہے کہ رزق خدا کے ہاتھ ميں ہے اور اس نے ہر شخص کا حصہ معين کيا ہوا ہے در 
حقيقت يہ حرص و طمع ، دنيا پرستی اور بے اصول و بے حدود سميٹنے سے روکنے کے لئے ہے اور ان کا يہ مطلب ہر 

کو ختم کر ديا جائے ۔ اور ايک ٓابر ومندانہ ، خود کفايت اور اپنے قدموں پر  گز نہيں کہ انسان کے نشاط کار کے ولولوں
  کھڑی زندگی کی جد و جہد کو ختم کرديا جائے ۔

اس حقيقت کی طرف توجہ کرتے ہوئے ان روايات کی تعبير واضح ہو جاتی ہے کہ جن ميں کہا گيا ہے کہ بہت سی روز ياں 
  ٔوتو وه تمہارے پيچھے ٓائيں گی۔ايسی ہيں کہ اگر تم ان کے پيچے نہ جا

۔ توحيدی نقطۂ  نگاه سے کائنات کو ديکھا جائے تو ہر چيز خد اکی طرف منتہی ہو تی ہے اور ايک خدا پرست سچا موحد ٢
کسی چيز کو اپنی طرف سے نہيں سمجھتا بلکہ اس تک جو بھی نعمت پہنچی ہے اس کا سر چشمہ خدا ہی کو جانتا ہے وه 

  کہتا ہے ۔
  الخير انک علی کل شیء قدير بيدک

  )٢۶ہر طرح کی نيکی اور خيرکی کليد تيرے ہاتھ ميں ہے اور تو ہر چيز پر قادر اور توانا ہے (ٓاِل عمران 
اس لحاظ سے ايک حقيقی توحيد پرست کو ہر موقع پر اس حقيقت کی طرف متوجہ رہا چاہئيے يہاں تک کہ اس کی سعی و 

 پيدا وار بھی دراصل خدا ہی کی طرف سے ہيں ۔ اس کی نگاه ِ لطف لمحہ بھر کے لئے پھر ِکا وش ، فکر اور ٓاالت و اسبات
  جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے۔

  خد اپر ايمان رکھنا واال ايک شخص جب کسی سواری پر سوار ہوتا ہے تو کہتا ہے :
  سبحان الذی سخرلنا ٰھذا

  پاک ہے وه خدا کہ جس نے اسے ہمارے لئے مسخر کياہے ۔
  جب وه کوئی نعمت پاتا ہے تو زمزمٔہ توحيد اس کے ہونٹوں سے نکلتا ہے :

  وما بنا نعمة فمنک
  ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے بار الٰہا !تيری طرف سے ہے ۔

  يہاں تک کہ انسانوں کی نجات کے لئے جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو پيرویٔ  انبياء ميں کہتا ہے :۔
  کلت و اليہ انيبوما توفيقی اال با عليہ تو

  )٨٨ميری توفيق صرف هللا کی طرف سے ، ميں نے اسی پر توکل کيا ہے او رميں ايس کی طرف پلٹتا ہوں (ہود،
ليکن ان تمام مباحث ميں جو چيز مسلم ہے وه يہ ہے کہ تالش رزق کو نکلنا چاہيئے ۔ سعی و کو شش کرنا چاہئيے اور ا س 

  کرنا چاہئيے وه راستہ کہ جو ہر قسم کے افراط و تفريط سے پاک ہو ۔ کے لئے مثبت اور اصالحی راستہ اختيار
رہی اس روزی کی بات کہ جو انسان کو بغير کوشش کے مل جاتی ہے تو وه فرعی مسئلہ نہ کہ اساسی اور بنيادی ۔ شايد 

ايا ہے کہ انسان جس اسی بناء پر حضرت علی عليہ السالم نے اپنے کلمات قصار ميں پہلے درجے ميں اس رزق کا ذکر فرم
  کے لئے نکلتا ہے اور اس کے بعد رزق کا جو خود انسان کے پيچھے ٓاتا ہے ۔

  يا بن ٰادم ! الرزق رزقان : رزق تطلبہ ورزق طلبہ
اے ابن ٓادم ! رزق دو قسموں کا ہوتا ہے ايک وه کہ جس کی تالش ميں تو نکلتا ہے اور دوسرا وه کہ جو تيری تالش ميں ٓاتا 

  1ہے ۔ 
..............  

  کتب دعا ميں اس جملے کا ذکر نماز عصر کی تعقيبات ميں کياگيا ہے ۔1۔

  ۔ دوسروں سے برابری کا سلوک ٢
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۔ دوسروں سے برابری کا سلوک : زير نظر ٓايات ميں بہت سے انسانوں کی تنگ نظری اوربخل کی طرف اشاره کيا گيا ٢
نہيں کہ ان کے اختيار ميں جو بہت سے نعمتيں دی گئی ہيں وه اپنے زير  ہے : فرمای اگيا ہے کہ وه اس بات کے لئے تيار

  دست افراد کو بخشيں البتہ وہی لوگ اس سے مستثنٰی ہيں جو انبياء اور ہاديان الٰہی کے تربيتی مکتب کے تربيت يافتہ ہيں ۔
ے ۔ تفسير علی بن ابراہيم ميں اس ان روايا ت کے ضمن ميں کئی ايک روايات ميں مساوات اور مواسات کی تاکيد کی گئی ہ

  سلسلے ميں ہے :
  اليجوز للرجل ان يختص نفسہ بشیء من المٔاکول دون عيالہ

کسی انسان کے لئے جائز نہيں کہ اپنے لئے گھر ميں مخصوص غذا رکھے اور وه کچھ کھائے کہ جس سے اس کے گھر 
  1والے محروم رہيں ۔ 

  کہ ميں نے رسول هللا کو يہ فرماتے سنا : نيز حضرت ابوذر سے منقول ہے وه کہتے ہيں
انما ھم خوانکم فاکسوھم مما تکسون ، و اطعموھم مما تطعمون، فمارٔوی عبده بعد ٰذلک االورٰدئہ، وازاره ازاره ، من غير 

  تفاوت
کچھ خود کھاتے جو افراد تمہارے زير دست اور ماتحت ہيں وه تمہارے بھائی ہيں جو کچھ خود پہنتے ہو انھيں ۔ پہنأو اورجو

  ہو انھيں کھالٔو۔
رسول هللا کی اس وصيت کے بعد ابوذر کا طرز عمل اپنے ماتحت افرد سے يہ تھا کہ ان کا لباس ان کے اپنے لباس سے 

  2بالکل مختلف نہ ہوتا تھا ۔۔
ی ہيں ) سے معلوم بس وه اس ميں مساو“(فھم فيہ سوٓاءُ ”مذکور ه روايات اور اسی طرح خود زير بحث ٓايت کہ جو کہتی ہے 

ہوتا ہے کہ اسالم نصيحت کرتا ہے کہ تمام مسلمان اسالمی اخالق کے طرز عمل کے طور پر اپنے گھر کے تمام افراد اور 
اپنے تحت افراد سے حتی االمکان مساوات کريں اور برابری کا سلوک کريں گھريلوماحال اور اپنے ماتحت افراد ميں اپنے 

  ۔ لئے کوئی امتياز نہ برتيں
..............  

  ۔٣٧٩.۔نہج البالغہ ، کلمات قصارص 1
 ۔۶٨ص ٣. ۔تفسير نور الثقلين جلد 2

 

  11تفسير نمونہ جلد 

 

  

   74 - 73سوره نحل/ آيه 

  ۔ َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاِ َما الَيَْملُِک لَھُْم ِرْزقًا ِمْن السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َشْيئًا َوالَيَْستَِطيُعوَن ۔٧٣
ِ ااْلَْٔمثَاَل ٕاِنَّ هللاَ يَْعلَُم َؤاَْنتُْم الَتَْعلَُموَن ۔٧۴ َّ ِ   ۔ فاَلَتَْضِربُوا 

  ترجمہ
  
۔ وه خدا کو چھوڑکر کچھ ايسے موجودات کی پر ستش کرتے ہيں جو ٓاسمانوں اور زمين ميں سے ان کے رزق کے ٧٣

  مالک نہيں ہيں اوريہ کام جن کے بس کا نہيں ۔
  کے لئے امثال (اور شبيہ) کا عقيده رکھو کيونکہ هللا جانتا ہے اور تم نہيں جانتے۔۔لٰہذا هللا ٧۴

  تفسير 

  خدا کے لئے شبيہ کا عقيده نہ رکھو : 
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گذشتہ ٓايات ميں توحيد کے بارے ميں گفتگو تھی اب زير بحث ٓايات ميں مسئلہ شرک کے بارے ميں بات کی گئی ہے سر 
ايا گيا ہے : وه خدا کو چھوڑ کر ايسے موجودات کی پرستش کرتے ہيں کہ جو ٓاسمان و زنش و مالمت کے لہجے ميں فرم

زمين ميں سے ان کی روزی کے مالک نہيں ہيں اور اس سلسلے ميں ان کا ذره بھر بھی کوئی اثر نہيں (َويَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاِ 
َماَواِت َوااْلَٔ    ْرِض َشْيئًا ) ۔َما الَيَْملُِک لَھُْم ِرْزقًا ِمْن السَّ

نہ صرف يہ کہ اس سلسلے ميں وه کسی چيز کے مالک نہيں بلکہ خلق و ايجاد اور ان پر دست رسی کی طاقت نہيں رکھتے 
  (َوالَيَْستَِطيُعوَن ) ۔

يہ اس طرف اشاره ہے کہ مشرکين اس لئے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے کہ ان کا خيال تھا کہ يہ ان کی زندگی اور نفع و 
صان ميں کوئی اہم کردار ادا کرتے ہيں حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ رزق کا مسئلہ انسانی زندگی کے اہم ترين مسائل ميں سےنق

ہے چاہے وه ٓاسمان سے بارش کے حيات بخش قطروں اور سورج سے زندگی بخش شعاعوں کی صورت ميں )ہو يا وه 
تيار ميں نہيں وه تو بے اہميت اور بے قيمت موجودات ہيں کہ زمين سے نکلنے واال ہو اس ميں سے کچھ بھی بتوں کے اخ

جن کا اپنا کوئی اراده نہيں ہوتا يہ تو صرف خرافات اور جہالت پر مبنی تعصبات ہيں کہ جھنہوں نے انھيں اہميت دے رکھی 
  ہے ۔

ان کی خلقت يا حفاظت کی وه کسی چيز کے مالک نہيں ) کی دليل ہے اس لئے کہ وه“ ( اليملکون“”اليستطيعون ”در حقيقت 
  ذره بھر قدرت بھی نہيں رکھتے۔

اگلی ٓايت ميں نتيجہ اخذ کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : اب جبکہ ايسا ہے تو پھر خدا کی کسی مثل ، شبيہ اور نظيرکے قائل نہ 
ِ ااْلَْٔمثَاَل) ۔کيونکہ خدا جانتا ہے اور تم نہيں جانتے( ٕاِنَّ  َّ ِ   هللاَ يَْعلَُم َؤاَْنتُْم الَتَْعلَُموَن ) ۔ بنو( فاَلَتَْضِربُوا 

ِ ااْلَْٔمثَال”بعض مفسرين کاکہنا ہے کہ  َّ ِ زمانہ جاہليت کے مشرکين کی ايک منطق کی طرف اشاره ہے ( ہمارے “فاَلَتَْضِربُوا 
يں تو ا س کی وجہزمانے کے بعض مشرکين بھی يہ بات کرتے ہيں ) وه کہتے تھے کہ اگرہم بتوں کے پيچھے لگے ہوئے ہ

يہ ہے کہ ہم اس الئق نہيں کہ خدا کی پرستش کريں لٰہذا ہميں بتوں کی طرف رجوع کرنا چاہئيے کہ جو ا س کے مقرب 
بارگاه ہيں ۔ خدا ايک عظيم شہنشاه کی طرح ہے کہ جو وزراء اور خواص ہی اس سے رابطہ کرسکتے ہيں اور عام لوگ 

  باد شاه کے قريبی خواص اور مقربين کے پيچھے ہی لگيں گے۔جن کی اس بادشاه تک رسائی نہيں وه 
اس قسم کی قبيح اور غلط منطق بہت خطر ناک ہے بعض اوقات بڑے انحرافی انداز ميں اسے خوب صورت بناکر پيش کيا 

  جاتا ہے قرٓان ان کے جواب ميں کہتا ہے :
  خدا کے لئے مثاليں بيان نہ کرو۔

ہ کروجو محدود افکار اور ممکن موجودات کے حوالے سے ہو اور نقائص سے مامور ہويعنی ايسی مثال اس کے لئے پيش ن
کيونکہ ايسی مثال اس سے مناسبت نہيں رکھتی تو اگر اس امر کی طرف توجہ رکھتے کہ تمام موجودات هللا کے احاطہ 

تمہاری نسبت زياده نزديک وجودی ميں ہيں اور اس کے غير متناعی لطف و رحمت کے سايے ميں ہيں اور وه خود تم سے 
  ہے تو کبھی بھی وسائط و وسائل کی طرف متوجہ نہ ہوتے ۔

وه خدا جو براه راست اپنے سے راز و نياز اور گفتگو کی دعوت ديتا ہے اور جس نے اپنے گھر کے دروازے شب و روز 
ے کيونکہ يہ باد شاه تو محل نشيں تمہارے لئے کھول رکھے ہيں اسے کسی جابر و متکبر باد شاه سے تشبيہ نہيں ديناچاہئي

ِ ااْلَْٔمثَال) َّ ِ   رہتے ہيں اور گنتی کے چند افراد کے سوا کوئی ان کے محل ميں نہيں جاسکتا (فاَلَتَْضِربُوا 
صفات خدا کی بحثوں ميں ہم اس نکتے کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہوتے ہينکہ صفات الٰہی کی شناخت کی راه ميں 

نہايت خطرناک ہے يعنی اس کی صفات کو بندوں پر قياس کرنا اور ان سے مشابہ قراردينا کيونکہ خدا ہر تشبيہ کا مسئلہ 
لحاظ سے ايک المتناہی وجود ہے اور دوسرے لحاظ سے محدود وجود ہيں لٰہذا ہر قسم کی تشبيہ و تمثيل ہميں اس کی ذات 

  سے دور لے جائے گی۔
کہ اس کی ذات مقدس کو نور يا اس قسم کی چيز کے ساتھ تشبيہ ديں وہاں بھی ہميںيہاں تک کہ جہاں ہم مجبور ہو جاتے ہيں 

متوجہ رہنا چاہئيے کہ ايسی تشبيہات بہر حال ناقص اور نا رسا ہيں اور صرف کسی ايک پہلو سے قابل قبول ہيں نہ کہ ہر 
  پہلو سے (غور کيجئے گا) ۔

ں اور زياده تر تشبيہ و قياس کی گمراه کن واديوں ميں گھر جاتے جبکہ بہت سے لوگ اس حقيقت کو نظر انداز کر ديتے ہي
  ہيں ، اور حقيقت ِ توحيد سے بہت دور جا پڑتے ہيں لٰہذا قرٓان بار بار بيدار کرتا ہے اور تنبيہ کرتاہے کبھی کہتا ہے :

  ولم يکن لہ کفواً احد
  )۴کوئی چيز اس کے ہم پلہ اور اس کی مثل نہيں ۔ (اخالص ۔

  اہے :کبھی کہت
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  ليس کمثلہ شیء
  )١١کوئی شے اس کی مانند و مثل نہيں ہے ۔ ( شوراٰی ۔

  کبھی فرماتا ہے :
  فال تضربوا  االمثال

خدا جانتا “ ( ان هللا يعلم و انتم التعلمون ” يہ در اصل اسی حقيقت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے ہے اور شايد 
  طرف اشاره کررہا ہو کہ عام لوگ صفات ِ الٰہی کے اسرار سے بے خبر ہيں ۔ہے اور تم نہيں جانتے) اسی مسئلے کی 

   77- 75سوره نحل/ آيه 

ا َوَجھًرا ہھْل يَْستَوُ ۔ َضَرَب هللاُ َمثَالً َعْبًدا َمْملُوًکا الَيَْقِدُر َعلَی َشْیٍء َوَمْن َرَزْقنَاهُ ِمنَّا ِرْزقًا َحَسنًا فَھَُو يُنفُِق مِ ٧۵ ِ بَْل ْنہُ ِسّرً َّ ِ وَن اْلَحْمُد 
  ٔاَْکثَُرھُْم الَيَْعلَُموَن ۔

ہُّ الَيَأِْت بَِخْيٍر ھَْل يَْستَِوی ھَُو َوَمْن يَأُْمُر ۔َوَضَرَب هللاُ َمثاَلً َرُجلَْيِن ٔاََحُدھَُما ٔاَْبَکُم الَيَْقِدُر َعلَی َشْیٍء َوھَُو َکلٌّ َعلَی َمْوالَهُ ٔاَْينََما يُ ٧۶ َوجِّ
  َعْدِل َوھَُو َعلَی ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم ۔بِالْ 
اَعِة ٕاِالَّ َکلَْمِح اْلبََصِر ٔاَْو ھَُو ٔاَْقَرُب ٕاِنَّ ٧٧ َماَواِت َوااْلَْٔرِض َوَما ٔاَْمُر السَّ ِ َغْيُب السَّ َّ ِ   هللاَ َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِديٌر ۔ ۔ َو

  ترجمہ:
  
جس کی قدرت ميں کوئی چيز نہيں اور اس باايمان) انسان کی جسے اچھا  ۔خدا کی مثال بيان کی ہے اس مملوک غالل کی٧۵

رزق بخشا گيا ہے اور وه چھپ کر اور ٓاشکار اسے عطائے خدا ميں خرچ کرتا ہے کيا يہ دونوں برابر ہيں ۔ حمد و شکر خدا 
  کے لئے ليکن ان ميں سے اکثرنہيں جانتے ۔

بيان کی ہے کہ جن ميں سے ايک مادرزاد گونگا ہے کہ جو کچھ نہيں کرسکتا  ۔اور هللا نے دو افراد کی ( ايک اور ) مثال٧۶
اور اپنے ساتھی پر بوجھ ہے اسے جس کام کے لئے بھی بھيجا جائے اچھا عمل انجام نہيں ديتا کيا ايساشخص اس انسان کے 

  برابر ہے جو عدل و انصاف سے فيصلہ کرتا ہے اور راه ِ مستقيم پر قائم ہے ۔
وں اور زمين کا غيب هللا کے ہے (اور وہی سب کچھ جانتا ہے )اور قيامت کا معاملہ اس کے لئے بالکل پلک ۔ٓاسمان٧٧

  جھپکنے يا اس سے بھی معمولی کاک کی طرح ہے ( کيونکہ خد اہر چيز ہر قدرت رکھتا ہے ) ۔

  تفسير 

  مومن اور کافر کے لئے مثاليں : 
منين و مشرکين کے بارے ميں گفتگو تھی ۔ زير نظر ٓايات ميں دو زنده اور روشن گذشتہ ٓايات ميں ايمان اور کفر اور مو

  مثالوں کے ذريعے ان کی حالت کو واضح کيا گيا ہے ۔
پہلی مثال ميں مشرکين کو اس غالم مملوک سے تشبيہ دی گئی ہے جس کے بس ميں کچھ نہيں ہوتا اور مومنين کو غنی و 

  ے کہ جو اپنے وسائل سے سب کو فائده پہنچاتا ہے ۔بے نياز انسان سے تشبيہ دی گئی ہ
ارشاده ہوتا ہے : هللا غالم مملوک کا ذکر بطور مثال کرتا ہے کہ جس کے بس ميں کچھ بھی نہيں ( َضَرَب هللاُ َمثاَلً َعْبًدا 

  َمْملُوًکا الَيَْقِدُر َعلَی َشْیٍء) ۔
يونکہ ايک طرف وه ہميشہ اپنے ٓاقا کی قيد ميں ہوتا ہے اور ہر نہ تکوين ميں اس کی کوئی قدرت ہے اور نہ تشريع ميں ۔ ک

لحاظ سے محدود ہوتا ہے اور دوسری طرف اسے اپنے مال ميں ( وه بھی اگر ہو تو ) کوئی حق تصرف نہيں ہوتا اور اسی 
  طرح اپنی ذات سے متعلق ديگر امو رميں بھی وه ٓازاد نہيں ہوتا ۔

  ونے کا نتيجہ قيد اور ہر لحاظ سے محدود يت کے سوا کچھ نہيں ۔جی ہاں بندوں کا غالم اور بنده ہ
جبکہ اس کے مقابلے ميں ٓازاد انسان کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے رزق حسن اور طرح طرح کی روزی اور 

  پاکيزه نعمتيں ميسر ہوں ( َوَمْن َرَزْقنَاهُ ِمنَّا ِرْزقًا َحَسنًا ) ۔
وسائل ہيں کہ جن سے وه چھپ کر بھی اور اعالنيہ بھی خرچ کرتے ہيں اور انفاق ان ٓازاد انسانوں کے پا س بہت سے 

ا َوَجھًرا) ۔   کرتے ہيں (فَھَُو يُنفُِق ِمْنہُ ِسّرً
  کيا يہ دونوں افرد برابر ہيں ( ھْل يَْستَُووَن ) ۔
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ِ )”مسلم ہے کہ ايسا نہيں ہے لٰہذا  َّ ِ   ۔تمام حمد هللا کے لئے مخصوص ہے ۔(اْلَحْمُد 
وه هللا کے جس کا بندهٔ  ٓازاد قدرت مند بھی ہے اور عطا کرنے واال بھی جبکہ بتوں کے بندے ناتواں، محدود، بے قدرت اور 

  ١ليکن ان (مشرکين) ميں سے اکثر نہيں جانتے (بَْل ٔاَْکثَُرھُْم الَيَْعلَُموَن ) ۔” قيدی ہيں 
  ليکن بات بہت بعيد معلوم ہوتی ہے ۔

ر مثال بتوں کے بندوں اور سچے مومنين کے بارے ميں بيان کی گئی ہے بتوں کے بندوں کو مادر زاد اس کے بعد ايک او
گونگوں سے تشبيہ دی گئی ہے کہجو غالم اور ناتواں بھی ہيں اور سچے مومنين کو اس ٓازاد انسان سے تشبيہ دی گئی ہے 

  ے اور صراط مستقيم پر قائم ہے ۔کہ جو قوت ِ گويائی رکھتا ہے ہميشہ عدل و انصاف کی دعوت ديتا ہ
ارشاد ہوتا ہے هللا نے دواشخاص کی مثال دی ہے ان ميں سے ايک مادر زاد گونگا ہے اور کچھ اس کے بس ميں نہيں 

  (َوَضَرَب هللاُ َمثَالً َرُجلَْيِن ٔاََحُدھَُما ٔاَْبَکُم الَيَْقِدُر َعلَی َشْیٍء ) ۔
اسے جس کام کے لئے ”قا کے لئے بوجھ ہے (َوھَُو َکلٌّ َعلَی َمْوالَهُ) ۔يہی وجہ ہے کہ وه غالم ہونے کے باوجود اپنے موالو آ 

ہُّ اليَأِْت بَِخْيٍر) ۔   بھی بھيجا جائے وه اچھا انجام نہيں دے سکتا ۔( ٔاَْينََما يَُوجِّ
  گويا اس ميں چار منفی صفات ہيں :

  ۔ وه مادر زاد گونگا ہے ۔١
  ۔ بالکل نواں ہے ۔٢
  مالک کے لئے بوجھ ہے اور ۔ اپنے٣
  ۔جب اسے کسی کام کے لئے بھيجا جائے تو کوئی مثبت اقدام نہيں کرپاتا۔۴

يہ چار صفات اگر ايک دوسرے کی علت و معلوم ہيں مگر ايک انسان کی منفی حالت کی سوفی صدتصوير کشی کرتی ہيں 
  ور خاندان پر بوجھ ہے ۔کہ جس کے وجود سے کوئی خير و برکت حاصل نہيں ہوتی اور جو معاشرے ا

کيا ايسا شخص اس شخص کے برابر ہوسکتا ہے کہ جو فصيح اور گويا زبان رکھتا ہے اور ہميشہ عدل و انصاف کی دعوت 
  قِيٍم ) ۔ُمْستَ ديتا رہتا ہے اور صاف راستے اور سيدھی راه پر قائم ہے ۔( ھَْل يَْستَِوی ھَُو َوَمْن يَأُْمُر بِاْلَعْدِل َوھَُو َعلَی ِصَراٍط 

  يہاں اگر چہ دو ہی صفات بيان ہو ئی ہيں
  ايک مسلسل عدل و انصاف کی صورت اور

  دوسری طرز مستقيم اور صحيح راستہ کہ جو ہر قسم کے انحراف سے پا ک ہو۔
ليکن يہ دونوں صفات دوسری صفات کو واضح کرتی ہيں وه شخص عدل و انصاف کی دعوت ديتا ہے ، کيا ہوسکتا ہے کہ 

ک گونگا ، بزدل اور بے وقعت انسان ہو۔ ہر گز نہيں ۔ايسا شخص زبان گويا ، منطق محکم او ر اراده قوی اور شجاعت وه اي
  و شہامت کا حامل ہوگا۔

  وه شخص کہ جو راه ِ مستقيم پر گامزن ہو کيا وه بے دست و پا، ناتواں ، بے ہوش اور کم عقل انسان ہوسکتا ہے؟
وه ايک صاحب ِ فکر و نظر ، صاحبِ  کاوش و جستجو ، باہوش ، با تدبير اور با استقامت ہر گز نہيں نہيں مسلم ہے کہ 

  شخص ہو گا ۔
ان دونوں کا موازه کيا جائے تو بت پرستی ميں وسيع فرق واضح ہو جاتا ہے اور ان دونوں نقطٔہ ہائے نظر اور مکاتب ِ فکر 

  کے تحت تربيت پانے والوں کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے ۔
عام طور پر ہم نے ديکھا ہے کہ قرٓان توحيد کے بيان اور شرک کے خالف گفتگو کو معاد اور قيامت کی عظيم عدالت کے 
مسائل سے مربوط اکرديتا ہے يہاں بھی ايسی ہی صورت حال ہے گذشتہ اور زير بحث ٓايات شرک کی نفی اور اثبات توحيد 

ہو رہا ہے اور مشرکين کے بعض اعتراضات کا جواب ديا گيا ہے ۔ پہلےکے بارے ميں ہيں اب گفتگو کا رخ معاد کی طرف 
ِ َغْيُب السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض ) ۔ َّ ِ   ارشاد ہوتا ہے : هللا ٓاسمانوں اور زمين کے غيبی امور سے ٓاگاه ہے ۔( َو

جس وقت مر جائيں گے ہماری گويا يہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ جو معاد جسمانی کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ ہم 
خاک کے ذرے ادھر اُدھر بکھر جائيں گے کيسے ان کا علم ہو گا کہ وه ہميں جمع کر سکے ۔ عالوه ازيں ، وه کہتے ، اگر 
فرض کريں ہمارے خاک کے ذرے ادھر اُدھر بکھر جائيں گے تو کيسے ان کا علم ہو گا کہ وه ہميں جمع کر سکے۔ عالوه 

ر فرض کريں ہمارے جسموں کے بکھرے ہوئے ذرات جمع بھی ہو جائيں اور ہميں پھر سے زندگی بھیازيں ، وه کہتے ، اگ
  مل جائے ان جسموں کے بھولے بسرے ہوئے اعمال سے کون ااگاه ہو گا اور کون ان کے نامٔہ اعمال کی پڑتال کرے گا ۔

ہے کہ خدا ٓاسمانوں اور زمين کے غيب کو جانتا زير بحث ٓايت ايک ہی جملے ميں اس سوال کے تمام پہلو ٔوں کا جواب ديتی
ہے ، وه ہرجگہ ہميشہ حاضر ہے لٰہذا اصولی طور پر غيب و پنہاں کا اس کے لئے کوئی مفہوم ہی نہيں ۔ اس کے لئے تما م 

  چيزيں شہود ہيں
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  يہ مختلف تعبيرات تو ہمارے وجود کے حساب سے ہيں اور ہماری منطق سے ہم ٓاہنگ ہيں ۔
اَعِة اس کے بع د مزيد فرمايا گيا ہے :قيامت کا معاملہ تو پلک جھپکنے يا اس سے بھی کم تر سطح پر ٓاسان ہے (َوَما ٔاَْمُر السَّ

  2ٕاِالَّ َکلَْمِح اْلبََصِر ٔاَْو ھَُو ٔاَْقَرُب)
ہے ۔ کون  يہ در حقيقت منکرين معاد کے دوسرے اعتراض کی طرف اشاره ہے وه کہتے تھے کہ يہ کام تو انتہائی مشکل

  اسے انجام دينے کی قدرت رکھتا ہے ؟
قرٓان ان کے جواب ميں کہتا ہے :تمہاری طاقت بہت کم ہے اس لئے تمہيں يہ کام مشکل دکھائی ديتاہے ليکن خدا کی قدرت 

بھی  کی کوئی انتہا نہيں اس کے لئے يہ کام ٓاسان سا ہے جيسے تمہارا پلک جھپکنا ٓاسان سا بھی ہے اور تيزی سے انجام
  پاجاتا ہے۔

يہ بات جاذب نظر ہے کہ قيام ِقيامت کو پلک جھپکنے ياجلدی سے کسی چيز کو ديکھنے سے تشبيہ دے کر مزيد فرمايا گيا 
ہے ۔ (اوھو اقرب)( يا اس سے بھی نزديک تر) يعنی نظر بھر ديکھنے کی تشبيہ بھی تنگیٔ  بيان کی وجہ سے ہے يعنی 

کہا “ کلمح البصر” کہ اس کے لئے مدت اور زمانے کا سوال ہی پيدا نہيں ہوتا اور جو يہ قيامت اس تيزی سے بر پا ہو گی 
  گيا ہے يہ بھی اس لئے ہے کہ تمہاری منطق ميں اس سے مختصر تر کوئی زمانہ نہيں ہے ۔

نے ميں اس بہر حال يہ دو چھوٹے چھوٹے جملے هللا کی بے انتہاء قدرت پرخصوصاً معاد اور انسان کے قبروں سے جی اٹھ
کی قدرت پر زنده ناطق اور منہ بولتے اشارے ہيں ۔ اسی لئے ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے کيونکہ خدا ہر چيز پرتواناو 

  قادرہے ( ٕاِنَّ هللاَ َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِديٌر)
يک اعتقادی اور ذہنی ۔ ٓازاداور قيدی انسان :بعض لوگوں کے نظرئے کے بر خالف تو حيد اور شرک کا مسئلہ صرف ا١

مسئلہ نہيں ہے بلکہ انسان کی ساری زندگی پر اثر انداز ہوتاہے اور ہر چيز کو اپنے رنگ ميں رنگ ديتا ہے توحيد کا پودا 
جس دل لگ جاتاہے اس دل کی زندگی اور رشد و نمو کا عامل بن جاتاہے کيونہ توحيد انسانی نگاه کو اس قدر وسيع کرديتی 

  ہ المتناہی ذات سے جوڑديتی ہے ۔ہے کہ اس کا رشت
ليکن اس کے بر عکس شرک انسان کو پتھر ، لکڑی کے بتوں کی انتہائی محدود دنيا ميں محصور کرديتا ہے انسانوں کو 

  بتوں کی طرح کمزور کر ديتا ہے اور انسان کی فکر ، نظر ، ہمت ، سعی اور توانائی کو اسی رنگميں رنگ ديتا ہے ۔
يہ حقيقت مثال کے پيرائے ميں اس خوبصورتی سے بيان ہوئی ہے کہ اس سے عمده اور رساانداز ممکن زير بحث ٓايت ميں 

  نہيں ہے ۔
(گونگا)مادر زاد گونگاکہ جس کا عمل ا س کی فکری کمزوری اور عاری از منطق ہونے کا ترجمان اور وه “ ابکم ”مشرک 

  ہيں کرسکتا(اليقدر علی شیء ) ۔شرک کے چنگل ميں گرفتار ہونے کی وجہ سے کوئی مثبت کام ن
وه ايک ٓازاد انسان نہيں ہے بلکہ خرافات وموہوما ت کا قيدی ہے ۔ اپنی انہی صفات کی بناء پر وه معاشرے پر ايک بوجھ 

ہے کيونکہ اس نے اپنی تقدير کی مہاربتوں يا استعمار گر انسانوں کے ہاتھ ميں دے رکھی ہے وه ہميشہ بندھا ہوا اور کسی 
حصارکئے ہوئے ہوتا ہے جبکہ توحيد ٓازادی اور استقالل کا ٓائيں ہے وه جب تک توحيد ک اذائقہ نہ چکھے اس بندھن پر ان

  سے ٓازاد نہيں ہو سکتا (وھو کل علی مواله ) ۔
اپنی يہ طرز فکر لئے ہوئے وه جس راستے پر بھی قدم رکھے گا ، ناکام رہے گا اور کسی طرف اسے خير و سعادت نصيب

  “اينما يوجھہ الئات بخير” ہو گی نہيں
کوتاه فکری کے اس اسير اور عاجز و ناتواں شخص کی زندگی کا کوئی ہدف اور پروگرام نہيں ہے يہ اس مرد ٓازاد و شجاع 

سے کسی قدر مختلف ہے جو نہ صرف خود عدل و داد پر کار بند ہے بلکہ ہميشہ اپنے معاشرے ميں عدل و داد کی 
بلند کئے رہتا ہے ، عالوه ازيں ايک ٓازاد انسان منطقی فکر اور توحيد کے فطری نظام سے ہم ٓاہنگ حکمرانی کا پر چم 

ہونے کی وجہ سے ہميشہ راه مستقيم پر گامزن رہتا ہے وہی راه مستقيم جو منزل ِ مقصود تک پہنچنے کے نزديک ترين 
زاد انسان کج راستوں پر اپنا سرمائہ وجود ضائع راستہ ہے اس راستے سے انسان تيزی سے منزل تک جاپہنچتا ہے ايک آ 

  نہيں کرتا ہے ۔
خالصہ يہ کہ توحيد اور شر ک صرف عقيده نہيں ہے بلکہ پوری زندگی سے ان کا تعلق ہے سياسی ، اقتصادی ، ثقافتی اور 

مسلمانوں کی زندگی تمدنی زندگی ان سے مربوط ہے ۔اگر ہم زمانہ جاہليت کے مشرک عربوں اور ابتدائے اسالم کے موحد 
کا مطالعہ کريں تو ان دونوں راستوں کا واضح فرق معلوم ہو جائے گا ۔وہی افراد جو کل تک جہالت ، تفرقہ ، انحطاط اور بد 
بختی ميں ايسے گرفتار تھے کہ انھيں فقر و فساد سے ٓالود اپنے ماحول کے سوا کچھ خبر نہ تھی ليکن جب انھوں نے وادی 

کھا تو انھيں ايسی وحدت ، ٓاگہی اور توانائی ميسر ٓائی کہ اس زمانے کی ساری متمدن دنيا ان کے زير توحيدی ميں قدم ر
  نگيں ہو گئی ۔
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۔ انسان زندگی پر عدالت اور سچائی کا اثر : يہ بات جاذب نظر ہے کہ زير بحث ٓايات ميں موحدين کے کاموں ميں سے ٢
نے کا ذکر کيا گيا ہے يہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ کسی فرد يامعاشرے  صرف دعوت ِ عدل اور صراط مستقيم پر گامزن ہو

کی حقيقی سعادت انہی دو چيزوں ميں مضمر ہے انسان کا طرز عمل صحيح ہو اس کی زندگی کا پرو گرام نہ شرقی ہو نہ 
کے “ ئامر بالعدل ”بلکہ غربی وه نہ دائيں طرف منحرف ہو نہ بائيں طرف اور پھر قيام عدل کی دعوت ۔ وه بھی وقتی نہيں 

  مضارع کا صيغہ ہے جو دوام کا مفہوم ديتا ہے ) ۔“ ئامر ”مفہوم کے مطابق دائمی اور مسلسل ( کيونکہ 
  ۔روايت پر ايک نظر : طرِق اہل بيت سے ايک روايت مندرجہ باال ٓايات کی تفسير کے ضمن ميں ٓائی ہے روايت ميں ہے٣

  ين و االئمة (صلواة هللا عليھم )الذين ئامر بالعدل امير المٔومن
  )٧٠ص  ٣عدل و انصاف کی دعوت دينے والے امير المومنين علی اور ٓائمہ اہل ( عليھم السالم )ہيں ( نور الثقلين،جلد

سے ابن ابی “ ابکم ”سے حضرت حمزه ، عثمان بن مظعون ياعمار مراد لئے ہيں اور “ من ئامر بالعدل”بعض مفسرين نے 
  ہل وغيره ۔خلف اور ابوج

واضح ہے کہ يہ سب ان کے لئے واضح مصداق ہيں اور ان روايات سے يہ ظاہر نہيں ہو تا کہ ان مفہوم انہی افراد ميں 
  منحصر ہے ۔

ضمنی طور پر ان تفسير سے يہ بات واضح ہوتی ہے ۔ ٓايات کی تشبيہ بتوں اور خدا کی طرف اشاره نہيں کرتی بلکہ مشرکين
  اره کرتی ہيں ۔اور مومنين کی طرف اش

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

۔جو تفسير ہم نے بيان کی ہے ا سکے مطابق مذکوره باال مثال مومن اور کافر کےلئے ہے ليکن بعض مفسرين نے اس تشبيہ کے ١
ے لئے ايک اور احتمال ذکر کيا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ يہاں مراد يہ ہے کہ بتوں کو مملوک غالم سے خدا کو اس ٓازاد ومومن س

  تشبيہ دی جائے کہ جو صاحب نعمات ہے اور اس ميں سے خرچ کرتا ہے ۔
اصل ميں بجلی کے چمکنے کے معنی ميں ہے بعد ازاں ايک اچکتی نگاه ڈالنے کے معنی ميں استعمال ہونے “) مسح”برزن“ ”لمح”۔2

 کے معنی ميں ہے ۔“ بل“ ”او”لگا ۔ ضمناًتوجہ رہے کہ يہاں 

 

 


