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 فہرست 

  
  مقدمه

  گفتار مترجم
  اس تفسير کی خصوصيات

  
  سورٔه تکوير

  سورٔه تکوير کے مضامين 
  اس سوره کی تالوت کی فضيلت 

  جس دن کائنات کے دفتر کو لپيٹ دياجائے گا 
  ۔ لڑکيوں کو زنده در گور کرنا ١

  اس دن معلوم ہو گاکہ ہم کتنے پانی ميں ہيں ۔
  ۔نظم ٓايات ١
  ۔کيا نظام شمسی ختم ہو جائے گا اور ستاروں کے چراغ گل ہوجائيں گے ؟٢

  وحی الٰہی اس پر نازل ہوئی 
  رسول کی شائستگی کی شرطينرسول کی شائستگی کی شرطيں

  اے غافلو!کہا جارہے ہو ؟
  
  وره انفطارس

  سوره انفطار کے مضامين 
  اس سوره کی تالوت کی فضيلت 

  جس وقت جہان کا نظام زير و زبر ہو جائے گا ۔
  وه ٓاثار جو انسان کے بعد باقی ره جاتے ہيں 

  اے انسان تجھے کس چيز نے مغرور کرديا ہے ؟
  ثبت اعمال کے مامورين 

  وه دن جس ميں کوئی شخص کسی کے لئے کوئی کام انجام نہيں دے گا ۔ 
  

  سوره مطففين
  سوره مطففين کے مضامين کا دائره 

  ره کی تالوت کی فضيلت اس سو
  کم تولنے والوں پر وائے ہے 

  کم تولنا فساد فی االرض کا ايک سبب ہے 
  تو کيا جانے سجين کياہے ؟

  گناه دلوں کا زنگ ہے
  ۔ دل کے لئے گناه کيوں زنگ ہے١
  ۔ روح و جان کے چہره پر عذاب٢

  ہے  ِعليين ابرار کے انتظار ميں
  ابرار اور مقربين کون لوگ ہيں ؟

  ۔ جنت کی شرابيں ٢
  اس دن وه مومنين کا مذاق اڑاتے تھے ليکن ٓاج

  دشمناِن حق کا مذاق اڑانے کا بزدالنہ حربہ
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  سورٔه انشقاق 

  سورٔه انشقاق کے مضامين 
  ی فضيلت تالوت ک

  کماِل مطلق کی طرف رنج ٓاميز سعی و کوشش 
  ۔ ايسی حديث جس ميں اعجاز ہے ١
  ۔ دنيا رنج و تکليف اور دکھ درد کا گھر ہے ٢

  وه جو شرم و حياکے باعث اپنانامہ اعمال پشت کی طرف سے ليں گے 
  تم ہميشہ دگر گوں ہوتے رہتے ہو 

  
  سوره بروج

  سوره بروج کے مضامين اور اس کی فضيلت 
  مومنين انسانوں کو جالنے والی بھٹيوں کے سامنے 

  ۔ اصحاِب اخدود کون لوگ تھے ؟١
  ن کے سلسلہ ميں استقامت ۔ حفظ ايما٢

  تشدد کرنے والے عذاب ِ الٰہی کے سامنے 
  تونے ديکھا کہ خدا نے فرعون و ثمود کے لشکروں کے ساتھ کيا کيا؟

  
  ارق سوره ط

  سوره طارق کے مضامين اور ان کی فضيلت 
  اس سوره کی فضيلت

  اے انسان ديکھ کہ تو کس چيز سے پيد اہو اہے 
  ميں دشمنوں کے منصوبوں کو خاک ميں مال ديتا ہوں

  
  سوره اعلیٰ 

  سوره اعلٰی کے مضامين اور ان کی فضيلت 
  تالوت کی فضيلت

  خدا وند ِ عظيم کی تسبيح کر 
  ہم تجھے ہر اچھے کام کے لئے آماده کريں گے 

  يں ٓاياہےوه دستور العمل جو تمام ٓاسمانی کتب م
  حب الدنيا رٔاس کل خطيئة کی تحليل 

  
  سوره غاشيہ

  سوره غاشيہ کی مشتمالت اور اس کی فضيلت 
  اس سوره کی تالوت کی فضيلت 

  بد نصيب تھکے ماندے
  بہشت کی روح پرور نعمتوں کے مناظر 

  اونٹ کی طرف ديکھوجوخود ايک ٓايت ہے 
  

  سوره فجر
  سوره فجر کے مشموالت

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت 
  تمہاری صبح کی سفيدی کی قسم 
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  تيرا پرور دگار ظالموں کی گھات ميں ہے
  نہ اس کی نعمت کے ملنے پر غرور کرو او رنہ سلب نعمت پر مايوس ہو 

  سر سے اونچا ہو چکا ہو گا ۔ اس دن بيدار ہوں گے کہ جب پانی 
  اے صاحب نفس مطمئنہ!

  
  سورهٔ بلد

  سورهٔ  بلد کی فضيلت اور اس کا مضمون 
  سورهٔ  بلد کی فضيلت

  اس شہر ِ مقدس کی قسم 
  ٓانکھ ، زبان او رہدايت کی نعمت 

  ۔ ٓانکھ کی حيرت انگيز ياں ١
  ۔ زبان کی حيرت انگيزياں ٢
  ۔ نجدين کی طرف ہدايت ٣

  دشوار گزار گھاٹی 
  

  سوره الشمس 
  سورهِٔ الشمس اور اس کی فضيلت 

  فضيلت تالوت
  تہذيب نفس کے بغير نجات ممکن نہيں 

  ۔ قرٓانی قسموں کا ان کے نتائج کے ساتھ ربط ١
  ۔ سورج کا عالم ِ حيات ميں نقش و اثر ٢

  سر کشوں کا ہالکت خيز انجام 
  شت کا خالصہ ۔ قوم ثمود کی سر گز١
  “و اشقی ااٰلخرين“ ۔ اشقی االولين٢
  ۔ تہذيب نفس ايک عظيم خدائی وظيفہ ہے ٣

  
  سورهٔ الليل 

  کے مضامين“ الليل ” سورٔه 
  اس سوره کی تالوت کی فضيلت

  تقوٰی اور خدائی امداديں 
  انفاق اور جہنم کی ٓاگ سے دوری

  سورٔه و الليل کے شاِن نزول کے بارے ميں ايک بات 
  ۔ انفاق فی سبيل هللا کی فضيلت٢

  
  سورٔه ضٰحی

  کے مضامين اور اس کی فضيلت “ضحیٰ ال” سوره
  اس سوره کی فضيلت

  تجھے اس قدر عطا کرے گا کہ تو خوش ہوجائے گ
  انقطاع وحی کا فلسفہ 

  ان تمام نعمتوں کے شکرانے ميں جو خدا نے تجھے دی ہيں 
  ۔ مصائب و ٓارام کے درميان سے مبعوث ہونے واال پيغمبر١
  فقت۔ يتيموں پر نوازش و ش٢
  ۔ نعمتوں کو بيان کرنا ٣
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  سورهٔ  الم نشرح

  کے مضامين“ الم نشرح” سوره
  کی فضيلت اس سوره کی تالوت

  ہم نے تجھے انواع وا قسام کی نعمتيں عطا کی ہيں ، 
  سوره التين 

  مطالب اور فضيلت“التين ” سوره 
  اس سوره کی تالوت کی فضيلت

  ہم نے انسان کو بہترين صورت ميں پيدا کيا ہے ۔ 
  انجير اور زيتون کا فايده

  
  سورهٔ  العلق 

  سورٔه علق کے مطالب اور فضيلت
  اس سوره کی قرٔات کی فضيلت
  اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ

  ۔ وحی کا ٓاغاز ايک حرکت علمی کے ٓاغاز کے ساتھ ہوا ۔١
  ۔ ہرحال ميں ذکِر خد٢

  کيا تجھے معلوم نہيں کہ خدا تيرے تمام اعمال کو ديکھتا ہے ؟
  عالم ہستی محضر خدا ميں ہے 

  سجده کر اور تقرب حاصل کر! 
  سر کشی اوربے نيازی کا احساس

  
  سورهٔ  القدر 

  سورٔه قدر کے مطالب
  اس سوره کی فضيلت

  شب قدر نزوِل قرٓان کی رات
  ۔ شب قدر ميں کون سے امورمقّدر ہوتے ہيں ؟ ١
  ۔ شب قدر کون سی رات ہے ؟٢
  ۔ شب قدر مخفی کيوں رکھی گئی ؟ ٣
  ۔ کيا گزشتہ امتوں ميں بھی شب قدر تھی؟۴
  ب قدر ہزار ماه سے کيسے بر تر ہے ؟ ۔ ش۵
  ۔ قرٓان شب قدر ميں کيوں نازل ہوا؟۶
  ۔ کيا مختلف عالقوں ميں ايک ہی شب قدر ہوتی ہے ؟ ٧

  
  سورٔه بينة

  سورٔه بينہ کے مطالب 
  اس سوره کی تالوت کی فضيلت

  يہ جاودانی دين ہے 
  اوربد ترين مخلوقبہترين 

  ۔ علی عليہ السالم اور ان کے شيعہ خير البريہ ہيں ١
  ۔ عبادت ميں خلوص نيت الزم ہے ٢
  نزولی ۔ انسان کی عجيب قوِس صعودی و٣
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  سوره الّزلزال 
  سوره زلزلہ کے مطالب اور فضيلت 

  اس سوره کی فضيلت
  تمام اعمال ديکھے گا جس دن انسان اپنے 

  قيامت کے حساب و کتاب ميں دقت اور سخت گيری: ١
  ۔ ايک سوال کا جواب٢
  ۔ قرٓان کی سب سے زياده جامع ٓايات٣

  
  سوره الٰعدٰيت

  سوره و العاديات کے مطالب 
  اور اس کی فضيلت 

  بيدار مجاہدين کی قسم 
  اس سوره کی قسموں اور ا س کے ہدف کے درميان ربط 

  ۔ کيا انسان طبعاً ناشکرا اور بخيل ہے ؟ ٢
  ۔ جہاد کی عظمت٣

  
  سوره القارعة 

  سوره قارعہ کے مطالب اور اس کی فضيلت
  اس سوره کی فضيلت

  چھبنے واال حادثہ
  ميزان اعمال کی سنگينی کے اسباب

  
  سورٔه التکاثر 

  سوره تکاثر کے مطالب اور اس کی فضيلت
  اس سوره کی فضيلت

  تکاثر و تفاخر کی مصيبت
  ۔ تفاخرکا سر چشمہ ١
  ۔ يقين اور اس کے مراحل ٢
  ے۔ سب لوگ دوزخ کا مشاہده کريں گ٣
  ۔ قيامت ميں کونسی نعمتوں کے بارے ميں سوال ہوگا؟ ۴

  
  سورٔه و العصر

  سورهٔ و العصر کے مطالب
  اس سوره کی فضيلت

  نجات کی صرف ايک راه 
  خوش بختی کا چار نکاتی پروگرام 

  
  سورٔه ھمزة 

  ه ھمزه کے مطالب اور فضيلت سور
  اس سوره کی تالوت کی فضيلت

  عيب جوئی اور غيبت کرنے والوں کے ليے وائے ہے ۔ 
  کا سرچشمہ ہے ۔ کبر و غرور بڑے برے گناہوں ١
  ۔ مال جمع کرنے کی حرص٢
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  سورهٔ  فيل 

  سورٔه فيل کے مطالب 
  اور اس کی فضيلت

  اصحاب فيل کی داستان 
  تفسيرابرھہ سے کہہ دو کہ وه ٓانے ميں جلدی نہ کرے 

  ۔ ايک بے نظير معجزه ( اس گھر کا ايک مالک ہے )١
  ۔ معمولی وسيلہ سے سخت ترين سز٢
  ۔ داستان ِ فيل کے اہداف ٣
  ۔ ايک مسلّم تاريخی روئيداد۴

  
  سوره قريش

  سورٔه قريش کے مطالب
  اس سوره کی تالوت کی فضيلت

  اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرنی چا ہيئے ۔
  

  سورئہ الماعون 
  سوره ما عون کے مطالب

  اس سوره کی فضيلت
  معاد کے انکار کے اثراِت بد

  ۔ سورٔه ماعون کے مباحث کی جمع بندی ١
  ۔ تظاہر و ريا ايک بہت بڑی اجتماعی مصيبت ہے ۔ ٢

  
  سوره الکو ثر 

  ی فضيلتسو ره کوثر کے مطالب اور اس ک
  اس سوره کی تالوت کی فضيلت

  ہم نے تجھے فرا واں خير و بر کت دی 
  “کوثر”۔ حضرت فاطمہ او ر ١
  ۔ اس سوره کا اعجاز٢
  ۔ ُخدا کے ليے جمع کی ضمير کس ليے ہے؟٣

  
  سوره کافرون 

  سوره کافرون کے مطالب اور اس کی فضيلت 
  اس سوره کی فضيلت

  بت پرست کے ساتھ ہر گز مصالحت نہيں ہو سکتی 
  ۔ کيا بت پرست خدا کے منکر تھے؟٢
  ۔يہ تکرار کس ليے ہے؟٣
  کی ٓايت کا مفہوم بت پرستی کا جواز ہے؟“ لکم دينکم۔۔۔۔۔”۔کيا۴
  ۔ٓاپ نے ايک لمحہ کے ليے بھی شرک سے مصالحت نہيں کی۔۵

  
  سوره نصر 

  سوره نصر کے مطالب اور اس کی فضيلت 
  اس سوره کی تالوت کی فضيلت
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  جب اصلی کاميابی ٓان پہنچے
  فتح مکہّ ميں اسالم کی عظيم ترين فتح:

  
  سوره اللھب ( تبّت)

  سورٔه لہب ( تبّت) کے مطالب اور اس کی فضيلت
  اور اس کی فضيلت

  ابو لہب کا ہاتھ کٹ جائے 
  ۔ قرٓان کے اعجاز کی ايک اور نشانی ١
  ۔ ايک اور سوال کا جواب ٢
  ۔بے بصيرت رشتہ دار ہميشہ دور ہوتے ہيں۔ ٣

  
  سوره اخالص
  کے مطالب “ سوره اخالص 

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت
  وه يکتا اور بے مثال ہے 

  خدا کااسم خاص ہے“هللا 
  احد ”لفظ 
  ۔ توحيد کے دالئل١
  ۔توحيد افعال کی اقسام  ٣
  ۔ توحيد حا کيميت ۵

  
  سور ه الفلق 

  کے مطالب“فلق ”سورئہ 
  اس سوره کی فضيلت

  ميں سپيدئہ صبح کے پر وردگار کی پناه مانگتا ہوں ۔
  ۔شرو فساد کے اہم ترين سر چشمے -١
  ۔ٓايات کا تنا سب ٢
  ۔ جادو کی تاثير ٣
  ۔ حا سدوں کا شر ۴

  سوره الناس 
  طالبکے م“ سورئہ الناس

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت
  لوگوں کی پروردگار کی پناه ما نگتا ہوں 

 ۔ ہم خدا کی پناه کيوں ما نگتے ہيں ؟١

 

 

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.
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  جلد15تعداد جلد: 

  
  زبان: اردو

  
  (رح) موالنا سيد صفدر حسين نجفی : مترجم

  
  710تعداد صفحات: 

  
  قطع: وزيرى

  
  ھجری 1417تاريخ اشاعت: ربيع الثانی 

  

  مقدمه▲
  کا معنی ہے چہرے سے نقاب ہٹانا۔“ تفسير”لغت ميں 

اور تو کيا قرآن پر جو نور کالم مبين اور تمام مخلوق کی ہدايت کے لئے حق تعالی کی واضح گفتگو ہے کوئی پرده 
  نقاب پڑا ہوا ہے۔جسے ہم ہٹانا چاہتے ہيں ؟ نہيں ايسا نہيں ہے۔

قرآن کے چہرے پر تو کوئی نقاب نہيں ہے يہ تو ہم جن کے چہرے پر سے نقاب ہٹانا چاہيے اور ہماری عقل و ہوش 
  يں۔کی نگاه سے پرده اٹھنا چاہيے تاکہ ہم قرآن کے مفاہيم کو سمجھ سکيں اور اس کی روح کا ادراک کر سک

دوسرا پہلو يہ ہے کہ قرآن کا صرف ايک چہره نہيں ۔اس کا وه چہرا جو سب کے لئے کھال ہے وه نور مبين ہے اور 
  ہدايت خلق کی رمز ہے عمومی چہرا ہے ۔

رہا اس کا دوسرا پہلو تو اس کا ايک چہرا بلکہ کئی چہرے اور ہيں ۔ جو صرف غور و فکر کرنے والوں،حق کے 
الشيوں اور زياده علم کے طلب گاروں پر آشکار ہوتے ہيں ۔ اس ميں سے ہر ايک کو اس کے پياسوں،راستے کے مت

  اپنے ظرف ،خلوص اور کوشش سے حصہ ملتا ہے ۔
کہتے ہيں ۔ چونکہ ہر شخص ان کی تجلی نہيں ديکھ پاتا بلکہ زياده “ بطون قرآن ” ان چہروں کو احاديث کی زبان ميں
کھنے کی طاقت نہيں رکھتی لہذا تفسير آنکھوں کو توانائی ديتی ہے اور پردوں کو صحيح يہ ہے کہ ہر آنکھ انہيں دي

  ہٹاتی ہے اور ہمارے اندر ديکھنے کی اہليت پيدا کرتی ہے ۔ جتنا کہ ہمارے لئے ممکن ہے۔
 قرآن کے کئی چہرے ايسے ہيں جن سے زمانہ گزرنے اور انسانی لياقت و استعداد ميں اضافے اور ماليدگی سے پرده

  اٹھتا ہے ۔ مکتب علی عليہ السالم کے ہونہار شاگرد ابن عباس اسی کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتے ہيں:
  القرآن يفسره الزمان 

  زمانہ قرآن کی تفسير کرتا ہے ۔
  ان سب باتوں سے قطع نظر ايک مشہور حديث ک ے مطابق :

  القرآن يفسر بعضہ بعضاََ◌۔
  ر اس کی آيات ايک دوسرے کے چہرے سے پرده اٹھاتی ہيں۔قرآن خود اپنی تفسير بيان کرتا ہے او

قرآن کا نور اور کالم مبين ہونا اس با ت کے منافی نہيں ہے کہ يہ ايک اکيال ہے اس طرح کہ دوسرے سے پيوستہ بھی 
ہے اور ايک ايسا مجموعہ ہے جو ايک دوسرے سے جدا نہيں ہو سکتا اور يہ سارے کا سارا نور اور کالم مبين ہے 

  اگرچہ اس کی بعض آيات کچھ ديگر آيات کے چہرے سے پرده اٹھاتی ہيں۔ 

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

اور پھر اس علم کے بزرگ اور عظيم لوگ اپنی  پاکيزه دل پر اس کی اولين آيات کے نازل ہونے سے شروع ہوئی
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  سندوں کا سلسلہ پيغمبر کے شہرِ علم کے در تک لے جاتے ہيں۔ 
تفسير قرآن کے سلسلے ميں اب تک سينکڑوں کتابيں لکھی جا چکی ہيں جو مختلف زبانوں ميں اور مختلف 

ے اور کچھ احاديث کی بنياد پر لکھی طرزوطريقہ کی ہيں۔ بعض ادبی ہيں اور بعض فلسفی،کچھ کی نوعيت اخالقی ہ
گئيں ہيں۔ بعض تاريخ کے حوالے سے رقم کی گئيں اور بعض علوم جديده کی اساس پر لکھی گئی ہيں ۔ اس طرح ہر 

  کسی نے قرآن کو ان علوم کے زاويے سے ديکھا ہے جن ميں وه خود تخصص رکھتا ہے ۔
شاعرانہ مناظر حاصل کئے، کسی نے علوم طبيعی کے پھولوں سے لدے ہوئے اس باغ سے کسی نے دل انگيز اور 

استاد کی طرح برگ گل ، پھول ،شاخوں اور جڑوں کے اصول تالش کرنے کی کوشش کی ہے ،کسی نے غذائی مواد 
سے استفاده کيا ہے اور کسی نے دواؤں کے خواص سے ، کسی نے اسرار آفرينش سے يہ سب شگوفے اور رنگا 

س فکر ميں ہے کہ کون سے گل سے بہترين عطر کشيد کرے اسی طرح کوئی ايسا بھی رنگ گل چنے ہيں اور کوئی ا
  ہے جس نے فقط شہد کی مکھی کی طرح گل چوسنے اور اس سے انگبين حاصل کرنے کی جستجوکی ہے۔

خالصہ يہ کہ راه تفسير کے راہبوں ميں سے ہر ايک کے ہاتھ ميں ايک مخصوص آئينہ تھا جس سے انہوں نے قرآن 
ن زيبائيوں اور اسرار کو منعکس کيا۔ ليکن يہ واضح ہے کہ يہ سب چيزيں باوجوديکہ قرآن کی تفسيريں ہيں ان ميںکی ا

سے کوئی بھی قرآن کی تفسير نہيھ کيونکہ ان ميں سے ہر ايک قرآن کے ايک رخ سے پرده ہٹاتی ہے نہ کہ تمام 
ر بھی وه قرآن کے چند چہروں کی نقاب کشائی ہوگی چہروں سے اور اگر ان سب کو ايک جگہ جمع کر ليا جائے تو پھ

  نہ کہ تمام چہروں کی۔
قرآن حق تعالی کا کالم ہے اور اس کے المتناہی علم کی تراوش ہے اور اس کا کالم اس کے علم کا رنگ اور اس کا 

اہيےکہ نوع انسانی قرآن علم اس کی ذات کا رنگ رکھتا ہے ۔ اور وه سب ال متناہی ہيں۔ اس بنا پر يہ توقع نہيں رکھنا چ
کے تمام چہروں کو ديکھ لے۔ کيونکہ دريا کو کوزے ميں بند نہيں کيا جا سکتا ۔ تا ہم اس بات سے انکار نہيں کيا 

 جاسکتا کہ ہماری فکر و نظر کا ظرف جس قدر وسيع ہوگا اتنا ہی زياده ہم اس بحر بيکراں کو اپنے اندر سما سکينگے۔
انشوروں کا فرض ہے کہ وه کسی زمانے ميں بھی ناتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بيٹھ جائيں۔ قرآن اس لئے تمام علماء اور د

مجيد کے زياده سے زياده حقائق کے انکشاف کے لئے اپنی پے در پے مخلصانہ سعی و کوشش جاری رکھيں ۔ قدماء 
دات سے فائده اٹھائيں ليکن انہی اور گذشتہ علماء (خداوند عالم کی رحمتيں ان کی ارواح پاک پر ہوتی رہيں) کے ارشا
  پر قناعت نہ کرينکيونکہ پيغمبر اکرم فرماتے ہيں : ال تحصی عجائبہ وال تبلی غرائبہ

  قرآن کی خوبياں کبھی ختم نہيں ہوں گی اور اس کی عجيب و غريب نئی باتيں کبھی پرانی نہ ہوں گی ۔ 

  ايک خطر ناک غلطی
زياده خطرناک ہے کہ انسان مکتب قرآن ميں شاگردی اختيار کرنے کی تفسير قرآن کے سلسلے ميں يہ روش بہت 

بجائے اس عظيم آسمانی کتاب کے مقابلہ ميں استاد بن بيٹھے يعنی قرآن سے استفاده کرنے کی بجائے اس پر اپنے افکا 
ص مذہب اور ر کا بوجھ ڈال دے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ کہيں ايسا نہ ہوکہ انسان اپنے ماحول ،تخصيص علمی،مخصو

اپنی ذاتی رائے کو قرآن کے نام پر اور قرآن کی صورت ميں پيش کرنے لگے اور يوں قرآن ہمارا امام پيشوا ، رہبر، 
قاضی اور فيصلہ کرنے واال نہ رہے بلکہ الٹا وه ہمارے اپنے نظريات کی مسند نشينی اور ہمارے اپنے افکار و 

  نظريات کی جلوه نمائی کا ذريعہ بن جائے۔
رآن کی تفسير کا يہ طريقہ بلکہ زياده صحيح الفاظ ميں قرآن کے ذريعہ اپنے افکار کی تفسير کا يہ ڈھنگ اگرچہ ايک ق

گروه ميں رائج ہے جو کچھ بھی ہے خطرناک ہے اور ايک دردناک مصيبت ہے جس کا نتيجہ راه حق کی طرف ہدايت 
  بہات کو پختہ کرنے والی بات ہے۔کے حصول کی بجائے صراط مستقيم سے دوری اور غلطيوں اور ش

قرآن سے اس طرح فائده اٹھانا تفسير نہيں ہے بلکہ تحميل ہے۔ ای سے فيصلہ لينا نہيں بلکہ اس کے اوپر حکم چالنا ہے
  ۔يہ ہدايت نہيں بلکہ ضاللت و گمراہی ہے۔ اس طرح تو ہر چيزدگرگوں ہو جاتی ہے۔

يہ روش اختيار نہ کريں اور واقعاََ◌ قرآن کے سامنے دل و جان سے  ہماری کوشش ہے کہ اس تفسير ميں ہم انشاء هللا
  زانوئے تلمذ تہ کريں اور بس۔ 

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

ھرتے ہيں۔ اسی طرح ہر دور کی اپنی کچھ مشکالت اور منشاء مشہود پر آنے والے نئے معانی و مفاہيم سے اب
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  پيچيدگياں ہوتی ہيں اور يہ سب معاشرتی اور تہذيبی و تمدنی تبديليوں کا الزمہ ہوتا ہے ۔
کہا “ عصری مسائل ” کامياب افراداور صاحبان توفيق وه ہيں جو ان ضروريات اور تقاضوں کو سمجھ سکيں جنہيں 

ن مسائل کے ادراک سے عاری ہيں يا ادراک تو رکھتے ہيں ليکن وه خود کسی دوسرے جاتا ہے۔ ليکن وه لوگ جو ا
ماحول اور زمانے کی پيداوار ہيں جس ميں يہ مسائل نہ تھے اس لئے وه سرد مہری اور ال پرواہی سے ان مسائل کے 

يتے ہيں ۔ ايسے سامنے سے گذرجاتے ہيں ۔ وه ان مسائل کو بے کار کاغذوں کی طرح ردی کی ٹوکری ميں ڈال د
  لوگوں کو پے در پے شکستوں کے لئے تيار رہنا چاہيے۔

ايسے افراد ہميشہ زمانے کی وضع و کيفيت کا شکوه کرتے رہتے ہيں ، زمين و آسمان کو برا کہتے ہيں اور گزرے 
روز  ہوئے سنہرے اور خواب و خيال کے زمانے کی ياد ميں غمزده ، افسرده اور پر حسرت رہتے ہيں۔ ايسے لوگ

بروز زياده بد ظن ، بد بيں اور مايوس ہوتے رہتے ہيں اور آخر کار معاشرے سے دوری اور گوشہ نشينی اختيار کر 
ليتے ہيں کيونکہ وه زمانے کے تقاضوں اور مشکالت کو سمجھ نہيں پاتے يا وه ايسا چاہتے ہی نہيں ۔ ايسے لوگ ايک 

کے علل و اسباب اور ان کے نتائج کی تشخيص نہيں کر پاتے  تاريکی ميں زندگی بسر کرتے ہيں اور چونکہ حوادث
اس لئے ان کے مقابلہ ميں گھبراتے ہوئے وحشت زده ، بے دماغ اور بغيرکسی منصوبہ بندی کے رہتے ہيں ايسے 

لوگ چونکہ تاريکی ميں محو گردش ہوتے ہيں اس لئے ہر قدم پر ٹھوکر کھا تے ہيں اور کيا خوب کہا ہے سچے پيشوا 
  :نے 

  جو شخص اپنے زمانے کے حاالت و کوائف سے آگاه ہے وه اشتباہات او رغلطيوں سے بچار ہتا ہے
  ۔ مام صادق عليہ السالم سے ايک مشہور حديث ميں يہ مضمون يوں منقول ہے: العالم بزمانہ ال تحجم عليہ اللوابس۔١

ہے کہ وه پوری چابکدستی سے ان مسائل، ہر زمانے کے علماء اور دانشوروں کے لئے يہ پيغام ہے کہ ان کا فريضہ 
تقاضوں، احتياجات اور روحانی کمزوری اور اجتماعی خالی نقاط کا ادراک کريں اور انہيں صحيح شکل و صورت 
  مينپر کريں تاکہ وه دوسرے امور سے پر نہ ہوجائيں کيونکہ ہماری زندگی کے محيط محال ميں خالء ممکن نہيں ہے۔

رات کے گمان کے برخالف جن مسائل کو ميں نے اپنی سمجھ کے مطابق واضح طور پر مايوس اور منفی فکر حض
معلوم کيا ہے اور سمجھا ہے ان ميں سے ايک نسل نوکی مفاہيم اسالم اور مسائل دينی جاننے کی پياس ہے بلکہ يہ پياس

  ہے۔فقط سمجھنے کے لئے نہيں بلکہ انہيں چکھنے، چھونے اور آخر کار ان پر عمل کرنے کی 
ان مسائل نے نسل نوکی روح اور وجود کو بے قرار رکررکھا ہے ليکن يہ فطری امر ہے کہ يہ سب استفہام کی 

صورت ميں ہے۔ ان خواہشات اور تقاضوں کا جواب دينے کے لئے پہال قدم ميراث علمی اور اسالمی تہذيب و تمدن کو 
ور کی زبان ميں موجوده نسل کی روح، جان اور عقل عصر حاضرکی زبان ميں ڈھالنا اور عالی مفاہيم کو موجوده د

ميں منتقل کرنا ہے اور دوسرا قدم يہ ہے کہ اس زمانے کی مخصوص ضرورتوں اور تقاضوں کو اسالم کے اصولوں 
  سے استنباط کرکے پورا کياجائے۔

  يہ تفسير انہی دو اہداف و مقاصد کی بنياد پر لکھی گئی ہے۔ 

  بہتر ہےکس تفسير کا مطالعہ کرنا 
يہ ايسا سوال ہے جو بارہا مختلف طبقوں خصوصا نوجوان طبقے کی طرف سے ہميں کيا گيا ہے ۔ يہ وه ہيں جو خلوص

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

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

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

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

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

  تروتازه باغ سے چنا گيا ہو جس ميں باغ کی نشانياں توہيں ليکن باغ نہيں ہے۔
اس طرح اس بار بار کے سوال کا کوئی ايسا جواب نہ مل سکا يا بہت کم مال کہ جو قانع ہو، وجدان کو مطمئن کرے 
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  سيراب کرسکے۔اور پياسے متالشی کی تشنگی روح کو 
اس پر ہم نے فيصلہ کيا کہ اس سوال کا جواب عمل سے دينا چاہئے کيونکہ اس وقت اس کا صرف زبانی جواب ممکن 

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

جاسکتا اور يہ وه بحر ناپيدا کنار ہے جس ميں بہت سے لوگ غرق ہوئے اور ڈوب چکے ہيں۔ حسرت و اندوه کے عالم 
ميں اس دريا کے کنارے کھڑا ميں اس کی امواج فروشاں کا نظاره کررہا تھا کہ ايسے ميں اچانک ايک بجلی سی فکر 

کوند گئی۔ اميد کا دريچہ کھال اور مسئلے کی راه حل سمجھائی دينے لگی اور وه تھی گروپ سسٹم ميں کام کرنے  ميں
کے مصداق ميں ميرے رفيق “ عشره کاملہ”کی سوچ اور پھر دس فاضل، مخلص، محقق، آگاه اور باخبر نوجوان جو 

ميں يہ پوداثمر آور ہوگيا اور توقع سے بھی راه بن گئے۔ ان کی شبانہ روز پرخلوص کوششوں سے مختصر سی مدت 
  جلدی اس کی پہلی جلد چھپ گئی۔

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

ابتداء ميں دودو افراد کے پانچ پہلے آيات قرآنی مختلف، حصوں ميں ان محترم علماء ميں تقسيم کردی جاتی تھيں( 
گروپ تھے)۔ ضروری ہدايات وراہنمائی کی روشنی ميں وه ان مختلف تفاسير کا مطالعہ کرتے جو اس تفسير کا منبع 

اور اصلی کتب ہيں جنہيں اس فن کے عظيم محققين نے سپرد قلم کيا ہے۔ چاہے وه محققين سنی ہوں يا شيعہ سب کا 
  زير نظر رہنے والی تفاسير ميں سے بعض يہ ہيں:مطالعہ کيا جاتا ۔ ہمارے 

  تفسير مجمع البيان ، تاليف شيخ المفسرين محقق عالی قدر جناب طبرسی
  تفسير انوار التنزيل ، تاليف قاضی بيضاوی۔

  تفسير الدر منثور ، تاليف جالل الدين سيوطی۔
  تفسير برہان ، تاليف محدث بحرانی۔
  مہ طباطبائی۔تفسير الميزان ، تاليف استاد عال

  تفسير المنار ، محمد عبده مصری۔
  تفسير فی ظالل ، تاليف مصنف معروف سيد قطب
  اور تفسير مراغی ، تاليف احمد مصطفی مراغی۔

اس کے بعد وه معلومات اور ماحصل جو موجوده زمانے کے احتياجات اور تقاضوں پر منطبق ہوتے انہيں رشتہ تحرير 
پ کی اجتماعی نشستيں ہفتے کے مختلف دنوں ميں منعقد ہوتيں اور يہ تحريريں پڑھی ميں اليا جاتا۔بعدازاں اس گرو

جاتيں اور ان کی اصالح کی جاتی۔ ان نشستوں ميں ہی قرآن کے بارے ميں جن نئی معلومات کا اضافہ ضروری ہوتا وه
سب تحريروں کو ان ميں کياجاتا۔ پھر اصالح شده تحريروں کو صاف کرکے لکھاجاتا۔ صاف کرکے لکھنے کے بعد ان 

سے چندمنتخب علماء پھر سے پڑھتے اور انہيں منضبط کرتے۔ آخری شکل دينے کے لئے آخری ميں ميں خود پورے 
اطمينان سے اس کا مطالعہ کرتا اور بعض اوقات اسی حالت ميں محسوس ہوتا کہ اس ميں چند پہلوؤں کامزيد اضافہ 

  جاتا۔ ضمنی طور پر آيات کارواں ترجمہ بھی ميں اسی موقع پر کرديتاتھا۔ کياجانا چاہئے اور پھر يہ کام انجام ديا
عام مطالب(آيات کے ذيلی ترجمہ اور بعض پہلوؤں کے عالوه جن کا يہ حقير اضافہ کرتا)چونکہ ان محترم حضرات 

لئے  کے قلم سے ہوتے تھے اورفطری طور پر مختلف ہوتے تھے اس لئے ميں ان تحريروں کو ہم آہنگ کرنے کے
بھی ضروری کاوش انجام ديتا تھا اور ان تمام زحمات و مشقات کا ثمر يہ کتاب ہے جو عزيز قاری کی نظر سے گزر 

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

 

 15تفسير نمونه جلد
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  گفتار مترجم▲
اردو ميں قرآن حکيم کے بہت سے تراجم اور تفاسير موجود ہيں۔ اہل تشيع کے ہاں آج بھی موالنا فرمان علی اور موالنا 

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

مغربی دنيا کی مادی ترقی کے سامنے دفاعی کوشش معلوم ہوتی ہے اور کوئی اصل معانی و مآخذ ہی سے ہٹی ہوئی ہے 
المی رنگ دينے کی کوشش تو کی گئی ہے ليکن وه بھی ذہنی ناپختگی اور ناروا جدت پسندی کا شکار ہے۔ ايک آدھ کو اس

اور مذہبی تعصب کے اثرات سے نہيں بچ سکی۔البتہ آزاد اور رواں ترجمے اور جديد اردو لہجے ميں لکھی جانے والی 
  تفاسير کو کافی شہرت اور مقبوليت حاصل ہے۔

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

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

دلوں مينايک تازه جوت جگادی ہے۔ اکثر نوجوان پوچھتے کہ قرآن فہمی کے لئے ہم کس تفسير کا مطالعہ کريں تو ہمارے 
وئی مفيد ترين اور جامع تفسير لکھی جائے جو دور حاضر پاس اس کا جواب نہ ہوتا۔ شدت سے احساس ہوا کہ اردو ميں ک

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

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

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

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

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

ختلف علماء کرام سے اس بات پر مشور ه کيا کہ اس کو پورا کرتی ہو۔ آخر ہم دونوں نے ايران کا سفر اختيار کيا۔ وہاں م
وقت کونسی تفسير دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور روز مره کے سواالت کا آسان اور مناسب جواب مہيا 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 15تفسير نمونه جلد

 

  

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

  يہاں ضروری ہے شايد ان ميں سے کچھ ان کے گمشده مطالب ہوں:
۔ قرآن چونکہ کتاب زندگی ہے۔ اس لئے آيات کی ادبی و عرفانی وغيره تفسير کے زندگی کے مادی، معنوی، تعمير نو ١

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

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

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

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

ثوں ميں پڑنے کے بجائے خصوصی توجہ اصلی لغوی معانی اور آيات کے شان نزول کی طرف توجہ ۔ ال حاصل ادبی بح۴
  دی گئی ہے کيونکہ قرآن کے دقيق معانی سمجھنے کے لئے يہ دونوں چيزينزياده موثر ہيں۔

ہيں ہر ۔ مختلف اشکاالت ، اعتراضات اور سواالت جو بعض اوقات اسالم کے اصول و فروع کے بارے ميں کئے جاتے ۵
آيت کی مناسبت سے ان کا ذکر کيا گيا ہے اور ان کا جچا تال اور مختصر ساجواب ديديا گيا ہے ۔ مثال شبہ اکل و ماکول (وه 

جانور جو دوسرے جانوروں کو کھاجاتے ہيں)، معراج تعداد ازواج، عورت اور مرد کی ميراث کا فرق، عورت اور مرد 
ف مقطعات ، احکام کی منسوخی، اسالمی جنگيں اور غزوات، مختلف الہی کے خون بہاميں اختالف ، قرآن کے حرو

آزمائشيں اور ايسے ہی بيسيوں سوالوں کے جوابات اس طرح دئيے گئے ہيں کہ آيات کا مطالعہ کرتے وقت محترم قاری کے
  ذہن ميں کوئی استفہامی عالمت باقی نہ رہے۔

تاب ايک خاص صنف سے مخصوص ہوجائے، سے دوری اختيارکی ۔ ايسی پيچيده علمی اصطالحات جن کے نتيجہ ميں ک۶
  گئی ہے۔ البتہ ضرورت کے وقت علمی اصطالح کا ذکر کرنے کے بعد اس کی واضح تفسير و تشريح کردی گئی ہے۔

ہم توقع رکھتے ہيں کہ اس راه ميں ہماری مخلصانہ کوشش نتيجہ بخش ثابت ہوں گی اور تمام طبقوں کے لوگ اس تفسير کے
عہ اس عظيم آسمانی کتاب سے زياده سے زياده آشناہوں گے جس کا نام بعض دوستوں کی تجويز پر تفسيرنمونہ رکھا گيا ذري
  ہے۔
  

  ناصر مکارم شيرازی
  حوزه علميہ، قم

 ۔١٣٩٣بمطابق جمادی الثانی  ١٣۵٢تير ماه، 

 
   

 

 15تفسير نمونه جلد
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  سورٔه تکوير
  

  سورٔه تکوير کے مضامين ▲

يہ مکی سوروں ميں سے ہے اور مختلف قرائن اس کی گواہی ديتے ہيں ، يہ سوره اس حقيقت کو پيش کرتا ہے کہ کج فہم 
اور ہٹ دھرم دشمن پيغمبر اسالم پر پر جنون کی تہمت لگاتے تھے اور يہ صورت حال زياده تر پيغمبر اسالم کے مکہ کے 

ہ کيفيت تھی ۔ دشمنوں کی کو شش تھی کہ ٓاپ کی باتوں کو سنجيده نہ قيام کے زمانے ميں تھی اور ابتدائی تبليغ ميں ي
سمجھيں اور ان پر زياده توجہ نہ ديں ۔ بہر حال يہ سوره دو محورونکے گرد گھومتا ہے پہال محور اس سوره کے ٓاغاز کی 

  ز کو بيان کرتی ہيں ۔ ٓاتيں ہيں جو قيامت کی نشانيوں ، اس جہا ن کے ٓاخر ميں عظيم تبديليوں اور قيامت کے ٓاغا
دوسرے محور ميں قرٓان کے النے والے کی عظمت اور قرٓان کی نفسوس انسانی ميں تاثير کی گفتگو ہے ۔ اس حصہ ميں دل

  ہالدينے والی اور بيدار کرنے والی قسميں ہيں ۔ 

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت ▲
قول ہيں ، من جملہ ان ديگر احاديث کے عالوه ايک حديث ميں اس سوره کی اہميت اور تالوت کے بارے ميں کئی حديثيں من

جو شخص ” من قراء سورة اذاالشمس کورت اعاذ هللا تعالی ان يفضحہ حين تنشر صحيفة ”پيغمبر اسالم سے مر وی ہے ک
 ايک اور) ١کو پڑھے خدا اسے اس وقت ہر رسوائی سے محفوظ رکھے گا جب اعمال نامہ کھوليں (“ اذاالشمس کورت”

۔جو “من احب اين ينظر الّی يوم القيامة فليقراء اذا الشمس کورت” حديث ميں ٓانحضرت ہی سے منقول ہے کہ ٓاپ نے فرمايا : 
)يہ حديث ايک اور طرح سے 2کی تالوت کرے (“اذاالشمس کورت”شخص چاہتا ہے قيامت ميں مير اديدار کرے تو سورهٔ  

و “ اذا السماء النفطرت” و “ اذاالشمس کورت” القيامة ( کانہ رٔان عين ) فليقراء  بھی نقل ہوئی ہے :من سره ان ينظر الّی يوم
اذا ”۔ جو شخص دوست رکھتا ہے کہ قيامت ميں مجھے ديکھے ( گويا ٓانکھ سے ديکھے ( تو وه سورٔه “اذا السماء النشقت

لئے کہ ان سوروں ميں قيامت کی نشانياں کی تالوت کرے اس “ اذاالسماء النشقت ” ا ور“اذالسماء النفطرت ” اور“ الشمس 
)ايک اور حديث ميں ہميں 3اس طرح بيان ہوئی ہيں کہ تالوت کرنے والے کو گويا صيحٔہ قيامت سے دوچار کرديتی ہےں۔ (

ملتاہے کہ پيغمبر اسالم سے لوگوں نے عرض کياکہ ٓاپ پر اس قدر جلد کيوں بڑھاپے کے ٓاثار نماياں ہو گئے ہيں تو ٓاپ نے 
سورٔه ہود ، واقعہ ، مرسالت ، عم اور ” ” رما يا :شيبتی ھود و الواقعة و المرسالت و عم يتساء لون و اذا الشمس کورت۔ ف

اذالشمس کورت نے مجھے بوڑھا کرديا ۔ اس لئے کہ قرٓان کے ہولناک حوادث کی ان ميں اس طرح تصوير کشی کی گئی 
) امام جعفر صادق عليہ السالم سے بھی ايک حديث مروی ہے کہ جو 4۔ ( ہے کہ ہر بيدار انسان کو جلد بوڑھا کرديتی ہے

کو پڑھے تو پروردگار کے لطف و کرم کے زير سايہ وه جنت ِ “ اذا الشمس کورت” ٔاو “ عبس و تولیٰ ” شخص سوره 
ہ باال ٓايتوں ميں آئی )جو تعبيريں مندرج5جاوداں ميں ہوگا اور خدا کے نزديک يہ کوئی اہم چيز نہيں ہے کہ وه اراده کر۔ (

  ہيں وه بتاتی ہيں کہ مراد ايسی تالوت ہے کہ ٓاگاہی اور ايمان و عمل کا سر چشمہ قرار پائے۔
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  ۔ اذا الشمس کورت ١
  ۔ و اذا النجوم انکدرت٢
  ۔ واذا الجبال سيّرت٣
  ۔ و اذا العشار عطّلت۴
  ۔ و اذاالوحوش حشرت۵
  ّجرت۔ و اذا البحار س۶
  ۔ و اذا النفوس زّوجت٧
  ۔ و اذا الموء دة سئلت۔٨
  ۔ بِاّی ذنب قتلت۔٩
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  ترجمہ
  اس خدا کے نام سے جو مہر بان اور بخشنے واال ہے ۔

  ۔ جس وقت سورج کو لپيٹاجائے گا۔١
  ۔ اور جس وقت ستارے بے نور ہوجائيں گے ۔٢
  ۔ جس وقت پہاڑ چلنے لگيں گے ۔٣
  موش کرديا جائے گا۔۔ جس وقت زياده قيمتی مال فرا۴
  ۔ جس وقت وحوش کو جمع کياجائے گا۔۵
  ۔ جس وقت دريا جوش مارنے لگيں گے ۔۶
  ۔ جس وقت ہر شخص اپنے جيسے کا قرين قرار پائے گا ۔٧
  ۔ جس وقت زنده در گور لڑکيوں سے سوال کيا جائے گا ۔٨
  ۔ کہ ان کو کس گناه کی پاداش ميں قتل کيا گيا ہے ؟٩

________________________________  

  ۴۴١ص ١٠۔ مجمع البيان ،ج ١
  ۴۴١ص ١٠۔ مجمع البيان ،ج ٢
  ۔ اس حديث کے معنی کا سابقہ حديث ميں بھی احتمال ہے٧٠١٧، صفحہ ١٠۔ تفسيرقرطبی، جلد3
  ۵١٣، ص ۵۔ تفسيرنور الثقلين، جلد 4
  ۵١٢ص  ۵ثواب االعمال مطابق نقل نور الثقلين ، جلد  5

  

  ر کو لپيٹ دياجائے گا جس دن کائنات کے دفت▲

اس سوره کے ٓاغاز ميں جيسا کہ ہم نے کہا ہے ، مختصر، ہيجان انگيز اور دل ہال دينے والے اشارونکے ساتھ اس جہاں کے
  اختتام اور قيامت کی ابتداء کے ہولناک حوادث سے ہمارا ٓامنا سامنا ہے ۔ 

وردگار عالم ان نشانيوں ميں سے ٓاٹھ نشانيون کو بيان يہ حوادث ہميں عجيب و غريب جہانوں کی سير کراتے ہيں ، پر 
  کرتاہے ۔ پہلے ارشاد فرماتاہے :

  اذاالشمس کورت)۔ “ ( اس وقت جب سورج کا دفتر لپيٹ دياجائے گا ” 
کے ماده سے اصل ميں کسی چيز کے لپيٹنے اور جمع کرنے کے معنی ميں ہے ۔ ( مثالً سر پر عمامہ “ تکوير” ،“ کورت” 

يہ ايسا مفہوم ہے جو لغت و تفسير کی بہت سی کتب سے معلوم ہو تا ہے کبھی کسی چيز کے پھينک دينے اور تاريک  لپيٹنا)
ہو نے کے معنی ميں بھی بوال جاتا ہے ۔ ايسا محسوس ہوتا ہے کہ يہ دونوں معانی اسی اصلی مضمون کی طرف لوٹتے ہيں 

  ۔ 
ے ، اس کا تاريک ہو نا ، يعنی اس کے وجود کا ختم ہو جانا ہے ، ہميں بہر حال يہاں مراد سورج کی روشنی کا بجھ جانا ہ

معلوم ہے کہ فی الحال سورج ايک کّره ہے ، حد سے زياده گرم اور جلتا ہو ا، اس قدر کے اس کا تمام مواد تہہ بہ تہہ گيس 
کھوں ميٹر ہے ۔ اگر کرٔه زمين کی شکل ميں نکل ٓاياہے اور اس کے ارد گرد جالنے والے شعلے موجود ہيں جن کی بلندی ال

ان ميں سے کسی شعلے کی دمريان الجھ جائے تو ايک ہی لمحہ ميں خاک ہو کر تھوڑی سی گيس ميں تبديل ہو جائے ليکن 
اس جہان کے ٓاخر ميں قيامت کی ابتداء پر جوحرارت ختم ہو جائے گی اور شعلے بجھ جائيں گے ، اس کی روشنی بھی ختم 

  س کے حجم ميں کمی ہو جائے گی ۔ ہو جائے گی اور ا
  تکوير کے يہ معنی ہيں ۔ اسی لئے لسان العرب ميں ٓاياہے : 

(کورت الشمس جمع ضوء ھا ولف کما تلف العمامہ) سورج کی تکوير کے يہ معنی ہيں کہ اس کی روشنی سمٹ جائے گی 
  اور لپيٹ دی جائے گی جس طرح عمامہ کو پيٹتے ہيں ۔

جس کی موجوده علم بھی تائيد کرتا ہے ۔ سورج کی روشنی ٓاہستہ ٓاہستہ تاريکی کی طرف جارہی يہ ايک ايسی حقيقت ہے 
  ہے ۔ اس کے بعد مزيد فرماتا ہے : 

  و اذا النجوم انکدرت)۔ “ ( اور جس وقت ستارے بے نور ہو کر غائب ہو جائيں گے ” 
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يں ہے اور کدورت کی اصل کے پيش نظر تير گی کے ماده سے گرنے اور پراکنده ہونے کے معنی م“ انکدار” ،“انکدرت” 
اور تاريکی کے معنی ميں ہے ۔ زير بحث ٓايت ميں ان دونونکا جمع ہونا بھی ممکن ہے اس لئے کہ ٓاغاز قيامت ميں ستارے 

ا کہ اپنی روشنی کھو بيٹھے گے ، منتشر ہو جائيں گے اور گر پڑيں گے اور عالم باال کا نظام درہم بر ہم ہو جائے گا جيس
  ميں ٓاياہے :  ٢سورٔه انفطار کی ٓايت 

ميں ٓايا  ٨اور جيسا کہ سوره مرسالت کی ٓايت “اور جب ستارے گر کر منتشر ہو جائيں گے ” ( و اذا الکواکب انتثرت) 
قيامت کی تيسری نشانی کے سلسلہ ميں “ہے(فالنجوم طمست) اور جب ستارے مٹ جائيں گے اور تاريک ہو جائيں گے 

  ے :فرماتا ہ
۔ جيسا کہ ہم نے پہلے بھی اشاره کيا ہے کہ قرٓان کی مختلف ٓايتوں سے “اذالجبال سيرت “اور جب پہاڑ چلنے لگيں گے ”

  ہميں معلوم ہوتاہے کہ ٓاغاز قيامت ميں پہاڑ مختلف مراحل طے کرينگے۔ 
اس سلسلہ ميں مزيد تشريح اسی جلد پہال مرحلہ يہ کہ چلنے لگيں گے اور ٓاخری مرحلہ مينغبار ميں تبديل ہو جائيں گے ۔ 

جس وقت نہايت قيمتی مال فراموشی کے :” ميں مالحظہ فرمائيں )۔ اس کے بعد مزيد فرماتا ہے  ٢۵ميں سورٔه نباکی ٓايت 
  اذاالعشار عطلت)۔ “(حوالہ ہو جائيں گے 

ه گذر چکے ہوں اور وه کی جو در اصل حاملہ اونٹنی کے معنی ميں ہے جس کے حمل کو دس ما“عشراء”جمع “ عشار” 
بچہ جننے کے قريب ہويعنی زياده وقت نہ گزرے گا کہ وه ايک اور اونٹ کو جنم دے گی ۔ اور بہت زياده دودھ اس کے 

  پستانوں ميں ظاہرہو گا ۔
  جس وقت يہ ٓايتيں نازل ہوئيں تو عرب ميں اس قسم کے اوٹنی بہت قيمتی شمار ہو تی تھی ۔ 

سرپرست اور چرواہے کے بغير چھوڑدينے کے معنی ميں ہے ، مراد يہ ہے کہ اس دن تعطيل کے ماده سے “ عطلت”
  ہولناکی اس قدر شديد ہو گی کہ ہر انسان اپنے نفيس ترين مال کو فراموش کردے گا ۔ 

‘ عطلت” مرحوم طبرسی مجمع البيان ميں نقل کرتے ہيں کہ بعض مفسرين نے عشار کو بادل کے معنی ميں ليا ہے اور 
کے معطل ہو جانے کے معنی ميں ہے ۔ يعنی اس دن ٓاسمان پر بادل تو ظاہر ہوں گے ليکن برسيں گے نہيں۔ (  بارش

ہوسکتاہے يہ بادل مختلف گيسو ں سے ہوں ، يا ايٹمی بادل ہوں ، يا گرد و غبار کے تودے جو پہاڑوں کے ريزه ريزه ہو 
  جانے سے ٓاغاز قيامت ميں ظاہر ہو نگے )۔ 

زيد کہتے ہيں کہ بعض مفسرين نے کہا ہے کہ عشار کی تفسير بادلوں سے کرنا ايسی چيز ہے جو لغت عرب ليکن طبرسی م
“ عشار” نے مجمع البحرين ميں نقل کيا ہے کہ “ طريحی ” ميں معروف نہيں ہے ليکن اس مطلب کی طرف توجہ سے جو 

  کہا گيا ہے ۔ اصل ميں حاملہ اونٹنی کے معنی ميں ہے اور اس کے بعد بار بردار کو 
ممکن ہے بادلوں پر بھی اس اطالق عام طور پر پانی کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے ہو اگرچہ ہو بادل جو ٓاغاز قيامت ميں نمو

  دار ہو ں گے بار بردارنہيں ہوں گے ( غور کيجئے 
ہو جائيں گے اور کی تفسير گھروں اور زرعی زمينوں سے کی ہے جو عرصٔہ محشرميں بيکار “ عشار”بعض مفسرين نے 

ساکنوں اور زراعت کرنے والوں سے محروم ہوں گی۔ليکن پہلی تفسير سب سے زياده مشہور ہے ۔ بعد ميں ٓايت ميں مزيد 
  ارشاد ہوتا ہے :

و اذا الوحوش حشرت)۔ وہی جانور جو عام حاالت ميں ايک “( اور جس وقت وحشی جانور اکھٹے کئے جائيں گے ” 
ٔ قيامت کے حولناک حوادث کی وحشت کی شدت ايسی ہو گی کہ ان کو ايک دوسرے کے دوسرے سے ڈرتے تھے عرصہ

گرد جمع کردے گی اور وه ہر چيز کو بھول جائيں گے ، گويا وه چاہيں گے کہ اپنے اس اجتماع سے اپنے خوف و و حشت 
  ميں کمی کريں ۔ 

صوص خواص چھين ليں گے تو انسانوں دوسرے لفظوں ميں جس وقت وه ہولناک مناظر و حشی جانوروں سے ان کے مخ
سے کيا سلوک کريں گے ۔ ليکن بہت سے مفسرين کا نظر يہ ہے کہ مندرجہ باال ٓايت قيامت کی عدالت ميں وحشی جانوروں 

کو جمع ہو نے کی طرف اشاره کرتی ہے کہ وه بھی اپنے عالم ميں اور اپنی ٓاگاہی اور شعور کے حدود ميں رہتے ہو ئے 
  پابند ہيناور گر انہوں نے ايک دوسرے پرظلم و ستم کيا ہو گا تو وہاں ان سے بدلہ ليا جائے گا ۔ جواب دہی کے 

  کے ساتھ مشابہت ہے کہ جو کہتی ہے کہ: ٣٨اس ٓايت کی سورٔه انعام کی ٓايت 
  الٰی ربھم يحشرون) (وما من دٓابٍة فی االرض وال طائر يطير بجناحيہ ااِلَّ امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ٍ ثم

کوئی زمين ميں چلنے واال اور کوئی پرنده جو پانے پروں سے پرواز کرتا ہے موجود نہيں مگريہ کہ وه تمہاری طرح امتيں 
  ہيں ۔ ہم نے کسی چيز کو اس کتاب مينچھوڑا نہيں ہے ، اس کے بعد تم اپنے پر ور دگار کی طرف محشور ہوگے۔ 

ص ٣اب و کتاب کے سلسلہ ميں تفصيلی بحث سوره انعام کی اسی ٓايت کے ذيل ميں جلد ( جانوروں کے حشر و نشر اور حس
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  ہم کر چکے ہيں )۔ ٣٧٢تا ٣۶٩
جو کچھ يہاں کہا جاسکتا ہے وه يہ ہے کہ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ زيِر بحث ٓايات دنيا کے اختتام اور ٓاخرت کے 

  ہيں ، لٰہذا پہلی تفسير مناسب ہے ۔ اس کے بعد مزيد فرماتاہے :۔ٓاغاز کی ہولناک نشانيونکے سلسلہ ميں بحث کر رہی 
  و اذا البحار سجرت)۔ “( جس وقت دريا ٔوں ميں ٓاگ لگ جائے گی ” 
کے ماده سے جالنے اور ٓاگ کے ہيجان ميں ٓانے کے معنی ميں ہے ۔ اور اگر قرٓان کی يہ تعبير “ تسجير” ۔ “ سجرت” 

ے عجيب و غريب تھی تو اس وقت ہمارے لئے باعث تعجب نہيں ہے اس لئے کہ ہم گزشتہ زمانے ميں مفسيرين کے لئ
  جانتے ہيں کہ پانی دو عناصر ، ہيڈروجن اور ٓاکسيجن، سے مرکب ہے جو دونوں شديد طور پر قابل اشتعال ہيں ۔

انکا تجزيہ ہو جائے اور يہ  بعيد نہيں کہ عرصٔہ قيامت ميں دريا اور سمندرونکاپانی اس طرح دبأو اور فشار ميں ٓاجائے کہ
  ٓاگ پکڑ جائيں ۔

  بعض نے اس لفظ کے پر ہو نے کے معنی ميں تفسير کی ہے جيسا کہ ٓاگ سے پر تنور کو مسجر کہا جا تا ہے ۔ 
ہو سکتا ہے کہ عرصہ محشر کے زلزلے اور پہاڑوں کا انتشار دريأوں اور سمندرونکے پر ہونے کا سبب بنے يا ٓاسمانی 

گرنے سے وه پر ہو جائيں اور ان کا متالطم پانی خشکيوں کی سطح پرجاری ہو اور ہر چيز کو غرق کر دے ۔ پتھروں کے 
  اس کے بعد مزيد فرماتاہے :

اور جس وقت ہر شخص اپنے جيسے کا قرين ہو جائے گا ( و اذا النفسوس زّوجت)۔ صالحين صالحين کے ساتھ، اور بد کار” 
ليمين اصحاب اليمين کے ساتھ اور اصحاب الشمال اصحاب الشمال کے ساتھ ، اس دنيا کے بدکار لوگوں کےساتھ ، اصحاب ا

بر عکس جہاں سب ملے جلے ہيں ، کہيں مومن کا ہمسايہ مشرک ہے اور کہيں صالح اور نيک کا ہمسايہ غير صالح ہے 
الگ الگ اور ايک دوسرے سے  ۔ليکن قيامت کے جو يوم الفصل يعنی جدائی کا دن ہے ، اس ميں يہ صفتيں مکمل طور پر

  جدا ہو جائينگی ۔
اس ٓايت کی تفسير ميں دوسرے احتماالت بھی پيش ہو ئے ہيں من جملہ ايک يہ ہے کہ ارواح ابدان ميں پلٹ ٓائيں گی يا جتنی 

بعد ميں روحوں کے ساتھ جہنمی نفسوس شياطين کے پا ہو جائيں گے يا يہ کہ ہر انسان اپنے دوست يا رفيق کے قريب ہو گا 
  اس کے کہ موت ان کے درميان جدائی ڈال دے گی يا ہر انسا ن اپنے اعمال کا قرين ہو گا۔ 

  سے اا تک اس کی گواه ہيں :  ٧ليکن پہلی تفسير سب سے زياده مناسب نظر ٓاتی ہے ۔ سوره واقعہ کی ٓايات 
اصحاب المشئمة و السابقون السابقون اوٰلئک  ( وکنتم ازواجاً ثالثة فاصحاب المينة ما اصحاب المينة و اصحاب امشئمة ما

  المقربون) 
اس دن تم تين گروہوں ميں تقسيم ہو جأو گے۔ پہال گروه اصحاب مينہ کا ہے ۔ کيا کہنا اصحاب ميمنہ کا ۔ دوسرا گروه اصحاب

  ہی مقربين ہيں ۔ شمال کا ہے وه کياہی منحوس گروه ہے اور تيسرا گروه سبقت کرنے والوں کاہے اور سبقت کرنے والے 
حقيقت ميں يہ ٓايت ايسی تبديليانجو قيامت کی تمہيد ہيں ، ان کے ذکرکے بعد اس عظيم دن کے ہر اول دستے کی طرف اشاره 

  کرتی ہے اور وه ايسا دن ہے جس ميں ہر شخص اپنے قرين کے ہمراه ہو جائے گا ۔ 
  ماتا ہے : اس کے بعد قيامت کے ايک حادثہ کو موضوع بناتے ہوئے مزيد فر

“ (کہ وه کس جرم ميں قتل کی گئی ہيں ” و اذا المٔو دت سئلت) ۔“ ( جس وقت زنده در گور لڑکيوں سے سوال کيا جائے گا ” 
  باّی ذنٍب قتلت)۔ 

بروزن رعد) اس کی لڑکی کے معنی ميں ہے جسے زنده دفن کر ديا گيا ہو بعض مفسرين نے کہا ہے “ ( ؤاد” ۔ “ موء دة ” 
ے اصل معنی ثقل ، بوجھ اور سنگينی کے ہيں اور چونکہ ان لڑکيوں کو قبر ميں دفن کرتے تھے اور ان پر مٹی ڈالکہ اس ک

  ديتے تھے اس لئے يہ تعبير ان کے لئے استعمال کی گئی ہے ۔ 
ل بيت کو بعض روايات کے نتيجہ ميں اس ٓايت کی تفسير کو وسعت دی گئی ہے يہاں تک کہ ہر قسم کے قطع رحم يا مودة اہ

  قطع کرنا اس ميں شامل ہے ۔ 
ايک حديث ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے مروی ہے کہ جس وقت اس ٓايت کی تفسير کے متعلق سوال ہو ا تو ٓاپ نے 

  ١فرمايا ( من قتل فی مودتنا) اس سے مراد وه لوگ ہيں جو ہماری محبت کی راه ميں قتل کر ديئے گئے ہيں ۔ 
کہہ دے )”ميں ٓايا ہے کہ اس بات کی گواه ٓايت قربٰی ہے ( قل ال اسئلکم عليہ اجراً االالمودة فی القربٰی  ايک د وسری حديث

٢۔ )٢٣(سوره شوریٰ “ ميں تبليغ نبوت کے سلسلہ ميں تم سے کسی قسم کا اجر نہيں چاہتا سوائے اپنے اہل بيت کی مودة کے 
  يکن اس ميں اس قسم کے مفہوم کی صالحيت ہے ۔البتہ ٓايت کا ظاہری مفہوم وہی پہلی تفسير ہے ل

________________________________  
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  ۔ ١١و  ٧، حديث ۴٣٢ص ۴۔تفسير بر ہان جلد١
  ۔ ١١و  ٧، حديث ۴٣٢ص ۴۔تفسير بر ہان جلد٢

  

  ۔ لڑکيوں کو زنده در گور کرنا ١▲ 

سے ايک مظہر لڑکی کا زنده در گور کردينا ہے عربوں کے زمانٔہ جاہليت کے درد ناک ترين اور نہايت وحشيانہ مظاہر ميں
جس کی طرف قرٓان مجيد ميں بارہا اشاره ہوا ہے ۔ اگر بعض مفسرين کا نظريہ يہ ہے کہ يہ قبيح رسم عربوں ميں عام تھی۔ 

قرٓان اس  صرف قبيلہ کنده يا بعض دوسرے قبائل ميں تھی۔ ليکن ظاہر ہے کہ يہ اقدام کچھ عجيب نہيں سمجھا جاتا تھا ۔ ورنہ
  بارے ميں اتنی تاکيد کے ساتھ بار بار گفتگو نہ کرتا۔ 

بہر حال يہ کام اس قدر وحشت ناک تھا کہ اس کا کبھی کبھی ہو نا بھی نہايت قبيح امر ہے ۔ مفسرين نے کہا ہے کہ عربوں 
د ديتے اور اس کے اوپرکے زمانٔہ جاہليت ميں جس وقت عورت کے وضع حمل کا وقت قريب ٓاتا تو زمين مينايک گڑھا کھو

بيٹھ جاتے اگر نوزائيده بچہ لڑکی ہوتو اس کواس گڑھے ميں پھينک ديتے اور اگر لڑکا ہوتا تو اسے زنده رہنے ديتے ۔ اسی 
  لئے ان کے شعراء ميں سے ايک شاعر اس سلسلہ ميں فخر يہ لہجہ ميں کہتا ہے : 

  سميتھا اذا ولدت تموت و القبرصھو ضامن ذميت
نو زائيد لڑکی کا نام اس کی والدت کے وقت تموت رکھا ( جس کے معنی مر جائے گی ) اور قبر ميرا داماد ہے  ميں نے اس

  ١جس نے اسے اپنی بغل ميں لے ليا اور اسے خاموش کرديا ۔ 
  اس جرم کے مختلف اسباب و عوامل تھے 

شديد فقر و فاقہ کی کيفيت کا نتيجہ تھا جو اس زمانٔہ جاہليت ميں عورت کا ايک انسان کے لحاظ سے بے قدر و قيمت ہونا اس
  معاشره ميں مسلط تھا ۔ لڑکياں نہ تو کچھ کماکر دے دسکتی تھی نہ ڈاکہ ڈالنے ميں شرکت کر سکتی تھيں۔ 

ايک سبب اور بھی اور وه يہ کہ اس بات کا امکان تھاکہ مختلف جنگوں ميں گرفتار ہو کر لڑکياں قيد ہو جائيں اور ان کی 
ناموس دوسرونکے قبضہ ميں چلی جائے گی جس کے نتيجہ ميں بے غيرتی کا دھبہ متعلقين کے دامن پر لگ جائے  عزت و

  گا۔ 
يہ چند عوامل لڑکيوں کے زنده در گور کرنے کا سبب بنے ، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زمانٔہ موجود ميں بھی

کچھ نہيں تو اسقاط حمل کی ٓازادی کی صور ت ميں بہت سے متمدن يہ رسم کسی نہ کسی صورت ميں موجو دہے ۔ اور 
ممالک ميں رواج پائے ہوئے ۔ اگر زمانٔہ جاہليت کے عرب نو زائيده بچيونکو زنده در گور کر ديتے تھے تو ہمارے زمانہ 

کے ذيل  ۵٩ٓايت  پر سوره نحل کی ٣٧٢ص  ۶متمدن انسان انھيں شکم مادر ميں قتل کرديتے ہيں اس کی مزيد تشريح جلد 
  ميں ہم لکھ چکے ہيں ۔ 

۔ قابل توجہ بات يہ ہے کہ قرٓان مجيد نے اس اقدام کو اس قدر قبيح اور قابل ِ نفرت قرار دياہے کہ روز ِ قيامت دوسرے ٢
رو  اعمال کی پر سش سے پہلے اس داد خواہی کا تذکره کيا ہے ۔ يہ چيز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قانون ِ اسالم کی

سے عام انسانوں خصوصاً بے گناه انسانوں کے خون کی بہت شديد گرفت کی گئی ہے ۔ اس سے يہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 
  اسالم کی نگاه ميں عورت کی کتنی قدر و منزلت ہے ۔ 

بلکہ ۔ ايک اور نکتہ جس کی طرف يہاں توجہ ضروری ہے وه يہ ہے کہ قرٓان ميں نہيں کہا کہ قاتلوں سے سوال کريں گے٣
کہتا ہے کہ ان معصوم بچيوں سے سوال ہو گا کہ تمہارا کيا گناه تھا کہ اس بے رحمانہ طريقہ پر تم کو قتل کيا گيا ۔ گو يا 

قاتل اس قابل بھی نہيں ہيں کہ ان سے ان کے جرم کے بارے ميں پر سش بھی کی جائے بلکہ تنہا ان مقتولين کی گواہی کا 
  فی ہے ۔ 

  ت۔ و اذا الصحف نشر١٠
  ۔ و اذا السمآء کشطت١١
  ۔ و اذاالجحيم سعرت١٢
  ۔ و اذاالجنة ازلفت ١٣
  ۔ علمت نفٌس ّمآ احضرت١۴
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  ترجمہ
  ۔ جس وقت اعمال نامہ کھول ديئے جائيں گے ۔ ١٠
  ۔اور جس وقت ٓاسمان سے پرده ہٹا ديا جائے گا۔ ١١
  ۔ اور جس وقت دوزخ دہک اٹھے گا ۔ ١٢
  ائے گی ۔ ۔ اور جس وقت جنت قريب کردی ج١٣
  ۔ اس وقت ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کيا کيا ہے ۔١۴

________________________________  

  ۴۴۴، ص  ١٠۔ مجمع البيان ، جلد ١

  

  اس دن معلوم ہو گاکہ ہم کتنے پانی ميں ہيں ۔▲

پر ٓائی تھی زير بحث  اس بحث کے بعد کہ جو گذشتہ ٓايتوں ميں قيامت کے مرحلے يعنی اس جہان کی ويرانی کے موضوع
جس ” ٓايتوں ميناس کے دوسرے مرحلہ يعنی دوسرے عالم کے ظہور اورنامۂ اعمال کی طرف اشاره کر کے فرماتا ہے : 

صحيفہ کی جمع ہے ۔ يہ اس چيز کے معنوں “ صحف ” و اذاالصحف نشرت) ۔ “ ( روز اعمال نامہ کھول دئے جائيں گے 
و ۔ اس کا اطالق ان تختيوں اور کاغذوں پر ہوا ہے جن پر کچھ مطالب لکھتے ہيں ۔ ميں ہے جو صفحہ رخ کی طرح وسيع ہ

قيامت ميں اعمال ناموں کے کھلنے سے مراد يہ ہے کہ جنہوں نے وه عمال انجام دئے ہيں ان کے سامنے اعمال ظاہر ہو 
ٓاياہے : ( اقراء کتابک کفٰی بنفسک اليوم  جائيں گے تاکہ وه اپنا حساب کتاب ديکھ ليں جيسا کہ سورٔه اسراء کی ٓايت چار ميں

عليک حسيباً) اور ان اعمال نامونکا دوسروں کے سامنے واضح ہونا بھی نيکو کارونکے لئے ايک تشويق کا عنوان ہے اور 
اور جس وقت ٓاسمان کے سامنے سے :”بد کارونکے لئے تشويق و سزا و رنج اور تکليف ہے۔ اس کے بعد مزيد فرماتاہے 

بر وزن کشف) کے ماده سے اصل ميں ، جيسا کہ راغب “ ( کشطت”۔ ( و اذا السماء کشطت) ۔ “ہٹا ديا جائے گا  پر ده
ميں کسی چيز “ لسان العرب ” مفردات ميں کہتا ہے ، جانور کی کھال اتار نے کے معنی ميں ہے اور ابن منظور کے بقول 

جس وقت بادل ٹکڑے ٹکڑے ہوجائيں تو يہ تعبير استعمال ہوتی ہے  کے رخ سے پرده ہٹا نے کے معنی ميں بھی ٓاياہے ، لٰہذا
  ۔

زيربحث ٓايت ميں اس سے مراديہ ہے کہ وه پر دے جو اس دنيا ميں عالم ماده اور عالم باال پر پڑے ہو ئے ہيں يعنی لوگ 
کو ديکھ سکينگے ۔ فرشتوں کو يادوزخ و جنت کو نہيں ديکھ سکتے ، وه ہٹ جائيں گے اور انسان علم ہستی کے حقائق 

جيساکہ بعد والی ٓايت ميں ٓائے گا کہ جہنم شعلہ ور ہوگا اور جنت انسانونکے نزديک ہو جائے گی جی ہاں قيامت کا دن يوم 
البروزہے ۔ چيزوں کی ۂیت اس دن ٓاشکار ہو جائے گی اور ٓاسمان کے چہرے سے پرده ہٹ جائے گا ۔ اس تفسيرکے مطابق

امت کے دوسرے مرحلہ کے حوادث يعنی انسانوں کی حيات تازه کے مراحل کی گفتگو کرتی ہے ۔ قبل و مندرجہ باال ٓايت قي
و بعد کی ٓايات بھی انہی چيزونکے حامل ہيں اور يہ بہت سے مفسرين اس ٓايت کو ٓاسمانونکے لپيٹے جانے اور قيامت کے 

نظر ٓاتاہے اور نہ يہ مفہوم قبل و بعد کی ٓايت کے ساتھ پہلے مرحلہ يعنی اس عالم کی فنا سے متعلق سمجھا ہے ، يہ بہت بعيد
و اذاالجحيم سعرت) ۔)و ان “ ( اور جس وقت جہنم شعلہ ور ہو گا ” ہم ٓاہنگ ہے ، اس لئے بعد والی ٓايات ميں مزيد فرماتاہے 

  )۴٩توبہ/ “ ( بيشک دوزخ کافروں کا احاطہ کئے ہو ئے ہے ” جہنم لمحيطة بالکافرين)۔ 
جہنم اب بھی موجود ہے ليکن اس دنيا کے حجابات اس کے مشاہده کی راه ميں حائل ہيں ۔ جيسا کہ بہت سی ٓايات  کے مطابق

اور جس وقت :” قرٓانی کے مطابق جنت بھی ان پر ہيز گارونکے لئے تيار ہے ۔ اسی بناء پر بعد والی ٓايت ميں فرماتا ہے 
ميں بھی اس فرق  ٩٠الجنة ازلفت) ۔ يہی معنی سورٔه شعراء کی ٓايت و اذا“ ( جنت ہيز گارونکے نزديک کر دی جائے گی 

بر وزن“ ( زلفٰی ”بر وزن حرف) اور “( زلف” ۔ “ ازلفت”کے ساتھ ٓائے ہيں کہ يہاں متقين کے نام کی تصريح نہيں ہو ئی ۔ 
زمانی يا اسباب و مقدمات  کبرٰی) کے ماده سے نز ديکی کے معنونميں ہے ہو سکتا ہے اس سے مراد قرب مکانی ہو يا قرب

کے لحاظ سے يا پھر يہ سب امور ہوں يعنی جنت مکان کے لحاظ سے بھی مومنين کے نزديک ہوجائے گی اور زماِن ورود 
کے اعتبار سے بھی اور اس کے اسباب و علل بھی وہاں سہل و ٓاسان ہوں گے ۔ قابل توجہ يہ ہے کہ يہ نہيں فرماتاکہ نيکو 

و جائيں گے بلکہ فرماتا ہے جنت کو ان کے نزديک کرديں گے اور يہ بہت ہی محترم تعبير ہے جو کار جنت کے نزديک ہ
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اس سلسلہ ميں ممکن ہے ۔ جيسا کہ ہم نے کہا ہے جنت اور جہنم دونوں اس وقت موجود ہيں ليکن اس دن جنت زياده تر 
ٓايت ميں جو فی الحقيقت تمام گذشتہ ٓايتوں کی نزديک اور دوزخ ہر زمانہ کی نسبت زياده بھڑک رہا ہوگا۔ٓاخری زير بحث 

اس وقت ہر شخص جان :” تکميل کرتی ہے اور تمام شرطيہ جملونکی جزا ہے جو گذشتہ باره ٓايتونميں ٓائے ہيں ، فرماتا ہے 
م  علمت نفس مااحضرت)۔ اور تعبير اچھی طرح بتا تی ہے کہ انسان کے تما“ ( لے گا کہ اس نے کيا کچھ حاضر کيا ہے 

اعمال وہاں حاضر ہو گے اور وہاں انسان کا علم مشاہده لئے ہوگا ۔ يہ حقيقت قرٓان کی متعدد ٓايات ميں ٓائی ہے ۔ سورٔه کہف 
۔ “جو کچھ انہوں نے اعمال کئے ہيں وه اسے حاضرپائيں گے ” ميں ہم پڑھتے ہيں ( و وجدوا ما عملوا حاضراً)  ۴٩کی ٓايت 

يات ميں ٓاياہے : ( فمن يعمل مثقال ذرٍة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره)جس شخص نے اور سورٔه زلزال کی ٓاخری آ 
ذره برابر نيک عمل کيا ہو گا وه اسے ديکھے گا اور جس شخص نے ذره برابر برائی کی ہوگی وه اسے ديکھے گا ۔ يہ ٓايت 

جو اس جہاں ميں بظاہر نابود ہو جاتے ہيں ، وه حقيقتاً  بھی اعمال کی تجسيم کو بيان کرتی ہے اور يہ کہ انسانونکے اعمال
  نابود نہيں ہوتے ۔ اس دن مناسب شکلوں اور صورتوں ميں مجسم ہو گے اور عرصٔہ محشر ميں حاضر ہو گے ۔

  ۔نظم ٓايات ١▲
ہے جن سے چھ زير بحث ٓايتوں ميں اور گزشتہ ٓايتوں ميں مسئلہ قيامت کے رابطہ سے باره احاديث کی طرف اشاره ہوا 

  دوسرے حوادث چھ دوسرے مرحلہ يعنی موت کے بعد کی نئی زندگی سے تعلق رکھتے ہيں ۔ 
پہلے حصہ ميں سورج کے تاريک و سياه ہو جانے ، ستارونکے بے نور ہونے ، پہاڑوں کے تزلزل اور حرکت ميں ٓاجانے 

  ت زده ہو جانے کے بارے ميں گفتگو ہے ۔ ، سمندروں ميں ٓاگ لگ جانے ،اموال کو بھول جانے اور جانوروں کے وحش
دوسرے مرحلہ ميں انسانونکے الگ الگ صفوں ميں محشور ہونے ، بے گناه زنده در گورلڑکيوں سے سوال کئے جانے، 

نامٔہ اعمال کے کھلنے ،ٓاسمانوں سے حجابات کے ہٹ جانے ، جہنم کی ٓاگ کے بھڑک اٹھنے، جنت کے نزديک ہونے اور 
  کے اپنے اعمال سے مکمل طور پر ٓاگاه ہونے کی بات ہو ئی ہے ۔ ٓاخر ميں انسان 

يہ ٓايات ، باوجود اختصار، اس قدر پر معنی اور دل ہالنے دينے والی ہيں کہ ہر انسان کے وجود کو متزلزل کر ديتی ہےں 
ت کو مختصر عبارتو اور اسے غور و فکر پر اس طرح مجبور کر ديتی ہےں کہ وه اس دنيا کے انجام اور قيامت کی کيفيا

نميں اپنی ٓانکھونکے سامنے مجسم ديکھنے لگتاہے ۔ کس قدر زيبا، خوبصورت،اور اثر کرنے والی يہ ٓايات ِ قرٓان ہيں اور 
  کس قدر پرمعنی اور الہام بخش ان کے نکات ہيں ۔ 

  ۔کيا نظام شمسی ختم ہو جائے گا اور ستاروں کے چراغ گل ہوجائيں گے ؟٢▲
ہر چيز سے پہلے ہميں يہ جاننا چاہئيے کہ ہمارے نظام شمسی کا يہ حيات بخش مرکز جسے ہم سورج کہتے ہيں ٓاسمان کے 

باقی رہنے ستاروں کی بہ نسبت اگر چہ يہ متوسط ستاره ہے ليکن اپنی ذات کی حد تک اور کرٔه زمين کی نسبت بہت بڑا ہے 
  ۔ 

مطابق اس حجم کا ايک ملين اور تين کروڑ گنا زمين کے مقابلہ ميں ہے البتہ يہ ماہرين کی تحقيقق اور ان کے مطالعوں کے 
  چو نکہ ہم سے تقريباًايک سو پچاس ملين کلو ميٹر کے فاصلہ پر ہے لٰہذا وه موجود حجم ميں نظر ٓاتاہے ۔ 
فاصلہ کے ساتھ جو سورج کی عظمت و وسعت کی تصوير کشی کے لئے يہی مقدار کا فی ہے کہ اگر چاند اور زمين کو اس

اس وقت ان دونونکے درميان ہے سورج کے اندرمنتقل کرديں تو چاند ٓاسانی کے ساتھ زمين کے گردگردش کر سکتا ہے 
  بغيراس کے کہ وه سورج کی سطح سے خارج ہو ۔ 

زياده سورج کی سطح کی حرارت چھ ہزار سينٹی گريڈ سے زياده ہے اور اس کے عمق کی حرار ت کئی ملين درجوں سے 
ہے ۔ اگر چہ ہم چاہيں کہ سورج کے وزن کو ٹنوں کے حساب سے بيان کريں تو ضروری ہے کہ ہم دو کا عدد لکھيں اور 

  ستائيس صفراس کے ٓاگے لگائيں يعنی دو ارب ارب ارب ٹن۔ 
ٔ زمين اس کے سورج کی سطح سے شعلہ بلند ہوتے ہيں جنکا ارتفاع کبھی تو ايک سوساٹھ ہزار کلو ميڑ ہو تا ہے اور کره

اندر ٓاسانی سے گم ہوسکتاہے ، چونکہ زمين قطره باره ہزار کلوميٹر سے زياده نہيں ہے ، باقی رہا سورج کی نورانی 
روشنی دينے والی طاقت کا سرچشمہ، اس کے بر عکس جو بعض ماہرين نے طے کر کھا ہے ، وه چلنے سے پيد ا نہيں ہوتا

  ۔ 
ميں لکھتاہے کہ اگر سورج کا جسم خالص پتھر کے کوئلے “ پيدائش اور اس کی موت سورج کی” جارج گاموف اپنی کتاب 

سے بناہوتا اور مصر کے پہلے فرعون کے زمانے ميں اسے ٓاگ لگائی گئی ہوتی تو ضروری تھاکہ وه اب تک سب جل 
ده اگر پتھر کے کوئلے کی چکا ہو تا اور خاک کے سوا کوئی چيز باقی نہ بچی ہوتی اور کسی قسم کے دوسرا جلنے واال ما
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  جگہ ہم فرض کريں تووه بھی يہی اشکال رکھتا ہے ۔ 
حقيقت يہ ہے کہ جلنے کا مفہوم سورج پر صادق نہيں ٓاتا۔ اس ميں جو کچھ ہے وه ايٹمی تجربوں سے حاصل شده طاقت ہے 

نرجی کی تبديلی ميں مصروف ہيں ہم جانتے ہيں کہ يہ طاقت ( انرجی) بہت زياده اور بڑی ہے اس بناء پر سورج کے ايٹم ا
جو ماہرين کے حساب کے مطابق ہر سيکنڈ ميں چار ملين ٹن کم ہوجاتے ہيں مگر سورج کا حجم اتنا بڑا ہے کہ ہزار ہا سال 

  گزرنے کے باوجود اس پر کو ئی اثر نہيں پڑتا اور اس کيفيت و وضع ميں معمولی سا تغير بھی واقع نہيں ہوتا۔ 
کہ يہی چيز ايک مدت دراز کے بعد سورج کے فنا ہو جانے کا سبب بنے گی اور ٓاخر کار يہ جرم عظيم  ليکن جاننا چاہئيے

  ١الغر، کمزور، پتال اور بے نور ہو جائے گا ۔ اور يہی چيز ستاروں پر بھی صادق ٓاتی ہے ۔ 
ے کے سلسلہ ميں ٓاياہے وه اس بنا ء پر جو کچھ اوپر والی ٓايات ميں سورج کے تاريک ہونے اور ستاروں کے بکھر جان

ايسی حقيقت ہے جو مو جوده زمانے کے علم کے ساتھ ہم ٓاہنگ ہے اور قرٓان نے اس وقت ان حقايق کو بيان کيا ہے جب نہ 
صرف جزيرة العرب کے ماحول ميں بلکہ اس زمانے کی علمی دنيا کی محفلوں ميں بھی ان مسائل کی کوئی خبر نہيں تھی ۔ 

  لخنس۔ ۔ فآل اُقسم با۵
  ۔ الجوار الکنّس ۔١۶
  ۔ و اليل اذا عسعس۔١٧
  ۔ و الصبح اذا تنفَّس۔١٨
  ۔ انّہ لقوُل رسول کريم ٍ ١٩
  ۔ ذی قوٍة عند ذی العرش مکينٍ ٢٠
  ۔ مطاٍع ثم امينٍ ٢١
  ۔ وما صاحبکم بمجنوٍنٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ ٢٢
  ۔ ولقد رٰاه باالفق المبين٢٣
  ۔ وما ھو علی الغيب بضنينٍ ٢۴
  رجيم ٍ ۔ وما ھو بقول شيطان٢۵
  

  ترجمہ
  ۔ قسم ہے ان ستاروں کی جو پلٹ ٓاتے ہيں ۔ ١۵
  ۔ چلتے ہيں اور نگاہوں سے چھپ جاتے ہيں ۔ ١۶
  ۔ اور قسم ہے رات کی جب وه پشت پھيرے اور ٓاخر کو پہنچ جائے۔ ١٧
  ۔ اور صبح کی جب وه تنفس کرے۔ ١٨
  ۔ ۔ کہ يہ قرٓان باعظمت بھيجے ہوئے کا کالم ہے ( جبرائيل امين )١٩
  ۔ جو صاحب قدرت ہے اور صاحب عرش خدا کے ہاں بلند مقام کا حامل ہے ۔ ٢٠
  ۔ فرمانروا اور امين ہے ۔ ٢١
  ۔ اور تمہارا ساتھی( پيغمبر) ديوانہ نہيں ہے۔ ٢٢
  ۔ اس نے اُس کو ( جبرائيل کو)روشن افق ميں ديکھا ۔ ٢٣
  يں ہے ۔ ۔ وه اس کے بارے ميں جسے اس نے وحی سے حاصل کيا ہے بخيل نہ٢۴
  ۔ يہ قرٓان شيطان ِ رجيم کا قول نہيں ہے ۔٢۵

________________________________  

  
  ساختمان خورشيد” اور “ و نجوم بی تلسکوب“ پيدائش و مرگ خورشيد” ۔ اقتباس از کتب١

  

  وحی الٰہی اس پر نازل ہوئی ▲

مقدمات اور محشر کے عظيم دن کے بارے ميں گفتگو پر وردگار عالم گذشتہ ٓايتوں کے بعد، جو قيامت و معاد اور اس کے 
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کرتی ہيں ، ان ٓايتوں ميں قرٓان کی حقانيت اور پيغمبر اسالم کی گفتار کے سچ ہونے کی بحث کو پيش کرتا ہے اور معاد کے 
ساتھ ان مطالب بارے ميں جو کچھ گزشتہ ٓايات ميں ٓايا ، حقيقت ميں اس کی تائيد کرتا ہے اور ٓاگاہی بخشنے والی قسموں کے

  کی تائيد کرتا ہے ، پہلے فر ماتا ہے :
  الجوار الکنس)۔ “ ( اور نظرونسے اوجھل ہو جاتے ہيں1فال اقسم بالخنس) “( قسم ہے ستاروں کی جولوٹتے ہيں ” 
بر وزن شمس)کے ماده سے اصل ميں انقباض، باز گشت اور پنہاں ہونے کے “ ( خنس” کی جمع ہے “ خانس” ۔ “خنس”

ميں ہے ۔ اور شيطان کو اس لئے خناس کہتے ہيں کہ وه خود کو چھپائے رکھتا ہے اور جب خدا کا نام ليا جائے تو وه معنی 
  منقبض ہو جاتا ہے ۔ 

جيسے کہ حديث ميں ٓاياہے : ( الشيطان يوسوس الی العبد فاذا ذکرهللا خنس) شيطان ہميشہ خدا کے بندوں کو وسوسہ ميں ڈالتا 
  ٢ا کو ياد کريں تو پلٹ جاتا ہے ۔ ہے ليکن جس وقت خد

بر وزن “ ( کنس” کانس کی جمع ہے ۔ “ کنس” کی جمع ہے جس کے معنی تيز رفتار کے ہيں ۔ “ جاريہ ” ۔ “جوار ” 
شمس) کے ماده سے چھپ جانے کے معنی ہيں ۔ اور کناس ( بر وزن پالس )پرندونکے گھونسلوں ، ہر نوں اور دوسرے 

  ی جگہ کو کہتے ہيں ۔ وحشی جانوروں کے چھپنے ک
يہ کہ ان قسموں سے کيا مراد ہے بہت سے مفسرين کا نظريہ ہے کہ اس سے نظام شمسی کے پانچ ستاروں کی طرف اشاره 

ہے جو دور بين کے بغير ديکھے جاسکتے ہيں ۔ ( عطارد، زہره، مريخ ، مشتری، زحل) اس کی وضاحت يہ ہے کہ اگر ہم 
پر نگاہيں لگائيں رکھے تو اس حقيقت کو سمجھنے ميں کامياب ہو جائيں گے کہ ٓاسمان کے پے در پے چند راتوں کو ٓاسمان 

ستارے اجتماعی طور پر بتدريج طلوع ہوتے ہيں اور اکھٹے ہی غروب ہو تے ہيں بغيراس کے ان کے فاصلوں ميں کوئی 
  تبديلی رونما ہو۔ 

  پر معين ومقر فاصلوں پر ٹاکے گئے ہيں ۔  ايسا محسوس ہوتا ہے کہ ايسے مرواريد ہيں جو ايک سياه پارچہ
اس پارچہ کو ايک طرف سے اوپر لے جاتے ہيں اور دوسری طرف سے نيچے کھينچتے ہيں ، صرف پانچ ستارے ہيں جو 

اس قانون کلی سے مستثنٰی ہيں دوسرے ستارونکے درميان چلتے پھرتے رہتے ہيں ، گويا پانچ مرواريد ٹکے ہوئے نہيں ہيں 
  ۔

  ے پر ٓازاد قرار دئے گئے ہيں اور وه لوٹتے پوٹتے رہتے ہيں ۔ اور پارچ
يہ وہی مذکوره باال پانچ ستارے ہيں جو نظام شمسی کے خاندان کے ارکان ہيں اور ان کی حرکت قريب ہو نے کی وجہ سے 

  ہميں محسوس ہوتی ہے ورنہ ٓاسمان کے تمام ستارے ہی اس قسم کی حرکات کے حامل ہيں ۔ 
  ه ہم سے دور ہيں لٰہذا ہم ان کی حرکات کو محسوس نہيں کرتے۔ ليکن چونکہ و

رکھا ہے ۔ اس لئے کہ “ نجوم متحيره” پھر اس نکتہ کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ علماء ہيئت نے ان ستاروں کا نام 
سا واپس پلٹتے  ان کی حرکات خط مستقيم پر نہيں ہے اور اس طرح نظر ٓاتا ہے کہ ايک مدت تک سير کرتے ہيں پھر تھوڑا

  ہيں ، دوباره اپنی سير شروع کرديتے ہيں جس کے اسباب کے بارے ميں علم ہيئت ميں بہت سے مباحث ہيں ۔ 
مندرجہ باالٓايات ہو سکتا ہے اس طرف اشاره ہوں کہ يہ ستارے حرکت رکھتے ہيں ( الجوار) اور اپنی سير و حرکت ميں 

انجام کا ر سورج کے طلوع کے وقت پنہاں ہو جاتے ہيں ، ان ہرنوں کی طرح رجوع و باز گشت رکھتے ہيں ۔ ( الخنس) اور 
جو راتوں ميں بيانوں ميں اپنی غذا تالش کرنے کے لئے پھرتے رہتے ہيں اور صبح کے وقت شکاريوں اور وحشی 

  جانوروں کے خوف سے اپنا کناس اور غار ميں مخفی ہوجاتے ہيں ۔ ( الکنس)
ے مراد سورج کی شعأوں ميں پوشيده ہو نا ہے اس اعتبار سے سورج کے گردش کرتے وقت يہ احتمال بھی ہے کہ کنس س

کبھی اس نقطہ پر پہنچ جاتے ہيں کہ سورج کے قريب ہوجاتے ہيں اور پھر بالکل نظر نہيں ٓاتے جسے علماء نجوم احتراق 
رف توجہ کرنے سے واضح ہوتا ہے سے تعبير کرتے ہيں اور يہ ايک لطيف نکتہ ہے جو ان ستاروں کی وضع کيفيت کی ط

  ۔ 
  بعض مفسرين کو ان ستاروں کے ٓاسمان کے برجوں ميں قرار پانے کی طرف اشاره سمجھتے ہيں ۔

جو ہرنوں کے اپنے ٹھکانوں ميں پنہان ہونے سے مشابہت رکھتا ہے البتہ يہ معلوم ہے کہ نظام شمسی کے سيارے صرف 
ے سيارے اور انوس ، پلولٹوناور نپٹون بھی موجود ہيں جو صرف صرف ان دور ان پانچ تک محدود نہيں ہيں اور تين دوسر

بينوں سے ديکھے جاسکتے ہيں جو ستاروں کو دکھاتی ہيں اور وه کرٔه ارض کے ساتھ مل کر نظام شمسی کے نوسيّاروں کو
  لگ ہے )۔تشکيل ديتے ہيں (البتہ يہ نو سيارے ايک يا کئی چاند رکھتے ہيں جن کا حساب اس جمع سے ا

جو جاريہ کی جمع ہے اور جس کے معنی وه کشتياں جو چل رہی ہوں ، ايک لطيف تعبير ہے جو ان ستاروں کی“ جواری ” 
  ٓاسمان کے سمندر ميں حرکت اور چلنے کو کشتيوں کے سمندروں اور دريأوں ميں چلنے سے تشبيہ ديتی ہے ۔ 
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نی اور ايک قسم کے ابہام کی ٓاميزش رکھنے والی قسموں کے ساتھ افکار بہر حال قرٓان مجيد گويا يہ چاہتا ہے کہ ان پر مع
انسانی کو بيدار کرے اور انھيں ٓاسمان کے ستاروں کی عظيم فوج اور دستونکے درميان جو ان سيارونکی مخصوص اور 

ياده غور و فکر کے استثنائی وضع و کيفيت ہے اس کی طر ف متوجہ کرے تاکہ ان اجرام ِ فلکی کے بارے ميں زياده سے ز
  بعد دماغ انسانی اس عظيم دستگاه کو عالم وجود ميں النے والے کی عظمت سے ٓاشنا ہو۔ 

بعض مفسرين نے مندرجہ باال ٓايات کی کچھ اور تفسيريں بھی کی ہيں ليکن چونکہ وه قابل مالحظہ نہيں لٰہذا ان کا ذکر چھوڑ
  ديا گيا ہے ۔ 

عليہ السالم سے منقول ہے ، ٓاياہے کہ ٓاپ نے ان ٓايات کی تفسير ميں فرمايا:( ھی خمسة ايک حديث ميں جو امير المومنين 
  3انجم زحل والمشتری و المريخ و الزہره و عطارد) وه پانچ ستارے ہيں زحل ،مشتری، مريخ ،زہره اور عطارد۔ 

” ہنچتی ہے ۔ ( و اليل اذاعسعس ) قسم ہے رات کی جب وه اپنے اختتام کو پ:” پس دوسری مرتبہ قسم کھا کر فرما تاہے 
کے ماده سے اصل ميں دقيق اورہلکی تاريکی کے معنی ميں ہے اور چونکہ رات کی ابتداء اور انتہا “ عسعسة ” ۔ “ عسعس

کا “ عسعس” ميں تاريکی زياده ہلکی ہوتی ہے لہٰذا يہ معنی رات کے پشت پھيرنے کے لئے استعمال ہوتے ہيں ۔ اور لفظ 
  گردش کرنے والے مالزمين پر بھی اسی مناسبت سے ہوتا ہے ۔  طالق رات کو

جيسا کہ ہم نے کہا ہے اگر چہ لفظ مکمل طور پر دو مختلف معانی رکھتا ہے ليکن يہاں بعد ميں ٓانے والی ٓايت کے قرينے 
جو سوره مدثر  کے پيش نظر جو صبح کی بات کرتی ہے مراد رات کا اختتام ہی ہے اور حقيقت ميں اس قسم کے مشابہ ہے

  ميں ٓائی ہے ( و الليل اذا ادبر )  ٣٣ٓايت 
اصولی طور پر رات جيسا کہ ہم نے پہلے اشاره کيا ہے خدا کی عظيم نعمتوں ميں سے ہے جو جسم اور روح کے ٓارام و 

ليکن سکون کا باعث بھی ہے اور حرارِت ٓافتاب کے اعتدال اور موجودات کی زندگی کے جاری رہنے کا سبب بھی ہے 
اختتام شب پر انحصار ممکن ہے اس بناء پر ہو کہ وه روشنی اور نور کی طر ف رخ کئے ہوئے ہے اس سے قطع نظر پر 

  وردگار سے منا جات اور عبادت کرنے کے لئے بہترين وقت ہے اور عالم زندگانی کے ٓاغاز و حرکت کا لمحہ ہے ۔ 
  ے فرماتاہے :ٓاخر کار تيسری اور ٓاخری قسم کی جانب رخ کرتے ہوئ

و الصبح اذا تنفس)۔ کيا عمده اور جاذب توجہ تعبيرکی ہے ۔ صبح زنده موجود سے “ ( قسم ہے صبح کی جب وه سانس لے” 
تشبيہ دی ہے کہ اس کے تنفس يعنی سانس لينے کی ابتداء طلوع سپيدٔه سحری سے ہوتی ہے وه تمام موجودات ميں روِح 

بشی لشکر کے ہاتھ اور پأوں کے نيچے اس کا سانس رک گيا تھا اور نور و روشنی حيات پھونکتی ہے ، گويا ايک کالے ح
  کی پہلی شعاع کے چمکنے سے اس سے چنگل سے ٓازاد ہو کر تازه سانس لينے لگی ہے ۔ 

اسفر)يہ تعبير اس تعبير کے مشابہ ہے جو سورٔه مدثر ميں رات کی قسم کے بعد ٓائی ہے جس ميں فرماتا ہے : ( و الصبح اذا 
گويا رات کی تاريکی سياه نقاب کے مانند ہے جو صبح کے ” قسم ہے صبح کی جب وه اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے ” 

چہرے پر پڑی ہے ۔ سپيدٔه سحر کے وقت نقاب ہٹا کر اپنا نورانی اور حيات افزا چہره جو زندگی کی نشانی ہے ساری دنيا 
  کو دکھاتی ہے ۔ 

  و جس کی خاطر يہ ساری قسميں کھائی گئيں ہيں پيش کرتے ہو ئے فرماتا ہے :بعد والی ٓايت ميں اس چيز ک
يقينا يہ قرٓان صاحب عزت اور عظيم بھيجے ہو ئے کاکالم ہے ۔( جبرائيل امين ) جسے وه خدا کی طرف سے اس کے ” 

تہام لگاتے تھے کہ قرٓان انہی انہ لقول رسول کريم )۔ يہ ان لوگوں کا جواب ہے جو پيغمبر پر ا“ ( پيغمبر کی طرف اليا ہے 
  کا بنايا ہو اہے اور اس کو خدا سے منسوب کر ديا گيا ہے ۔ 

اس ٓايت ميں اور بعد والی ٓايت ميں جبرائيل امين ، جو خداکے پيک وحی ہيں ، ان کے پانچ اوصاف بيان ہوئے ہيں ، جو ہر 
  جامع الشرائط بھيجے جانے والے کے لئے الزمی ہيں ۔ 

توصيف کريم ہو نا ہے جو اس کے وجود کی قدر وقيمت کی طرف اشاره ہے ، جی ہاں ! وه خدا وند بزرگ کی اس کی پہلی 
  طرف سے ہے اور قيمتی وجود جا حامل ہے ۔ 

وه صاحب ِ قدر ت ہے اور عرش والے خدا کی بار ” اس کے بعد کے دوسرے اوصاف پيش کرتے ہوئے مزيد فرماتا ہے : 
  4۔ ( ذی قوة عند ذی عرش مکين ) “مل ہے گاه ميں بلند مقام کا حا

ذی العرش خد اکی پاک ذات کی طرف اشاره ہے ، اگر چہ وه تمام عالم ہستی کا مالک ہے ليکن چونکہ عرش چاہے وه اس 
عالم کے معنی ميں ہو جو ماورائے طبيعت ہے ، يا خدا کے علم مکنون کے مقام کے معنی ميں ہو بہت زياده اہميت رکھتا 

  ا صاحب عرش کہہ کر اس کی تعريف کی گئی ہے ۔ ہے لٰہذ
صاحب قدرت) کی تعبير جبرائيل کے بار ے ميں اس بناپر ہے کہ اس قسم کے عظيم پيغام کے حصول اور اس “ ( ذی قوة” 
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کے باريک بينی پر مبنی ابالغ کے لئے ضروری ہے کہ وه اپنی رسالت کے حدود مينصاحب قدرت ہو اور بالخصوص ہر 
  اموشی سے مبرا ہو جوابالغ کی راه ميں حائل ہو۔ قسم کی فر

مکين اس شخص کے معنونميں ہے جو صاحب منزلت و مکانت ہو ، بنيادی طور پر ضروری ہے کہ رسول کی شخصيت 
عظيم ہو تاکہ خدا کی رسالت اور نمائندگی کا فريضہ انجام دے سکے اور مقرب بار گاه الٰہی ہو ، اور يہ مسلم ہے کہ عند کی

بير حضور مکانی کے معنوں ميں نہيں ہے ، وه اس لئے کہ خدا کو ئی مکان نہيں رکھتا۔ اس سے مراد حضور ِ معنوی ہےتع
  ۔ 

مطاع ثم امين)۔ ثَّم کی تعبير جو اشاره “( وه فرشتوں کا فرمانروا اور مطاع ہے ”چوتھی اور پانچويں توصيف ميں کہتا ہے 
ت کو پيش کرتی ہے کہ پيک وحی ِ اٰلہی عالم فرشتگان ميں مورِد اطاعت ہے اور بعيد کے لئے استعمال ہو تی ہے اس حقيق

  ان تمام چيزوں سے قطع نظر پيام الٰہی کے ابالغ ميں انتہائی امين ہے ۔ 
روايات سے معلوم ہوتاہے کہ کبھی کبھی جبرائيل امين قرٓان کے پہنچانے کے سلسلہ ميں فرشتوں کے ايک عظيم گروه کے 

تھے اور يقيناً ان کے درميان مطاع تھے ، يعنی سب فرشتے ان کی اطاعت کرتے تھے اور ايک رسول و سفير  ہمراه ٓاتے
  کے لئے ضروری ہے کہ اس کے تمام ہمراہی اس کی اطاعت کرتے ہوں ۔ 

  ايک حديث ميں ٓاياہے کہ ان ٓايات کے موقع پر پيغمبراکرم نے جبرائيل امين سے فرمايا:
  بک : ذی قوة عند العرش مکين مطاع ثم امين فما کانت قوتک؟ وما کانت امانتک؟مااحسن انثنی عليک ر

تيرے پروردگار نے تيری کياہی عمده تعريف کی ہے کہ فرمايا ہے صاحب قدرت ہے اور صاحِب عرش خدا کے ہاں قرب 
  رکھتا ہے اور وہاں فرمانرواہے اور امين ہے ۔ 

  ۔ لٰہذا اپنی قدرت و امانت کا نمونہ پيش کر 
ميری قدرت کا نمونہ يہ ہے کہ ميں قوم لوط کے شہروں کی تباہی پرمامور ہوا وه ” تو جبرائيل نے جواب ميں عرض کيا 

چار شہر تھے اور ہر شہر ميں چار الکھ جنگجو افراد موجود تھے ان کی اوالد اس کے عالوه تھی ميں نے ان شہروں کو 
يہاں تک کے ٓاسمان کے فرشتے ان کے جانوروں کی ٓاواز سننے لگے ۔ پھر  اٹھا ليا اور ميں انہينآسمان کی طرف لے گيا

  انہيں زمين کی طرف اليا اور انہيں زير و زبر دکريا ۔ 
باقی رہا ميری امانت نمونہ تو يہ ہے کہ کوئی حکم ايسا نہيں کہ جو مجھے ديا گيا ہو اور اس ميں ميں نے معمولی ” 

  5۔“ساتجاوز بھی کيا ہو
  لوگ وه ناروا نسبت ، جو پيغمبر کی طرف ديتے تھے ، اس کی نفی کرتے ہو ئے فرماتاہے :اس کے بعد 

  تمہارا صاحب ديوانہ نہيں ہے (وماصاحبکم بمجنون )۔
کی تعبير جو ہميشہ ساتھ رہنے والے رفيق، دوست اور ہم نشين کے معنی ميں ہے عالوه اس کے کہ پيغمبر تمام “ صاحب ” 

  تواضع سے پيش ٓاتے تھے اور کبھی کسی کے مقابلہ ميں بر تری کا دعوی نہيں رکھتے تھے ۔ لوگونکے ساتھ اخالق و 
اس بات کی طرف اشاره کہ ٓاپ نے سالہا سال تمہارے درميان زندگی گذاری اور تمہارے ہم نشين رہے ہيں اور تم نے انہيں 

نسبت ديتے ہو ، سوائے اس کے کہ وه بعثت عاقل و امين ديکھا ہے اور سمجھا ہے تو اب کس طرح ان کی طرف جنون کی 
 کے ساتھ ايسی تعليمات اپنے ہمراه الئے ہيں جو تمہارے تعصبات ، ہواو ہوس اور کورانہ تقليد کے ساتھ ساز گار نہيں ہيں ۔ 

گاتے لٰہذا اس خيال سے کہ تم اپنے کو ان کے قوانين اور احکامات کی اطاعت سے بچائے رکھو ، اس قسم کے اتہام ان پر ل
ہو ۔ ، جنون کا الزام ان تمام الزامات ميں سے ايک ہے جو، ٓايات قرٓان کے کے مطابق ، خدا کی طرف سے ٓائے ہوئے 

  پيغمبروں پر ہٹ دھرم دشمنوں کی طرف سے لگائے گئے ۔ 
  (وکذالک الذين من قبلھم من رسول اال قالوا ساحرا و مجنون )

کسی قوم کی طرف نہيں بھيجا گيا مگر يہ کہ اس نے کہا کہ يہ ساحر اور  بات اس طرح ہے کہ ان سے پہلے کوئی پيغمبر
  ۔ )۵٢جادو گر ہے يا ديوا نہ ہے ۔ ( ذاريات ۔ 

ان کی منطق ميں عاقل وه شخص تھا جو فاسد ماحول ميں گھل مل جائے اور ويسی ہی خواہشات کی پيروی کرے ۔ جدھر کی
تحريک سے بے تعلق رہے ۔اس معيار اور ضابطے کے مطابق دنيا پرستوں ہوا ہو ادھرکو چلے اور ہر اصالحی و انقالبی 
  کی تاريک نگاه ميں تمام پيغمبر ديوانے تھے ۔

اس نے يقينی طور پر جبرائيل کا :”اس کے بعد پيغمبر اسالم نے جبرائيل امين سے ارتباط کی تاکيد کے لئے مزيد فرماتاہے 
  ۔(ولقد رٰاه باالفق المبين )۔واضح اور ٓاشکار افق ميں مشاہده کيا ہے ،،

افق مبين سے مراد وہی افق اعلٰی اور فرشتوں کو ٓاشکار کرنے واال افق ہے جس ميں پيغمبر اکرم نے جبرائيل کا مشاہده کيا۔ 
کو جس مينہے ( وھو باالفق اعلٰی )اس تفسير پر شاہد سمجھا ہے ليکن جيسا کہ سورٔه ٧بعض مفسرين نے سوره نجم کی ٓايت 
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  م کی تفسير ميں ہم بيان کرچکے ہيں ۔نج
کہ يہ ٓايت اس سوره کی باقی ٓايات کی طرح ايک دوسری حقيقت کو بيان کرتی ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے سے 

  واضح ہو گی ۔ 
بعض مفسرين نے يہ بھی کہا ہے کہ پيغمبر نے جبرائيل امين کا ان کی اصلی شکل و صورت ميں دوباره مشاہده کيا ۔ايک 

ہ ٓاغاز بعثت ميں کہ جبرائيل ٓانحضرت کے سامنے افق باال پر ظاہرہوئے اور تمام مشرق و مغرب کو ڈھانپ ليا اور دفع
دوسری مرتبہ معراج ميں کہ پيغمبر نے انھيں اوپر والے ٓاسمان ميں ان کی اصلی صورت ميں ديکھا اورمفسرين زير ِ بحث 

  ٓايت ميں اسی طرف اشاره سمجھتے ہيں ۔
،ص  ٢٢ل بھی ہے خدا کی مراد ايسا مشاہده ہو جو شہود باطنی کے لحاظ سے ہو ۔مزيدوضاحت کے لئے جلد يہ احتما
  کی طرف رجوع فرمائيے۔  ١٣تا  ۵سے ٓاگے سوره نجم کی ٓايت ۴٨۶

پيغمبر اس چيزکے بارے ميں جو اس نے بطريق وحی عالم غيب سے حاصل کی ہے بخيل :” اس کے بعد مزيد فرماتا ہے 
  ۔“ے نہيں ہ

  ( وماھو علی الغيب بضنين )۔ ہر چيز بے کم و کاست بند گان کے اختيارميں دے ديتا ہے ۔ 
وه بہت سے دوسرے لوگوں کے مانند نہيں کہ جب کسی اہم حقيقت پر دسترس حاصل کرليتے ہيں تو اس کو چھپانے پر 

  اصرار کرتے ہيں
  قات ان معلوم مات کو اپنے ساتھ قبر ميں لے جاتے ہيں ۔ اور اکثر اس کے بيا ن پر بخل سے کام ليتے ہيں اور بسا او

پيغمبر ايسے نہيں ہيں وه پورے جود و سخا کےساتھ ، جو کچھ حاصل کرتے ہيں اسے تمام ضرورت مندونکے سامنے بيان 
ايت حاصل کريں کرديتے ہيں حتٰی کہ انھيں بھی بتا ديتے ہيں جو بلندی اور قرب کے قائل ہی نہيں ہيں اس اميد پر کہ شايد ہد

  اور راه حق کو حاصل کريں ۔
(بروزن منّہ)نفيس اور قيمتی اشياء کے بارے ميں بخل کرنے کے معنی ميں ہے اور ايہ ايک عيب ہے “ ضنّہ” ۔“ضنين ”

جوکبھی کسی پيغمبر ميں نہيں ہوتا۔ اور اگر دوسرے افراد اپنے علوم کے بارے ميں ايسے عيب کا شکار ہيں تو ہوا کريں۔ 
  مبر ، جس کے علم کا سر چشمہ علم ِخدا کا بيکراں سمندر ہے ، اس قسم کی باتوں سے مبرا ہے پيغ

  وما ھوبقول شيطان الرجيم )۔“ ( اور وه شيطان رجيم کی کہی ہوئی بات نہيں ہے ” پرورگاِر عالم مزيد فرماتا ہے : 
تعلق کی وجہ سے معلوم کر ليتے تھے ، اور پھر اس يہ ٓايات قرٓانی ہر گز کاہنونکی باتونکی طرح نہيں ہيں جو شياطين سے 

  حقيقت کی نشانياں اس کے کالم سے ظاہر ہيں ۔ 
اس لئے کہ کاہنوں کی باتيں جھوٹی ہو تی تھيں۔ ان ميں بہت سے شبہات ہوتے تھے اور وه غلطيوں کی ٓاميزش سے ملوث 

  اس چيزکا قرٓان مجيد سے کوئی تعلق نہيں ہوتی تھيں ، اور شيطانی ميالنات و خواہشات کے گرد گھومتی تھيں ، 
يہ حقيقت ميں ان کی تہمت کا جواب ہے ۔ مشرکين کہتے تھے کہ پيغمبر ( معاذ هللا ) کاہن ہيں اور جو کچھ وه الئے ہيں 

شنی ہيں انھوننے شياطين سے ليا ہے ، حاالنکہ شيطانی باتيں گمراه کن ہو تی ہيں اور قرٓانی ٓايات سراسر نور ِ ہدايت اور رو
  اور يہ حقيقت قرٓانی ٓايات کو ديکھتے ہی ثابت ہو جاتی ہے ۔ 

بروزن لجام ) کے ماده سے پتھر کے معنی مينليا گيا ہے ۔ اس کے بعد قسم کے “ ( رجام ” اصل ميں رجم اور “ رجيم ” لفظ
ں ، يعنی وه شيطان جو بار گاه بعد ہر قسم کے دور کرنے کے معنی ميں ٓاياہے اور شيطان رجيم سے مراد يہاں يہی معنی ہي

  خدا وندی سے نکاال گياہے
________________________________  

ال نافيہ ہے يا زائد اور تاکيد کے لئے ہے مفسرين نے اس سلسلہ ميں کئی بحثيں کی ہيں اور چونکہ سورٔه ” ۔ يہ کہ ال اقسم ميں ١
  کر چکے ہيں لٰہذا تکرار کی ضرورت نہيں ۔قيامت کی ابتداء ميں اسی جلد ميں اس عنوان پر ہم بحث 

  ۔لساب العرب ماده خنس۔٢
  ۔ ۴۴۶ص ١٠۔ مجمع البيان ، جلد3
کے ماده سے مقام و منزلت کے معنوں ميں ہے اور جيسا کہ راغب کے مفردات ميں کلمات سے اور دوسرے “مکانت” ۔“ مکين ” ۔ 4

مکان ہے ، اس کے بعد کثرت استعمال کی بناپر اسے ماده فعل کے  مفسرين سے معلوم ہوتا ہے يہ اصل ميں کون کے ماده سے اسم
  برابر قرار ديا گيا ہے اور تمکن اس سے مشتق ہوا ہے ، تمسکن کی طرح جو سکون کے ماده سے ہے ۔ 

  ۔ يعنی مضمون تفسير در المنثور ميں بھی زير بحث ٓايات کے ذيل ميں ٓاياہے ۔ ۴۴۶،ص ١٠۔ مجمع البيان، جلد5
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  کی شائستگی کی شرطينرسول کی شائستگی کی شرطيںرسول ▲

پانچ صفتيں جو مندرجہ باالٓايات ميں جبرائيل امين کے لئے پيغمبر گرامی اسالم کی طرف خدا کے بھيجے ہو ئے قاصد کے 
يں عنوان کے ماتحت ٓائی ہے ، ان ميں سے دو صفتيں ايسی ہيں جو ہر رسول اور فرستاده خدا ميں سلسلہ مراتب کو نظر م

  کھتے ہوئے پائی جانی ضروری ہيں ۔
  پہلی صفت کرامت اور عمده صفات ِنفسی کا حامل ہو نا ہے جو اس کو رسالت جيسے اہم کام کا اہل بنادے ۔ 

دوسری صفت قدرت کا حامل ہو نا ہے تاکہ اپنے اثر رسالت کو قاطعيت اور توانائی کےساتھ وه ٓاگے بڑھيں اور ہر قسم کے 
  ور ہوں۔ضعف وکمزوری سے د

اس کے بعد اس ہستی کی بارگاه ميں مقام و منزلت رکھنا جس کی رسالت کو اس نے قبول کيا ہے ( مکين ) تاکہ پيغامات کو 
  اچھی طرح حاصل کرے اور اگر جواب کی ضرورت ہو تو بغير کسی خوف و خطر کے اس کا ابالغ کرے ۔ 

معاون ہو نے چاہئيے جو اس کی مدد کريں ۔ ايسے معاون جو  چوتھی صفت يہ کہ اگر امر رسالت اہميت رکھتا ہوتو اس کے
  اطاعت گذاراور فرمانبردار ہوں ۔ (مطاع)

ٓاخری اس کا امانتدار ہونا تاکہ وه لوگ جو اس رسول سے پيغام ليں اس پر اعتماد کريں اور اس کی گفتگو بے کم و کاست 
  اس کا کالم شمار ہو جس کی طرف سے وه ٓاياہے 

اصول پورے ہوں تو پھر حق رسالت و پيغمبری ادا ہو گا ۔ اسی لئے ہم پيغمبر اسالم کے حاالت و ٓاپ کی  جب يہ پانچوں
تاريخ زندگی ميں ديکھتے ہيں کہ آپ اپنے بھيجے ہوئے ايلچيوں کواحتياط کے ساتھ ، ان افراد ميں سے جو ان صفات کو 

ناب امير المومنين حضرت علی عليہ السالم کی ذات ہے حامل ہوتے تھے ، منتخب کرتے تھے۔ جس کا ايک زنده نمونہ ج
اور پيغمبر کی طر ف سوره برٔات کی ابتدائی ٓايات کی مشرکين مکہ کے سامنے ان خاص حاالت ميں تبليغ ہے جس کی 

  تفصيل سورٔه برٔات ميں ٓاچکی ہے ۔ 
ھيجا ہوا تيری عقل کو نمايا ں کرتا ہے حضرت فرماتے ہيں : ( رسولک ترجمان عقلک و کتابک ابلغ ما ينطق عنک ) تيرا ب

  ١اور تيرا خط تيری بات کا نہايت پر گو ناطق ہے ۔ 
  
  ۔ فاين تذہبون ۔٢۶
  ۔ اِن ھو االّ ذکر للعالمين ۔٢٧
  ۔ لَمن شآء منکم اَن يستقيَم۔٢٨
  ۔ وما تشآ ُء وَن ااِل اَن يشآَء هللاُ ربُّ العالمين َ۔٢٩
  

  ترجمہ
  ۔ ۔ پس تم کہاں جارہے ہو٢۶
  ۔ يہ قرٓان عالمين کے لئے صرف نصيحت ہے ۔٢٧
  ۔ ان لوگوں کے لئے جو چاہتے ہيں کہ نصيحت حاصل کريں ۔ ٢٨
  ۔ اور تم نہيں چاہتے مگر وه جو عالمين کا پر وردگار چاہے۔٢٩

________________________________  

  ٣٠١۔ نہج البالغہ،کلمات قصار، کلمہ ١

  

  اے غافلو!کہا جارہے ہو ؟▲

شتہ ٓايات ميں يہ حقيقت واضح ہو گئی کہ قرٓان مجيد خدا کا کالم ہے اس لئے کہ اس کے مضامين سے ہويدا ہے کہ يہ گذ
شيطانی کالم نہيں ہے بلکہ رحمن کا کالم ہے جو پيک وحی الٰہی کے ذريعہ ، قدرت و امانِت کلی کے ساتھ اس پيغمبر پر ، 

، نازل ہو اہے ، ايسا پيغمبر جس نے تبليغ رسالت کے سلسلہ ميں کبھی بخل جو انتہائی طور پر اعتدال عقلی کا حامل ہے 
  سے کام نہينليا اور جو کچھ اسے تعليم دی گئی ہے اس نے اسے بے کم و کاست بيان کيا ہے ۔ 
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 پروردگار عالم زير بحث ٓايات ميں مخالفين کو اس عظيم کالم کی پيروی نہ کرنے کی وجہ سے مستحق سرزنش قرار ديتا
  ہے اور ايک استفہام توبيخی کے ساتھ فرماتا ہے : 

فاين تذھبون) ۔ کيوں راه راست کو چھوڑ کر بے راه روی اختيار کرتے ہو اور کيوں“ ( ان حاالت ميں تم کہاں جا رہے ہو ” 
کے بعد  اس چراغ ِ فروزاں سے منہ موڑ کر تاريکی کی طرف روادواں ہو۔ کيا تم اس سعادت و سالمتی کے دشمن ہو ؟اس

  مزيد فرماتا ہے :
  ۔( اِْن ھو االذکر للعالمين )۔ “يہ قرٓان تمام لوگوں کے لئے نصيحت ہی نصيحت ہے ” 

سب کو نصيحت کرتا ہے تاکہ وه خواب غفلت سے بيدار ہوناور چونکہ ہدايت و تربيت کے لئے فاعل کی صرف فاعليت ہی 
  ا بعد ميں ٓانے والی ٓايت ميں مزيدفرماتا ہے :کافی نہيں ہے بلکہ قابل کی قابليت در کار ہے ، لٰہذ

  “قرٓان ان لوگوں کے لئے ہدايت کا باعث ہے جو تم ميں سے چاہتے ہيں کہ صراط مستقيم اختيار کريں ” 
( لمن شاء منکم ان يستقيم )۔ قابل توجہ بات يہ ہے کہ گذشتہ ٓايت ميں فرمايا ہے کہ قرٓان تمام لوگوں کے لئے نصيحت و 

کا سبب ہے اور اس ٓايت ميں صرف ايک گروه کا ذکر کرتا ہے وه لوگ جو ہدايت کو قبول کرنے اور راه راست بيداری 
  اختيار کرنے کا مصمم اراده رکھتے ہيں ۔ 

يہ فرق اس بناپر ہے کہ گذشتہ ٓايت فيض الٰہی کی عمو ميت کو بيان کرتی ہے اور يہ ٓايت اس فيض سے فائده اٹھانے کی 
رتی ہے ، تمام مواہب اور نعمتيں اسی طرح ہيں کہ اصل فيض عام ہيں ليکن اس سے فائده اٹھانا اراده کی شرط کو قبول ک

  پختگی سے مشروط ہے ۔ 
بھی ٓائی ہے ( ذالک الکتاب الريب فيہ ہدی للمتقين ) اس کتاب ميں کوئی شک ٢انہی معانی کو لئے ہوئے سوره بقره کی ٓايت 

  ز گار روں کے لئے سبب ہدايت ہے ۔ و تردد نہيں ہے اور يہ پر ہي
بہر حال يہ ٓايت ان ٓايات ميں سے ہے جو بتاتی ہےں کہ خدا نے انسان کو ٓازاد و مختار پيدا کيا ہے اور راه حق و باطل کو 

  طے کرنے کا ٓاخری فيصلہ اس کے اختيار ميں ہے ۔ 
ستقيم پر چالئيں اور اگر افراط و تفريط، شيطانی يستقيم کی تعبير جاذِب توجہ اور عمده ہے جو بتاتی ہے کہ اسے راه م

وسوسے اور گمراه کرنے والے پروپيگنڈے درميان ميں نہ ہوں تو انسان ندائے فطرت کے ذريعہ اس صراط مستقيم پر قدم 
  رکھ سکتاہے ۔ 

ہے کہ انسان کا اراده ہميں معلوم ہے کہ خِط مستقيم ہميشہ مقصد کی نزديک ترين راه ہوتاہے ليکن چونکہ اس بات کا امکان 
يہ تو ہم پيدا کرے کہ ٓادمی اس طرح ٓازاد ہے کہ اس راستے کو طے کرنے ميں الٰہی توفيق کی کوئی احتياج نہيں رکھتا تو 

  بعد ميں ٓانے والی ٓايت ميں ، جو اس سوره کی ٓاخری ٓايت ہے ، فرماتا ہے :
  “ پر وردگار اراده کرے  اراده نہيں کرتے مگر يہ کہ عالمين اور تمام جہانوں کا” 

( وماتشاء ون االان يشاء هللا رب العالمين )۔ در حقيقت ان دونوں ٓايات کا مجموعہ اس دقيق و ظريف مسئلہ امٌر بين االمرين کو
بيان کرتاہے ۔ ايک طرف کہتا ہے اراده کی پختگی تمہارے اپنے اختيار مينہے اور دوسری طرف کہتا ہے جب تک خدا نہ 

اراده نہيں کرسکتے ۔يعنی اگر تمہيں مختار و ٓازاد پيدا کياگيا ہے تو يہ اختيار و ٓازادی بھی خدا کی جانب سے ہے ۔ چاہے تم 
  اس نے چاہا ہے کہ تم ايسے رہو ۔ 

انسان اپنے اعمال ميں نہ مجبور ہے نہ سو فيصدی ٓازاد ہے نہ طريقٔہ جبر صحيح ہے نہ طريقٔہ تفويض بلکہ جو کچھ انسان 
س ہے وه جسم و ہوش ، عقل و تونائی، اراده کی پختگی کی قوت،وه سب خدا کی جانب سے ہے اور يہی وه حقيقت ہےکے پا

جو ہميشہ سے ايک طرف تو خالق کا محتاج ونياز مندبناتی ہے اور دوسری طرف اس کی ٓازادی اور اختيار کے تقاضے کی 
  بناپر اسے ذمہ داری سونپتی ہے ۔ 

تعبير اچھی طرح بتاتی ہے کہ مشيت الٰہی بھی انسان اور تمام عالمين کی تربيت ، تکامل اور ارتقاء کی کی “ رب العالمين ” 
راه ميں دخل رکھتی ہے وه کبھی بھی نہيں چاہتا کہ کوئی گمراه ہو اور گناه کر کے اس کے جوار رحمت سے دور ہو ۔ وه 

  اہے کہ راه ارتقاء ميں قدم رکھيں۔ اپنے ربوبيت کے تقاضے سے ان تمام لوگوں کی مدد کرنا چاہت
تعجب کی بات يہ ہے کہ مسلک جبرکی طرفدارصرف دوسری ٓايت سے چمٹے ہوئے ہيں جب کہ ممکن ہے کہ تفويض کے 

طرفدار بھی پہلی ٓايت سے متوسل ہوں ۔ ٓايات کو ايک دوسر ے سے جدا کرنا جو عام طورپر پہلے کئے ہوئے غلط 
  سبب ہے ۔  فيصلونکا معلول ہے گمراہی کا

ٓايات قرٓان کو ايک د وسرے کے ساتھ رکھ کر ان کے مجموعہ سے فائده اٹھانا چاہئيے۔ قابل توجہ يہ امر ہے کہ بعض 
نازل ہوئی تو ابوجہل نے جو عملی طور پر نظريہ “ لمن شاء منکم ان يستقيم”مفسرين نے نقل کيا ہے کہ جب پہلی آايت 

” و اکہ تمام اختيارات ہميں دےدئے گئے ہيں ۔ يہی موقع تھا کہ دوسری ٓايت نازل ہوئی تفويض کا حامی تھا ، کہا بڑااچھا ہ
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  ١۔“وما تشاء ون اال ان يشاء هللا رب العالمين 
خدا وندا ! ہم جانتے ہيں کہ راه مستقيم کو طے کرنا تيری توفيق کے بغير ممکن نہيں ہے ۔ ہميں اس راه کو طے کرنے کی 

  توفيق عطا فرما۔ 
  دگارا ! ہماری خواہش ہے کہ ہم راه ہدايت پر چليں تو بھی اراده فرما کہ اس راه ميں ہماری دستگيری فرمائے ۔ پر ور

بار الٰہا ! محشر کا منظر اور تيری داد گاه عدل و انصاف بہت ہولناک ہے اور ہمارا نامہ اعمال حسنات سے خالی ہے ہميں 
  ميزان عدل و انصاف کے سامنے ۔ ٓامين يا رب العالمين ۔ اپنے عضو و فضل کی پناه ميں جگہ دے ، نہ کہ 

  سوره تکوير کا اختتام
________________________________  

 ۔٣۵۴ص ١٠۔ اور روح البيان، جلد۶٢ص٣٠۔ روح المعانی ، جلد١
 

 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سوره انفطار▲
  ٓايتيں ہيں ۔  ١٩يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا اس ميں 

  سوره انفطار کے مضامين ▲
يہ سوره قرٓان مجيد کے ٓاخری پارے کی بہت سی سورتوں کی مانند قيامت سے متعلق مسائل کے بارے ميں ہے اور اس کی 

  مجموعی طور پر اس تعلق کے پانچ موضوعات کی طرف اشاره ہوا ہے ۔ٓايتوں ميں 
  ۔ اشراط الساعة يعنی وه عظيم حوادث جو اس جہان کے اختتام اور قيامت کی ابتداپر رونما ہونگے ۔١
۔ انسان کی توجہ خدا کی نعمتوں کی طرف جنہوں نے اس کے سارے وجود کو گھير رکھا ہے ، اور اس کے غرور کو ٢

  کی جانب ، تاکہ وه اپنے کو معاد کے لئے تيار کرے ۔ توڑ نے
  ۔ ان فرشتوں کی طرف اشاره جو انسانوں کے اعمال کو ثبت کرنے پرمامور ہيں ۔٣
  ۔ قيامت ميں نيک و بد لوگوں کی سر نوشت۔۴
  ۔ اس عظيم دن کی سختيوں کا ايک گوشہ ۔۵

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت ▲
و “ و اذاالسماء انشقت“ اذا السماء انفطرت” سال م سے منقول ہے کہ ( من قراء ھاتين السورتين ايک حديث امام صادق عليہ ال

جعلھما نصب عينہ فی صٰلوة الفريضة و النافلة لم يحجبہ من هللا حجاب و لم يحجزه من هللا حاجز و لم يزل ينظر الی هللا و ينظر 
  هللا اليہ حتی يفرغ من حساب الناس )

رتوں( سورٔه انفطار اور سورٔه انشقاق) کی تالوت کرے اور دونوں کو نماز فريضہ و نافلہ ميناپنا نصب جو شخص ان دوسو
العين بنالے تو کوئی اسے خدا سے محجوب نہيں کرسکے گا اور کوئی چيز اس کے اور خدا وند متعال کے درميان حائل 

  ١نہيں ہوگی۔ 
ہے اوربنده کے اور خدا کے درميان سے حجابوں کا ہٹ جانا اس  يقينا سب سے بڑی نعمت بارگاه خدا وندی ميں حضوری

کے لئے ہے جو ان دونوں سورونکو اپنے دل و جان کی گہرائيوں ميں جگہ دے اور اپنی اس بنياد پر اصالح کرے ، نہ يہ 
  کہ صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا کرے ۔

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ۔ اذا الّسمآء انفطرت١
  کواکب ا نتثرت۔ و اذاال٢
  ۔ و اذا البحار فّجرت٣
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  ۔ و اذا القبور بُعثرت۴
  ۔ علمت نفس ماقّدمت و اّخرت۵

  
  ترجمہ

  خدا کے نام سے جو مہر بان اور بخشنے واال ہے ۔ 
  ۔ جس وقت(کّراِت ٓاسمانی )پھٹ جائيں گے ۔ ١
  ۔ جس وقت ستارے پراکنده ہو کر گر پڑيں گے ۔ ٢
  سے مل جائيں گے ۔ ۔ اور جس وقت سمندر ايک دوسرے ٣
  ۔ اور جس وقت قبريں زير و زبر ہو ں گی۔ ( اور مردے خارج ہوں گے )۔۴
  ۔ اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ اس نے ٓاگے کيابھيجا ہے اور پيچھے کيا چھوڑا ہے ۔۵

________________________________  

  اب ثواب االعمالاز کت( ۵٢٠،ص ۵۔ نور الثقلين ، جلد۴۴٧، ص  ١٠۔ مجمع البيان، جلد١

  

  جس وقت جہان کا نظام زير و زبر ہو جائے گا ۔▲

ہم پھر اس سوره کے ٓاغاز ميں بعض ايسے وحشت ناک حوادث کا سامنا کررہے ہيں جو ٓاغاِز قيامت ميں سارے جہان کو 
  گھيرليں گے ۔ پہلے فرماتا ہے :

  اور جس وقت ستارے پراکنده ہوکر گرنے لگيں گے ۔ ۔( اذا السماء انفطرت)۔ “جس وقت ٓاسمان ميں شگاف پڑجائيں گے ” 
( و اذا الکواکب انتثرت)۔ عالم باالکا نظام درہم برہم ہو جائے گااور ہولناک دھماکے سارے ٓاسمان کے کرونکے گھير ليں گے

ہ سے ادھر تمام منظومے اپنے نظام کھو بيٹھيں گے ۔ اور ستارے اپنے مدار سے نکل جائيں گے ، اور شديد تصادم کی وج
ادھر بکھر جائينگے۔ اس جہان کی عمر ختم ہو جائے گی اور عام چيزيں ويران ہو جائيں گی تاکہ ان کی ويرانی سے ٓاخرت 

  کا جہاں ٓاباد ہو جائے۔ 
انفطار کے ماده سے شگافتہ ہونے کے معنوں ميں ہے ۔ اس تعبير کی نظير بہت سی ٓايات ميں ٓائی ہے ۔ منجملہ “ انفطرت” 

ميں فرماتا ہے : ( ١٨ميں پڑھتے ہيں ( اذا السماء انشقت) اور سوره مزمل کی ٓايت  ١تعبيرات کہ سوره انشقاق کی ٓايت ديگر 
  السماء منفطربہ) 

اصل ميں ماده نثر ( بروزن نصر) سے پراکنده کرنے اور ہونے کے معنی مينہے اور چونکہ ستاروں کا پراکنده “ انتثرت” 
  کا دھاگہ ٹوٹ جائے) سبب بنتاہے کہ ہر ايک کسی گوشہ ميں جاگرے۔  ہونا( گلوبند کی طرح جس

  بعض مفسرين نے ستاروں کے سقوط اور ان کے گرنے سے تفسير کی ہے اور يہ پراکندگی کے معنی کا الزمہ ہے ۔ 
بطور  کو کب کی جمع عربی زبان ميں بہت سے معانی ميں ٓاتی ہے دوسرے ستارے بطور عام اور زہره ستاره“ کواکب” 

  خاص۔ 
وه سفيدی جو ٓانکھ ميں ظاہرہوتی ہے ، بلند گھاس، درخت کا شگوفہ، فوالد کی چمک، زيبا و خوبصورت نوجوان، تلوار، 

  پانی اور کسی جميعت کا رئيس ۔ 
ليکن ظاہری طور پراس کے حقيقی معنی وہی درخشاناور فروزاں ستاروه ہيں ۔ باقی معانی مجازی شمار ہوتے ہيں جن ميں 

  لی معانی کی مشابہت پائی جاتی ہے ۔اص
يہ کہ ستاروں کا پراکنده ہونا اور ٓاسمانی کواکب کاانفجار اور پھٹنا اور ان کے نظام کا درہم برہم ہونا کن عوامل و اسباب کے

قرار دے  زير اثر رونما ہوگا۔ کيا فطرت کا اعتدال درہم بر ہم ہو جائے گا يا کوئی عظيم مرموز قوت اسے اپنے تحت الشعاع
گی يا عالم کا عظيم تدريجی انبساط اور پھيالٔو موجوده زمانے ميں ماہرين کے نقطہ نظر سے اثبات کے درجہ کو پہنچ گياہے

  يہان تک ہوجائے گا کہ جس کے بعد يہ نتيجہ بر آمد ہوگا ۔ کوئی شخص ٹھيک طرح نہيں جانتا ۔
کرے اس قسم کی صورت حال سے دوچار ہو گے تو اس وقت کمزور ليکن ہميں اتنا معلوم ہے کہ جس وقت يہ عظيم ٓاسمانی

  ، ضعيف انسان کا جو حال ہو گا وه ظاہر ہے ۔ 
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يہ سب کچھ اس جہان کے فنا ہونے کے بارے ميں انسان کو خبر دار کرنا ہے اور اسے تنبيہ کرنا ہے تاکہ وه اس دنيا کو 
نا ہے ،اس سے دل نہ لگائے اور اس کے لئے ہزار ہا گناہوں سے ايسا جاودانی گھر نہ سمجھ بيٹھے جس ميں اسے ہميشہ رہ

  ٓالوده نہ ہو۔ 
  اس کے بعد ٓاسمان سے ہٹ کر زمين کو موضوع بناتاہے اور فرماتاہے : 

اذاالبحارفجرت)۔ اگرچہ اس وقت بھی روئے زمين کا سمندر ، سوائے کچھ“( جس وقت سمندر اور دريا ٓاپس ميں مل جائيں ” 
ٔں کے ، ايک دوسرے سے ملے ہوئے ہيں ليکن يوں نظر ٓاتا ہے کہ ابتدائے قيامت ميں شديد زلزلوں کی بناپر چھوٹے درياو

ياپہاڑوں کے پراکنده ہونے اور سمندرميں گر پڑنے کی وجہ سے سمندر اس طرح پر ہو جائيں گے کہ پانی تمام خشکيوں کو
و اذا البحار (  ۶تيار کرليں گے جيسا کہ سوره تکوير کی ٓايت گھير لے گا اور سارے دريا ايک وسيع تر سمندر کی شکل اخ

  سجرت)کی ايک يہ بھی تفسير ہے جس کی طرف ہم پہلے اشاره کر چکے ہيں ۔ 
کی تفسيرميں پيش کياگيا ہے ، يہ ہے کہ  ۶دوسرا احتمال جو اس ٓايت کی تفسير ميں اور اسی طرح سورٔه تکوير کی ٓايت 

يعنی پھٹنا اور جلنا ہے جو تمام سمندروں اور دريأونکو ٓاگ کے ايک عظيم ٹکڑے ميں تبديل  فجرت اور سجرت وہی انفجار
  کردے گا ۔ 

جيسا کہ ہم نے اشاره کياہے پانی دو عناصر سے تشکيل پاتاہے جو دونوں شديد طور پر قابل احتراق يعنی جلنے کے قابل 
مل و اسباب کے زير اثر ٓاکسيجن اور ہيڈروجن مين تبديل ہو ہے ، اب اگر سمندرونکے پانی کا تجزيہ ہو اور وه کچھ عوا

  جائے تو ايک ہی شعلہ کے زير اثر سب ٓاگ ميں تبديل ہوجائيں ۔ 
اس کے بعد قيامت کے دوسرے مرحلے کے بارے ميں جو اس جہاں کی تجديِد حيات اور مردوں کی زندگی کی تجديد کا 

  مرحلہ ہے فرماتا ہے :
  و اذا القبور بعثرت)۔ اورمردے باہر ٓاکر حساب کتاب کے لئے ٓاماده ہوں ۔ “ ( ر و زبر ہوں اور جس وقت قبريں زي” 
کے معنی زير و زبر ہونا اورمنتشر ہونا ہے ، راغب مفردات ميں بعيد نہيں سمجھا کہ يہ لفظ دو الفاظ سے مرکب “ بعثرت” 
ہيں اور نتيجہ زير و زبر ہونے کے معانی کی  اسی لئے دونوں کے معنی اپنے اندر لئے ہوئے“ اثرت”اور “ بعث” ہو

  صورت ميں نکالہے ۔ ( مثل بسملہ کے جو بسم هللا سے ليا گيا )۔
بہر حال جو اوپر والی ٓايات ميں ٓاياہے اس چيزکے مشابہ ہے جو ہم سوره زلزال ميں پرھتے ہيں :( و اخرجت االرض اثقالھا 

پر اس سے مراد زمين دفن شده مردے ہوں گے جو اس ٓايت کی مشہور تفاسيراس بنا“ ( زمين اپنے ذخائر باہرنکالے گی ) ” 
ميں ٓائی ہے ۔ ( انماھی زجرة واحد فاذا ١۴اور  ١٣ميں سے ايک ہے )۔ يا اس چيز کے مشابہ ہے جو سوره نازعات کی ٓايت 

  ہو ں گے۔ صرف ايک ہی صحيفہ ہوگا جس کے بعد اچانک سب کے سب صحفٔہ زمين پر ظاہر ” ھم بالساحرة) 
يہ سب تعبيريں بتاتی ہيں کہ مردونکا زنده ہونا اور قبرونسے خارج ہونا نہايت تيزی سے ناگہانی طور پر صورت پذير ہوگا ۔

ان نشانيوں کو بيان کرنے کے بعد جو قيامت سے قبل اور اس کے بعد صورت پذير ہوں گی ٓاخری بات کو اس طرح بيا ن 
  کرتاہے : 

علمت نفس ماقدمت و اخرت)۔ جی “ ( ا ہے کہ اس نے ٓاگے کيا بھيجا ہے اور پيچھے کيا رکھا ہے اس دن ہر شخص جانت” 
ہاں ! اس دن حجابات ہٹ جائيں گے ، غرور اور غفلت کے پردے چاک ہو جائيں گے اور حقائق جہاں چاک ہو جائيں گے 

ذا ہر چيز ظاہر ہو جائے گی اور يہ وہی وقت ہے اور حقائق جہان ٓاشکارہو جائيں گے ۔ اور چونکہ وه دن يوم البروز ہے لہٰ 
کہ انسا ن اپنے تمام اعمال کو ديکھے گا اور اپنے نيک و بد سے ٓاگاه ہوگا ، کون سے اعمال وه ٓاگے بھيج چکا ہے اور کون 

  سے کام ہيں جن کے ٓاثار انکے بعد دنيا ميں باقی ره گئے ہيں اور اس کے نتائج اس تک پہنچے ہيں ۔ 
ور صدقہ جاريہ کے مثل ۔اور وه تعميرات و ٓاثار جو مقاصد رحمانی يا مقاصد شيطانی کے لئے اس نے بنائی ہيں خيرات ا

اور پيچھے جھوڑ گيا ہے يا کتابيں اور ديگر علمی ٓاثار وغيره ۔ علمی ٓاثار جو نيک و بد مقاصد کےلئے اس نے اپنے بعد 
بنے ہيں۔ ايسے نيک و بد سنن و طرق جنہوں نے اقوام و ملل کو اپنی  چھوڑے ہيں اور وه دوسروں کے لئے استفاده کا باعث

کا “ اخرت” طرف کھينچا ہے يہ ہيں ان کامونکے نتائج انسان کے بعد اس تک پہنچے ہيں اور جو اوپر والی ٓايت ہيں 
  مصداق ہيں۔ 

بھول جانا اور اپنے اعمال کی  يہ ٹھيک ہے کہ انسان اس دنيا ميں بھی اجمالی طور پر اپنے اعمال سے باخبر ہے ليکن
پرستش کرنا عام طور پر مانع ہوتا ہے کہ انسان ان سب کو اپنے دل ميں جگہ دے اور اپنے اعمال کے ٓاثار کی گہرائی اور 

  عمق سے واقف ہو۔ 
ہ وه جگہ ليکن اس دن ہر چيز ميں انقالب بر پاہو گاتو انسان کی روح اور جان بھی اس قسم کے انقالب سے متٔاثر ہوگی ي

يوم تجد کل نفس ما ( ٣٠ہوگی جہاں انسان اپنے تمام اعمال کا تفصيلی علم حاصل کرے گا بلکہ سوره ٓال ِ عمران کی ٓايت 
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  عملت من خير محضراً و ما عملت من سوٍء) سب کو اپنے سامنے حاضر پائے گا ۔ 
يگر تفاسير سے مراد وه کام ہيں جنہيں ابتدائے بعض مفسرين نے اس ٓايت کے لئے اور تفاسير بھی بيان کی ہيں ۔ منجملہ د

عمر ميں مقدم رکھتاتھا اور وه کام جو اواخر عمر کےلئے چھور رکھے تھے ۔ ليکن پہلی تفسير ہر جہت سے زياده مناسب 
  ہے ۔ نفس سے مراد يہاں نفسوس انسانی ميں سے ہر فرد ہے اور اس ميں تمام افراد ِ بشر شامل ہيں ۔ 

  انسان کے بعد باقی ره جاتے ہيں  وه ٓاثار جو▲
عالوه اس چيز کے جو اوپر والی ٓايات ميں ٓائی ہے اسالمی روايت سے اچھی طرح معلوم ہوتاہے کہ ہو سکتاہے کچھ ٓاثار 

 انسا ن کے بعد باقی ره جائيں جن کی بر کتيں يا برے نتائج سالہا سال تک حتٰی کہ قيامت تک اس شخص کو پہنچتے رہيں ۔ 
  يث امام جعفر صادق عليہ السالم سے منقول ہے :ايک حد

(ليس يتبع الرجل بعد موتہ من االجر االَّ ثالث خصال : صدقة اجراھا فی حياتہ فھی بعد موتہ و سنة ھدی سنّھا فھی تعمل بھا بعد
  موتہ وولد صالح يستغفر لہ )

جزا اسے نہينملتی ليکن تين طريقوں سے اجر يا انسا ن کی موت کے بعد اس کے اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے اور سزا يا
سزا مل سکتی ہے ۔ عمارتيں يا مفيد چيزيں جو لوگوں کو فائده پہنچانے کے لئے وه اپنی طرف سے بطور ياد گار چھوڑ گيا 
ہے ، جو اس کے بعد باقی ہيں ، دوسرے ہدايت کرنے والی سنت جسے وه وجود ميں الياہے اور اس کی موت کے بعد اس 

  ١ر عمل ہو رہاہے اور تيسرے وه نيک اور صالح بيٹا جو اس کے لئے استغفار کرتاہے ۔پ
ايک دوسری روايت ميں يہ چھ امور بيان کئے گئے ہيں جو مومنين کی حالت کے لئے ان کی موت کے بعد مفيد ہيں ، نيک 

ه درخت جو اس نے بويا تھا ، پانی مہيا کرنا بيٹا ، وه قرٓان جس کی وه تالوت کرتا تھا ، وه کنواں جو اس نے کھو دا تھا ، و
  ٢سنت حسنہ جو اس کے بعد ره جائے اور مورد ِ توجہ قرار پائے ۔ 

  ٣بعض روايات ميں اس علم و دانش پر جو کسی کی جانب سے لوگونميں ره جائے انحصار کيا گيا ہے ۔ 
پنا اجر تو رکھتا ہی ہے اس کے عالوه جو شخص کوئی نيک سنت جاری کرے اور دوسرے اس کی پيروی کريں تو وه ا” 

ان لوگو ں کے اجر کے برابر بھی جنہوں نے اس کی پيروی کی ہے ، بغير اس کے کہ ان کی پيروی کرنے والے لوگوں 
کے اجر ميں کوئی کمی ہو ، اور جو شخص بری سنت جاری کرے اور لوگ اس کی پيروی کريں تو اس کا اپنا گناه تو ہے 

جن لوگوں نے اس کی پيروی کی ہے ان کے گناہوں کے برابر بھی اس کا گناه ہے ، بغير اس کے کہ ہی ، اس کے عالوه 
  ۔ “پيروی کرنے والونکے گناہوں ميں کچھ کمی ہو

  4يہ وه مقام تھا جہاں اصحاب پيغمبر ميں سے حذيفہ نے ٓايت ( علمت نفس ماقدمت و اخرت) کی تالوت کی ۔
  الم فرماتے ہيں :امير المومنين حضرت علی عليہ الس

( فکيف بکم لو تنا ھت بکم االمور و بعثر ت القبور ھنالک تبلوا کل نفس مااسلفت و ردوا الٰی هللا موالھم الحق و ضل عنھم 
  ماکانوا يفترون) 

تمہارا کيا حال ہوگا جب تمام امور اختتام پذيرہوں گے ، قبريں زير و زبر ہوں گی اور تم سب کے سب عرصہ محشر ميں 
ام پذير ہوں گے وہاں ہر شخص ہرعمل کو جسے اس نے پہلے انجام ديا ہو گا ٓازمائے گا اور سب کے سب خدا کی طرف قي

پلٹ جائيں گے جو ان کا حقيقی موال و سر پرست ہے اور جنہيں جھوٹ موٹ ا سکی مثل قرار ديا تھا ، ان کے دل سے محو 
  5ہوجائيں گے ۔ 

اری کی حدود کو ا س کے اعمال کے مقابلہ ميں اسالمی نقطٔہ نظر سے معين کرتی ہيں يہ ٓايات و روايا ت انسان کی ذمہ د
اور بتاتی ہيں کہ کس حد تک ہر انسان اپنے اعمال کے سلسلہ ميں جواب ده ہے ، يہاں تک کہ ممکن ہے کہ ہزار ہا سال 

يا اس پر لعنت و گناه کا بوجھ گزرنے کے بعد اس کے لئے اچھا اجر حاصل کريں يا اس کے لئے اچھا اجر حاصل کريں 
  کے ذيل ميں ) پر بھی ہم بحث کر چکے ہيں ۔  ٢۵سوره نحل کی ٓايت (٢٠۴تا  ٢٠٢، ص ١ڈاليں ۔ اس سلسلہ ميں جلد

  ۔ يا ايھا االنسان ما غرک بربک الکريم ۔ ۶
ک فعدلک۔ ٧   ۔ الذی خلقک فسّوٰ
  ۔ فی اّی صورٍة ما شآء رّکبک۔٨
  ۔ ۔ کاّل بل تکّذبون بالّدين٩
  ۔ و اّن عليکم لٰحفظين ۔ ١٠
  ۔ کراماً کاتبين ۔ ١١
  ۔ يعلمون ما تفعلون۔١٢
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  ترجمہ 

  ۔ اے انسان تجھے کس چيز نے اپنے کريم پر وردگار کے مقابلہ ميں مغرور کردياہے ؟۶
  ۔ وه خدا جس نے تجھے پيدا کيا ، پھر تجھے درست کيا ، پھر تجھے اعتدال پر رکھا۔ ٧
  ہتاتھا تجھے مرکب کيا ۔ ۔ اور جس شکل ميں چا٨
  ۔ جيسا تم خيال کرتے ہو ويسا نہيں ہے ، بلکہ تم روز جز ا کے منکر ہو ۔ ٩
  ۔ اور اس ميں کوئی شک نہيں کہ تم پر نگہبان مقرر کئے گئے ہيں ۔ ١٠
  ۔ بلند منزلت والے اور لکھنے والے ( تمہارے نيک و بد اعمال کے )۔ ١١
  ہو۔۔ وه جانتے ہيں کہ تم کيا کرتے ١٢

________________________________  

  ۔ ٢۵٧، ص٧١۔ بحار االنوار، جلد ١
  ۔ ٢۵٧، ص٧١۔ بحار االنوار، جلد ٢
  ۔ ١١۔منية المريد۔ ص٣
  ۔ ۴۴٩، ص ١٠۔ مجمع البيان ، جلد 4
  ۔٢٢۶۔ نہج البالغہ خطبہ 5

  

  اے انسان تجھے کس چيز نے مغرور کرديا ہے ؟▲

بارے ميں گفتگو کرتی ہيں زير بحث ٓايتوں ميں انسان کو خواب غفلت سے بيدار کرنے گذشتہ ٓايتوں کے بعد جو قيامت کے 
کے لئے اور اس کو خدا کے سامنے اس کی ذمہ داريوں کی طرف توجہ دالتے ہوئے پہلے اسے مخاطب کيا ہے اور تيز 

  ڈانٹ ڈپت کے ساتھ جس ميں ايک طرح کا لطف و کرم بھی مال ہوا ہے ، فرماتا ہے :
ياايھا “ ( نسان تجھے کس چيز نے تيرے کريم پروردگار سے غافل کيا ہے اور اس کے مقابلہ ميں مغرور کيا ہے اے ا” 

  االنسان ماغرک بربک الکريم )۔
يہاں انسان کا اس کی انسانيت کے لحاظ سے جس ميں اس جہان کے باقی موجودات کے مقابلہ ميں تمام امتيازات کے ساتھ 

طب کيا ہے ، اس کے بعد اس سے اس خدا کے سامنے پيش کيا ہے جو رب بھی ہے اور کريم بھی اس کا ذکر کيا ہے ، مخا
ہے ، جس نے اپنی ربوبيت کے تقا ضے سے ہميشہ اسے اپنی رحمت سے نوازا ہے اور اس کی تربيت و تکامل و ارتقاء کا 

نی تمام مادی اور معنوی نعمتوں سے ذمہ ليا ہے اور اپنے تقاضائے کرم سے اپنے خوان نعمت پر جگہ دی ہے ۔ اور اپ
سرفرازکياہے بغير اس بات کے کہ اس سے کوئی توقع رکھتاہو اور ان تمام نعمتوں کا اجر اس سے طلب کرے ، حتٰی کے 

  اس کی خطأوں سے بھی چشم پوشی کرتا ہے اور اپنے لطف و کرم سے اسے مورد عفو و بخشش قرار ديتا ہے ۔ 
ا وجود ايسے پروردگار کے مقابلہ ميں جسارت و غرور سے کام لے ليايا ايک لمحہ کے لئے بھیکيا يہ مناسب ہے کہ قسم ک

اسے غافل ہو اور ا س کے فرمان کی انجام دہی ميں جو خود اس کی سعادت کا ضامن ہے ، قصورو کوتاہی کا ارتکاب کرے
  ۔ 

ی تالوت کے موقع پر فرمايا: ( غّره جھلہ) اس اسی لئے ايک حديث ميں پيغمبر اسالم سے مروی ہے کہ ٓاپ نے اس ٓايت ک
  ١کی جہالت و نادانی سے اسے مغرورو جاہل بنا يا ہے ۔ 

يہاں واضح ہو جاتا ہے کہ مقصد يہ ہے کہ اپنی ربوبيت و کرم پر انحصار کرتے ہوئے وه انسان کے غرور و غفلت کو ختم 
م يہ ہے کہ ٓادمی کو تلقين کی جائے کہ خدا سے عذر کرے ۔ اس طرح سے جيسا کہ بعض نے خيال کيا ہے کہ مقصود کال

  ۔ “تيرے کرم نے مجھے مغرور کيا ہے ” خواہی کے سلسلہ ميں وه جواب ميں کہے
نيز جو کچھ فضل بن عياض سے نقل ہو اہے کہ ا س سے سوال کيا گيا کہ اگر تجھے خدا قيامت کے دن اپنے حضور ميں 

تو جواب ميں تو کيا کہے گا ۔ اس نے کہا ميں جواب ميں “ ک بربک الکريم ما غر” طلب کرے اور تجھ سے سوال کرے ۔
جو پردے تونے ميرے گناه پر ڈالے ہوئے تھے انہوں نے مجھے غافل و مغرور کيا ہے “ غرنی ستورک المرخاة’ ’کہوں گا 

  ۔ 
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ہے اس لئے کہ مقصوِد ٓايت  يہ سب مفہوم ٓايت کے ساتھ ساز گار نہيں ہے بلکہ آيت کے مفہوم کے تضاد سے تعلق رکھتا
غرور کو ختم کرنا ہے اور خواب غفلت سے بيدار کرنا ہے ، نہ يہ کہ نيا پرده غفلت کے پردوں پر ڈالنا ہے اس بناپر مناسب 

  نہيں ہے کہ ٓايت کو اس کے مقصد سے دور لے جائيں اور اس کی متضاد کيفيت سے نتيجٔہ کالم اخذ کريں ۔ 
اصل ميں بيداری کے موقع پرغفلت کے معنی ميں ہے دوسرے لفظوں ميں ايسے مقام پر غرور کے ماده سے “ غرک ”

غفلت سے کام لينا جہاں غفلت کرنا بالکل نامناسب ہے ہو، اور چونکہ غفلت بعض اوقات جسارت يا احساس برتری کا سبب 
وجہ سے غرور(بروزب شرور) بنتی ہے لٰہذا غرور کے لفظ کی ان معانی سے بھی تفسير ہوئی ہے اور شيطان کو اسی 

  کہتے ہيں وه انسان کو اپنے وسوسوں سے فريب ديتا ہے اور اسے غافل و مغرور کرديتا ہے ۔ 
کی تفسير ميں مفسرين نے انواع و اقسام کی تعبيريں پيش کی ہيں ، بعض نے کہا ہے کہ کريم وه بخشنے واالہے “ کريم ” 

  ی بخشش کے ہوتے ہوئے نفع و نقصان کا خيال نہيں کرتا ۔ جس کے تمام افعال احسن ہيں اور وه کبھی اتن
بعض نے کہا کہ کريم وه شخص جو طلب سے زياد ه بخش دے ، بعض مفسرين نے کہاہے کہ کريم وه شخص ہے جو 

تھوڑی سی متاع کو قبو ل کرليتا ہے اور اس کے مقابلہ ميں زياده قيمت ديتا ہے ليکن حقيقت ميں يہ سب چيزيں کريم کے 
  ہوم ميں شامل ہيں ۔ مف

خدا کے کرم کے سلسلہ ميں بس اتنا کافی ہے کہ وه صرف گناہگاروں کو معاف کر کے راضی نہيں ہوتا بلکہ شائستہ افراد 
کے گناہوں کو حسنات ميں تبديل کرديتا ہے ۔ امير المومنين حضرت علی عليہ السالم اس ٓايت کی تفسير ميں عجيب وغريب 

  : جملہ ارشاد فرماتے ہيں
يہ ٓايت سننے والے کے سامنے بہت مضبوط دليل ہے اور ايسے شخص کے سامنے جسے جہالت و نادانی نے مغرورکرديا 

  ہو قاطع عذر ہے۔ خدا فرماتا ہے :
اے انسان تجھے کس چيز نے گناه کرنے پر جرٔات دالئی ہے اور کس چيز نے تجھے تيرے پر وردگار کے مقابلہ ” 

س چيز نے اپنی ہالکت کےساتھ تعلق پيدا کرديا ہے ؟ کيا تيری اس بيماری کےلئے صحت مند ہونا مينمغرور کرديا ہے اور ک
  نہينہے ، تيرے اس خواب کے لئے بيداری نہيں ہے ۔ توخود پر کم ازکم اتنا تو رحم کر جتنا تو دوسروں پر کرتا ہے ۔ 

تا ہے ، جب کسی بيمار کو ديکھے کہ دردو تو جب کسی کو جالنے والے سورج کی دھوپ ميں ديکھے تو اس پر سايہ کر
تکليف نے اسے سخت ناالں کرديا ہے توتُو اس پر رحم کھاکر ٓانسو بہاتا ہے تو وه کيا شئے ہے جس نے اپنی بيماری 

پرتجھے ايک طرح کا صبر کرنے واال بناديا ہے اور اپنی مصيبت پرمطمئن کرديا ہے اور خود پر گريہ کرنے سے بعض 
  رکھا ہے ۔ 

االنکہ تيرے نزديک عزيز ترين افراد ميں سے تو خود ہے تو پھر کس طرح رات کو نزول بال کے خوف نے تجھے بيدار ح
  نہيں کيا حاالنکہ گناه و مصيبت ميں تو غوطہ زن ہے اور اس کے غلبہ سے باہر بھی نہيں ہے ۔ 

غفلت کو جس نے تيری ٓانکھوں کو گھير  ٓا اور اس غفلت کی بيماری کا عزم ِ صميم کی دوا سے عالج کر اور اس خواب
  رکھا ہے ۔ بيداری سے بر طرف کر ۔ٓاخدا کا مطيع و فرمانبردار بن جا اور ا س کی ياد سے مانوس ہو ۔ 

اچھی طرح سے جان لے کہ تيرے خدا سے غفلت کرنے کے موقع پر وه نعمتيں دينے پر تجھ سے عنايت کرتاہے اور تجھے
تاہے اور اپنی بر کتوں کے زير سايہ تجھے ديکھنا چاہتا ہے حاالنکہ تونے اس کی طرف پشت اپنے عفوو کرم کی طرف بال

  کر رکھی ہے اور دوسرے کی طرف رخ کررکھا ہے ۔ 
بزرگ و عظيم ہے وه خدا جو باوجود اس عظيم قدرت کے کريم ہے ليکن تو باوجود اس ضعف و حقارت کے اس مصيبت پر

  2کس قدر جری ہے ۔
س غافل انسان کو بيدار کر نے کے لئے اپنے لطف و کرم کے ايک گوشہ کی طرف اشاره کرتا کرتے ہوئے اس کے بعد ا
  فرماتا ہے :

الذی خلقک فسّواک “( وه خدا جس نے تجھے پيدا کيا ہے پھر تيرے وجود کی دستگاه کو منظم کيا اور تجھے اعتدال بخشا”
  3فعدلک)۔ 

اصل خلقت ، پھر اس کی تنظيم ، پھر اس ميں اعتدال ، ٓاخر ميں ترتيب بندی  اور اس طرح خلقت کے چار مرحلوں کو يعنی
  کو چار مختصر سی پر معنی عبارتوں ميں بيان کرتاہے ۔ 

پہلے مرحلے ميں اصل خلقت انسانی قرار پائی ہے کہ اسے ناچيز و حقير نطفہ سے رحم کے ظلمت کدے ميں خلق کيا۔ بعد 
  کا مرحلہ ہے اس کے پيکر کے اعضاء ميں ہر عضو کو تنظيم کے ساتھ موزوں کيا ۔ کے مرحلہ ميں جو تسويہ و تنظيم 

ٓانکھ ،کان ،دل ، رگيں اور باقی اعضاء جن ميں سے اگر انسان ہر ايک کی ساخت ، بناوٹ اور نظام پر غور و فکر کرے 
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رم کی ايک دنيا اپنی آنکھوں اور خد اکے لطف و کرم کو ان ميں سے ايک ايک ميں ديکھے تو علم و قدرت اور لطف و ک
  کے سامنے مجسم ديکھے گا۔ 

وه نعمتيں کہ ہزارہا سال گزرے نے کے بعد بھی ماہرين علوم طبعی ان کے بارے ميں غور و فکرکرتے ہيں اور لکھتے ہيں
  ليکن ابھی ٓاغاز کار ہے اور وه ابھی تحقيق کی ابتداء ہی ميں ہيں ۔ 

وع گفتگو بناتا ہے اور وه اعضاء جسم انسانی کے درميان اعتدال و ہم ٓاہنگی ہے اس کے بعد ايک تيسری نعمت کو موض
جسم انسانی دو حصوں پر مبنی پيدا کيا گيا ہے جو دونوں ايک دوسرے کے معاون ہيں ۔ ہاتھ ، پأوں، ٓانکھ ، کان ، استخواں، 

ور ايک دوسرے کی تکميل کرنے والے عروق و اعصاب و عضالت جسم کے دونوں حصونميں ہم ٓاہنگی پيدا کرنے والے ا
  ہيں ۔ 

عالوه از اين مختلف اعضاء بھی ايک دوسرے کے کام کی تکميل کرتے ہيں ۔ مثالًسانس لينے کا نظام گردش خون کی مدد 
کرتا ہے اور گردش خون کا نظام تنفس کے ساتھ کر کے غذا کے لقمے کونگلنے کےلئے اور دانت، زبان ،لعاب دہن کے 

طراف دہن کے عضالت اور گال يہ سب ايک دوسرے کے دست بدست کام کرتے ہيں ، يہاں تک لقمہ ہاضمہ کے غدود اور ا
  نظام ميں داخل ہو جاتا ہے ۔ 

اس کے بعد بھی بہت سی ہم آہنگياں صورت پذير ہوتی ہيں تاکہ غذا جزِو بدن ہوسکے اور قوت و حرکت و سعی کو شش کو 
  پيدا کرے۔ 

ہ ميں پنہاں ہيں ۔ بعض اس جملہ کو تمام انواع حيوانات ميں سے انسان کے سيدھے قد کی طرف ، کے جمل“ فعدلک”يہ سب 
جو اس کے بہت ہی فضيلت کا باعث ہے ، اشاره سمجھتے ہيں ۔يہ معانی بعد والے مرحلے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہيں 

  ليکن پہلے معانی زياده جامع ہيں ۔ 
ات کے مقابلہ ميناس کی ترکيب اور صورت پذيری کا ٓان پہنچتاہے ۔ جی ہاں! خدا انجام کار ٓاخری مرحلہ، دوسرے موجود

نے نوع انسان کو دوسرے حيوانات کے مقابلہ ميں موزوں تر بنايا ہے اور اسے عمده شکل عنايت کی ہے اور ايسی سيرت 
م ، ٓاگاہی، تعليم و تربيت کو دی ہے جس ميں زيبائی و خوبصورتی کے ساتھ فطری بيداری بھی ہے اور ايسی ترکيب جو عل

  قبول کرنے پر ٓاماده ہے ۔ 
ميں ٓاياہے  ٢٢اس سے قطع نظر افراِد انسانی کی صورتيں ايک دوسرے سے مختلف ہيں اور جيساکہ سوره روم کی ٓايت

اختالف  و من ٰاياتہ خلق السماوات و االرض و’ ’ ۔“تمہارے رنگوں اور زبانوں کا اختالف خدا کی ٓايات ميں سے ہے :”
  السنتکم و الوانکم ) اگر يہ اختالف نہ ہوتا تو نوِع بشر کی اجتماعی زندگی کا نظام معطل ہو جاتا۔ 

اس اختالف ِ ظاہری کے عالوه استعداد، ذوق اور سليقے کے اختالف قرار دئيے ہيں ۔ اور ان کی دو صورتيں بنائيں جن کا 
ے ايک صحيح و سالم معاشره وجود ميں ٓائے جو اپنی تمام اس کی حکمت تقاضا کرتی تھی تاکہ ان کے مجموعہ س

ضرورتونکو پورا کرے اور انسانونکے ظاہری و باطنی قوه ايک دوسرے کے تکميل کننده بنےں ۔ اور مجموعی طور پر ، 
بہترين صورت  خد انے انسان کو“ لقد خلقنا االنسان فی احسن تقويم > ” ” br -ميں ٓاياہے  ۴جيساکہ سورٔه ( تين ) کی ٓايت 

  ميں پيدا کيا ہے ۔ 
خالصہ کالم يہ کہ ان ٓايتوں ميں اور بہت سی دوسری قرٓانی ٓايات کی طرح خدا اس بھالدينے والے اور مغرور انسان کو اپنی
معرفت کی راه دکھا تا ہے اور يہ کہتاہے کہ رحم مادر سے ليکر اپنے پيدا ہونے تک کے زمانے کا اور اس وقت سے ليکر 

نشو و نما کی منزل تک پہنچنے کے عہد کا بغور مطالعہ کرے اور يہ ديکھے کہ منعم حقيقی کی جانب سے ہر قدم پر  مکمل
> اس طرح اس کو معلوم ہوگا کہ وه دوسرسے پير تک خالق کے احسانات کے بوجھ rايک نئی نعمت اس کے پاس ٓائی ہے ۔ 

رباد کہے او رپر وردگار عالم کی محبت کا طوق اپنی گردن ميں تلے دباہو اہے ،اس کو چاہئيے کہ غرو ر و غفلت کو خي
  ڈالے ۔ 

جيساکہ تم گمان کرتے ہوايسا نہيں ہے تم ” اساس کے بعد قرٓان ان کے غرور و غفلت کو موضوع گفتگو بنا کر کہتاہے : 
بب ہے اور نہ اس کی نعمتوں کا نہ تو خد اکا کرم تمہارے غرور کا س” کال بل تکذبون بالدين ) ۔ “ ( روز جز ا کے منکر ہو 

  ١سلسلہ بلکہ ا سکا اصلی سبب تمہارا روز قيامت پر ايمان نہ النا۔ 
اس ٓايت ميں کس چيز “کاّل ”۔ کال حرف ردع ہے اور پہلے سے ذکر شده يا تو ہم شده مطلب کے انکار کے لئے ہے اور يہ ١

> سبسب سے پہلے وہی احتمال ہے جس کا اوپر rے ہيں ۔ کی نفی کرتا ہے ، اس سلسلہ ميں مفسرين نے کئی احتمال پيش کئ
ذکر ہوا ہے يعنی يہاں کاّل غرور و غفلت کے تمام سر چشموں کی نفی کرتاہے سوائے قيامت کی تکذيب اور انکار کے جس 

وپر والی کے بعد ذکر ہواہے ۔ راغب نے مفردات ميں( بلکہ ماده کے سلسلے ميں)ان معانی کو منتخب کيا ہے اور ا“ بل” کا 
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ٓايت بيان کر نےکے بعد کہتا ہے ( کانّہ قيل ليس ھھنا مايقضٰی ان يغرھم بہ تعالٰی و لکن تکذيبھم ھو الذی حملھم علی ما 
ارتکبوه ) گويا کہاگيا ہے کہ يہاں کوئی ايسی چيز نہيں جو انھيں هللا کے مقابلہ ميں مغرور کر ے ليکن ان کا تکذيب کرنا وه 

  کاب کياہے ۔ہے جس نے اس کا ارت
جی ہاں اگر مغرور اور غافل افراد کی حالت پر غور کرتے ہيں تو ديکھتے ہيں کہ اصلی سبب يہ ہے کہ ان ميں سے بہت 

سے افراد کی روح کی گہرائيوں ميں قيامت کے بارے ميں شک يا اس کا انکار پوشيده ہے ، اور باقی امورتو صرف بہانے 
مت پر ايمان پيد اہو جائے تو يہ غرور اور غفلت سب ختم ہو کر ره جائے ۔ دين دين سے ہيں ۔ لٰہذا اگران کے دلوں ميں قيا

مراد يہاں جز ا اور روز جز ا ہے اور يہ بعض مفسرين نے احتمال پيش کيا ہے کہ يہاں مراد دين اسال م ہے بعيد نظر ٓاتا ہے 
اس کے بعد اسباب غرور و غفلت کو ختم کرنے اور اس لئے کہ ان ٓايتوں ميں گفتگو کا جو محور ہے وه معاد و قيامت ہے 

و اّن “ ( اس ميں شک نہيں ہے کہ تم پر نگراں مقرر کئے گئے ہيں ” قيامت پر ايمان تقويت دينے کے لئے مزيد کہتاہے : 
  عليکم لحافظين ) 

عمال کو تحرير کرتے ہيں ايسايسے نگران و نگہبان جو پروردگا رکی بارگاه ميں مقرب و محترم ہيں اوروه ہميشہ تمہارے ا
  ( کراماً کاتبين )۔ اور جو کچھ تم انجام ديتے ہواس سے ٓاگاه ہيں اور سب کچھ اچھی طرح جانتے ہيں ۔ ( يعلمون ما تفعلون 

سے مراد يہاں وه فرشتے ہيں جو انسانوں کے اعمال کی کی نگرانی پو مامور ہيں ، اس سے قطع نظر کہ اعمال “ حافظين ”
  ميں رقيب و عتيد سے تعبير کيا گيا ہے ۔  ١٨برے ۔ ان فرشتوں کو سوره ق کی ٓايت اچھے ہوں يا 

( ما يلفظ من قول اال لديہ رقيب و عتيد) انسان کوئی بات نہيں کرتامگر يہ کہ اس کے پاس فرشتہ ہے جو نگرانی کا فرض 
  ا ہے :انجام دينے کے لئے مستعد ہے ۔ اسی سوره ق کی اس سے پہلے کی ٓايت ميں فرمات

يا دکر اس وقت کو جب وه دو فرشتے جو دائيں بائيں سے تجھے پکڑے ” ( اذيتلق المتلقيان عن اليمين و عن الشمال قعيد ) 
قرٓان کی دوسری ٓايتوں ميں بھی ان فرشتوں کی طرف اشاره ہو اہے جو نگراِن “ ہوئے ہيں ، تيرے اعمال ثبت کرتے ہيں ۔ 

  اعمال ہيں ۔ 
يں کہ خدا ہر شخص سے پہلے اور ہر شخص سے بہتر اعمال انسانی کا شاہد و ناظر ہے ليکن اس نے اس ميں کوئی شک نہ

مزيد تاکيد کے لئے اور زياده احساس ذمہ داری پيد اکرنے کے لئے نگران فرشتے مقرر کئے ہيں ۔ > ان کے عالوه کچھ 
امت کی داد گاه کے گواہوں کے عنوان کے اور نگران بھی ہيں جو انسان کو ہر طرف سے گھير ہوئے ہيں جن سب کا قي

کے ٢١اور  ٢٠پر ہم نے ذکر کيا ہے ( سوره حم سجده ) کی ٓايت  ۴١٠٩تا  ۴٠۵کے صفحہ١١ماتحت سات حصوں ميں جلد 
  ذيل ميں ) يہاں کی طرف فہرست وار اشاره کيا جاتاہے ۔ 

  ۔)۶١يونس۔ “ ( ظر و شاہد ہيں جو عمل انجام ديتے ہو ہم اس کے نا:” پہال گواه خدا ہے جو فرماتا ہے 
“ زبان ، ہاتھ، پأوں اور پيکر انسان کے تمام اعضاؤ جوارح” ۔ اس کے بعد)۴١نساء۔ “( اس بعد انبياء و اوصياء ہيں ” ا” 

اور زير بحث ٓايت اس کے بعد وه ) ٢١۔ اور گواه فرشتے ہيں ( ق۔ )٢١ايک گواه جسم کی کھا ل ہے ( حم سجده ۔ )٢۴(نور۔
اورٓاخر ميں وه ) ۴پر انسان زندگی بسر کرتا ہے اور اس پر اطاعت کی جاتی ہے اور گناه ہوتے ہيں ( زلزال ۔ زمين جس

  ماده يوم ) ۔  ٢وقت و زمانہ جس ميناعمال انجام پاتے ہيں ( سفينة البحارجلد 
و بد اعمال تحرير کرنے احتياج طبرسی ميں ہے ايک شخص نے امام صادق عليہ السالم سے دريافت کيا کہ انسانونکے نيک

پر جو فرشتے مامور ہيں ان کا کيا سبب ہے جب کہ ہميں معلوم ہے کہ خدا وند عالم الِسر وما ھو اخفی ہے يعنی وه ہر 
  چيزجس سے زياده پوشيده کو ئی چيز نہيں ہے وه اسے جانتا ہے تو امام نے جواب ميں فرمايا :

يکون العباد لمالزمتھم ايا ھم اشد علی طاعةهللا مواظبة و عن معصية اشد انقبا ضاً استعبدھم بذالک و جعلھم شہوداً علٰی خلقہ ل
وکم من عبديھم بمعصية فذکرمکانھما فادعوی وکف فيقول ربی يرانی و حفظنی علی بذالک تشھد و ان هللا برٔافتہ و لطفہ وکلھم 

  يث اليرو ن باذن هللا الٰی ان يجی ء امر هللا عزوجل۔ بعباده يذبون عنھم مردة الشياطين و ھو ام االرض و ٰافات کثيرة من ح
خدانے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لئے بال يا اور انہيں اپنے بندوں پر گواه قرار ديا تاکہ بندے ان کی نگرانی کی وجہ سے 

ہو ۔ بہت ايسے بندےزياده سے زياده خداکی اطاعت کريں اور اس کی نافرمانی سے انہيں زياده سے زياد ه پريشانی اور دکھ 
ہيں جو گناه کا پختہ اراده کرليتے ہيں اورپھر اس فرشتے کو ياد کرتے ہيں اور اپنے ٓاپ کو گناه سے باز رکھتے ہيں ۔ وه 

کہتے ہينکہ ہماراپروردگار ہميں ديکھتا ہے اور نگران فرشتے بھی گواہی ديں گے ۔ اس کے عالوه خدا نے ہميں اپنی رحمت
انہيں بندوں پر مامورکياہے تاکہ حکم خدا نے سرکشی کرنے والے شياطين کو ان سے دور رکھيں اور اور مہر بانی سے 

زمين کے جانوروں اور بہت سی ٓافات و بليات کو جنہيں بندے اس وقت تک نہيں ديکھتے جب تک حکم خدا يعنی ان کی 
  موت نہ ٓاجائے۔ 

ل کی ذمہ داری کے عالوه ناگوار حادثوں ، مصيبتوں اور اس روايت سے اچھی طرح معلوم ہوتاہے کہ وه تحرير اعما
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شياطين کے وسوسوں سے انسانوں کو محفوظ رکھنے پر بھی مامور ہيں( خدا کے فرشتوں کی مختلف ذمہ داريوں کے 
  کے ذيل ميں ٓاچکی ہے )۔  ١سوره فاطر کی ا ٓيت  ١٧٢تا  ١۶٨ص ١٠بارے ميں ايک تفصيلی بحث جلد

ہے کہ مذکوره باال ٓايات ان فرشتوں کی تعريف و توصيف ميں کہتی ہےں وه کريم اور بزرگ فرشتے قابقابل توجہ بات يہ 
پروردگار کی بارگاه ميں بلند مقام کے حامل ہيں تاکہ انسان اپنے اعمال پر زياده توجہ ديں ، اس لئے کہ انسان کے اعمال کی 

ا زياده لحاظ کرتا ہے اور گناه کے انجام دينے سے زياده نگرانی کرنے واال جس قدر بلند شخصيت رکھتا ہے انسان اس ک
شرمنده ہوتاہے ،۔ کاتبين کی تعبير در حقيقت اس بات کی تاکيد ہے کہ وه حافظہ پر اکتفا نہيں کرتے بلکہ باريک بينی کے 

عمل کو ضبط ساتھ لکھتے ہيں ، اس انداز سے کہ کبھی کوئی چيز اس سے نظر انداز نہيں ہوتی اور ہر وه چھوٹے بڑے 
  ۔“جو کچھ تم انجام ديتے ہو وه اسے جانتے ہيں ” تحرير ميں التے ہيں ( يعلمون ماتفعلون) 

يہ اس حقيقت پر ايک مزيد تاکيد ہے کہ وه تمہارے اعمال سے بغير استثناء ٓاگاه ہےں اور ان کا لکھنا اسی ٓاگاہی کی بنياد پر 
دے کی ٓازادی کو بيان کرتی ہيں اس لئے کہ اگر انسان کو کوئی اختيار حاصل ہے ۔ يہ تمام تعبيريں انسان کے اختيار اور ارا

نہ ہوتا تو اعمال کے تحرير کرنے والے فرشتوں کے مقرر کرنے کا اور ان سب تنبيہوں کا کوئی صحيح مفہوم نہ ہوتا ۔ > 
سزا کا ملنا قطعی اور حتمی ہے ،  اور پھر يہ سب چيزيں اس حقيقت کو بيان کرتی ہيں کہ حساب و کتاب کا ہونا اور جزا و

اس لئے کہ خدا نے اسے حد سے زياده اہميت دی ہے اور اس حقيقت کی طرف توجہ اور اس پر ايمان اس مقصد کے لئے 
ہے کہ انسان کی تربيت کرے اور اسے اس کی ذمہ داريوں سے ٓاشنا کرے اور غلط کاموں پر حد سے زياده روکنے واال اثر

  ڈالے ۔
________________________________  

۔ يہی حديث در المنثور، روح البيان ، روح المعانی اور قرطبی ميں بھی زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۴۴٩، ص ١٠۔ مجمع البيان ، جلد ١
  نقل ہوئی ہے 

احتمال زياده مناسب  ميں ما زائده ہے ، بعض مفسرين نے پيش کيا ہے کہ ما شرطيہ ہے ليکن پہال“ ما شاء ”۔۔ 3< خطبہ البالغہ،> 2
  ہے ۔

وأو يہاں حاليہ ہے ليکن استينافيہ کا احتمال زياده مناسب ” ۔ بعض مفسرين روح البيان اور روح المعانی کے مٔو لف نے کہا ہے کہ 4
  ہے ۔ 

  ۔۵٢٢ص ۵۔نور الثقلين، جلد5

  

  ثبت اعمال کے مامورين ▲

ت ميں اور اسالمی روايات ميں ان معانی کی طرف اشاره ہو اہے نہ صرف اوپر ٓايات ميں بلکہ بہت سی دوسری قر ٓانی ٓايا
کہ خدا نے ہر انسان پر نگہبان و نگران مقرر کئے ہيں جو اس کے اعمال قطع نظر اس کے کہ وه اچھے ہوں يا برے ، 

  تحريرکرتے ہيں اور اس کا اعمال نامہ روز جزا کے لئے تيار کرتے ہيں ۔ 
ميں معنی خيز اور خبر داروہشيار کرنے والی تعبيريں اسالمی رويات ميں وارد ہوئی ان فرشتوں کی خصوصيات کے بارے 

ہيں منجملہ ان کے ايک يہ ہے کہ کسی شخص نے امام موسٰی کاظم عليہ السالم سے سوال کياکہ جو انسان کے اعمال تحرير 
زم سے بھی باخبر ہوتے ہيں تو امام نے کرنے پر مامور ہيں کيا وه انسان کے اراده اور نيک يا بد کام کرنے کے باطنی ع

  جواب ميں فرمايا :
۔ راوی نے عرض کيا نہيں ۔ “کيا بچے کھچے اور گندے پانی کے کنويں کی بو اور عطر کی خوشبو ايک جيسی ہوتی ہے ”

  تو امام عليہ السالم نے فرمايا : 
و دار ہو جاتاہے تو وه فرشتہ جو دائيں طرف کہ جب انسان کو ئی اچھا کام کرنے کی نيت کرتا ہے تو اس کا سانس خوشب”

ہے ( اور حسنات کے ثبت کرنے پر مامور ہے ) بائيں طرف والے فرشتے سے کہتا، اٹھ کھڑا ہو کہ اس نے نيک کام کا 
 اراده کياہے اور جب وه اس کام کو انجاديتا ہے تو اس انسان کی زبان اس فرشتے کا قلم بن جاتی ہے اور لعاب دہن سياہی بن

جاتاہے ، ليکن جب انسان گناه کا اراده کرتاہے تو اس کاسانس بد بو دار ہو جاتاہے ، اس وقت بائيں طرف کا فرشتہ دائيں 
طرف والے فرشتے سے کہتاہے ،اٹھ کھڑا ہو کہ اس نے معصيت و نافرمانی کا اراده کياہے اور جب وه نافرمانی انجام ديتا 

  ١لعاب دہن سياہی بن جاتاہے اور وه اسے لکھ ديتاہے ۔  ہے تو اس کی زبان اس فرشتے کاقلم اور
يہ حديث اچھی طرح بتاتی ہے کہ انسان کی نيت اس کے وجود پر اچھی طرح اثر انداز ہوتی ہے اور فرشتے اس کے 
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طرح ضبط اندرونی اسرار سے باہر کے ٓاثار کے ذريعہ ٓاگاه ہوجاتے ہيں اور اگر ٓاگاه نہ ہو ں تو انسان کے اعمال کو اچھی 
تحرير ميں نہيں السکتے ، اس لئے کہ نيت کی کيفيت عمل کی ٓالودگی اور خلوص کے سلسلہ ميں حد سے زياده موثر ہوتی 

  ہے يہاں تک کہ پيغمبر اسالم نے مشہورحديث ميں فرمايا ہے : 
ليتے ہيں اور اسی پر خرچ ( انما االعمال بالنيات) ۔ اعمال نيتوں سے وابستہ ہيں ، دوسرے يہ کہ فرشتہ خود انسان سے 

  کرتے ہيں۔ ہماری زبان انکا قلم اور ہمارا لعاب دہن ان کی سياہی ہے ۔ 
۔ وه مامور ہيں کہ جب انسان نيک کام کی نيت کرے تو اسے ايک نيکی کی حيثيت سے تحرير کريں اور جس وقت اسے ٢

تاہے تو جب تک عمل نہ کرے کوئی چيز اس کے خالفانجام ديدے تو دس نيکياں لکھ ديں ۔ ليکن جب انسان گناه کا اراده کر
  ٢نہيں لکھتے اور گناه کے ارتکاب کے بعد بھی صرف ايک ہی گناه لکھتے ہيں ۔ 

يہ تعبير انسان پر خدا کے انتہائی لطف و کرم کو بيا ن کرتی ہے کہ گناه کی نيت کو وه بخش ديتا ہے اور فعل گناه کی عدل 
  ميزان عدل کے مطابق اور يہ نيک اعمال کی تشويق ہے ۔ کے مطابق سزا ديتا ہے نہ کہ 

۔ ايک اور روايت ميں ٓايا ہے کہ ان دونوں فرشتوں کے موجود ہونے اور دس گنا حسنات کی سزا لکھنے کی طرف اشاره ٣
  کرنے کے بعد فرمايا: 

کہتا ہے اس گناه کے لکھنے جب انسان کسی برے کا م کو انجام ديتاہے دائيں طرف کا فرشتہ بائيں طرف کے فرشتے سے 
ميں جلدی نہ کر شايد اس کے بعد کوئی نيک کام انجام دے جو اس کے گناه پر پرده ڈال دے جيساکہ خدائے عظيم فرماتا ہے 

:  
  ۔ “نيکياں برائيوں کو ختم کرديتی ہيں ”( ان الحسنات يذھبن السيّئات) 

جائے )۔ گناه کافرشتہ سات گھنٹہ تک گناه کے لکھنے سے رکا رہتاہے يا يہ کہ تو بہ و استغفار کرے اور ( گناه کا اثر ختم ہو
، اگر اس گناه کے بعد کوئی استغفار يانيک کام نہ ہو تو پھر حسنات واال فرشتہ سيئات والے فرشتہ سے کہتا ہے کہ اس بد 

   ٣بخت محروم کا گناه لکھ دے ۔
کہ جب مومنين کسی خصوصی مجلس ميں ايک دوسرے سے ۔ ايک اور حديث ميں امام صادق عليہ السالم سے مروی ہے ۴

گفتگو کرتے ہيں تو محافظين اعمال ايک دوسر سے کہتے ہيں کہ ہم ان سے دور ہو جائيں ۔ شايد ان کا کوئی راز ہے جسے 
  4خدا نے پوشيده رکھا ہے ۔ 

 وت ديتے ہيں، فرماتے ہيں کہ :۔ حضرت علی عليہ السالم اپنے خطبہ ميں جس ميں لوگوں کو تقوٰی اور خوف ِخدا کی دع۵
اے بندگان خدا ! جان لوکہ خود تم ميں سے کچھ نگران تم پر مقرر کئے گئے ہيں ،وه تمہارے بد ن کے اعضاء ہيں اور يہ ” 

بھی جان لوکہ سچے حساب کرنے والے تمہارے اعمال کو لکھتے ہيں يہاں تک کہ تمہارے سانسوں کی تعداد کو محفوظ کر 
شب ِ تاريک کی سياہی تمہيں ان سے پوشيده رکھ سکتی ہے اور نہ محکم اور بند دروازے ۔ اور ٓاج کل کس قدر ليتے ہيں ۔ نہ
  5قريب ہے ۔ 

  
  ۔ اّن االبرار لفی نعيم ۔ ١٣
  ۔ و اّن الفّجار لفی جحيم۔ ١۴
  ۔ يصلونھا يوم الّدين ۔١۵
  ۔ وما ھم عنھا بغآ ِء بِيَن۔ ١۶
  يِن ۔۔ ومآ ادراَک َما يَوُم الدّ ١٧
  ۔ ثم مآ ادراک مايوم الّدين۔١٨
ِ۔ ١٩ ّ   ۔ يوم ال تملک نفٌس لِنفٍس شيئاً و االمُر يو مئٍِذ 
  

  ترجمہ 
  ۔ يقينا نيک افراد نعمت فراوان ميں ہيں ۔ ١٣
  ۔ اور بد کار دوزخ ميں ہيں ۔ ١۴
  ۔ جز ا کے روز ا س ميں وارد ہوں گے اور جليں گے ۔ ١۵
  ب اور دور نہيں ہونگے ۔ ۔ اور کبھی بھی اس سے غائ١۶
  ۔ تو کيا جانے کہ قيامت کا دن کيا ہے ۔  ١٧
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  ۔ پھر تو کيا جانے کے قيامت کا دن کيا ہے ۔ ١٨
۔ ايسا دن ہے جس ميں کوئی شخص کسی دوسرے حق کے ميں کسی کام کے انجام دينے پر قدرت نہيں رکھتا اور اس دن ١٩

  سب امور هللا سے مخصوص ہيں ۔
________________________________  

  ۔ ٣باب من يہم بالحسنة اوالسيئة حديث  ٢۔ اصول کافی ، جلد ١
  ۔٣باب من يہم بالحسنة اوالسيئة حديث  ٢۔ اصول کافی ، جلد ٢
  ۔۴باب من يہم بالحسنة اوالسيئة حديث  ٢۔ اصول کافی ، جلد ٣
  ۔ ١١٠ص ۵۔ اصول کافی مطابق نقل نو الثقلين ، جلد 4
  ۔١۵٧خطبہ نہج البالغہ،  -5

  

  وه دن جس ميں کوئی شخص کسی کے لئے کوئی کام انجام نہيں دے گا ۔ ▲ 

اس بحث کے بعد جو گزشتہ ٓايات ميں فرشتوں کے ذريعہ انسانوں کے اعمال کے ثبت و ضبط کے سلسلہ ميں ٓائی ہے ان 
ٓايتوں ميں اس حساب و کتاب کے نيچے اور نيکيوں او ربروں کی جو رہگذر ہے اس کی طرف اشاره کرتے ہوئے پروردگار

  عالم فرماتاہے :
ان الفجار “ ( اور بدکار يقينا جہنم ميں ہيں ” ان االبرار لفی نعيم )۔ “( عظيم نعمت مينہيں  يقينا نيک اور صالح افراد خد اکی” 

  لفی جحيم) ۔ 
ب کے زير “ ( بِر” بر وزن حق) کی جمع ہے جس کے معنی نيکو کار شخص کے ہيں ۔ اور “ ( بر” اور“ بار” ۔“ ابرار” 

  عقائد بھی مراد ہيں اور اچھی نيتيں اور اچھے اعمال بھی ۔  کے ساتھ ) ہر قسم کی نيکی کے معنی مينہے ۔ يہاں اچھے
مفرد ہے اور نعمت کے معنی ميں ہے اور يہاں بہشت جاودانی کے معنی ميں ہے اور نکره کی صورت ميں ٓاياہے “ نعيم ” 

سے اس نعمت کی اہميت ، وسعت اور عظمت کے بيان کے لئے ہے ، خدا کے عالوه کوئی اور اس کی وسعت و عظمت 
  واقف نہيں ہے ۔ 

جو يہاں صفت مشبہ ہے يہاں ا س کی نعمت کی بقا اور اس کے استمرار کی تاکيد کے لئے ہے ۔ يہ مفہوم عام طور “ نعيم” 
  پر صفت مشبہ ميں چھپا ہوتا ہے ۔ 

ے فاجر کی جمع ہے ۔ اصل ميں فجر کے معنی و سيع طور پرشگاف کر نے کے ہيں اور طلوع صبح کو اس لئ“ فجار ” 
فجر کہتے ہيں گويا رات کا سياه پرده سپئد سحری کے ہاتھوں کلی طور پر شگافتہ ہو جاتاہے ۔ اس بناپر فجور کا لفظ ان 

لوگوں کے اعمال کے بارے ميں دستياب ہوتاہے جو پاکدامنی اور تقوٰی کا پرده چاک کرتے ہيناور گناه کے راستے ميں قدم 
  رکھتے ہيں ۔ 

  فہم ) کے ماده سے ٓاگ بھڑ کانے معنی ہے ۔ اس وجہ جحيم بھڑکتی ہو ئی ٓاگ کو کہتے ہيں ۔  بر وزن“( جحم” ۔“جحيم” 
  قرٓانی تعبير ميں يہ لفظ عام طور پر دوزخ کے معنی ميں ٓاياہے اور يہ جو فرماتاہے :

وزخ ميں ممکن ہے اس معنی ميں ہو کہ وه ابھی سے جنت اور د“ نيکو کار جنت ميں اور بد کار دوزخ ميں ہيں ’ 
واردہوگئے ہيں اور اس دنيا ہی ميں جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب نے انہيں گھير رکھا ہے جيسا کہ سورٔه عنکبوت 

  ۔ “دوزخ نے کافروں کااحاطہ کر رکھا ہے ” ميں پڑھتے ہيں :(و ان جھنم لمحيطة بالکافرين )۔  ۵۴کی ٓايت
می اور يقينی طور پر مستقبل کی طرف اشاره کرتی ہيں ۔ اس لئے کہ ليکن ايک جماعت نے کہا کہ اس قسم کی تعبيريں حت

ادب عربی ميں حتمی اور يقينی مستقبل اور متحقق الوقوع مضارع کو حال کی شکل ميں اور کبھی ماضی کی شکل بيان 
  کرتے ہيں ۔ 

  ( ٓايت کے پہلے معنی طاہر کے ساتھ ساز گارہيں ليکن مناسب دوسرے معنی ہيں )۔ 
وه روزجزا اور دوزخ ميں :” يت ميں فاجروں کی سر نوشت کے بارے ميں وضاحت کرتے ہوئے مزيد فرماتاہے بعدکی آ 

  ۔( يصلونھا يوم الدين )۔“داخل ہوں گے اور اس کی ٓاگ ميں جليں گے 
اس جالنے  جب گذشتہ ٓايت کے معنی ايسے ہوں کہ وه ابھی سے دوزخ ميں داخل ہيں تو پھر يہ ٓايت بتاتی ہے کہ روز قيامت

  والی ٓاگ ميں ان کا داخلہ اور شديدہوگا اور ٓاگ کے اثر کو وه اچھی طرح محسوس کريں گے ۔ 
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(بر وزن سعی) کے ماده سے ٓاگ ميں داخل ہونے ، جلنے ، بھن جانے اور اس کے دردو تکليف کو بر“ صلی” ۔“ يصلون ” 
استمرار پر داللت کرتا ہے ،مزيد تاکيد کے لئے فرماتا  داشت کرنے کے معنی ميں ہے ۔اور اس بناپر ،کہ فعل مضارع ہے،

  ہے 
وما ھم عنھا بغائبين )۔ بہت سے مفسرين نے اس جملہ کو فجار پرجو “ ( وه اس ٓا گ سے کبھی دور اور مفقود نہيں ہيں ” 

راد ان ٓايات عذاب ہوگا اس کے جاوداں ہونے کی دليل کے طور پر ليا ہے اور اس طرح نتيجہ نکاال ہے کہ فجا رسے م
مينکفار ہيں ، اس لئے کہ خلود اور ہميشگی ان کے مورد کے عالوه وجود نہيں رکھتی ۔ اس ٓايت کی تعبير زمانہ حال کی 

شکل ميں اس چيز کی مزيد تاکيد ہے جس کی طرف پہلے اشاره ہو چکا ہے کہ اس قسم کے افراد دنيا ميں بھی کلی طور پر 
زندگی خود دوزخ ہے ۔ اور مشہور حديث کے مطابق ان کی قبر جہنم کے گڑھوں ميں سے جہنم سے دور نہيں ہيں ۔ ان کی 

  ايک گڑھاہے اور اس طرح دنيا کی دوزخ اور بر زخ کی دوزخ اور قيامت کی دوزخ تينوں ان کے لئے موجود ہيں ۔ 
سم کا وقفہ نہيں ہے ، يہاں مندرجہ باال ضمنی طور پر اس حقيقت کو بھی بيان کرتی ہے کہ دوزخيوں کے عذاب ميں کسی ق

  تک کہ ايک لمحہ کا وقفہ بھی نہيں ہوگا ۔
وما ادراک “( توکيا جانے کہ روز جزا کياہے ” اس کے بعد اس عظيم دن کی عظمت کو بيان کرنے کے لئے کہتا ہے : 

  مايوم الدين )۔
  ۔( ثم ماادراک مايوم الدين )۔ “پھر تو کيا جانے کہ روز جز ا کيا ہے ”

بر اسالم قيامت کے بارے ميں اس وسيع ٓاگاہی اور علم کے باوجود اس پر حکومت کرنے والے حوادث، اضطراب جب پيغم
  اور عظيم وحشت کو اچھی طرح نہيں جانتے تو باقی کامعاملہ واضح ہے ۔ 

يان ميں نہيں سما يہ گفتگو اس حقيقت کو بيان کرتی ہے کہ قيامت کے ہولناک حوادث اس قدر وسيع و عظيم ہيں کہ جو قالِب ب
سکتے اور جس طرح ہم عالم خاک کے اسير جنت کی بے نمايا نعمتوں سے اچھی طرح ٓاگاه نہيں ہيں جہنم کے عذاب اور 

  اس کے حوادث سے کس طرح ٓاگاه ہو سکتے ہيں۔ 
پی ہو اس کے بعد ايک مختصر اور پر معنی جملہ ميں اس دن کی ايک اور خصوصيت جس ميں در حقيقت تمام چيزيں چھ

  ئی ہيں پيش کرتے ہوئے فرماتاہے :
وہی دن جس دن کوئی شخص کسی دوسر کے حق ميں کوئی کام انجام نہيں دے سکے گا اور اس دن تمام امور خدا سے ” 

  يوم التملک نفس لنفس شيئا و االمر يومئذ  )“ ( مختص ہيں 
اسی کے نياز مند ہيں ليکن پھر بھی يہاں کبھی  کام تو اس جہان ميں بھی سب اسی کے دست قدرت ميں ہيں اور سب لوگ

کبھی بہرحال مجازی مالک و حاکم اور فرماں روا موجود ہيں جن ميں سطحی نگاه رکھنے والے افراد مستقل مبدا۔ قدرت 
بہ خيال کرتے ہيں ليکن اس دن يہ مجازی مالکيت و حاکيميت بھی ختم ہو جائے گی اور خدا کی حاکميت ِ مطلقہ ہر زمانہ کی

  نسبت زياده واضح ہوگی ۔ 
ٓاج کے د ن حکومت کس کے لئے ہے” يہ چيز قرٓان کی دوسری ٓايتوں ميں بھی ٓائی ہے ( لمن الملک اليوم  الواحد القھار) ۔ 

  ۔ )١۶۔ ( مومن ۔“غالب و يکتا خدا کے لئے ہے 
لفرض اس ميں قوت ہو تی بھی تب بھی اصولی طور پر اس دن ہر شخص اس قدر اپنے ٓاپ ميں گرفتا ر ہو گا کہ اگر با

  دوسروں کی طرف متوجہ نہيں ہوتا ۔ ( لکل امریء منھم يومئذ شٔان يغنيہ)۔ 
  ۔ )٣٧اس دن ان ميں سے ہر ايک اس طرح مبتال ہو گا جو ا س کے لئے کافی ہوگا ۔ ( عبس ۔ 

  ايک حديث ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے مروی ہے :
  اليوم کلمہ هللا اذاکان يوم القيامة بادت الحکام فلم يبق حاکم اال هللا )( ان االمر يومئذ و 

اور ٓاج اس دن تمام کام هللا کے اختيار ميں ہيں ليکن جب قيامت کا دن ہوگا تو تمام حاکم تباه و بر باد ہو جائيں گے اور خدا ” 
  ١کی حکومت کے عالوه کوئی حکومت باقی نہيں رہے گی ۔ 

امنے ٓاتاہے کہ کيا يہ تعبيرانبياء ، اولياء اور فرشتوں کی شفاعت کے سلسلہ سے متصادم نہيں ہے ۔ اس يہاں ايک سوال س
سوال کا جواب ان مباحث سے جو ہم مسئلہ شفاعت کے سلسلہ ميں تحرير کرچکے ہيں واضح ہو جاتاہے اور وه يہ کہ قرٓان 

اور اجازت سے ہو گی اور روز جزا کے شفيع اس کے  مجيد متعدد ٓايات ميں تصريح کرچکا ہے کہ شفاعت خدا کے اذن
  رضا کے بغير کسی کی شفاعت نہيں کريں گے ۔ 

  ۔ )٢٨( وال يشفعون اال لمن ارتضٰی ) ( انبياء ۔ 
خدا وند ا ! اس ہولناک دن کے بارے ميں سب کی نظريں تيری طرف لگی ہوئی ہيں ۔ ہم ابھی سے تيری طرف نظريں لگائے 

  ہوئے ہيں ۔ 
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  گارا! ہميں اس جہان ميں اور اس جہان ميں اپنے بے پاياں لطف و کرم سے محروم نہ کيجو ۔ پرورد
ببار الٰہا ! ہرحالت ميں حاکم مطلق تو ہے ہميں وادی شرک ميں محشور ہونے سے بچا لے اور دوسروں کی پناه لينے سے 

  محفوظ رکھ ۔ 
  

  ٓامين يا رب العالمين 
  سورٔه انفطار کا اختتام 

________________________________  

 ۔۴۵٠، ص١٠۔ مجمع البيان ، جلد 1
 

 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سوره مطففين▲
  ٓايتيں ہيں  ٣۶يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا اس ميں 

  سوره مطففين کے مضامين کا دائره ▲
يہ سوره مکہ ميں نازل ہو ايامدينہ ميں اس بارے مين مفسرين کے درميان اختالف ہے ۔ شان نزول بتاتی ہے کہ اس سوره کی

  ابتدائی آيات جن کا موضوع کم تولنا ہے ، ان لوگوں سے متعلق ہےں جو مدينہ ميں اس قبيح کام ميں مشغول تھے ۔ 
کے ساتھ زياده مشابہت رکھتا ہے جس ميں مختصر اور پر جالل ٓايا ت ميں ليکن دوسری ٓايا ت کا لب و لہجہ مکی سورتوں 

پر وردگا رعالم قيامت اور حوادث قيامت کی خبر ديتا ہے خصوصاً اس سوره کی ٓايات جو مسلمانونکا مذاق اڑانے کے بارے
  ميں کفا ر کو موضوع بناتی ہيں ۔ 

ہيں ۔ وہاں مومنين اقليت ميں تھے اور کافروں کی قطعی اکثريت تھی  يہ ٓايتيں مکہ کے ماحول کے ساتھ زياده مناسبت رکھتی
۔ شايد يہی وجہ ہے کہ بعض مفسرين سوره کے ايک حصہ کو مکی اور دوسرے حصہ کو مدنی سمجھتے ہيں ليکن 

مجموعی طور پر يہ سوره مکی سورتوں سے زياده مشابہت رکھتی ہے ، بہر حال اس سور کے مباحث پانچ محورونکے 
  د گھومتے ہيں ۔ گر
  ۔ کم تولنے والوں کے بارے ميں شديد تنبيہ و تہديد۔ ١
  ۔ اس مفہوم کی طرف اشاره کہ بڑے بڑے گناہوں کا سر چشمہ قيامت کے بارے ميں پختہ يقين نہ ہونا ہے ۔ ٢
  ۔ اس عظيم دن فجار کی سر نوشت کا ايک حصہ۔ ٣
  ر نعمتوں کا ايک حصہ ۔ ۔ جنت ميں نيکوکاروں کو ملنے والی عظيم اور روح پرو۴
  ۔ کفار کا مومنين سے جاہالنہ مذاق اور اس کے بر عکس قيامت کے ہونے کا بيان ۔ ۵

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت ▲
  ايک حديث ميں پيغمبر اسالم سے منقول ہے ( من قراء سورة المطففين سقاه هللا من الرحيق المختوم يوم القيامة)۔ 

  ١ھے خدا اسے خالص شراب سے جو کسی کو مسير نہيں ہوتی قيامت ميں سيراب کرے گا ۔ جو شخص سورٔه مطففين پڑ
  ايک دوسری حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے منقول ہے :

  اعطاه اال من يوم القيامة من النار و لم تره ولم يرھا “ ويل للمطففين ” من قرٔا فی الفرائضہ
وره مطففين پڑھے ،خدا قيامت ميں اسے عذاب جہنم سے محفوظ رکھے گا نہ جہنم جو شخص اپنی فريضہ نماز وں ميں س

  2کی ٓاگ اسے ديکھے گی ، اور نہ وه جہنم کی ٓاگ کو ديکھے گا ۔ 
  يہ سب ثواب فضيلت اور بر کت اس شخص کے لئے ہے جو اس کے پڑھنے کو عمل کی تمہيد اور مقدمہ قرار دے ۔ 
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  ببسم هللا الرحمن الرحيم 

  يل للمطففين ۔ و١
  ۔ الذين اذا اکتالوا علی النّاس يستوفون ۔٢
  ۔ و اذا کالوھم او وَّ زنوھم يخسرون ۔٣
  ۔ ٔاَالَ يظنُّ اُوٰلٓئَِک انّھم مبعوثوَن۔۴
  ۔ لِيوٍم عظيٍم ۔۵
  ۔ يوم يقوم النّٓس لرب العالميَن۔۶

  
  ترجمہ 

  ۔ وائے ہے کم تولنے والوں پر ۔ ١
  ا حق پورا ليتے ہيں ۔ ۔ وه جب خود ليتے ہيں تو اپن٢
  ۔ ليکن جب چاہتے ہيں کہ دوسروں کے لئے توليں تو کم تولتے ہيں ۔ ٣
  ۔ کياوه باور نہيں کرتے کہ وه اٹھائيں جائيں گے ۔ ۴
  ۔ عظيم دن ۔ ۵
  ۔ جس روز لوگ رب العالمين کی بار گاه ميں کھڑے ہو ں گے ۔۶

  
  شان نزول 

ہ ميں داخل ہوئے تو بہت سے لوگ کم تولنے کے مرض ميں مبتال تھے تو خدابن عباس کہتے ہيں جس وقت پيغمبراکرم مدين
  ا نے ان ٓايتوں کو نازل کيا اور انہوں نے قبول کيااور کم تولنا ختم کرديا ۔ 

دوسری حديث ميں ٓاياہے کہ بہت سے اہل مدينہ تاجر تھے اور کم تولنے کے عادی تھے او روه بہت سے حرام کام کرتے 
  ورت ميں يہ ٓايات نازل ہوئيں ۔ پيغمبر اسالم نے يہ ٓايتيں اہل مدينہ کو سنائيں اس کے بعد ٓاپ نے فرمايا تھے توايسی ص

اے خدا کے رسول کونسی پانچ چيزيں ”( خمس بخمس ) پانچ چيزيں پانچ چيزوں کے مقابلہ ميں ہيں ،۔ انہوں نے عرض کيا 
  :تو ٓاپ نے فرمايا “ پانچ چيزوں کے مقابلہ ميں ہيں ۔

 ( ما نقض قوم العھد اال سلط هللا عليہم عدوھم و ما حکموا بغير ما انزل هللا ااّل فشافيھم الفقر ما ظھرت فيھم الفاحشةاالَّ فشافيھم
  الموت وال طففوا الکيل االَّ منعوا النبات و اخذ وا بالسنين و المنعوا الزکاة االَّ حبس عنھم المطر)

يہ کہ خدا نے اس کے دشمنوں کو اس پر مسلط کر ديا اور کسی جميعت نے حکم خدا  کسی قوم نے عہد شکنی نہيں کی مگر
کے خالف حکم نہيں ديا مگر يہ کہ ان ميں فقر و فاقہ زياده ہوگيا ۔ کسی ملت کے درميان فحاشی اور برائياں ظاہر نہيں ہوئيں 

گريہ کہ ان کی زراعت ختم ہو گئی اور قحط سالی مگر يہ کہ موت کا وقوع ان ميں زياده ہوگيا ۔ کسی قوم نے کم نہيں توال م
  3نے انہيں گھير ليا اور کسی قوم نے زکاة نہيں روکی مگر يہ کہ بارش سے محروم ہو گئے۔ 

مرحوم طبرسی نے مجمع البيان ميں ان ٓايتوں کی شان ِ نزول کے سلسلہ ميں نقل کيا ہے کہ مدينہ ميں ايک شخص تھا جس 
کے پاس دو چھوٹے بڑے پيمانے تھے ۔ خريد تے وقت بڑا پيمانہ استعمال کرکے فائده اٹھا تا اور کا نام ابو جہنہ تھا جس 

  بيچتے وقت چھوٹے پيمانے سے ديتا ۔ ( تويہ سوره نازل ہوا اور اسے خبر دار کيا)۔
________________________________  

  ۔ ۴۵١، ص ١٠مجمع البيان ، جلد  -1
  ،۵ز نور الثقلين جلد ثواب االعمال ،مطابق نقل ا-2
  ۔ ٨٨، ص ٣١تفسير فخر رازی ، جلد  -3

  

  کم تولنے والوں پر وائے ہے ▲

وائے ہے کم تولنے والوں :” ان ٓايات ميں ہر چيز سے پہلے کم تولنے والوں کو شديد عذاب کا مستحق ٹھہرا کر فرماتا ہے 
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ستمگر اور گندے لوگوں کے خالف اعالن جنگ ہے جو  ويل للمطففين )۔ يہ حقيقت ميں خدا کی جانب سے ان ظالم ،“ ( پر 
  بز دلوں کی طرح لوگوں کا حق پامال کرتے ہيں ۔ 

سے ليا گيا ہے جوکسی چيز کے کناروں کے معنی ميں ہے اور يہ “ طف” کے ماده سے اصل ميں “ تطفيف” ۔ “ مطففين ” 
  ات کے کنارے پر واقع ہے ۔ جو سر زمين کربال کو وادِی طف کہتے ہيں اس کی وجہ يہ ہے کہ وه فر

  اس کے بعد ہرکم چيز پر طفيف کا اطالق ہوتاہے ۔ اسی طرح وه پيمانہ جولبريز نہ ہو ، وہاں بھی يہی لفظ بوال جاتا ہے ۔
  اس کے بعد يہ لفظ کم تولنے کےلئے استعمال ہوا ہے خواه وه کسی شکل و صورت کا ہو ۔ 

ردناک عذاب يا جہنم کی سخت جالنے والی وادی کے معنوں ميں ہے عام طور پر يہاں شر، و غم اندوه ، ہالکت يا د“ ويل ” 
يہ لفظ نفرين کرنے اور کسی چيز کی قباحت کو بيان کرنے کے لئے استعمال ہوتاہے ، يا يہ کہ ايک مختصر سی تعبير ہے 

  جو بہت سے مفاہيم کو چاہتی ہے ۔ 
عليہ السالم سے منقول ہے کہ خد انے لفظ ويل قرٓان ميں کسی شخص قابل توجہ يہ ہے کہ ايک روايت ميں امام جعفر صادق 

  کے لئے استعمال نہيں کيا مگر يہ کہ اس کو کافر کہا ہے ( فويل للذين کفروا من مشھد يوم عظيم)
  )٣٧مريم ۔ (  ١“وائے ہے کافروں پر عظيم دن کے مشاہده سے ”

تی ہے ۔ اس کے بعدمطففين يعنی کم تولنے والوں کے کام کی اس روايت سے معلوم ہوتاہے کہ کم تولنے سے کفر کی بو آ 
“ ( وه ايسے لوگ ہيں جو اپنے لئے تولتے ہيں تو اپنا حق مکمل طور پر وصول کرتے ہيں :” تشريح کرتے ہوئے فرماتاہے 

   ٢و الذين اذااکتالوا علی الناس يستوفون )۔ 
  ولتے ہيں ( و اذاکالوھم او وزنوھم يخسرون)۔ليکن جب وه چاہتے ہيں کہ دوسروں کے لئے توليں تو کم ت

مفسرين کی ايک جماعت نے مندرجہ باال ٓايات سے اس طرح استفاده کيا ہے کہ مطفف سے مراده وه شخص ہے جو خريدتے
  وقت اپناحق زياده ليتاہے اور بيچتے وقت مقابل کو اس کے حق سے کم ديتاہے ۔ 

  ان پر ويل رکھی ہے ۔  اسی لئے خدا نے دونوں پہلؤوں کے پيش نظر
کا مفہوم يہ ہے کہ اپنا حق مکمل طو رپر وصول کرتے ہيں اور “ يستوفون ” ليکن يہ ايک اشاره ہے اور غلط ہے کيونکہ 

ايسا پہلو جس ميں اپنے حق سے زياده لينے کی بات ہو اس عبارت ميں موجود نہيں ہے اور يہ جو ہم ديکھ رہے ہيں کہ خد 
ے ان دو حالتوں کے ايک دوسرے سے تقابل کی شکل ميں ہے کہ خريد تے وقت پورا پورا حق ليتے انے ان کی مذمت کی ہ

  ہيں اور بيچتے وقت کمی کرتے ہيں ۔
جب کسی سے اس کو کوئی چيز لينی ہوتی ہے تو ” يہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم کسی کی مذمت ميں کہتے ہيں 

۔ حاالنکہ “) ليتا ہے ليکن کسی کو کچھ دينا ہو تو مہينوں تاخير کرتا ہے  وعده کے مطابق (جو وقت مقرر ہو عين اسی وقت
اپنی طلب کا وعده کے مطابق لينا کوئی بری با ت نہيں ہے ، ليکن ان دونوں کے تقابل کا جائزه لينے کے نتيجے ميں بری 

  بات ہے ۔ 
ہے ليکن دينے کے معاملہ ميں گفتگو کيل و  قابل توجہ با ت يہ ہے کہ حق لينے کے معاملہ ميں گفتگو کيل کے بارے ميں

  وزن دونوں کے حوالے سے ہے ۔ تعبير کا يہ فرق ہوسکتا ہے کہ ، ذيل کی دو وجوه ميں سے کسی ايک کی بناپر ہو :۔ 
پہلی وجہ يہ کہ خريد ار عام طور پر پہلے زمانے ميں کيل سے استفاده کرتے تھے اس لئے کہ بڑی ترازو جو زياده وزن 

  ے اس زمانے ميں موجود ليکن بڑے پيمانہ ٓاسانی سے مل سکتے تھے ۔تول سک
کے بارے ميں بھی علماء نے کہا کہ يہ لفظ اصل ميں ايک بڑے پيمانہ کا نام ہے ) بيچتے وقت وه تھوک کا کا روبار “ کر(”

  کيل سے کرتے تھے اور وزن کے ذريعہ خورده فروشی کرتے تھے ۔ 
نے سے زياده استفاده مناسب ہے کيونکہ اس ميندھوکہ کا امکان بہت کم ہے ، ليکن کم دوسرے يہ حق لينے کے وقت پيما

  تولنے کے لئے وزن کا ذريعہ زياده مفيد ہوتا ہے اس لئے کہ اس ميں دھوکہ دينے کا امکان زياده ہوتا ہے ۔ 
تولنے کی بات کرتی ہيں ليکن يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ مندرجہ باالٓايات اگرچہ صرف کيل و وزن کے حوالے سے کم 

اس ميں شک نہيں کہ ٓايت کا مفہوم وسيع ہے اور اس کا اطالق کم تولنے کے سلسلہ ميں ان چيزوں پر بھی ہے جن کا لين 
دين گن کرہوتاہے ۔ بلکہ يہ بھی بعيد نہيں کہ ٓايت اپنے مفہوم کی گہرائی کے اعتبار سے موعوده خد مت مينکمی کرنے 

  ميں سميٹ لے ۔  کوبھی اپنے دامن
مثال کے طور پر کوئی کاريگر يامزدور اپنا کام صحيح طو رپرمکمل نہيں کرتا تو وه بھی مطففين کا مصداق ہے يعنی کم 

  تولنے والوں کی صف مينہے ، جن کی يہ ٓايتيں سختی سے مذمت کررہی ہيں ۔ 
حدود خدا وندی سے ہر قسم کا تجاوز اور  بعض مفسرين اس ٓايت کو اور زياده وسيع معانی کا حامل سمجھتے ہيں اور

اجتماعی و اخالقی روابط ميں کمی کو بھی اس کے مفہوم ميں شامل سمجھتے ہيں ۔ اگر چہ اس ٓايت کے الفاظ سے ان معانی 
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  کا استفاده واضح نہيں ہے ، ليکن غير مناسب بھی نہيں ہے ۔ 
کہ نماز ميں ايک معقول پيمانہ ہے جو شخص اس کا کيل اس لئے مشہور صحابی رسول عبد هللا بن مسعود سے منقول ہے 

مکمل طو ر پر ادا کرے تو خدا ا س کا اجر مکمل دے گا اور جو شخص اس ميں کمی کرے تو اس کے بارے ميں وہی کچھ 
  3جاری ہوگا جو خدا نے مطففين يعنی کم تولنے والوں کے بارے ميں فرماياہے ۔ 

  کو تنبيہ يعنی استفہام ِ تو بيخی کے ذريعہ متنبہ کرتے ہوئے فرماتا ہے : اس کے بعدپروردگار عالم ايسے لوگوں
  اال يظن اوٰلئک انھم مبعوثون)۔ “( کيا وه باور نہيں کرتے کہ قبروں سے اٹھائے جائيں ” 
 وه دن جب لوگ قبروں” ليوم عظيم)۔ وه دن جس کا حساب عذاب اور اس کی ہولناکی اور سب عظيم ہيں ۔ “ ( عظيم دن ”

  ۔ ( يوم يقوم الناس لرب العالمين )۔ “سے اٹھيں گے اور رب العالمين کے باره گاه ميں حاضر ہو نگے 
يعنی وه اگر قيامت کو باور کرتے اور جانتے کہ حساب کتاب ہو نا ہے اور تمام اعمال ايک عظيم عدالت ميں محاکمہ کے 

کام کيا ہے اس کا نتيجہ وه اس عظيم دن ديکھے گا ،  لئے پيش ہونگے جس شخص نے سوئی کی نوک کے برابراچھا يا برا
کو جو ظن کے “ لظن” پھر وه کبھی اس قسم کا ظلم و ستم نہ کرتے اور لوگونکے حقوق پامال نہ کرتے ۔ بہت سے مفسرين 

کی ٓايت ماده سے ہے يہاں يقين کے معنی ميں سمجھتے ہيں ۔ اس تعبير نظير قرٓان مجيد مينموجود ہے ۔مثال ً سوره بقره 
قال الذين يظنون انھم مالقوا هللا کم من فئة قليلة غلبت فئة کثيرةً باذن هللا) جو مانتے تھے کہ خدا سے مالقات کريں گے ( ٢۴٩

انہوں نے کہاکہ چھوٹے گروه تھے جو حکم خدا سے بڑے گروه کے ”( اور وه قيامت کے دن پر بھروسہ رکھتے تھے ) 
جہ رکھيں کہ يہ ٓايت بنی اسرائيل کے ايک گروه کے بارے ميں ہے جس نے ايمان و استقامت تو“ ( مقابلہ ميں کامياب ہوئے 

  کا مختلف مراحل ميں مظاہره کيا تھا ۔ 
اس بات کی شاہد و ناطق وه حديث ہے جو امير المومنين حضرت علی عليہ السالم سے منقول ہے کہ ٓاپ نے ٓايہ ( االيظن 

کی تفسير ميں فرمايا کہ اس کا مفہوم يہ ہے کہ ( اليس يوقنون انھم مبعوثون)؟ کيا انھيں يقين  اوٰلئک انھم مبعوثون ليوم عظيم )
  4نہيں ہے کہ وه قبروں سے اٹھيں گے ؟

انہی حضرت سے منقول ہے کہ ٓاپ نے فرمايا کہ ظن کی دو قسميں ہيں ، ظن ترديد اور ظن يقين ۔ جو قرٓان ميں معاد اور 
  5وه ظن يقين ہے اور جو کچھ دنيا کے بارے ميں ٓايا ہے وه ظن ِ شک ہے ۔  قيامت کے بارے ميں ٓاياہے

ايک جماعت کی طرف سے يہ احتمال بھی پيش کيا گيا ہے کہ ظن سے يہانمراد موجوده دور کے مشہور معانی گمان کئے 
اثر کرتاہے کہ اگر  گئے ہيں جو اس طرف اشاره ہے کہ انسان کی جان او ر روح ميں قيامت کی طرف توجہ کرنا اس طرح

کوئی شخص اس کا گمان بھی کرتاہو اور اس کو ايک دن کا احتما ل بھی ہو تو وه برے کاموں سے اجتناب کرے چہ جائيکہ 
اس کا يقين رکھتا ہو۔ يہ وہی چيز ہے جو علماء کے درميان دفع غرر مظنون يا دفع ضرر محتمل کے عنوان سے مشہور ہے 

  ۔ 
ہوگا کہ يہ بے پروا ه اور بے باک گناہگار نہ صرف يہ کہ قيامت کا يقين نہيں رکھتے ، بلکہ س کا اب اس بات کا مفہوم يہ 

  گمان بھی نہيں رکھتے ،ليکن پہلی تفسير ، ان وجوه کی بناپر ، جو بيان کی گئی ہيں مقدم ہے ۔ 
ند قرائن کے ہونے کی وجہ اہم بات يہ ہے کہ لفظ ظن راغب کے مفردات کی رو سے اصل ميں اس حالت کا نام ہے جو چ

سے فکر انسانی کو حاصل ہوتی ہے اگر نشانياں قوی ہوں تو علم و يقين لے ٓاتی ہے اور اگر نشانياں کمزور ہوں تو پھر وه 
  6گمنا م کی حد سے ٓاگے نہيں بڑھتی ۔ 

ے جس ميں علم اور گمان اس بناپر مذکوره لفظ ، ا س کے برخالف جو ہمارے زمانہ ميں مشہور ہے ، وسيع ،مفہوم رکھتا ہ
  دونوں شامل ہيں اور دونوں کے لئے استعمال ہوتاہے ۔

________________________________  

  ۔۵٢٧، ص ۵۔ اصول کافی مطابق نقل نو رالثقلين ، جلد١
الناس تھی اور اصوالً ۔ يہاں علی الناس کی تعبير اس طرف اشاره ہے کہ لوگوں پر وه کوئی حق رکھتے ہيں اور تقدير اذا کالوا ما علی٢
  اس جگہ سے مربوط ہے جہاں “ کال لہ” اور“ کالہ”وہاں کہا جاتاہے جہاں کيل کا مقصد حق لينا ہوتاہے باقی رہا “ کال عليہ”
  252صقحه  10.مجمع البيان جلد 3
  ۔ ٣٨، ص  ۴۔ تفسير بر ہان ، جلد 4
  ۔ ۵٢٨، ص۵۔ نو ر الثقلين ، جلد 5
  ۔ مفردات، ماده ظن۔ 6
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  تولنا فساد فی االرض کا ايک سبب ہے  کم▲

قرٓان مجيد کی ٓايات ميں کئی مرتبہ کم تولنے کی مذمت کی گئی ۔ کبھی حضرت شعيب کے واقعہ ميں جہاں وه قوم کو خطاب 
  کرکے کہتے ہيں 

  االرض مفسدين ) ( اوفوا الکيل والتکونوا من المخسرين وزنو ا بالقسطاس المستقيم والتبخسوا الناس اشياء ھم والتعثوا فی
پيمانے کے حق کو ادا کرو اور دوسرونکو نقصان نہ پہنچأو۔وزن صحيح ترازوميں کرو اور لوگوں کے حق ميں کمی نہ ”

  ۔ )١٨٣تا  ١٨١۔ ( شعراء۔ “کرو اور زمين ميں فساد بر پا نہ کرو
انداز کرنے کو فساد فی  اس طرح وزن کرتے وقت اور چيز کو پيمانے سے ناپتے وقت تولنے کو اور انصاف کو نظر

  الرض بتا يا گيا ہے اور يہ کام اجتماعی مفاسد ميں سے ايک ہے ۔ 
ميں وزن کرتے وقت انصاف سے کام لينے کو عالم ہستی کے نظام تخليق ميں عدالت کار فرما ہے  ٧/٨سوره رحمن کی ٓايت 

  ، اس کے برابربر قرار ديا گياہے ، فرماتاہے :
خد انے آسمان کو بلند کيا اورہر چيز ميں ميزان و حساب رکھا ” الميزان االَّ تطغوا فی الميزان )  ( و السماء رفعھا و وضع

  ۔ “تاکہ تم وزن و حساب ميں طغيان و سر کشی سے کام نہ لو 
يہ اس طرف اشاره ہے کہ ناپ تول ميں عدل کی رعايت کا مسئلہ کم اہم نہيں ہے بلکہ حقيقت ميں اصل عدالت ہے اور 

  نظام ہستی پر حاکم نظم کلی ک ايک جز ہے ۔  سارے
اسی بناپر عظيم ٓائمہ اسالم نے اس مسئلہ کو بہت زياده اہميت دی ہے ، يہاں تک کہ اصبغ بن نباتہ کی مشہور روايت ميں 

  ٓاياہے وه کہتے ہيں کہ ميں نے حضرت علی عليہ السالم سے سنا کہ ٓاپ منبر پر فرمارہے تھے:
۔ اس بات کی “ الفقہ ثم المتجر ) اے گروه تجار پہلے فقہ کی تعليم حاصل کرو اس کے بعد تجارت کرو ( يامعاشر التجار ! 

  امام نے تين بار تکرار کی اور اس کالم کے ٓاخر ميں فرمايا : 
ئے اس تجارت کرنے واالفاجر ہے اور فاجر دوزخی ہے سوا” ( التاجر و الفاجر فی النار االَّ من اخذ الحق و اعطی الحق ) 

  ١۔ “کے جو صرف اپنا حق لوگوں سے لے اور لوگوں کا حق ادا کرے 
ايک اور حديث ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے منقول ہے کہ جس وقت امير المومنين علی عليہ السالم کوفہ ميں تھے تو 

ور تازيانہ ٓاپ کے کاندھے ٓاپ ہر روز صبح کے وقت کوفے کے بازاروں ميں ٓاتے اور ايک ايک بازار ميں گشت کرتے ا
  پر ہوتا ہر بازار کے وسط ميں کھڑے ہو جاتے اور بلند ٓاواز سے کہتے اے گروه تجار ! خدا سے ڈرو ۔ 

جس وقت حضرت علی عليہ السالم کی پکار کو سنتے جو کچھ تاجرونکے ہاتھوں ميں ہوتا رکھ ديتے اور پورے خلوص کے
  عد ٓاپ فرماتے :ساتھ ٓا پ کی باتوں کو سنتے ۔ اس کے ب

قدموا االستخارة وتبرکوا بالسھولة و اقتربوا من المبتاعين و تزينوا بالحلم و تناھوا عن اليمين وجانبوا الکذب وتجافوا عن الظلم و
  انصفوا المظلومين وال تقربوا الربا و اوفوا الکيل و الميزان وال تبخسوا الناس اشياء ھم و التعثوا فی االرض مفسدين )

اسے خير طلب کرو اور لوگوں کے ساتھ معاملہ ٓاسان کرکے بر کت چاہو اور خريداروں کے پاس جأو ، حلم و برد  خد” 
باری کو اپنی زينت قرار دو، قسم کھانے سے پرہيز کرو ، جھوٹ بولنے سے اجتناب کرو ، ظلم سے بچو اور مظلوموں کا 

ے اور وزن کے معاملہ ميں پورے پورے انصاف سے کام لو ، حق ظالموں سے لے کر دو ، سود کے قريب نہ جأو، پيمان
  لوگوں کی چيزوں ميں کمی نہ کرو اور زمين ميں باعث فسا د نہ بنا کرو ۔

اس طرح کہ ٓاپ کوفہ کے بازاروں ميں گردش کرتے ، اس کے بعد دار االمارة کی طرف پلٹ ٓاتے اور لوگوں کی داد خواہی 
  2لئے بيٹھ جاتے ۔ اور ان کے درميان فيصلہ کرنے کے

جو گروه کم تولے گا خدا اس کی زراعت :” اور جيسا کہ ان ٓايات کی شان نزول ميں بھی ٓايا ہے کہ پيغمبر اکرم فرماتے ہيں 
اس سے چھين لے گا اور اسے قحط سالی ميں مبتال کردے گا ، جو کچھ اوپر کہا گيا اس سے معلوم ہو تاہے کہ بعض گزشتہ 

ر ان پرعذاب نازل ہونے کے عامل يہ ہے کہ وه کم تولتے تھے ۔ ان کا يہ اقدام ان کی اقتصادی بدحالی اقوال کی بربادی او
  اور نزوِل عذاب خدا کا سبب بنا۔ 

يہاں تک اسالمی روايت ميں ٓاداب تجارت کے سلسلہ ميں ٓاياہے کہ مومنين کے لئے بہتر ہے کہ پيمانے بھر تے اور وزن 
ليتے وقت اپنا حق کچھ کم ليں ( ( ان لوگوں کے کام کے بالکل بر عکس جن کی طرف مندرجہ کرتے وقت زياده ديں او ر 

  3باال ٓايات ميں اشاره ہو اہے کہ وه اپنا حق تو پورا پورا وصول کرتے تھے ليکن دوسروں کا حق کم ديتے تھے )
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مسئلہ بعض مفسرين کے نظريہ کے مطابق  دوسرے ، جيساکہ ہم نے اوپر والی ٓايت کی تفسير ميں اشاره کيا ہے کم تولنے کا
وسيع معا نی کا حامل ہے ، جو ہر قسم کے اجتماعی و انفرادی اور خدا سے تعلق رکھنے والی ذمہ داريوں کے انجام دينے 

  کے سلسلہ ميں کمی ہو سکتی ہے ، اس کو بھی اپنے دامن ميں لئے ہوئے ہے ۔
  
ر لفی سّجيٍن ۔ ٧   ۔ کاّل ٓ اِنَّ کٰتب الفّجٓ
يٌن۔٨   ۔ وماَ ادٰرک ما سجِّ
  ۔ کٰتٌب مرقوٌم۔٩
بيَن۔١٠   ۔ويٌل يَّوَمئٍِذ للُمکذِّ
  

  ترجمہ 
  ۔ اس طرح نہيں ہے ( جيساکہ وه قيامت کے بارے ميں خيال کرتے ہيں ) يقينافاجروں کا نامہ اعمال سّجين ميں ہے ۔٧
  ۔ تو کياجانے سّجين کياہے ؟٨
  ۔ رقم زده نامہ اور سرنوشت ہے۔ ٩
  ے ہے اس دن تکذيب کرنے والوں پر۔۔ وائ١٠

________________________________  

  ۔١، باب ٓاداب التجارة حديث ۵۔ کافی ، جلد١
  تھوڑے سے اختصار کے ساتھ )(  ٣۔ کافی، باب ٓاداب التجارة حديث 2
  سے رجوع فرمائيے۔  ٢٩٠، ص  ٧، ابواب التجارة باب  ١٢۔وسائل الشيعہ ، جلد 3

  

  سجين کياہے ؟تو کيا جانے ▲

اس بحث کے بعد جو گزشتہ ٓايات ميں کم تولنے والوں کے بارے ميں اور قيامت کے دن کے بارے ميں گناه اور ايمان راسخ 
نہ ہونے کے رابطہ کے سلسلہ ميں ٓائی تھی ، ان ٓايتوں ميں اس روز بد کاروں اور فاجروں کا جو حال ہو گا ، اس کے ايک 

  ، پہلے فرماتا ہے : گوشہ کی طرف اشاره کرتا ہے
اس طرح نہيں جيسا وه قيا مت کے بارے ميں خيال کرتے ہيں کہ حساب و کتاب نہينہوگا بلکہ فاجرونکا نامہ اعمال سجين ”

۔(و ما ادراک ما سجين )ايک مہر زده تحرير اور “تو کيا جانے سجين کياہے ” کاّل انَّ کتاب الفجار لفی سّجين ) ۔ “ ( مينہے 
  تاب مرقوم)۔ (ک“ نامہ ہے 

  ان ٓايات کے سلسلہ ميں دو عمده نظر ئيے ہيں :
۔ کتاب سے مراد انسان کا وہی اعمال نامہ ہے ۔ کوئی چھوٹا يا بڑا ايساکام نہيں ہے جس کا اس ميں شمار نہ کيا گيا ہو۔ تمام ١

  باتيں بے کم و کاست اس ميں درج ہيں ۔ 
  انسانوں کے نامہ ہائے اعمال جمع کئے گئے ہيں ۔  اور سجين سے مراد ايک جامع کتاب ہے جس ميں تمام

ساده اور عام تعبيروں ميں وه ايک ايسے مکمل رجسٹر کے مانند ہے جس ميں ہر ايک قرض خواه مقروض کا حساب عليحده
  اور مستقل صفحہ پر تحرير ہے ۔ 

جين نامی کتاب ميں ہيں اور تمام نيک افراد البتہ ان ٓايات اور بعد کی ٓايات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بد کارونکے اعمال س
  کے اعمال ايک دوسری کتاب ميں درج ہيں ، جس کانام عليين ہے ۔ 

سجن کے ماده سے ليا گيا ہے جس کے معنی زندان کے ہيں ۔ اس کے مختلف معانی ہيں ۔ سخت و شديد زندان ، “ سجين ” 
جگہ جہاں بد کارونکے اعمال نامے رکھے جاتے ہيں ، اور  محکم موجود، قعر جہنم ميں ايک بہت ہی ہولناک وادی ، وه

  ١جہنم کی ٓاگ ۔ 
  طريحی مجمع البحرين ميں سجن کے ماده کے بارے ميں کہتا ہے :

  و فی التفسير ھو کتاب جامع ديوان الشر دّون هللا فيہ اعمال الکفرة و الفسقة من الجن و الجنس )
و برائيوں کے ديوان کا جامع ہے جس ميں خدا نے جن و انس ميں سے کافروں تفسير ميں ٓايا ہے کہ سّجين ايک کتاب ہے ج
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اور فاسقوں کے اعمال کو مدون کيا ہے طريحی نے واضح نہينکيا کہ اس تفسير سے مراد کونسی تفسير ہے ، ٓايا معصوم 
  سے منقول ہے يا کسی غيرسے ۔

  يں جو قرائن ان معانی کی تائيد کرتے ہيں وه درج ذيل سے عبارت ہ
  ايک قرٓان مجيد ميں اس قسم کے مواقع پر کتاب کی تعبير عام طور پر نامۂِ اعمال کے معنوں ميں ہے ۔ 

وه کتاب ہے جو مہر زده اور يہ جو بعض نے ”۔ ٓاخری ٓايت جو سجين کی تفسير کی شکل ميں بيان ہوئی ہے کہتی ہے : ٢
  نا ظاہرکے بر خالف ہے ۔ ٓايات کو سجين کی تفسير کے طور پر قبول نہيں کيا ، يقي

۔ بعض نے کہا کہ سجين اور سجيل کے ايک ہی معنی ہيں اور ہم جانتے ہيں کہ سجّل ( سين اور جيم کے زير اور الم پر ٣
  2تشديد کے ساتھ ) بہت بڑی کتاب کے معنی ميں ہے ۔ 

بط ہوتے ہيں ، تاکہ حساب کے وقت ۔ قرٓان کی دوسری ٓايات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال چند کتابوں ميں منض۴
  کسی قسم کا عذر يا بہانہ کسی شخص کے لئے باقی نہ رہے ۔ 

ايک شخصی اعمال نامے ہيں جو قيامت ميں متعلقہ افراد کے ہاتھوں ميں دئے جائينگے۔ نيکو کاروں کو دائيں ہاتھ ميں اور 
  اره ہو اہے۔بدکاروں کا بائيں ہاتھ ميں ۔ ٓايات قرٓانی ميں اس کی طرف بہت اش

ميں  ٢٨دوسری کتاب وه ہے جسے امتوں کے نامہ اعمال کا نام ديا جاسکتا ہے ، جس کی طرف وه سورٔه جاثيہ کی ٓايت 
  قيام کے دن ہر امت کو اس کے نامٔہ اعمال کی طرف پکارا جائے گا ۔ ” اشاره ہو اہے ۔ (کل امة تدعی الٰی کتابھا) 
م نيکو کاروں اوربد کاروں کا نامٔہ اعمال ہے جس کا زير بحث ٓايات اور ٓانے والی تيسری اعمال نامہ عمومی ہے ۔ وه تما

  ٓايات ميں سجين اور عليين کے نام سے ذکر کيا گيا ہے ۔ 
خالصہ يہ کے اس تفسير کے مطابق سجين وہی ديوان کل ہے جس ميں تمام بد کاروں کے نامہ اعمال جمع ہوں گے ۔ اس کو 

ہ اس ديوان کے مشتمالت ان کے جہنم ميں زندانی اور مقيد ہونے کا سبب ہونگے نيکو کاروں کی سجين اس لئے کہا گيا ک
  کتاب کے بر عکس جو اعلٰی عليين ِ بہشت مينہے ۔ 

دوسری تفسير يہ ہے کہ سجين اسی مشہور و معروف معنی ، يعنی دوزخ کے لئے استعمال ہو اہے جو تمام بد کاروں کے 
  يا دوزخ ميں ايک سخت جگہ ہے ۔  لئے بہت بڑا زندان ہے ،

” اور کتاب فجار سے مراده وہی سر نوشت ہے ، جو ان کے لئے تحرير ہوئی ہے اس بناپر اس ٓايت ميں معنی يہ ہو ں گے 
  ۔ “مقرر و مسلم سرنوشت بد کاروں کی جہنم ميں ہے 

، بعد اس کے فرماتاہے :٢۴سورٔه نساء کی ٓايت اور لفظ کتاب کے استعمال قرٓان ميں اسی معنی ميں بہت مقامات پرہيں ۔ مثالً 
  مزيد کہتاہے :“ شوہر دار عورتيں تم پر حرام ہيں ” 

  ۔ “( کتاب هللا عليکم )يہ حکم ( اور اس سے پہلے کے احکام ) ايسے ہيں جو خدا نے تمہارے لئے مقرر کر ديئے ہيں 
  ميں ہم پڑھتے ہيں : ٧۵اور سورٔه انفال کی ٓايت 

  رحام بعضھم اولٰی ببعض فی کتاب هللا ) (و اولو ا اال
رشتہ دار ايک دوسرے کی بہ نسبت ان احکام ميں ، جو خدا کے لئے مقرر کئے ہيں ،( دوسروں سے ) زياده سزا واراور ” 

  ۔“حقدار ہيں 
بيان ہو اہے ، وه مطلب جو اس ٓايت کی تائيد کرتا ہے ، يہ کہ سجين اپنے اسی معنی ميں ہيں جو اخبارو ٓاثار اسالمی ميں 

  يعنی اس کی تفسير جہنم کی گئی ہے ۔ 
کے معنی يہ ہيں کہ جو کچھ ان کے لئے عذاب مقرر کيا “ اّن اکتاب الفجار لفی سجين ” تفسير علی ابن ابراہيم ميں ٓاياہے کہ 

  گيا ہے وه سجين ( دوزخ ) ميں ہے ۔ 
لسجين االرض السابعة و عليون السماء السابعة )سجين ايک حديث امام محمد باقر عليہ السالم سے بھی منقول ہے کہ ( ا

   3ساتويں زمين اور عليين ساتواں ٓاسمان ہے ( سب سے نچلی اور سب سے اوپر والی جگہ کی طرف اشاره ہے ۔ 
متعدد روايا ت سے بھی معلوم ہوتاہے کہ وه اعمال جو قرب خدا کے الئق نہيں ہيں ساقط ہو جائيں گے اور سجين ميں قرار 

  ائيں گے، جيسا کہ ايک حديث ميں پيغمبر اسالم سے منقول ہے :پ
  ان الملک ليصعد بعمل العبد مبتھجاً فاذا صعد بحسناتہ يقول هللا عز وجل اجعلوھا فی سجين انہ ليس ايای ارادفيھا ۔
فرماتا ہے اسے  کبھی ايسا ہوتاہے کہ فرشتہ بنده کے عمل کو خوشی خوشی ٓاسمان کی طرف لے جاتاہے تو خدا وند عزوجل

  سجين ميں قرار دو ، اس لئے کہ اس کا مقصد ميری رضا نہيں تھا ۔ 
ان تمام روايات کا يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ سجين جہنم ميں ايک بہت ہی پست جگہ ہے جس ميں بد کاروں کے اعمال يا نامٔہ 
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  اعمال رکھے جائيں گے ۔ 
ان”رہينگے ۔ اس تفسير کے مطابق ( کتاب مرقوم ) کا جملہ تاکيد ہے  يا ان کی سر نوشت يہ ہے کہ وه اس زندان ميں گرفتار

کے جملے کی ( نہ يہ کہ سجين کی تفسير ہے ) يعنی يہ ان کے لئے لکھی ہوئی حتمی اور قطعی “ کتا ب الفجار لفی سجين 
  سزا ہے ۔ 

يا تحريريں ابہام سے خالی ہوتی  رقم ( بر وزن زخم ) واضح خط ( تحرير) کے معنی ميں ہے اور چونکہ خطوط“ مرقوم ” 
ہيں لٰہذا ممکن ہے کہ يہ تعبير ابہام سے پاک ہونے کی طرف اشاره ہو ، وه چيز جو نہ کبھی محو ہوتی ہے نہ فراموش ہوگی 

  ۔ 
يہ دونوں تفسيريں بھی صحيح ہو سکتی ہيں اس لئے کے پہلی تفسير ميں سجين بد کاروں کے کل اعمال کے ديوان کے معنی

ے اور دوسری تفيسر ميں دوزخ کی گہرائی اور گڑھے کے معنوں ميں ہے اور يہ ظاہر ہے کہ يہ دونوں ايک دوسرےميں ہ
  کی علت و معلول ہيں ۔ 

يعنی جس وقت انسان کا نامۂ  اعمال بد کارونکے کل اعمال کا ديوان قرار ديا گيا تويہی سبب بنے گا کہ اسے پست ترين مقام 
  کھينچ کر لے جائيں گے ۔  يعنی دوزخ کے گڑھے ميں

ٓاخری اور زير بحث ٓايت ميں ايک دل ہالدينے والے جملے سے منکرين معاد قيامت کی منحوس عاقبت کی طرف اشاره 
  کرتے ہوئے فرماتا ہے :

  ويل يومئذ للمکذبين ) ۔ “ ( وائے ہے اس دن تکذيب کرنے والوں پر ”
  ہ ہے ، جن ميں سے ايک کم تولنا ہے ۔ وه تکذيب جو انواع و اقسام کے گناہوں کا سر چشم

  پہلی ٓايت ميں فرماتاہے :
( ويل للمطففين ) اور يہاں فرماتاہے : ( ويل يومئذ للمکذبين )، وه تعبير جو مختصر ہونے کے باوجود انواع اقسام کے درد 

  ناک عذابوں اور ہولناک مصائب کی طرف اشاره کرتی ہے ۔ 
گفتگو کم تولنے والوں کے بارے ميں ہے اس کے بعد بد کاروں کی بات ہے ، اور ٓاخری ٓايت قابل توجہ يہ کہ پہلی ٓايت ميں 

مينمنکرين قيامت کا ذکر ہے اور اچھی طرح بتاتا ہے کہ اس اعتقاد اور ان اعمال کے درميان قريبی رابطہ ہے جو ٓانے والی 
  ٓايات ميں زياده واضح طور پر منعکس ہواہے ۔ 

  
  بيوم الدين ۔ ۔ الذين يکذِّبون١١
  ۔ ومايکذِّب بہ االَّ کلُّ ُمعتٍد واثيٍم۔١٢
  ۔ اذا تتلٰی عليہ ٰاياتنا قال اساطير االوليَن۔١٣
  ۔ کاّل بل ران علٰی قلوبھم ماکانوا يکسبون۔١۴
  ۔ کاّل ٓ انّھم عن ربھم يومئٍِذ لَمحجوبوَن۔١۵
  ۔ ثم انّھم لصالوا الجحيم ۔١۶
  ذِّبوَن۔۔ ثم يقال ٰھذا الذی کنتم بہ تُک١٧
  

  ترجمہ 
  ۔ وہی جو قيامت کے دن کا انکار کرتے ہيں ۔ ١١
  ۔ صرف وہی لوگ اس کا انکار کرتے ہيں جوگناہگار اورتجاوز کرنے والے ہيں ۔ ١٢
  ۔ وہی شخص کہ جب اسے ہماری ٓايات سنائی جاتی ہيں تو کہتاہے کہ يہ گذشتہ لوگوں کے افسانے ہيں ۔ ١٣
  ال کرتے ہيں بلکہ ان کے اعمال ان کے دلوں پر زنگ کی طرح ہيں ۔ ۔ اس طرح نہيں جيساکہ وه خي١۴
  ۔ ايسانہيں جيساوه خيال کرتے ہيں بلکہ وه اس دن اپنے پروردگار سے محجوب ہوں گے ۔ ١۵
  ۔ اس کے بعد وه يقينا جہنم ميں وارد ہوں گے۔ ١۶
  -۔ پھر ان سے کہا جائے گا يہ وہی چيز ہے جس کی تم تکذيب کرتے تھے ١٧
________________________________  

  ۔ لسان العرب ، ماده سجن ۔ ١
  اور مجمع البحرين ماده سجّل ۔ ٧٠، ص  ٣٠۔ روح المعانی جلد 2
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  ۔ ١۵حديث  ۵٣٠، ص ۵۔ نو ر الثقلين ، جلد 3

  

  گناه دلوں کا زنگ ہے▲

گزشتہ ٓايات کی ٓاخری ٓايت مکذبين اور جھٹالنے والوں کی منحوس سر نوشت کی طرف واضح اشاره تھا۔ زير بحث ٓايات 
سے پہلے ان افراد کا تعارف کراتی ہيں اور کہتی ہيں وه ايسے لو گ ہيں کو روز جز ا کا انکار کرتے ہيں ( الذين يکذبون 

  :بيوم الدين )۔ اور اس کے بعد مزيد کہتاہے 
ومايکذب بہ االکل معتد اثيم )۔ يعنی “ ( صرف وه لوگ جو روز جزا کی تکذيب کرتے ہيں جو متجاوز اور گناہگار ہيں ” 

انکار قيامت کا اصلی سبب منطق، استدالل اور تفکر نہيں ہے ، بلکہ جو افراد چاہتے ہيں کہ زيادتياں کرتے رہيں اور گناه 
ہيں ۔ ( توجہ فرمائيں کہ اثيم صفت مشبہ ہے جو استمرار اور گناه کو رکھنے پر  کرتے رہيں وه قيامت کا انکار کر ديتے

  داللت کرتی ہے )۔ 
وه چاہتے ہيں کہ کسی قسم کے احساس ذمہ داری کے بغير اپنے گمان کے مطابق انتہائی ٓازادی کے ساتھ اور ہر قسم کے 

  جار ی رکھيں اور کسی قانون کو قانون نہ سمجھيں ۔ دبأو اور ذہنی پريشانی کے بغير اپنی برائيوں اور قباحتونکو 
بلکہ انسان چاہتا ” يہ چيز اس چيز کے مانند ہے جو سوره قيامت کی ٓايت پانچ ميں ٓائی ہے ( بل يريد االنسان ليفجر امامہ ) 

  کرتاہے ۔  ، اس لئے وه قيامت کی تکذيب“ہے کہ اپنی آئنده عمر ميں مسلسل فسق و فجور کی راه اختيار کئے رہے 
  بعد والی ٓايات ميں قيامت کا انکار کرنے والوں کی تيسری صفت کی طرف اشاره کرتے ہوئے مزيد فرماتاہے :

يہ گزشتہ لوگوں کے بے بنياد مطالب اور افسانے ہيں :’ جب ہماری ٓايتيں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہيں تو وه کہتے ہيں ” 
  ۔ “

  ر االولين )۔ ( اذا تتلٰی عليہ آياتنا قال اساطي
يہ لوگ عالوه اس کے کہ تجاوز کرنے والے ( متعدد) اور گناه گار ہيں ، ٓايات الٰہی کا مذاق اڑاتے ہيں ، انہيں کہانياں اور 

  ١موہوم قصے بتاتے ہيں ، ايسے قصے کو انسان کے نادانی کے زمانے کی ياد گار ہيں ۔ 
ت کی سماعت سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ، اس سے بچاليں ۔نہ اور اس بہانے سے چاہتے ہيں کہ اپنے ٓاپ کو ان آيا

صرف اس سوره ميں بلکہ قرٓان مجيد کی دوسری ٓايات ميں بھی ہم پڑھتے ہيں کہ جسارت کرنے والے مجرم دعوت ِ خدا وند
  ی سے منحرف ہونے کا يہی بہانہ کرتے تھے ۔

ے کہ مشرکين قرٓان مجيدکی ٓايتوں کے مقابلہ ميں اسی بہانہ سے کام قرٓان مجيدکی نو ٓايتوں ميں يہی مضمون واضح کيا گيا ہ
انہوننے کہا يہ قرٓان گزشتہ لوگوں کے افسانوں اور ” ليتے تھے ( قالوا اساطير االولين اکتتبھا فھی تملٰی عليہ بکرةو اصيالً) 

  ۔)۵۔ (فرقان۔“ا ہے قصے کہانيوں کا مجموعہ ہے ، جسے اس نے لکھا ہے اور صبح و شام اسے لکھا يا جات
ميں ايک سر کش جوان کی زبانی جو اپنے مہر بان اور مومن مانباپ کے مقابلہ پر کھڑا ہو جاتاہے ١٧سوره احقاف کی ٓايت 

ہم اس طرح سنتے ہيں کہ اپنے ماں باپ کی تمام نصيحتوں کا يہ کہہ کر مذاق اڑاتاہے کہ ( ماٰہذا اساطير االولين ) يہ باتيں 
  زشتہ لوگوں کی بے بنياد باتوں اور افسانوں کے عالوه اور کچھ نہيں ۔ جو کرتے ہو گ

بعض مفسرين نے کہاکہ زير بحث ٓايت نضر بن حارث بن کلده ، پيغمبر اسالم کی خالہ کے بيٹے کے بارے ميں ،جو کفر و 
  ضاللت کے سرغنوں ميں سے تھا ، نازل ہوئی ہے۔ 
رد اس سے مانع نہيں کہ دوسروں کے بارے ميں بھی صادق ٓائے ، بہرحالليکن واضح رہے کہ ٓايت کا نزول کسی خاص مو

سر کش لوگ وجدان کی تنبيہ سے نجات حاصل کرنے کے لئے اور حق پسند لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کے لئے 
  ہميشہ فضول قسم کے بہانے بناتے رہتے ہيں تاکہ خود اس طرح سکون حاصل کريں ۔ 

عام طور پر ايک ہی انداز سے با ت کرتے تھے گويا تاريخ کے طويل دور ميں ايک دوسرے تعجب کی بات يہ ہے کہ وه 
کے کان ميں کہہ جاتے تھے سحر ، کہانت جنون اور افسانہ وغيره ۔ ليکن قرٓان اس کے بعد ٓانے والی ٓايت ميں ايک مرتبہ 

  پھر ان کی سر کشی کے اصل سبب کی طرف اشاره کرتے ہوئے مزيد کہتاہے :
ا نہيں جيسا وه خيال کرتے ہيں ، بلکہ ان کے برے اعمال ان کے دل پر زنگ بن کر لگے ہوئے ہيں اور وه حقيقت کے ايس

ادراک سے محرو م ہوگئے ہيں ۔( کال بل ران علٰی قلوبھم ماکانوا يکسبون)۔ عجيب دل ہالدينے والی تعبير ہے ان کے اعمال 
جو خدا داد فطرت کی بناپر تھا سلب کرليا ہے ، اس وجہ سے حقيقت کا  نے ان کے دلوں پر زنگ لگا ديا ہے اور وه نور
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 چہره جو ٓافتاب عالمتاب کی درخشاں ہے ان کے دلوں پر ہر گز روشنی نہيں ڈالتا اور نوار وحی کا پر تو منعکس نہيں ہوتا۔ 
جو قيمتی چيزونکو لگ جاتا بروزن عين ) کے ماده سے ، جيسا کہ راغب نے کہا ہے ، وہی زنگ ہے “ ( رين ” ۔“ ران” 

ہے ۔ اور بعض دوسرے ارباب لغت کے بقول سرخ رنگ کا چھلکا ہے جو ہََوا کی رطوبت کے زير اثر لوہے اور دوسری 
اسی قسم کی چيزوں پر چپک جاتا ہے جسے فارسی ميں زنگ يا زنکار کہتے ہيں اور عام طور پر وه اسی دھا ت کے 

  ہے اور طبعی طور پر اس کی شفاعت اور درخشندگی کے ختم ہونے کی عالمت ہے ۔ پرانے اور بوسيده ہونے کی نشانی 
کبھی اس لفظ کی ايک چيز سے دوسری چيز پر غلبہ حاصل کرنے ، يا کسی چيز ميں اس طرح گرنے سے جس سے بچا نہ 

  2جا سکے ، تفسير کرتے ہيں ۔ اس لئے کہ يہ سب چيزيں ان اصلی معانی کا الزمہ ہيں ۔
رانيت کو ختم کرنے کے سلسلہ ميں گناه کے تباه کن اثرات پر ہم بحث کريں گے جسے نکات کے عنوان کے دل کی نو

  ماتحت مالحظہ کيا جاسکتا ہے۔ 
ايسا نہيں ہے جيسا وه خيال کرتے ہيں بلکہ اس دن وه اپنے پر وردگار سے محجوب ہوں :” اس سے اگلی ٓايت ميں فرماتاہے 

مئٍذ لمحجوبون) ۔ اور يہ کہ ان کی زياده درد ناک سزا ہے ۔ يہ اس باال تر اور زياده لذت بخش ۔ ( کال انھم عن ربھم يو“گے
نعمت کا بالکل تضاد ہے جو نيک لوگوں کو پروردگار عالم کی معنوی مالقات اور اس کی بار گاِه قرب ميں حضور سے 

  حاصل ہو گا ۔ 
ے سے بيان شده ہو اور يہاں مفسيرن نے کئی احتمال تجويز کئے کاّل عام طور پر اس بات کی نفی کے لئے ٓاتا ہے جو پہل

ہيں۔ پہال يہ کہ کال اس کی تاکيد ہے جو گزشتہ ٓايت ميں ٓاياہے يعنی اس طرح نہيں ہے کہ جس طرح انہوں نے قيامت کے دن
  کا افسانے اور کہانی کے طور پر تعارف کرايا ہے ۔

لوں پر لگ چکا ہے وه اتر جائے ۔ وه اس جہان ميں جمال حق کے مشاہده يا يہ کہ اس طرح نہيں کہ وه زنگ جو ان کے د
  سے محروم ہيں اور دوسرے جہان ميں بھی ۔ 

يا يہ کہ جس طرح قرٓان کی دوسری ٓايات ميں ٓاياہے کہ وه مدعی تھے کہ اگر بالفرض قيامت ہو بھی ، تب بھی وه خدا کی 
  3 انواع و اقسام کی نعمتوں سے بہره مند ہوں گے ۔

  اس طرح نہيں جس طرح وه خيال کرتے ہيں بلکہ وه شديد ترين عذابوں اور سخت ترين شکنجوں ميں گرفتار ہوں گے ۔ 
جی ہاں ! ٓاخرت انسان کے اس دنيا کے اعمال کا عکس اور عظيم تجسم ہے ۔ وه لوگ جو يہاں مشاہده حق سے ٓانکھيں بند 

لوں پر لگے ہوئے ہيں ، وہاں بھی پر وردگار سے محجوب ہونگے اور کرليتے ہيں اور ان کے اعمال زنگ بن کر ان کے د
  جما ل ِ حق کے مشاہده کی طاقت ان ميں نہيں ہو گی اور محبوب ِ حقيقی کے لقائے معنوی سے محروم رہيں گے ۔ 

گا رسے محجوب اس کے بعد وه يقينا جہنم کی ٓاگ ميں داخل ہوں گے ( ثم انھم لصالوا الجحيم )۔ يہ جہنم ميں ورود پرورد
ہونے کا نتيجہ ہے اور ايک اثر ہے جو اس سے جد انہيں ہے اور بحيثيت ِ مسلّم ديدار حق سے محروميت کی ٓاگ جہنم سے 

  بھی زياده جالنے والی ہے ۔ اور آخری ٓايت ميں فرماتا ہے :
ذا الذی کنتم بہ تکذبون ) يہ بات انثم يقال ھٰ “ ( پھر ان سے کہا جائے گا کہ يہ وہی چيز ہے جس کی تم تکذيب کرتے تھے ” 

سے بطور توبيخ ومالمت و سر زنش کہی جائے گی اور يہ اس بيوقوف اور ہٹ دھرم گروه کے لئے ايک روحانی عذاب ہے
  ۔

________________________________  

  کے لئے استعمال ہوتا ہے  کے ماده سے عام طور پر موہوم قصوں اور جھوٹی باتوں“ سطر” کی جمع “اسطوره”،“ اساطير” ۔ ١
  ۔ تفسير رازی در ذيل ٓايہ زير بحث اور المنجد ماده رين کی طرف رجوع فرمائيں ۔2
ميں ٓايا ہے ( وما ا ظن الساعة قائمة و لئن رددت الٰی ربی الجدن خيراً منھا منقلباً ) ميں بالکل باور نہيں کرتا  ٣۶۔ سوره کہف کی ٓايت 3

اگر ميں اپنے پر وردگار کی طرف لوٹوں بھی اور قيامت بھی ہو ، پھر بھی اس جگہ سے بہتر جگہ وہاں  کہ قيامت بر پر ہو گی اور
  ميں بھی ٓائی ہے) ۔  ۵٠پأوں گا ( ان معانی کی نظير سورٔه فصلت کی ٓايت 

  ۔ دل کے لئے گناه کيوں زنگ ہے١▲

و ذمہ دار ٹھہرا يا گيا ہے بلکہ قرٓان مجيد کی بہت نہ صرف اس سوره کی ٓايت ميں دل کو تاريک کرنے پر گناه کی تاثير ک
سی دوسری ٓايتوں ميں بھی ان معانی کی کئی مرتبہ تکرار کی گئی ہے اور بری صراحت کےساتھ انھيں قابل توجہ قرار ديا 

  گيا ہے ۔ ايک جگہ فرماتاہے :
۔ ( “ور سر کش کے دل پر مہر لگا ديتا ہے اسی طرح خدا ہر متکبر جبار ا” ( کذلک يطبع هللا علٰی کل قلب متکبر جبار ) 
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  ۔ ايک دوسری جگہ ہٹ دھرم اور عناد رکھنے والے گناہگا روں کے گروه کے بارے ميں فرماتا ہے :)٣۵مومن ۔ 
  ( ختم هللا علٰی قلوبھم و علٰی سمعھم و علٰی ابصار ھم غشاوة ولھم عذاب عظيم )

ان کے کانوں اور ان کی ٓانکھوں پر پر ده ڈال ديا ہے اور ان کے لئے خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگادی اور اسی طرح ” 
ميں ہم پڑھتے ہيں :( فانھا التعمی االبصار ولکن تعمی القلوب التی  ۴۶۔ اور سوره حج کی ٓايت )٧۔ ( بقره“بہت بڑا عذاب ہے 

  نابيناہوجاتے ہيں ۔  فی الصدور)ظاہری ٓانکھيں نابينانہيں ہوتيں بلکہ وه دل ہے جو سينوں ميں اندھے اور
جی ہاں! گناه اور اس کو جاری رکھنے کا بد ترين اثر دل کا تاريک ہوجانا ہے اور نوِر عالم اور حّس کا ختم ہوناہے ۔گناه 
  اعضاء و جوارح سے سرزد ہوتے ہيں ليکن دل کومتاثر کرتے ہيں اور اسے غليظ و متعفن کيچڑ ميں تبديل کرديتے ہيں۔ 

ن انسان راه اور چاه کے درميان امتياز نہيں کرسکتا اور عجيب و غريب شہادت کا شکار اور غلطيوں کا يہ وه مقام ہے جہا
مر تکب ہوتاہے جن سے ہر شخص حيران ہو جاتا ہے وه اپنے پيروں پر خود کلہاری مارتا ہے اور اپنی خوشبختی کا 

  سرمايہ بر بادکرديتاہے ۔ 
( کثرة الذنوب مفسدة للقلب) گناہوں کی فراوانی انسان کے دل کو تباه کرديتی ہے ايک حديث ميں پيغمبر اسالم سے منقول ہے

  ١۔
پيغمبر اسالم و کی ايک اورحديث ہے ( ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نکتة سوداء فان تاب و نزع و استغفر صقل قلبہ و 

  ( کاّل بل ران علٰی قلوبھم ما کانوا يکسبون) ان عاد زات حتی تعلوقلبہ فٰذلک الدين الذی ذکر هللا فی القرٓان 
جس وقت بنده گناه کرے تو اس کے دل ميں ايک سياه نکتہ پيد اہو جاتا ہے اگر توبہ کرے اور گناه سے دست بردار ہوجائے 

کہ اس اور استغفار کرے تو اس کا دل صيقل ہوجاتاہے اور اگر دوباره گناه کی طرف پلٹے تو سياہی بڑھ جاتی ہے،يہاں تک 
کے پورے دل کو گھير ليتی ہے اور يہ وہی زنگ ہے جس کی طرف اس ٓايت ( کال بل اران علٰی قلوبھم ما کانوا يکسبون ) 

  ٢ميں اشاره ہو اہے ۔ 
  ٣يہی مفہوم امام محمد باقرعليہ السالم سے بھی اصول کافی ميں مختصر سے فرق کے ساتھ منقول ہے ۔ 

سے منقول ہے کہ ( تذاکر وا و تالقوا و تحد ثوا فان الحديث جالء للقلوب ان للقلوب  نيز اسی اصولی کافی ميں رسول خدا
  لترين کما کما يرين السيف و جالئہ الحديث)

مذاکر ه کرو اور ايک دوسرے مالقات کرو اور ( دين کے پيشوأوں کی ) احاديث نقل کرو اس لئے کہ حديث دلوں کی جال کا 
  ۴و جاتے ہيں جس طرح تلوار کو زنگ لگ جاتا ہے اور قلوب کا صيقل حديث ہے ۔ سبب ہے ۔ دل بھی زنگ ٓالود ہ

اصول نفسيات کی رو سے بھی مفہوم ثابت ہو چکاہے کہ انسان کے اعمال کا ہميشہ اس کی روح پر اثر ہوتا ہے اور وه 
ے طريقہ اور فيصلہ کرنے کے اعمال روح کو ٓاہستہ ٓاہستہ اپنی صورت پر لے ٓاتے ہيں ، يہاں تک کہ انسان کے سوچنے ک

  انداز پر بھی اپنا اثر ڈالتے ہيں ۔ 
يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ انسان گناه کو جاری رکھنے کے نتيجے ميں رفتہ رفتہ روح کی تاريکی ميں ڈوبتا چال جاتاہے 

ی کو اچھائياں سمجھنے لگتاہے ۔ اور ايسی منزل پرپہنچ جاتاہے کہ اس کواپنے گناه حسنات نظر ٓاتے ہيں يعنی اپنی برائيوں ہ
وه بعض اوقات اپنے گناه پر فخر کرتا ہے ايسی منزل پر پہنچ کر اس کے لئے واپسی کا کوئی امکان نہيں رہتا ، يہ ايک 

  خطر ناک ترين حالت ہے جو ايک انسان کو پيش ٓاتی ہے ۔ 
________________________________  

  ۔٣٢۶ص  ۶۔ در المنثور،جلد١
  ۔ ٣٢۵ص  ۶لمنثور، جلد ۔ در ا٢
  ۔ ٢٢،٢٣حديث  ۵٣١ص  ۵۔ نور الثقلين ، جلد ٣
  ۔ ٢٢،٢٣حديث  ۵٣١ص  ۵۔ نور الثقلين ، جلد ۴

  

  ۔ روح و جان کے چہره پر عذاب٢▲

گر بہت سے مفسرين نے کوشش کی ہے کہ ٓايت ( کال انھم عن ربھم يومئذ لمحجو بون )مينکسی چيز کو مقدر قرار ديں اور 
گناه گار خد اکی رحمت سے محجوب ہوں گے يا اس کے احسان ، کرامت اور ثواب سے محجوب ہوں گے ، کہيں کہ يہ 

  ليکن بظاہر ٓايت کسی تقدير کی محتاج نہيں ہے ۔ 
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وه واقعاً پرور دگار سے محجوب ہوں گے جب کہ نيک اور پاک افراد قرِب خدا وندی کی منزل پر فائز ہونگے اور ديار 
  ود ِ باطنی سے بہره مند ہوں گے ۔ محبوب اور اس کے شہ

يہ بے ايمان اور گناہگار دوزخی ہيں جو اس فيض عظيم اور نعمت بے نظير سے محروم ہيں ۔ بعض پاک دل مومن اس جہان
ميں بھی اس ديدار سے فيضياب ہوتے ہيں جبکہ کور دل مجرم اس جہان ميں بھی اس فيض سے محروم ہوں گے ۔ پاک دل 

  ی ميں ہيں اور يہ بے بصير تاريک دل اس سے دور ہيں۔ ہميشہ حضور خداوند
وه اس کی مناجات سے اس قدرلذت حاصل کر تے ہيں جو کسی بيان کی محتاج نہيں ہے جبکہ يہ گناہگار اپنے گناہوں کی 

  نحوست ميں اس قدر غرق ہيں کہ ان کے لئے کو ئی راه نجات نہيں ہے ۔ 
  وئے حقيقت گزرتوانی کردتو کز سرائے طبيعت نمی روی بيرون کجا بک

  جمال يار ندارد و حجاب و پرده دلے غبار راه اشاره نشاں تا نظر توانی کرد 
توماده کے گھر سے باہرنہيں نکلتا تو پھر حقيقت کے کوچہ ميں تيرا گذر کيسے ہو سکتاہے ۔ محبوب کے جمال پرکوئی پرده

  نہيں ہے ليکن غبار ِ راه کو بھٹانا کہ تو ديکھ سکے ۔ 
مير المومنين حضرت علی عليہ السالم مشہور دعا ئے کميل ميں فرماتے ہيں : ھبنی صبرت علٰی عذابک فکيف اصبر علٰی ا

  فراقک ) بالفرض اگر ميں تيرے دردناک عذاب پر صبر کربھی لو تو تيرے فراق پر کيسے صبر کرونگا۔ 
  
  ۔ کال ان کٰتب االبرار لفی عليين ۔ ١٨
  َن ۔ ۔ و ما ادراک ماعلّيّو١٩
  ۔ کٰتب المرقوم ۔٢٠
  ۔ يشہد ه المقر بوَن ۔ ٢١
  ۔ ان االبرار لفی نعيم ۔ ٢٢
  ۔ علی االرائِک ينظرون َ۔ ٢٣
  ۔ تعرف فی وجوھھم نضرةَ النعيم ۔ ٢۴
  ۔ يُسقون من رحيق المختوٍم۔ ٢۵
  ۔ ِخٰتمہ ِمسٌک و فی ٰذلک فليتنافِس المتنافسوَن۔ ٢۶
  ۔ و مزاجہ ِمْن تسنيٍم۔ ٢٧
٢٨ ً   يشرُب بھا المقربوَن ۔  ۔ عينا
  

  ترجمہ 
  ۔ ايسا نہيں ہے جيسا وه ( قيامت کے بارے ميں ) خيال کرتے ہيں بلکہ نيک لوگوں کا نامہ اعمال عليين ميں ہے ۔ ١٨
  ۔ اور تو کيا جانے کہ عليين کيا ہے ؟١٩
  ۔ تحرير ہے لکھی ہوئی اور سر نوشت ہے قطعی ۔ ٢٠
  ۔ جس کے شاہد مقّربين ہيں ۔ ٢١
  يقينا نيک لوگ انواع و اقسام کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے ۔ ۔ ٢٢
  ۔ جنت کے خوبصورت پلنگو ناور تختوں پر تکيہ لگائے ہوئے اور جنت کی خوبصورتی کو ديکھ کر رہے ہوں گے ۔ ٢٣
  ۔ ان کے چہروں پر تو نعمت کی طراوت اور نشاط ديکھے گا ۔ ٢۴
  سے سيراب ہوں گے ۔ ۔ وه شراب زالل دست نخورده و سر بستہ ٢۵
۔ اس پر جو مہر لگائی گئی ہو گی وه مشک و کستوری سے ہو گی اور ان جنت کی نعمتوں ميں رغبت رکھنے والوں کو ٢۶

  ايک دوسرے سے سبقت لے جانی چاہئيے ۔
  ۔ يہ شراب ( طہور) تسنيم سے مخروج ہوگی ۔ ٢٧
  ۔ وہی چشمہ جس سے مقربين پئيں گے ۔ ٢٨

  انتظار ميں ہے ِعليين ابرار کے ▲
اس توصيف کے بعد جو گزشتہ ٓايات ميں فاجر لوگوں کے اعمال اور سر نوشت کے بارے ميں ٓائی ہے ان ٓايات ميں اس 

گروه کے بارے ميں گفتگو ہے جو ان کا مد مقابل ہے يعنی ابرار اور نيکو کار لو گ جن کا امتياز ، افتخار اور اعزاز 
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  نے سے دونوں کی حيثيت واضح ہوجاتی ہے ۔ پہلے فرماتاہے : فاجروں کے مقابلہ ميں مالحظہ کر
۔ “ايسا نہيں ہے جيسا وه قيامت کے بارے ميں خيال کرتے ہيں بلکہ نيک لوگوں کے نامہ ہائے اعمال عليين مينہو نگے 

  (کاّلان کتاب االبرار لفی عليين )۔
بيٹھنے والوں کے معنوں مينہے ۔ يہاں پہاڑوں کے بلند (بروزن ملی )کی جمع ہے بلند جگہ اور اس پر “ علی ’ ’ ۔“عليين ” 

ترين حصوں پر رہنے والوں پر بھی اس کا اطالق ہوتا ہے ، يہاں مفسرين کی ايک جماعت نے ٓاسمان کی افضل ترين جگہ يا
اکيد جنت کی بہترين جگہ کے معنی ميں اس کی تفسير کی ہے اور بعض نے کہا کہ اس کا ذکع جمع کے ساتھ جو ہے وه ت

  کے لئے اور علوفی علو بلندی در بلندی کے معنوں ميں ہے ۔
  بہرحال وه تفسيريں جو گزشتہ ٓايا ت مينہم سجين کے بارے ميں کرچکے ہيں ان ہی سے مشابہ تفسيريں ہيں ۔ 
امہ اعمال ايک پہلی يہ کہ کتاب االبرار سے مراد نيک ، پاک اور مومنين کانامہ اعمال ہے اور مقصود کالم يہ ہے کہ ان کا ن

ايسے ديوان کل ميں موجود ہے جو تمام مومنين اعمال کو بيان کرتا ہے ۔ وه ديوان بہت ہی بلند منزلت رکھتاہے يا يہ کہ ان 
 نامہ اعمال بلندترين مکان ی اجنت کے فراز پر ہے ۔ اور يہ بس معانی بتاتے ہيں کہ خود ان کامقام بہت ہی بلند و باال ہے ۔ 

 ١ہمينملتاہے کہ پيغمبر اکرم نے فرمايا کہ عليين سے مراد ساتواں ٓاسمان اور عرِش خدا کا نچال حصہ ہے ۔ ايک حديث ميں 
اور يہ نقطہ فجا ر کا عين نقطہ مقابل ہے جو دوزخ کے طبقوں ميں پست ترين جگہ قرار پائی ہے ۔ دوسری تفسير يہ ہے کہ 

  کو بہشت کے اعلٰی درجوں ميں مقرر کئے ہوئے ہيں ۔ کتاب سے مراد سرنوشت اور حکم قطعی ہے جو نيک لوگوں
ان دونوں تفسيروں مينکوئی تضاد نہيں ہے کہ ان کا نامہ اعمال ايک ديوان کل ميں بر قرار ہے اور اس ديوان کا مجموعہ 

  وں ۔ ٓاسمانوں کی بلندی پرہے اور فرماِن اٰلہی بھی يہی قرارپايا ہے کہ وه خود جنت کے بلند ترين مقامات ميں ہ
وما ادراک “ ( تو کيا جانے کہ عليين کيا ہے ” اس کے بعد عليين کی اہميت و عظمت کو بيان کرنے کے لئے مزيد کہتاہے : 

ما عليين)يہ اس طرف اشاره ہے کہ وه ايسا مقام ہے جو خيال و قياس اور وہم و گمان سے بھی بر تر ہے ، جسے کوئی بھی 
  عظمت اور حدوِد اربعہ کا ادراک نہيں کر سکتے ۔ حتی کہ پيغمبر اسالم بھی ، اس کی 

کتاب مرقوم ) ۔ يہ اس تفسير “ ( عليين ايک لکھی ہوئی کتاب ہے ” اس کے بعد خود قرٓان وضاحت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ
  کی بناء پر جو عليين کو ابرار کے نامہ اعمال کے ديوان کل کے معنی ميں پيش کرتی ہے ۔ 

ر تو پھر ٓايت کے معنی يہ ہوں گے کہ يہ حتمی سر نوشت ہے جس کے بارے ميں خدا نے تحرير کيا باقی رہی دوسری تفسي
ہے ۔ان کی جگہ جنت کے افضل ترين درجات مينہو گی ۔ اس بناء پر کتاب مرقوم کتاب ا برار کی تفسير ہے نہ کہ عليين کی 

  ۔ ( غور کيجئے )۔ 
“ ( س ميں يا جسے مقربين مشاہده کريں گے ، يا اس کی گواہی ديں گے يہ ايسی کتاب ہے ج:” اس کے بعد مزيد کہتا ہے 

  يشھد ه المقربون)۔ 
اگر چہ مفسرين کی ايک جماعت اس ٓايت ميں مقربون سے مراد فرشتے ليتی ہے جو بار گاه الٰہی ميں مقرب ہيں ، وه فرشتے

ٓايت بتاتی ہے کہ مقربون خاصان خدا اور بر  جو نيک لوگوں کے اعمال کے يا يقينی سر نوشت کے ناظر ہيں ليکن بعد کی
گزيده مومنين کايک گروه ہے جس کا مقام بہت اونچا ہے اور دوسرے نيک افراد کے اعمال پر شاہد ہے جيساکہ سورٔه واقعہ 

  ميں اصحاب المينہ اور اصحاب المشئمہ کے ذکر کے بعد فرماتا ہے : ١١۔ ١٠کی ٓايت
لمقربون) اور سبقت کرنے والوں ميں سبقت کرنے والے ہی مقربين ہيں ۔ اور سوره نحل کی ( و السابقون السابقون اوٰلئک ا

ميں ہم پڑھتے ہيں ( و يوم نبعث فی کل امة شہيداً عليہم من انفسھم و جئنا بک شہيداً علٰی ٰھٔوالء)اور ياد کرو اس دن  ٨٩ٓايت 
۔ اس کے بعد نيک “ھے اس پر گواه قرار ديں گے اور تج“کو جب ہر امت ميں سے ايک گوا ه اس پر مقر ر کريں گے 

  لوگوں کے عظيم ثواب کے ايک حصہ کی تشريح کرتے ہوئے فرماتا ہے :
  ان االبرار لفی نعيم )۔ “ ( يقينا ابرار انواع و اقسام کی نعمتوں سے بہر ياب ہيں ” 
نکره کی شکل ميں اپنے ذکر کے ساتھ  کا اصلی مفہوم جو راغب کے بقول بہت زياده نعمت کے معنی مينہے اور“ نعيم ” 

يہاں عظمت و اہميت کی دليل ہے ، يہ بتا تا ہے کہ ابرار اس قسم کی بر کتوں اور نعمتوں کے حامل ہيں جو حدود توصيف و 
تعريف سے باہر ہيں اور يہ جنت کی تمام مادی و معنوی نعمتوں اور بر کتوں کی طرف اشاره کرنے کے لئے ايک جامع 

  ۔ اس کے بعد ان ميں سے بعض کی تشريح کرتے ہوئے فرماتاہے :تعبير ہے 
وه جنت کے خوبصورت پلنگو اور تختوں پر تکيہ لگائے ہوئے ان تمام نعمتوں اور مناظر کو ديکھ رہے ہوں گے او رلذت ” 

  2علی االرائک ينظرون )۔ “ ( اٹھا رہے ہوں گے 
ی ميں ہے ، ياپر زينت پلنگ جو حجلہ عروسی ميں رکھتے کی جمع ہے اور خوبصورت تخت کے معن“اريکہ”۔“ ارائک” 

ہيں ، يہاں جنت کے بہت ہی خوبصورت تختوں اور پلنگوں کی طرف اشاره ہے جن پرنيک اورصالح افراد متمکن ہوں گے ۔
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سے لياگيا ہے جس کے معنی قصر سلطنت کے“ ارگ ” بعض مفسرين کا نظريہ ہے کہ اس لفظ کی اصل فارسی ہے اور يہ 
ہيں ۔ ( يہ لفظ اس قلعہ کے معنی مينبھی ٓايا ہے جو شہر کے اندر ہو ، اور چونکہ شہر کے اندر واال قلعہ عام طور پر باد 

  شاہوں کے لئے مخصوص ہوتا ہے ،لٰہذا اس پر اطالق ہوتاہے )۔ 
کے معنی شاہی سے ماخوذ جانتے ہيں جس “ ارايک” يا “ اراک” بعض دوسرے مفسرين ارائک کو مفرد اور فارسی لفظ

تخت کے ہيں اور پائہ تخت اوراس صوبہ کے معنی ميں ہينجس ميں پائہ تخت ہو اور عراق کو اراک کی معرب سمجھتے 
ہيں جو اس قسم کے صوبہ کے معنی ميں ہے اور کہتے ہيں کہ لفظ ارائک اوستا ( زرتشت کی مقدس کتاب ) ميں بھی بار 

  ہے ۔ گاه اور تخِت سلطنت کے معنی ميں ٓايا 
لغت عرب کے بعض علماء اس کی اصل عربی کو سمجھتے ہيں ، ان نظر يہ ہے کہ يہ لفظ اراک سے لياگيا ہے جو مشہور 

  3درخت کا نام ہے جس سے تخت اور سائبان بنائے جاتے ہيں ۔ 
ت کے معنوں ليکن قرٓان مجيد ميں ا س کے موارد استعمال سے ثابت ہوتا ہے کہ يہ اس زيبا اورخوبصورت اور مزين تخ

  ميں ہے جس سے صاحبان قدرت و نعمت استفاده کرتے ہيں ۔ 
( ينظرون ) ديکھيں گے ، کی تعبير جو سر بستہ شکل ميں استعمال ہوئی ہے اس ميں يہ نہيں فرماتا کہ کس چيز کی طرف 

مال کی طرف، ديکھيں گے تاکہ اس کے مفہوم ميں وسعت رہے ۔ وه لطِف خدا کی طرف ديکھيں گے۔ ا سکے بے مثال ج
جنت کی انواع و اقسام کی نعمتونکی طرف اور نگاہوں کی خيره کرنے والی خوبصورتيوں کی طرف ديکھيں گے ، بہشت 

  بريں ميں ہونگے ، اس لئے کہ انسانی لذتوں ميں سے اہم ترين لذت ديکھنے کی لذت ہے۔ اس کے بعد مزيد فرماتا ہے :
تعرف فی وجوھھم “ ( مت کے طراوت خوشی اور نشاط ان ميں ديکھے گاجب تو ان کے چہروں کی طرف ديکھے تو نع” 

نضرة النعيم)۔ جو اس طرف اشاره ہے کہ نشاط ، سروراور خوشی ان کے چہروں پر جھلک رہی ہوگی اور ان سے پوچھنے
د بختی کی ضرورت نہيں ہوگی۔ اس کے برعکس اگر دوزخيوں کے چہرے پر نظر رہے تو ان سے غم و رنج اور اندوه و ب

  اور بے چار گی نماياں ہو گی ۔ 
جيسا کہ ہم پہلے بھی اشاره کرچکے ہيں ، تراتاز گی او رنشاط کے معنی مينہے جو اچھی زندگی گذارنے والوں “ نضرة” 

کے چہرے سے عياں ہوتی ہے ، تحت ، نظاره، ٓارام و سکون و نشاط کی نعمتوں کے بعد ايک اور نعمت يعنی بہشتيوں کی 
  طرف اشاره کرتے ہوئے مزيد فرماتا ہے : شراب کی 

يسقون من رحيق مختوم)۔ وه شراب طہور“ ( انہيں ايسی پاک و پاکيزه شراب پالئيں گے جس ميں کسی کاہاتھ نہيں لگا ہوگا ” 
ه جو دنيا کی اشرابوں کی طر ح گناه پر ٓاماده کرنے والی ، جنون پيداکرنے والی شيطانی شراب کی طرح نہيں ہے بلکہ و

  ہوش و عقل اور نشاط و عشق صفا پيدا کرتی ہے ۔ 
  زياده مفسرين نے رحيق کو خالص شراب کے معنی ميں ليا ہے ، ايسی شراب جس ميں کسی قسم کی مالوٹ نہيں ہو گی ۔ 

کے معنی مہر لگی ہوئی ۔ اس سے بھی اس کے خالص اور پاک و صاف ہونے کا اظہار ہے ۔ ا سکے عالوه وه “ مختوم” 
م کے برتنوں کا استعمال مہمان کے خاص احترام کی عالمت ہے ، ايسا ظرف جس کا منھ بندہے ، اس پر مہر لگی اس قس

  4ہوئی ہے اور اس کی مہر صرف مہمان کی خاطر تھوڑی جاتی ہے ۔
وں کیختامہ مسک) ۔ دنيا کے منھ بند بر تن“ ( اس کی مہر مشک اور کستوری سے لگائی گئی ہے :”اس کے بعد فرماتا ہے 

  طرح نہيں جن کی مہر مٹی سے لگائی جاتی ہے تو مشک اور عطر کی خوشبو فضاميں پھيل جاتی ہے ۔ 
بعض مفسرين نے يہ بھی کہاہے کہ مراد يہ ہے کہ ٓاخر ميں يعنی اس شراب طہور پينے کے اختتام پر انسان کے منھ سے 

ف جن کے پينے کے بعد منھ تلخ اور بد بو دار ہوجاتا مشک و عنبر کی خوشبو ٓائے گی ، دنيا کی نجس شرابوں کے بر خال
ہے ، ليکن اس تعبير کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو گزشتہ ٓايت ميں ٓائی ہے يہ تفسير بعيد نظر ٓاتی ہے ۔ ٓايت کے ٓاخر ميں 

ان بہشتی نعمتوں ميں اور خصوصيت کے ساتھ اس :” جنت کی شراب طہور کی طرف رغبت کرنے کے بعد فرماتاہے 
۔ ( و فی ٰذلک فليتنافس المتنافسون )۔“شراب طہور کی طرف رغبت کرنے والوں کو ايک دوسرے پر سبقت لے نی چاہےئے 

  ميں کہتے ہيں :“مجمع البيان “ ” طبرسی ” مفسر عظيم 
کے معنی دو انسانوں کے ايک چيز کے لئے کو شش کرنے کے ہيں جن ميں سے دونوں يہ چاہيں کے يہ نفيس “تنافس ” 
  يز ميرے پاس ہو چ

مجمع البحرين ميں ہے کہ تنافس کے معنی عظمت و عزت کے ساتھ ايک دوسرے پر سبقت لے جانا ہے ۔ راغب مفردات 
کہ معنی يہ ہيں کہ معزز افراد سے مشابہت پيد اکرنے کے لئے ان سے ملحق ہوجانے کی اس طرح “ منافسہ ”ميں کہتا ہے 

  ے ۔کوشش کرنا کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچ



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

 
 

ميں ٓائی ہے ( سابقوا الٰی مغفرة من ربکم و  ٢١حقيقت ميں اس ٓايت کا مفہو م اُ س ٓايت کے مشابہ ہے جو سوره حديدکی ٓايت
اپنے پروردگا رکی مغفرت تک پہنچنے کے لئے اوراس کی جنت تک پہنچنے کے ” جنةعرضھا کعرض السماء و االرض ) 

  ۔ “ايک دوسرے پر سبقت لے جاؤ لئے جس کی وسعت ٓاسمان و زمين جتنی ہے، 
ميں ٓاياہے :( و سارعوا الٰی مغفرة من ربکم و جنة عرضھا السما وات و االرض )۔  ١ ٣٣يا جو کچھ سوره ٓال عمران کی ٓايت 

بہر حال اس ٓايت ميں جو تعبير ٓائی ہے وه بہت ہی خوبصورت ہے اور جو ايمان و عمل صالح کے ذريعہ ان بے نظير 
نچنے کے سلسلہ ميں انسانوں کو شوق دالنے کا سبب سمجھی جاتی ہے اور قرٓان کی فصاحت و بالغت کو نعمتوں تک پہ

  ٢ ١عمده انداز ميں ظاہر کرتی ہے ۔ 
۔ جو کچھ ٓايت کی تفسير ميں کہاگياہے اس سے واضح ہوجاتاہے کہ ذالک کا اشاره جنت کی سات نعتموں کی طرف ہے ١

  شش اوصاف ٓايت ميں ٓائے ہيں ۔ خصوصاً مخصوص شراب طہور جس پر ک
و فی ذالک فليتنا فس المتنافسون) کے جملہ ميں دونوں عطف کے لئے ہيں تو يہاں يہ سوال پيدا“ ( فاء”اور “ واو” ۔ چونکہ ٢

ہوتا ہے کہ دو حروف يکے بعد ديگرے کيوں ٓائے ہيں ۔ زياده مناسب جواب يہ ہے کہ يہاحرف ِ شرط محذوف ہے اور تقديِر 
ت اس طرح ہے (و ان اريد تنافس فی شیء فلتنافس فی ذالک المتنافسون )۔اگر کسی چيز ميں رغبت ہے تو رغبت کرنے عبار

والے اس ميں رغبت محسوس کريں ۔ اس طرح حرِف شرط اور جملہ شرطيہ دونوں محذوف ہيناور ذالک بھی مقدم رکھا 
  گياہے ۔ ( غور فرمائيے)۔

  ٔہ ٓايات ميں ٓائی ہے اس کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے :اس کے بعد ٓاخری نعمت جو اس سلسل
وہی چشمہ جس سے مقربين پيتے ہيں ( عيناً يشرب بھا ” مزاجہ من تسنيم )۔ “ ( يہ شراب ِ طہور تسنيم ميں ملی ہوئی ہے ” 

  5المقربون)۔ 
طور پر مقربين پيتے ہيں ليکن عام  ان ٓايا ت سے معلوم ہوتا ہے کہ تسنيم جنت کی افضل ترين شراب طہور ہے جسے خاص

  نيک لوگ اس ميں سے ايک مقدار رحيق ِمختوم مالکر پيتے ہيں ، جو جنت کی شراب ِ طہور کی ايک اور قسم ہے ۔ 
يہ کہ شراب يايہ چشمٔہ تسنيم کے نام سے کيوں موسوم ہے ( اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ تسنيم لغت کے اعتبار سے 

جو اوپر سے نيچے کی طرف گر رہاہو) بعض مفسرين نے کہا ہے کہ يہ وه شراب ہے جو  چشموں کے معنوں ميں ہے
بہشت کے ٓاسمانوں سے گرر ہی ہے ۔ حقيقت ميں جنت کی شراب کی کئی قسم ہے ، بعض تو نہروں کی صورت ميں بہہ 

  6رہی ہيں جن کی طرف قرٓان کی متعدد ٓايات ميں اشاره ہواہے ۔ 
  رتنوں ميں مہر زده صورت ميں ہيں جيساکہ مندرجہ باالٓايت ميں ٓاياہے ۔ ان ميں سے بعض منھ بند ب

سب سے زياده اہم وه شراب ہے جو بہشت کے ٓاسمان يا اور اوپر والے طبقوں سے گرتی ہے اور يہ وہی شراب ہے ِ تسنيم 
طری طور پر وه کرتی ہے وه ہے کہ جنت کا کوئی مشروب اس کا ہم پلہ نہيں ہے اور جنتيوں کے جسم و جان ميں جوتاثير ف

  سب سے بہتر پر کشش اور عميق ہے ۔ اس کے پينے سے جو نشہ حاصل ہوتاہے وه تعريف و توصيف سے باال ہے ۔
البتہ اس حقيقت کو ہميں دوباره بيان کرنا چاہئيے کہ يہ سب دھند لے نقوش ہيں جو دور سے نظر ٓاتے ہيں ورنہ جنت کی 

کی تعريف و تو صيف زبان و قلم کے ذريعہ ممکن نہيں ہے ۔ حتی کہ خود قرٓان کے بقول گراں قدر اور بے نظير نعمتوں 
اس کی طرف کسی شخص کی فکر اوراس کے ذہن ميں نہيں ٓاسکتی ۔ ( فال تعلم نفس ما اخفی لھم من قرة اعين ) ( الم سجده ۔ 

  ان کے لئے رکھی گئی ہيں ۔ کوئی نفس نہيں جانتا کہ ٓانکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کونسی چيزيں) ١٧
________________________________  

  “علو” ومجمع البحرين ماده  ٧٠۵٣ص ١٠۔ تفسير قرطبی، جلد ١
۔اس جملہ ميں مبتداء محذوف ہے اور تقدير ميں ( ھم علی االرائک ينظرون ) ہے اس جملہ ينظرون حال ہے ، يا يہ کہ علی االرائک 2

  کی خبر کے بعد خبر ہے ۔ “ان ” گزشتہ ٓايت کے لفظ 
  اور بر ہان قاطع کی طرف رجوع کياجائے ۔ “ ، مفردات راغب “ديوان دين“ ، کتاب“ وھخدا” ۔ “لغت نامہ ” ۔ 3
۔ گزشتہ زمانے ميں معمول تھااو رموجوده زمانے ميں بھی معمول ہے کہ يہ اطمينان کرنے والے کے لئے کہ اس چيز کو کسی کا 4

کسی برتن ميں رکھتے اور اس کامنھ بند کرنے کے بعد کسی رسی يا بٹے ہوئے تار سے اس پر گره لگاديتے تھےہاتھ نہيں لگا ا سکو 
اور اس گره پر سخت مٹی يا الکھ کو پگھالکر رکھ ديتے اور ا س طرح سے مہر لگاديتے کہ برتن برتن کے اندر مہر توڑے بغير رسائی 

  ممکن نہ ہوتی ۔ عرب اس کو مختوم کہتے ہيں ۔
۔يہ کہ عيناً کيوں منصوب ہے اس کے لئے بہت سی وجوه بيان ہوئی ہيں ۔ منجملہ ان کے يہ کہ تسنيم کے لئے حال يا اس کی تميز ہے5

کے “ من ” ياتو زائده ہے يا “ باء”کی “ بھا” ، يا مدح و اختصاص کے عنوان کے ماتحت ہے اور تقدير اعنی( ميری مراد ہے ) اور 
  ے معنی زياده مناسب ہيں ۔معنی مينہے اور دوسر
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  ۔ ١۵۔ سورٔه محمد ، ٓايت 6

  
  چند نکات 

  ابرار اور مقربين کون لوگ ہيں ؟▲ 
قرٓان مجيد کی ٓايات ميں ابرار، مقربين اور ان کے عظيم اجر و ثواب کے بارے ميں بار ہا گفتگو ہوئی ہے ، يہاں تک کہ 

( قوی عقل و فکر والے ) تقاضا کرتے ہيں کہ ان کی زندگی کا اختتام  کے مطابق اولوا اللباب ١٩٣سورٔه ٓال عمران کی ٓايت 
  ابرار کے ساتھ ہو ۔

اور ) ٢٢تا  ۵( توفنا مع االبرار)اور سورٔه دھر کی ٓايات ميں بھی ان کے لئے بہت اجر ثواب بيان ہوئے ہيں ، ( دھر ٓايت 
ان کے بارے ميں بار بار خدا کی مہر بانيوں کو بيان  اور سورٔه مطففين کے زير بحث ٓايت بھی ١٣سورٔه انفطار کی ٓايت 

  کرتی ہے ۔ 
کی جمع ہے يہ وہی لوگ ہيں جو وسيع روح، بلند ہمت، اچھے اعتقاد “ بر” ابرابر ، جيسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہيں ، 

  اور نيک عمل کے حامل ہيں اورمقربين وه ہيں جو بار گاه خدا ميں قرِب مقام کے حامل ہيں ۔ 
ن دونون کے درميان ظاہری طو ر پر عام و خاص مطلق کی نسبت ہے يعنی سب مقرب افراد ابرار ہيں ، ليکن ابرار مقرب ا

  نہيں ہيں ۔ 
ايک حديث امام حسن مجتبٰی سے منقول ہے کہ ( کلما فی کتاب هللا عزوجل من قولہ ان االبرار فو هللا ماراد بہ اال علی ابی 

ن ) جہاں کہيں قرٓان ميں اّن االبرار آاياہے خدا کی قسم اس پروردگا رکی مراد علی ابن ابی طالب طالب و فاطمہ و انا والحسي
  ١، فاطمہ زہرا ، ميں اور حسين ہيں ۔ 

  
اس ميں شک نہيں کہ خمسہ نجباوه پانچ مقدس نور ِ ابرار و مقربين کے سب سے زياده مصداق ہيں اور جيسا کہ ہم نے سورٔه

يہ عظيم سوره امير المومنين حضرت علی و فاطمہ اور حسن و حسين کی طرف اشاره کرتا ہے اور اس دھر ميں کہاہے کہ 
کی اٹھاره ٓايات ان کے فضائل کی بحث مينہيں، اگر چہ ان کے بارے ميں ٓايات کا نزول ٓايات مفہوم کی وسعت کی راه ميں 

  مانع نہيں ہے ۔
________________________________  

  ۔ ٣٣حديث ۵٣٣ص ۵لين، جلد ۔ نور الثق١

  

  ۔ جنت کی شرابيں ٢▲

قرٓان کی مختلف ٓايتوں سے معلوم ہو تا ہے کہ جنت ميں کئی قسم کی شراب ہائے طہور کئی ناموں اور کيفيتوں کے ساتھ 
دا کرتی موجود ہيں جو ہر لحاظ سے دنيا کی ناپاک شرابوں سے مختلف ہيں۔ دنيا کی شرابيں عقل کو ختم کرتی ہيں، جنو ن پي
  ہيناور عداوت و خونريزی اور فتنہ و فساد کا سر چشمہ بنتی ہيں ۔ بد بو دار و بد ذائقہ اور نجس و ناپاک ہوتی ہيں ۔ 

ليکن جنت کی شرابيں عقل ، نشاط اور عشق پيدا کرتی ہيں ۔ خوشبو دار معطر او رپاک ہيں اور جو لوگ انہيں پيتے ہيں وه 
  سرور حاصل کرتے ہيں جس کی دو قسميں اس صورت ميں ٓاچکی ہيں ۔ ناقابل ِ بيان روحانی نشہ سے 

رحيق مختوم او ر تسنيم اور اس کی دوسری اقسام سورهِٔ دھر اور قرٓان کی دوسری ٓايات ميں بيان ہوئی ہيں جن ميں سے 
  ہرايک کی اس جگہ ہم نے تصريح کی ہے ۔ 

ن لوگوں کا اجر قرار دی گئی ہے جو دنيا کی شراب کی طرف قابل توجہ يہ ہے کہ متعدد روايات ميں يہ جنت کی شراب ا
  توجہ نہ کريں، پياسوں کو سيراب کريں اور مومنين کے دلوں ميں جو غم و اندوه کی ٓاگ جل رہی ہے اسے بجھاديں ۔ 

وم ) اے علی (ع پيغمبر اسالم نے حضرت علی عليہ السالم سے فرمايا: ( يا علی من ترک الخمر  سقاه هللا من الرحيق المخت
)! جو شخص خدا کی خاطر شراب کو ترک کرے تو خدا اسے جنت کی منھ بند مہر شده شراب ُزالل سے سيراب کرے گا ۔ 

1  
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زياده جاذب توجہ يہ بات ہے کہ ايک اور حديث ميں انہی جناب سے ٓاياہے کہ اگر دنيا کی شراب، خدا نہيں ، بلکہ غير خدا 
  خدا اسے اس شراب سے سيراب کرے گا۔ کی خاطر بھی ترک کرے تو بھی 

ميں نے عرض کی غير خدا کے لئے ؟ فرمايا ہاں ! جو شخص اپنی جان کی حفاظت ” حضرت علی عليہ السالم کہتے ہيں 
  2کے لئے بھی دنياکی شراب کو چھوڑے تو خدا اسے رحيق مختوم سے سيرات کرے گا۔ 

ی خاطر ترک کرےں وه حقيقت ميں اولواالباب ہيں اور جيسا کہ جی ہاں وه افرادجو شراب کو اپنی سالمتی کی حفاظت ک
سے معلوم ہوتا ہے اولو االلباب بھی ابرار کے زمره ميں ہيں جو جنت کی شراب ہائے طہور  ١٩٣سوره ٓال عمران کی ٓايت 

  سے بہره مند ہونگے ۔ 
مٔا سقاه هللا من الرحيق المختوم ) جس ايک اور حديث ميں علی (ع )بن حسين (ع )سے منقول ہے ( من سقی مٔو مناً من ظ

  3شخص کسی پياسے شخص کو سيراب کرے خدا اسے رحيق مختوم سے سيراب کرے گا ۔ 
ايک اور حديث ميں ٓايا ہے : ( من صام هللا فی يوم صائف سقاه هللا من الظمٔا من الرحيق المختوم ) جو شخص موسم گر ما کے 

  4کی تشنگی کی حالت ميں رحيق سے سيرات کرے گا ۔  دنوں ميں روزه رکھے تو خدا اسے قيامت
  
  ۔ اّن الذين اجرموا کانوا من الذين ٰامنوا يضحکوَن ۔ ٢٩
وا بِھم يتغامزوَن۔ ٣٠   ۔ و اذا مرُّ
  ۔ و اذا انقلبوا الٰی اہلہم انقلبوا فکھيَن۔ ٣١
  ۔ و اذا را اوھم قالوا انَّ ٰھُو آلِء لضآلُّوَن۔ ٣٢
  ہم ٰحفِِظْيَن۔ ۔ و ما اُرِسلوا علي٣٣
  ۔ فاليوَم الّذيَن ٰامنوا مَن الکفاِر يَْضَحُکوَن ۔٣۴
  ۔ علی االرٓائِِک ينظروَن۔٣۵
َب الکفّاُر ماکانوا يَْفَعلوَن۔٣۶   ۔ ھل ثوِّ
  

  ترجمہ 
  ۔ بدکار دنيا ميں ہميشہ مومنين پرہنستے تھے ۔ ٢٩
  اڑاتے ۔ ۔ اور جب مومنين کے پاس سے گزرتے ہيں تواشاروں سے ان کا مذاق ٣٠
  ۔ اور جب اپنے خاندان کی طرف پلٹتے تو مسرور پلٹتے ۔ ٣١
  ۔ اور جس وقت مومنين کو ديکھتے توکہتے يہ گمراه ہيں ۔ ٣٢
  ۔ حاالنکہ وه مومنين کی نگرانی پرکبھی مامور نہيں رہے اور نہ ان کے متکفل تھے ۔ ٣٣
  ۔ ليکن ٓاج مومنين کفار پر ہنستے ہيں۔ ٣۴
  زين تختوں ( پلنگوں ) پر بيٹھے ہيں اور ديکھ رہے ہيں۔ ۔ جب کہ جنت کے م٣۵
  ۔ کيا کفار نے اپنے اعمال کا اجر لے ليا ہے ؟٣۶
  

  شال نزول 
مفسرين نے ان ٓايا ت کے لئے دو شان نزول نقل کی ہيں ۔ پہلی يہ کہ ايک دن حضرت علی عليہ اسالم اور مومنين کی ايک 

حضرت علی (ع ) او ران مومنين پر ہنسنے لگے اور ان کا مذاق اڑا يا، تو جماعت کفا ر مکہ کے قريب سے گزری تو وه 
  مندرجہ باال ٓايتيں نازل ہوئيں اور ان مذاق اڑانے والے کا فروں کی جو قيامت ميں حالت ہوگی اس کو واضح کيا۔ 

سے مراد قريش کے“ ” اجرموااّن الذين ” حاکم ابو القاسم حسکانی شواہد التنزيل ميں ابن عباس سے اس طرح نقل کرتے ہيں 
  5سے مراد علی بن ابی طالب ہيں اور ان کے ياور انصار ہيں ۔ “ الذين ٰامنوا ” منافقين ہيں اور 

دوسری شال نزول يہ ہے کہ مندرجہ باال ٓايات عمار ، صہيب، جناب بالل اور اسی قسم کے دوسرے غريب مومنين کے 
د بن مغيره اور عاص بن وائل جيسے مشرکين قريش کے تمسخر کا نشانہ بنے بارے ميں نازل ہوئی ہيں جو ابو جہل ، ولي

  تھے ۔
________________________________  

  ۔٣٧،۴٠حديث ۵٣۴ص ۵۔ نور الثقلين، جلد ١
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  ٣٧،۴٠حديث ۵٣۴ص ۵نور الثقلين، جلد  -2
  ۔)٣۵حديث (  ۵٣۴ص  ۵۔ نور الثقلين ، جلد 3
  ۔)۴۵۶ص ١٠( جلد  ۔ مجمع البيان در ذيل ٓايات زير بحث4
اور مشرکين مکہ کے بارے ميں ان ٓايات کا نازل ہونا بہت سی کتب تفسير مثالً  htitr۔ حضرت علی ۴۵٧ص ١٠۔ مجمع البيان ، جلد، 5

  قرطبی، روح المعانی ، کشاف اور تفسير فخر رازی ميں ٓاياہے ۔ 

  اس دن وه مومنين کا مذاق اڑاتے تھے ليکن ٓاج▲

عد ، جو نيک لوگوں کے ملنے والی نعمتوں اور ثواب کے بارے ميں گفتگو کر رہی تھيں ، زير بحث ٓايا تگذشتہ ٓايا ت کے ب
ميں ان مصائب اور زخموں کے ايک گوشہ کی طرف ، جس سے اس جہان ميں ايمان و تقوٰی کی بناپر ان کا واسطہ پڑا تھا ،

  ساب کتاب کے بغيرنہيں ہے ۔ اشاره کرتاہے تا کہ واضح ہو جائے کہ وه عظيم اجر و ثواب ح
ان ٓايا ت ميں کفارکی قبيح اور دل دکھانے والی تنقيد اور ان سے ٓامنا سامنا ہونے کے بارے ميں گفتگو کرتا ہے اور کفار 

  کے چار کے رد عمل کو بيان کرتا ہے پہلے فرمايا تاہے :
نوا من الذين ٰامنوا يضحکون )، تمسخر ٓاميز اور منبی بران الذين اجرموا کا“( بدکار اور کفار ہميشہ مومنين پر ہنستے تھے ” 

حقارت ہنسی ، ايسی ہنسی جو سر کشی و تکبر اور غرور و غفلت کی وجہ سے پيد اہوتی ہے اور ہميشہ چھوٹے دماغ کے 
  مغرور افراد ،متقی مومنين کے مقابلہ ميں اس قسم کی بے وقوفانہ ہنسی سے کام ليتے ہيں ۔ 

کی تعبير يہ بتاتی ہے کہ کافروبے ايمان افراد اپنے گناه ٓالود اعمال سے “ اجزموا ” کی بجائے “ رواکف” ضمنی طور پر
  پہچانے جاتے ہيں اس لئے کہ کفر ہميشہ سے عصيان و جرم کا سر چشمہ ہے ۔ 

  بعد والی ٓايت ميں ان کے قبيح طرز عمل کو بيان کرتے ہوئے فرماتا ہے :
  “ت کے قريب ہو ں تو اشاروں سے ان کا مذاق اڑاتے ہيں جس وقت کفار مومنين کی جماع”

( و اذا مّروبھم يتغامزون)،اور اشاروں اشارو ں ميں کہتے ہيں کہ ان بے سرو پا افراد کو ديکھتے ہوکہ يہ مقربين بار گاه خدا
ی ہيں اور ناداں لوگوں ہو گئے ہيں ۔ ان ننگے پأوں اور برے حال لوگوں کو ديکھو کہ يہ اپنے اوپر وحی کے نزول کے مدع

کو ديکھو کہ يہ کہتے ہيں کہ بوسيده اور خاک شده ہڈياں دوباره زندگی کی طرف پلٹ ٓائيں گی اور وہيں وه اسی قسم کی 
  دوسری کھوکھلی باتيں کرتے ہيں ۔ 

سے  ايسا نظر ٓاتا ہے کہ مشرکين واضح طور پر اس وقت ہنسی اڑاتے تھے جب مومنين کی کوئی جماعت ان کے پاس
گزرتی تھی اور ان کے تمسخر ٓاميز اشارے اس وقت ہوتے جب وه مومنين کی جماعت کے نزديک سے گزرتے اور چونکہ 

مومنين کی جماعت کے قريب ره کر ٓاسانی سے ان کا مذاق نہيں اڑا سکتے تھے ، لٰہذا ٓانکھوں کے اشاروں سے کام ليتے 
نين ان کے پاس سے گزرتے وہاں وه زيازه ٓازادی اور جسارت سے کام تھے ۔ ليکن جہاں خود ان کا جھمگٹا ہوتا اور موم

  ١ليتے ۔ 
(بروزن طنز) کے ماده سے ٓانکھ اور ہاتھ سے ايسی چيز کی طرف اشاره کرنے کے معنی ميں ہے “ غمز” ۔“ يتغامزون” 

استعمال ہوتا ہے ، خواه  جس سے عيب جوئی کا پہلو نکلتا ہو اور بعض اوقات يہ لفظ ہر قسم کی عيب جوئی کے معنی ميں
  زبان ہی سے کيوں نہ ہو۔ 

اور تغامز ( باب تفاعل سے ) کی تعبير اس بات کی دليل ہے کہ وه سب کے سب ايک دوسرے کے ساتھ مل کر يہ حرکت 
ہونے کرتے تھے اور ہر کوئی اشاره کرکے دوسرے کو کچھ بتا تا، جس ميں مذاق کا پہلو ہوتا۔ يہ تو مومنين سے ٓامنا سامنا 
پر ہوتا تھا ۔ خصوصی جلسوں ميں بھی يہی طرز کار اختيار کئے رکھتے اور عليحدگی ميں بھی اس سلسلہ کو جاری 

  رکھتے ، جيسا کہ بعد والی ٓايت کہتی ہے :
  ۔ “جس وقت وه اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاتے تو خوش ہوتے اور جوکچھ انجام ديا ہوتا اس پر پھولے نہ سماتے” 

لبوا الٰی اھلھم انقلبوا فکھين) ، گويا انہيں فتح و کاميابی نصيب ہوئی ہے جس کی وجہ سے فخر و مباہات کررہے ( و اذا انق
  ہيں پھرمومنين سے عليحدگی کی صورت ميں بھی اس مذاق کوجاری رکھتے ۔ 

) مذاق اڑانے کے بر وزن قبالہ “( فکاھہ ” کی ، يہ صفت ہے مشبہ ( اور بروزن خشن ہے ) “ فکہ” جمع ہے “ فکھين ”
  معنی ميں ہے اور اصل ميں فاکھہ سے ليا گياہے جس کے معنی پھل کے ہيں ۔ 

گويا يہ شوخياں پھولوں کے مانند ہيں جس سے وه لذت حاصل کرتے ہيں ۔ اور شيريں اور دوستانہ گفتگو کو فکاھہ کہا جاتا 
کے معنی ميں ہے ليکن ممکن ہے کہ يہاں زياده وسيع ہے ۔ اگر چہ اہل کا لفظ عام طور پر خاندان اور قريبی رشتہ داروں 

  معنی رکھتا ہو اور قريبی دوستوں کا بھی احاطہ کرے ۔ 
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مومنين کے مقابلہ ميں ان کا چھوتھا شرارت ٓاميز طرز عمل يہ تھا کہ جب وه انھيں ديکھتے تو کہتے يہ گمراه گروه ہيں 
وه بت پرستی اور خرافات ، جوکفار ميں رائج تھيں ، انہيں يہ گمراه راه  (واذا رٔاوھم قالوا ان ٰھو الء لضالون )، اس لئے کہ

ہدايت ہدايت خيال کرتے تھے جبکہ مومنين نے انہيں چھوڑ ديا تھا اور توحيد کی طرف پلٹ ٓائے تھے اور کفار کے گمان 
  ميں نقِد دنيا کی لذت کو مومنين نے ٓاخرت کی خاطر ادھار بيچ ديا تھا ۔ 

يہ تعبير ان مراحل مينہو جہاں بات مذاق سے ٓاگے بڑھ چکی ہو اور کفار اپنے ٓاپ کو ناچار و مجبور ديکھتے ہوسکتا ہے کہ
ہوں کہ زياده سے زياده شدت عمل دکھائيں اس لئے کہ ہميشہ عظيم پيغمبروں اور نئے دين و ٓائين کے ظہور کے وقت 

  اڑاتے تھے ۔دشمنوں اور مخالفوں کا يہی طرز عمل ہوتا ہے کہ وه مذاق 
گويا وه نئے دين کو اس قابل نہ سمجھتے تھے کہ سنجيدگی سے اس کا سامنا کريں ۔ ليکن جب دين خدا ٓاماده افراد کے دلوں 

ميں نفوذ کرجاتا اور اس کے بہت سے پيروکار ہو جاتے توکفار خطره محسوس کرکے اس پر سنجيدگی سے اپنا رِد عمل 
  ماده رہتے اور مرحلہ بہ مرحلہ زياده شدت اختيار کرتے۔ ظاہر کرتے اور لڑائی پر شدت سے آ 

مندر جہ باال ٓايت ان کی انتہائی کو شش کا پہال مرحلہ ہے جس کی بعد نوبت خوں ريز جنگوں تک پہنچ گئی۔ چونکہ مومنين 
ے ، اس بناپر کفار عام طور پر ايسے افراد ميں سے تھے جن کی کوئی اجتماعی حيثيت نہ تھی اور وه دولت مند بھی نہيں تھ

انہيں چشم حقارت سے ديکھتے تھے اور ان کے ايمان کو بے قيمت شمار کرتے تھے اور ان کے دين کا مذاق اڑاتے تھے ، 
  بعد والی ٓايت ميں قرٓان کہتا ہے :

عليھم حافظين) ، (وما ارسلوا “ يہ گروه کفاران کی زندگی کا ( مومنين کی) کبھی بھی محافظ و نگہبان اور متکفل نہيں تھا ” 
  تو پھر کس حق کی بناپر اور کونسی منطق کی رو سے ان ہر تنقيد و اعتراض کرتے تھے ؟

ميں ہم پرھتے ہيں کہ قوم نوح کے دولتمند اور متکبر لوگوں نے ٓاپ سے کہا( وما نراک اتبعک االَّ  ٢٧سورٔه ہود کی ٓايت 
ہوننے تيرا اتباع کيا ہے ذليل اور ساده لوح ہونے عالوه اور کچھ نہيں ہم ان لوگو ں کو جن)” الذين ھم اراذلنا بادی الرٔای 

۔ تو اُن جناب نے کفا رکے جواب ميں کہا : ( وال اقول للذين تزدری اعينکم لن ئوتيھم هللا خيراً هللا اعلم بما فی “ديکھتے
انہيں خير نہيں دے گا ، خد اان کے دلوں سے انفسھم)ميں بالکل نہيں کہتا کہ وه لوگ تمہاری نظر ميں ذليل و خوار ہيں ، خدا 

  ۔ )٣١ہود۔ “ ( زياده ٓاگاه ہے ۔ 
يہ حقيقت ميں ان خود پرست اور متکبر افراد کا جواب ہے اور انہيں بتا يا جارہا ہے کہ اس کا تم سے کوئی تعلق نہيں ہے کہ

اسالم کے ٓائين اور ان کے مجموعہ قوانين  مومنين کس گروه سے وابستہ ہيں ، تم اپنے طور پر روح دعوت دين اور پيغمبر
  کو ديکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ 

“ ( قيامت ميں صورت حال بالکل بر عکس ہو جائے گی جيسا کہ بعد والی ٓايت ميں فرماتاہے ٓاج مومنين کفار پر ہنسيں گے 
ل کا رد عمل ہے اور وہاں عدالت الٰہی کا اجر فاليوم الذين ٰامنوا من الکفار يضحکون )۔ چونکہ قيامت انسان کے دنياوی اعما

ہونا ہے اور عدالت کا تقاضا يہ ہے کہ وہاں پاک دل مومن ہٹ دھرم اور مذاق اڑا نے والے کافروں پر ہنسيں ۔ يہ ان مغرور 
  لوگوں پر ايک قسم کا عذاب ہے ۔ 

کھلے گا اور وه اس خيال سے کہ بعض روايات ميں رسول خدا سے منقول ہے کہ روز جنت کا ايک در کفارکے سامنے 
جہنم سے ٓازادی اور جنت ميں ورود کا حکم انہيں دے ديا گيا ہے ، اس دروازه کی طرف چل پڑيں گے ۔ جس وقت اس کے 
قريب پہنچيں وه دروازه اچانک بند ہو جائے گا ۔ اور يہ کئی مرتبہ ہو گا اور مومنين جو جنت سے ان کا نظاره کر رہے ہوں 

  2سيں گے ۔گے ان پر ہن
  لٰہذا بعد والی ٓايت ميں مزيد کہتا ہے :

وه مزين پلنگوں اور تختوں پر بيٹھے ہوئے ہوں گے اور ان مناظر کو ديکھيں گے ( علی االرائک ينظرون)۔ وه کن چيزوں 
ابوں کی طرف ديکھيں گے ،اس ٓاراو سکون و عظمت و احترام کو ديکھيں گے( جو انہيں حاصل ہو گا ) اور ان دردناک عذ

  کی طرف ديکھيں گے جن ميں مغرور خود پرست کفار انتہائی ذلت اور زبوں حالی کے ساتھ گرفتار ہوں گے ۔
  اور پھر اس سوره کی ٓاخری ٓايت ميں ايک استفہاميہ جملے کی شکل ميں فرماتا ہے : 

  3کانوا يفعلون ) ھل ثوب الکفار ما“ ( کيا کفار نے اپنے اعمال کا اجر اور کاموں کا ثواب لے ليا ہے ” 
يہ بات چاہے خدا کی جانب سے ہو،يا فرشتوں کی طرف سے، يا مومنوں کی طرف سے ، يہ ايک قسم کا طعن و استہزاء 

ہے اور مغرور متکبر افراد کے افکار اور دعووں پر جنہيں توقع تھی کہ اپنے برے اعمال کے بدلے ميں خدا کی طرف سے
  غلط گمان اور خياِل خام کے مقابلہ ميں فرماتاہے :انعام و اکرام انہيں ملے گا ۔ اس 

۔ بہت سے مفسرين نے اس جملے کو ايک مستقل جملہ سمجھا ہے “کيا انہوں نے اپنے اعمال کا ثواب اور اجر لے ليا ہے ”
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ہ کياجبکہ بعض کا نظريہ ہے کہ يہ گزشتہ ٓايت کا حصہ ہے يعنی مومنين مزين تختوں پر بيٹھے ہوئے ديکھ رہے ہوں گے ک
  کفار نے اپنے غلط اعمال کا اجر لے لياہے ۔ 

  جی ہاں ! وه اگر اجرليں تو شيطان سے ليں ، کيا وه بے نواگر فتار انہيں کوئی اجر دے سکتے ہيں ۔ 
بروزن جوف) ثوب کے ماده سے اصل ميں کسی چيز کا اپنی پچھلی حالت کی طرف پلٹنا ہے اور ثواب اس اجر “ ( ثوب” 

جو انسان کو اس کے اعمال کے مقابلہ ميں ديتے ہيں ، اس لئے کہ اس کے اعمال کا نتيجہ اس کی طرف  کو کہا جاتا ہے
  4لوٹتاہے ۔ يہ لفظ اچھی يا بری جزا کے لئے استعمال ہوتا ہے، اگر چہ عام طور پر مورِد خبر ميں استعمال ہوتا ہے ۔ 

ہونا بھی ايسا ہی چاہيئے اس لئے کہ وه ہميشہ مومنين اور  اس لئے اوپر والی ٓايت ايک قسم کا کفار پر طنز کرتی ہے اور
  ٓايات ِ خدا کا مذاق اڑاتے تھے ۔ لٰہذا ضروری ہے کہ اس دن اپنے مذاق کی سزا بھگتيں ۔

________________________________  

بعض نے پہلی ضمير پر مشرکين کی ضميروں کے مرجع کے بارے ميں مفسرين نے دو احتمال تجويز کئے ہيں ۔“ بھم”اور“مّروا ” ۔ ١
کی طرف اور دوسری مومنين کی طرف پلٹائی ہے اور بعض نے اس کے بر عکس کہا ہے ۔ ليکن ہم نے جو کچھ اوپر کہاہے اس کے 

  مطابق پہال احتمال زياده مناسب ہے
  مختصر سے فرق کےساتھ )۔( ٣٢٨، ص ۶۔ در منثور، جلد 2
  ۔ اس ٓايت ميں استفہام تقريری ہے ۔3
  “ ثوب”راغب ماده “ مفردات”  ۔4

  ايک نکتہ 

  دشمناِن حق کا مذاق اڑانے کا بزدالنہ حربہ▲
انبياء کی طويل تاريخ ميں ہم بارہا ديکھتے ہيں کہ دشمنان خدا کا ايک حربہ مومنين کے مقابلہ ميں تمسخر و استہزاء ہوتا ہے
اور ٓاياِت قرٓانی نے اس موضوع کو با رہا پيش کيا ہے ۔ اور چونکہ تمسخر و استہزاء عام طور پر ايسے لوگوں سے صادر 

د کو دوسروں سے بہتر و بر تر سمجھتے ہيں اور دوسروں کو چشم حقارت سے ہوتاہے جو مغرور ہوتے ہيں اور خو
ديکھتے ہيں اور کوئی تعجب کی بات نہيں ہے کہ کافر، ظالم ، ہٹ دھرم اور خود پرست اہل ايمان کے مقابلہ ميں اس قسم کا 

  حربہ استعمال کريں ۔
وہی معامالت ميں کئی شکلوں ميں طعن و طنز اور موجوده زمانے ميں بھی يہی صورت حال ہے ، دنيا کے افسوس ناک گر

مذاق کی صورت حال کو جاری رکھا جا تا ہے ۔ اب بھی کوشش کی جاتی ہے کہ حق کے طرفداروں کو اس قديمی حربے 
سے فائده اٹھاتے ہوئے ميدان چھوڑ نے پر مجبور کريں۔ ليکن مومنين ان کے مقابلہ ميں خدائی دعووں کی طرف توجہ 

ا ايک نمونہ اوپر والی ٓايت ميں ٓاياہے ، ٓارام و سکون محسوس کرتے ہيں اور تاريک دل مخالفوں کے مقابلہ کرکے ،جن ک
  ميں مو منين کے دلوں ميں روِح مقاومت پيدا ہوتی ہے ۔ 

اشارے) ضحک اور ہنسنا، حق کے مقابلہ ميں ، جس کی طرف مندرجہ باال ٓايت “( اصولی طورپر استہزاء ، تمسخر، غمز 
يں اشاره ہو اہے ، يہ سب گناہان کبيره ميں سے ہيں اور جہالت و غرور کی عالمت ہيں ، ايک فہيم ، عاقل اور ہشيار انسان م

بفرض محال کسی مکتب فکر سے متعلق نہ بھی ہو ، کبھی اپنے آپ کو اجازت نہيں ديتا کہ اس قسم کے حربوں سے مقابلہ 
  کرتا ہے ۔ 

  ہالت اور کبر و نخوت سے محفوظ فرما۔ خدا وندا! ہم سب کو غرور و ج
  پروردگارا !ہميں حق طلبی، حق جوئی اور تواضع کی روح مرحمت فرما۔ 

  بار الٰہا ! ہمارا نامٔہ اعمال عليين ميں قرار دے اور سکتيوں کے زمره سے خارج کردے۔ 
  

  ٓامين رب العالمين 
  

 سورٔه مطففين کا اختتام 
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 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سورٔه انشقاق ▲ 
  

  ٓايتيں ہيں  ٢۵يہ سوره مکہ ميں نا زل ہوا اس کی 

  سورٔه انشقاق کے مضامين ▲ 
يہ سوره قرٓان مجيد کے ٓاخری پارے کی بہت سی دوسری سورتوں کے مانند معاد و قيامت کے بارے ميں گفتگو کرتا ہے ، 
شروع ميں دنيا کے اختتام اور قيامت کے شروع ہونے کے ہولناک اور دل ہالدينے والے حوادث کی طرف کچھ اشارے کرتا

او ربد کاروں کے اعمال کا حساب اور ان کی سر نوشت کے مسئلہ کو ہے اور بعد والے مرحلہ ميں قيامت ، نيکو کاروں 
  بيان کرتا ہے ۔ 

تيسرے مرحلہ ميں چند ايسے اعمال و عقائد ، جو موجب عذاب الٰہی ہيں ، ان کو پيش کرتاہے اور چوتھے مرحلہ ميں چند 
ہے اور ٓاخر کار پانچويں مر حلہ  قسموں کے بعد انسان کی دنيا وی اور اخروی زندگی کے مرحلوں کی طرف اشاره کرتا

  ميں دوباره نيک و بد اعمال اور ان کی سزا و جزا کے بارے ميں بات کرتا ہے ۔ 

  تالوت کی فضيلت ▲ 
يہ سوره قرٓان مجيد کے ٓاخری پارے کی بہت سی دوسری سورتوں کے مانند معاد و قيامت کے بارے ميں گفتگو کرتا ہے ، 

ور قيامت کے شروع ہونے کے ہولناک اور دل ہالدينے والے حوادث کی طرف کچھ اشارے کرتاشروع ميں دنيا کے اختتام ا
ہے اور بعد والے مرحلہ ميں قيامت ، نيکو کاروں او ربد کاروں کے اعمال کا حساب اور ان کی سر نوشت کے مسئلہ کو 

  بيان کرتا ہے ۔ 
لٰہی ہيں ، ان کو پيش کرتاہے اور چوتھے مرحلہ ميں چند تيسرے مرحلہ ميں چند ايسے اعمال و عقائد ، جو موجب عذاب ا

قسموں کے بعد انسان کی دنيا وی اور اخروی زندگی کے مرحلوں کی طرف اشاره کرتا ہے اور ٓاخر کار پانچويں مر حلہ 
  ميں دوباره نيک و بد اعمال اور ان کی سزا و جزا کے بارے ميں بات کرتا ہے ۔

ے سلسلہ ميں ايک حديث پيغمبر اسالم منقول ہے ( من قرٔاسورة انشقت اعاذه هللا ان ئوتيہ اس سوره کی تالوة کی فضيلت ک
کتابہ وراء ظھره ) ، جو شخص سوره انشقاق کو پڑھے تو خدا قيامت ميں اس شر سے اس کو امان ميں رکھے گا کہ اس 

  ١کانامہ اعمال پس پشت سے ديا جائے۔ 
  

  بسم هللا الرحٰمن الرحيم 
  سمآء ُ انشقّت۔ ۔ اذا ال١
  ۔ و اذنت لربھا و ُحقّت۔ ٢
  ۔ و اذا االرُض مّدت۔ ٣
  ۔ و القت مافيھا و تخلّت۔ ۴
  ۔ و اذنت لربھا و حقّت۔ ۵
  ۔ يا ايھا االنسان ُ انّک کادٌح الٰی ربک کدحاً فُمٰلقيِہ۔ ۶
  ۔فا ّما َمْن اوتَی کتابہ بيمينہ ٧
  ۔ فَسوَف يَُحاَسب حساباً يسيراً۔ ٨
  الٰی اہلہ مسروراً۔  ۔ وينقلبُ ٩

  
  ترجمہ

  رحمن و رحيم کے نام سے 
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  ۔ جس وقت ٓاسمان پھٹ جائے گا ۔١
  ۔ اور اپنے پروردگار کے فرمان کو تسليم کرے گا اور سزاوار ہے کہ ايسا ہی ہو۔ ٢
  ۔ اور جب زمين ميں وسعت پيدا ہوگی۔ ٣
  ائے گی ۔۔ اور جو کچھ ا س کے اندرہے اسے باہر پھينک دے گی اور خالی ہو ج۴
  ۔ اور اپنے پروردگا رکے حکم کو تسليم کرے گی اور ايسا ہی ہوگا ہونے کے الئق ہے ۔ ۵
۔ اے انسان ! تورنج و تکليف اور سعی و کوشش کے ساتھ اپنے پروردگار کے طرف جائے گا اور اس سے مالقات کرے ۶

  گا ۔ 
  ہے ۔ ۔ ليکن وه شخص جس کانامہ اعمال اس کے دائيں ہاتھ ميں ديا گيا ٧
  ۔ عنقريب اس کے لئے ٓاسان حساب ہو گا ۔ ٨
  ۔ اور وه خوشحالی کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف پلٹ جائے گا۔٩

________________________________  

  ۔ ۴۵٨ص  ١٠۔مجمع البيان ، جلد١

  

  کماِل مطلق کی طرف رنج ٓاميز سعی و کوشش ▲

ا ہے ، اس سوره کے ٓاغاز ميں ہی عظيم او رعجيب دنيا کے اختتام جيسا کہ ہم نے اس سوره کے مضامين کی تشريح ميں کہ
  کے حوادث کی طرف اشاره ہو اہے۔ پر وردگاِر عالم فرماتا ہے :

“ ( جب ٓاسمان ميں شگاف پڑ جائيں گے اور ٓاسمانی اجرام پراکنده ہوجائيں گے او رنظام کواکب درہم و بر ہم ہو جائے گا ” 
  ١اذا السماء انشقت)۔ 

ی نظير جو سورٔه انفطار کی ٓائی ہے ، اس ميں فرماتا ہے : ( اذاالسماء انفطرت و اذا الکواکب انتثرت) جس وقت ٓاسمان اس ک
۔اور يہ اختتام دنيا اور اس کی )١،٢ميں شگاف پڑ جائيں گے اور ستارے پراکنده ہوجائيں گے اور بکھر جائيں ۔ ( انفطار۔ 

  مزيد فرماتاہے : خرابی و فنا کا اعالن ہے ۔ اس کے بعد
و اذنت لربھا و حقت )، مبادايہ تصور “ ( اور کے پروردگار کا حکم تسليم کياجائے گا اور حقيقت ميں ايسا ہی ہونا چاہئيے ” 

ہوکہ انسان اس عظمت کے باوجود حکم الٰہی کا معمولی سامقابلہ بھی کرے، وه مطيع و فرمانبردار بندے کی طرح ہے ، جس
  سامنے مکمل طور پر سِر تسليم خم ہے ۔کا اس کے حکم کے 

بر وزن افق) سے جو کان کے معنی ميں ہے، ليا گيا ہے اور اس کے معنی کان لگاکر سننا ہےں“ ( اذن” اصل ميں “ اذنت” 
حق کے ماده سے شائستہ الئق اور سزا وار کے معنی ميں ہے ۔ کس طر ح “ حقت” اور يہاں اطاعتِ  فرمان کا کنايہ ہے ۔ 

ا کہ وه سر تسليم خم نہ کرے جبکہ لمحہ بہ لمحہ وجود خدا ہی سے اس کو فيض پہنچ رہا ہو۔ اگر ايک لمحہ کے لئے ہوسکت
  بھی يہ رابطہ منقطع ہو جائے تو يہيں ختم ہو کر ره جائے۔

طابق ، حق تعالٰی قالتا اتينا طائعين ) کے م(  ١١جی ہاں ! ٓاسمان و زمين نہ صرف ٓاغاز ِ خلقت ميں سوره ٰحم سجده کی ٓايت 
  کے فرمان کے مطابق ، حق تعالٰی کے فرمان کے مطيع تھے ، بلکہ عمر کے اختتام ميں بھی ايسے ہيں ۔ 

کے جملہ سے مراد يہ ہے کہ قيامت کی وحشت اور اس کا خوف ايسا ہے کہ “ حقت” بعض مفسرين نے يہ بھی کہا ہے کہ 
ائيں ، ليکن پہلی تفسير زياده مناسب نظر ٓاتی ہے اور بعد والے مرحلہ ميں سزا وار ہے کہ ٓاسمان پھٹ جائيں اور شگافتہ ہوج

  زمين کی کيفيت کی طرف اشاره کرتے ہو ئے فرماتا ہے :
واذا االرض مدت) پہاڑ قرٓان کی بہت سی ٓايات کی “ ( اور جس وقت زمين کھينچی جائے گی اور وسيع کی جائے گی ” 

ه ه وجائيں گے اور تمام بلندياں اور پستياں ختم ہوجائيں گی، زمين صاف و شفاف، شہادت کے مطابق مکمل طور پر پراکند
  وسيع و عريض اور اپنے صحن ميں تمام بندوں کے حضور کے لئے ٓاماده ہو جائے گی۔ 

صفصفاً تٰری ميں فرماتا ہے : ( يسئلونک عن الجبال فقل ينسيفھا ربی نسفاً فيذرھا قاعاً  ١٠٧تا ١٠۵جيساکہ سوره ٰطٰہ کی ٓايت 
فيھا عوجاً و الامتاً)۔ تجھ سے پہاڑوں کے بارے ميں سوال کرتے ہيں ، کہہ دے ميرا پروردگار انہيں ہو اميں اڑائے گا اور بر

باد کردے گا پھر زمين کو ہموار اور صاف کرے گا ، اس طرح کہ تو اس ميں کوئی بلندی و پستی نہيں ديکھے گا اور اس 
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  جس ميں اولين و ٓاخرين جمع ہو ں ، اس کے لئے ايسے ميدان کی ضرورت ہے ۔ قسم کی دادگاه و عدالت 
بعض مفسرين نے کہا کہ ٓايت کے معنی يہ ہيں کہ خدا ايسی زمين کو قيامت ميں اس سے کہيں زياده وسيع کردے گا کہ جس 

  2حالت ميں اب ہے ، تاکہ مخلوق کے حشر کے لئے اس ميں زياده سے زياده ٓامادگی ہو۔ 
القت مافيھا “ ( زمين اس چيز کو جو اس کے اندر ہے، باہر پھينک کر خالی ہوجائے گی :” سرے مرحلہ ميں مزيدکہتا ہے تي

و تخلت)۔ مفسرين کے درميان مشہور يہ ہے کہ ٓايت کا مفہوم يہ ہے کہ تمام وه مردے ، جو مٹی اور قبروں ميں ٓارام کر 
  اور وه لباِس زندگی زيب تن کريں گے ۔  رہے ہيں ، اچانک باہر پھينک دئيے جائيں گے

يہ اس کے مشابہ ہے جو سوره زلزال ميں ٓايا ہے ( اخرجت االرض اثقالھا )۔زمين اپنے وزنی بوجھ باہرنکالے گی۔ يا جو 
ميں ٓاياہے ( فانماھی زجرة واحدة فاذاھم بالساھرة)صرف ايک ہی صحيحہ ہو گا اور اس  ١۴۔  ١٣کچھ سوره نازعات ٓايت 

  بعد سب کے سب صفحٔہ زمين پر ظاہرہو جائيں گے ۔ کے 
بعض مفسرين نے کہاکہ انسانوں کے عالوه معدنيات اور خزانے جو زمين ميں پوشيده ہيں ، سب کے سب زمين سے باہر 

  ٓاجائيں گے ۔ 
کی وجہ سے کلی  اس ٓايت کی تفسير ميں يہ احتمال بھی ہے کہ زمين کے اندر پگھالہو امواد ہولناک اور وحشت ناک زلزلوں

طور پر باہرٓاکر گرے گا اور وه تمام پستيوں کو پر کردے گا اس کے بعد زمين کے اندر کا حصہ بالکل خالی اور ساکن ہو 
  جائے گا ۔ 

  ان معانی کے درميان جمع ہو نے مينبھی کوئی چيز مانع نہيں ہے ۔ اس کے بعد مزيد کہتا ہے :
و “ ( منے سر تسليم ختم کردے گی اور سائستہ و الئق ہے کہ سر تسليم خم کرے اس کے بعد زمين اپنے پروردگار کے سا” 

اذنت لربھا و حقت)۔ يہ عظيم حوادث ، جو تمام موجوادت کے سر تسليم خم کرنے کے ساتھ الزم وملزول ہيں ، ايک طرف تو
نجينوں کی فنا، اور دوسری طرف عالم اس دنيا کے فنا ہونے کو بيان کرتے ہيں ، زمين و ٓاسمان م انسانوں ، خزانوں اور گ

ٓافرينش ميں نئے عالم ہستی کے ايجاد کی دليل ہيں ۔ اور تيسرے خدا ونِد عظيم و بزرگ کی ہر چيز خصوصاً معاد و قيامت 
  پر قدرت کی نشانی ہيں ۔ 

يسا جملہ ہے جو تقدير ميں ہے جی ہاں ! جب يہ حوادث واقع ہوں تو انسان اپنے نيک وبد اعمال کا نتيجہ ديکھ ليتا ہے ۔ ( يہ ا
) ۔ اس کے بعد انسان کومخاطب کرتے ہوئے اور اس راه ميں جو ان کی سر نوشت ہے ، ان کے لئے واضح کرتے ہوئے فر

  ماتاہے :
اے انسان تو سعی و کوشش اور رنج و تکليف کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہاہے اور ٓاخر کار اس سے ” 

  ا ايھا االنسان انک کادح ٌالی ٰ ربک کدحاً فمالقيہ ) ۔ ي“(مالقات کرے گا 
بر وزن مدح ) سعی و کوشش کے معنی ميں ہے ، جو رنج و تعب کے ہمراه ہو اورجسم و جان پر اثر انداز ہو۔ “ ( کدح” 

   کہتے ہيں۔“ ثورينہ کدوح ” اسی لئے سخت محنت کرنے والے بيل کو ، جس ميں کام کرنے کے ٓاثار ظاہر ہوں ، 
تفسير کشاف، فخر رازی اور المعانی ميں ٓاياہے کہ يہ لفظ اصل ميں خراش کے معنی مينہے جو کھال پر لگ جاتی ہے ۔ 

  اسی مناسبت سی ان کوششوں پر ، جو انسانی پر اثر انداز ہوں ، اس کا اطالق ہو اہے ۔ 
ود ہے اور وه يہ ہے کہ زندگی ہميشہ زحمت يہ ٓايت ايک بنيادی اصل کی طرف اشاره ہے جو تمام انسانونکی حيات ميں موج

اور رنج و تعب اپنے ساتھ رکھتی ہے ۔ اگر مقصود صرف متاِع دنيا تک پہنچنا ہی ہو ، تب بھی ، چہ جائيکہ مقصود ٓاخرت ، 
  سعادت جاوداں اور قرب ِ پروردگار ہو۔ 

انتہائی خوش حالی سے عمر گزارتے ہيں وه دنياوی زندگی کی يہ طبيعت اور اس کا يہ مزاج ہے يہاں تک کہ وه افراد جو 
  بھی رنج و زحمت اور درد و تکليف سے بچے ہوئے نہيں ۔ 

پروردگار کی مالقات کی تعبير سے يہاں مراد چاہے قيامت کے منظر کا ديکھنا ہو ، جو اس کی حاکميِت مطلقہ کا مظہرہے، 
  سے خود اس کی مالقات ہو۔ يا اس کی جزا و سزا کا ٓامنا سامنا ہو ، شہود باطن کے طريقہ 

اس سے پتہ چلتا ہے کہ يہ رنج و تعب اس دن تک جاری رہے گااور اس وقت ختم ہو گا جب اس دنيا کا سلسلہ ختم ہو جائے 
  گا اور انسا ن پاکيزه عمل کے ساتھ اپنے خدا سے مالقات کرے گا ۔ 

کے لفظ سے خطاب ، جو ساری نوع انسانی پر “ انسان ” جی ہاں ! رنج و تعب کے بغير راحت و ٓارام صرف وہم ہے۔ 
حاوی ہے ،( انسان کی انسانيت پر انحصار کی طرف توجہ کرتے ہوئے ) اس حقيقت کو بيان کرتاہے کہ خدا نے ضروری 

يہ توانائياں اس اشرف المخلوقات ميں پيدا کی ہيں اور عنواِن رب پرانحصار اس طرف اشاره ہے کہ يہ سعی و کوشش 
  کامل و تربيت کے نظام االوقات کاايک جز ہے ۔انسانيت کے ت

جی ہاں ! ہم سب مسافر ہيں جنہوں نے سر حد عدم سے رخِت سفر باندھا ه اور اقليم وجود ميں قدم رکھاہے ، ہم سب ا س کی 
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  راه عشق کی راه رو ہيں اور دوست کے رخ ِ انور کی مقناطيسی کشش کی بنا پر ٓائے ہيں ۔ 
ن مجيد کی دوسری ٓايات ميں بھی ٓائی ہے ، مثالً ( و ان الٰی ربک المنتھٰی ) اور يہ تمام امور تيرے پر اس تعبير کی نظير قرآ 

” نيزفرماتا ہے : ( و الٰی هللا المصير ) ) ۴٢وردگار کی طرف لوٹتے ہيں اور تمام خظوط اسی پر منتھٰی ہوتے ہيں ۔( نجم۔ 
دوسری ٓايات سب يہ بتاتی ہيں کہ موجودات کے تکامل کا يہ راستہ  ۔ اور)١٨(فاطر۔ “ سب کی باز گشت خدا کی طرف ہے 

  خداوند متعال کی طرف جاتا ہے ليکن يہاں تمام انسان دو گروہوں ميں تقسيم ہو جاتے ہيں ، جيسا کہ فرماتا ہے :
فاما من اوتی “ ( گا ليکن يہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائيں ہاتھ ميں ديا گيا، عنقريب اس کا ٓاسان حساب کتاب ہو” 

  کتابہ بيمينہ فسوف يحاسب حسابا ً يسيراً)۔ 
اور وه مسرور ہوکر اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ جائے گا ( و ينقلب الٰی اہلہ مسرواً )۔ يہ ايسے لوگ ہيں جو ٓافرينش کے 

ائيوں کے لئے معين کياہے ، مداِر اصلی ميں ، وہی مدار جو خدانے اس انسان کے لئے اس کے سر مايوں ، طاقتوں اور توان
  حرکت کرتے ہيں اور ان کی سعی و کو شش ہميشہ خدا کے لئے ہے اور ان کی حرکت خدا کی طرف ہے۔ 

وہاں ان کا نامہ اعمال ان کے دائيں ہاتھ ميں ديں گے ۔ ان کے اعمال کی پاکيز گی ، ايمان کی سحت او رقيامت ميں نجات کی 
  ميں سر فرازی و سر بلندی کا سبب ہے ۔  عالمت ہے اور ہل محشر کے مقابلہ

جس وقت ميزان عدل کے نيچے کھڑے ہوں گے ، وه ميزان جو کم سے کم ميزان کو تولتی ہے ، تو خدا ان کا حساب کتاب 
ٓاسان کردے گا ، ان کی لغزشوں سے در گزر کرے گا اور ايمان و عمل صالح کی وجہ سے ان کی سٔیات کو حسنات مين 

  ۔ تبديل کردے گا
سے مکی امراد ہے ، بعض مفسرين نے کہا کہ اس سے مراد سہل و ٓاسان حساب ہے جس ميں سخت “حساب يسير” يہ کہ 

  گيری و دقت نہ ہو، برائيوں سے در گزر اور حسنات کا اجر ہو ۔ 
   ايک حديث ميں پيغمبر اسالم سے منقول ہے : ( ثالث من کن فيہ حاسبہ هللا حساباً يسيراً و ادخلہ الجنة

  برحمتہ قالوا و ما ھی يا رسول هللا ؟ قال تعطی من حرمک و تصل من قطعک و تعفو عمن ظلمک)
تين چيزيں جس شخص ميں موجود ہوں خدا اس کے حساب کو ٓاسان کر دے گا ، اور اس کو اپنی رحمت سے جنت ميں داخل

نے فرمايا تو اس کو عطا کر جو تجھے محروم کردے گا ۔ لوگوں نے عرض کيا کہ يا رسول هللا وه کونسی چيزيں ہيں ؟ ٓاپ 
   3کرے ، اس سے صلٔہ رحم جو تجھ سے قطع رحم کرے اور اس کو معاف کر جو تجھ پر ظلم کرے ۔ 

يہ مفہوم روايات سے بھی ظاہر ہوتاہے کہ قيامت ميں حساب و کتاب ميں دقت و سخت گيری انسانوں کی عقل و دانش کی 
ا کہ امام محمد باقر عليہ السالم ارشاد فراماتے ہيں : ( انمايداق هللا العباد فی الحساب يوم ميزان سے تعلق رکھتی ہے ، جيس

القيامة علی ما ٰاتاھم من العقول فی الدنيا )خدا قيامت ميں بندونکے حساب وکتاب ميں اس کی عقل کی مقدار کے مطابق ، جو 
  4دنيا ميں بنده کو دی گئی ہے ، سخت گيری کرے گا۔ 

ل کے لئے مندرجہ باال ٓايات ميں مختلف تفسيريں بيان ہو ئی ہيں ، بعض مفسرين نے کہا ہے کہ اس سے مراد اس کی لفظ اہ
بيوی اور ايمان دار اوالد ہے ، مومنين جنت ميں اس کے پاس پہنچيں گے اور يہ خود ايک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جن 

  سے قريب رہے۔  سے محبت رکھتا ہے ، انہيں جنت ميں ديکھے اور ان
بعض دوسرے مفسرين نے اہل کوجنت کی حوروں کے معنی ميں ليا ہے جو مومنين کے لئے معين ہوئی ہيں ۔ بعض نے 

اسے صاحبان ايمان افراد کے معنی ميں ليا ہے جس سے وه دنيا ميں محبت کرتا تھا ۔ ان تمام معانی کے درميان جمع بھی 
  ممکن ہے ۔

________________________________  

  ۔ اذا حرف شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے اور تقدير ميں اس طرح ہے : اذا السماء انشقتالتی االنسان ربہ فحاسبہ و جازاه/١
  ۔ تفسير فخر رازی در ذيل ِٓايات زيِربحث۔2
  ۔ مجمع البيان ، زير بحث ٓايات کے ذيل ميں ۔3
  ۔ ۵٣٧، ص۵۔ نور الثقلين ، جلد 4

  

  چند نکات 
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  ۔ ايسی حديث جس ميں اعجاز ہے ١▲

ايک حديث ميں اذاالسماء انشقت کی تفسير کے سلسلے ميں حضرت علی عليہ السالم سے منقول ہے کہ ٓاپ نے فرمايا ( انھا 
  1تنشق من المجرة)( ستارے ) کہکشا ٔونسے الگ ہوجائيں گے ۔ 

ہے اور ايسی حقيقت پر سے پر ده اٹھاتی ہے کہ اس  يہ حديث پر معنی اور قابل ِدقّت ہے اور علمی معجزات ميں شمار ہوتی
زمانہ کے ماہرين علماء ميں سے کوئی اس تک نہينپہنچتا تھا ۔ وه يہ کہ موجوده زمانے کے ماہرين فلکيات نے اپنے نجوم 

ظاموں سے متعلق مشاہدات اور دور بينوں کے ذريعہ ثابت کيا ہے کہ عالم کہکشاں کا مجموعہ ہے اور ہر کہکشاں شمسی ن
  اور ستا روں کا مجموعہ ہے اسی بناپر انہيں ستاروں کے شہر کانام ديتے ہيں ۔ 

کہ کہکشاں مشہور شہر کا راستہ ہے جو ٓانکھ سے نظر ٓاسکتا ہے اور نظام ہائے شمسی اور ستاروں کے عظيم مجموعہ اور
ميں سفيد بادل کی شکل ميں نظر ٓاتے دائره کی مانند ہے ، اس کی ايک سمت ہم سے اس قدر دور ہے کہ اس کے ستارے ہ
  ہيں ، ليکن وه در حقيقت ايک دوسرے سے نزديک نورانی نقطوں کا مجموعہ ہےں ۔ 

وه سمت جو ہم سے نزديک ہے اس کے ستارے قابل رٔويت ہينيہ وہی ستارے ہيں جو رات کے وقت ہم ٓاسمان پر ديکھتے ہيں
  ے اور کچھ نہيں ہے ۔اور اس طرح ہمارا نظام شمسی سوائے اس کہکشاں ک

مندرجہ باال روايت کے مطابق حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہينکہ قيامت کے بر پا ہونے کے وقت يہ ستارے جنہيں تم 
  ديکھتے ہوکہکشاں سے جدا ہو جائيں گے اور سب کا نظام درہم بر ہم ہو جائے گا ۔ 

ے ہيں ، واقعی اس کہکشاں کا جز ہيں سوائے اس شخص کے اس زمانے ميں کون جانتا تھا کہ يہ ستارے جنہيں ہم ديکھ رہ
  کہ جس کا دل عالم غيب سے مربوط ہو اور علم خدا کے سر چشمہ سے سيراب ہوا ہو۔

________________________________  

   ٣٢٩ص  ۶و در المنثور، جلد  ٨٧ص ٣٠روح المعانی ، جلد  -1

  

  ۔ دنيا رنج و تکليف اور دکھ درد کا گھر ہے ٢▲

کی تعبير مندرجہ باال ٓايت ميں ٓائی ہے اور سعی و کوشش کی طرف اشاره ہے جس ميں رنج و زحمت کی ٓاميزش “ کادح” 
ہو ، اس طرف توجہ رکھتے ہوئے ، کہ اس کے مخالف تمام انسان ہيں ، اس واقعيت کو پيش کرتی ہے کہ اس جہان کی 

  اور رنج و مشقت سے خالی نہيں ہے ۔ زندگی کی طبيعت کسی مرحلہ ميں بھی مشکالت ، تکاليف 
چاہے يہ مشکالت و تکاليف جسمانی ہوں ، چاہے روحانی اور فکری يا دونوں کسی فرد کو اس سے مفر نہيں ہے ۔ حضرت 

  علی ابن الحسين کی ايک بہت ہی پر معنی حديث ہے :
الھل الجنة و التعب و النصب خلقا فی الدنيا و الھل (الراحة لم تخلق فی الدنيا وال الھل الدنيا ، انما خلقت الراحة فی الجنة و 

الدنيا وما اعطی احد منھا جفنة اال اعطی من الحرص مثليھا و من اصاب من الدنيا اکثر کان فيھا اشد فقيراً النہ يفتقر الٰی الناس 
  فی حفظ اموالہ و تفتقر الٰی کل ٰالة من ٰاالت الدنيا فليس فی غنی الدنيا الراحة)

ٓارام دنيا ميں اہل دنيا کے لئے نہيں ہے ، راحت و ٓاسائش صرف جنت ميں ہے اور اہل جنت کے لئے ہے ۔ رنج و راحت و 
تعب دنيا ميں ہيں اور اہل دنيا کے لئے پيدا کئے گئے ہيں ۔ اسی وجہ سے جو ايک پيمانہ اس ميں سے حاصل کر ليتا ہے تو 

س کے پاس مال دنيا کا فی ہے وه زياده فقير ہے ، کيونکہ وه اپنے مال دگنا اللچ اس کے نصيب ميں شامل ہو جاتا ہے اور ج
کی حفاظت کے سلسلہ ميں دوسروں کا محتاج ہے اور زياده وسائِل حفاظت کا محتاج ہے ۔ لٰہذا دنيا کے مال و دولت ميں 

  کوئی راحت و ٓارام نہيں ہے ۔ 
ب اولياء هللا فی الدنيا للدنيا بل تعبوا فی الدنيا لاٰل خرة) اولياء خدااس کے بعد امام نے اس حديث کے ذيل ميں فرمايا:( کال ما تع

  ١دنيا ميں دنيا کی خاطر رنج و تعب ميں نہيں مبتال ہوتے بلکہ دنيا ميں ان کا رنج و تعب ٓاخرت کے لئے ہے ۔ 
  
  ۔ واّما َمْن اوتَی کتابہ ورٓاَء ظَھره۔١٠
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  ۔ فسوَف يد عوا ثُبُوراً۔ ١١
  ِعيراً۔ ۔ ويصلٰی سَ ١٢
  ۔ انّہ کان فی اہلہ مسروراً ١٣
  ۔ انّہ ظّن اَن لن يحوَر۔ ١۴
  ۔ بلٰی ِانَّ ربَّہ کان بہ بصيراً۔ ١۵
  

  ترجمہ
  ۔ اور رہا وه شخص جس کو اس کانامہ اعمال پيچھے کی طرف سے ديا گيا ۔  ١٠
  ۔ تو عنقريب اس کی فرياد بلند ہوگی کہ وائے ہو مجھ پر ميں ہالک ہوگيا ۔ ١١
  اور وه جہنم کی ٓاگ کے جالنے والے شعلوں ميں جلے گا۔ ۔ ١٢
  ۔ وه اپنے گھروں کے درميان ( کفرو گناه کے سبب) مسرور تھا ۔ ١٣
  ۔ وه گمان کرتا تھا کہ کبھی پلٹ کر نہيں ٓائے گا۔ ١۴
  ۔ جی ہاں ! اس کا پروردگار اس کے مقابلہ ميں بينا تھا۔١۵

________________________________  

  ۔ ٩۵، باب الدنيا و االخرة ککفق الميزان ، حديث ١صال صديق جلد جلد۔ خ١

  

  وه جو شرم و حياکے باعث اپنانامہ اعمال پشت کی طرف سے ليں گے ▲

اس بحث کے بعد ، جو گذشتہ ٓايات ميں اصحاب اليمين ( وه مومنين جن کانامہ اعمال ان کے دائيں ہاتھ ميں دياجائے گا) کے 
بارے ميں گزرچکی ہے ، ان ٓايات ميں کفار مجرمين اور ان کے نامہ اعمال کی کيفيت کے بارے ميں گفتگو کرتے ہوئے 

  فرماتا ہے :
و اما من اوتی کتابہ واء ظھره)۔ عنقريب“ ( اعمال اس کی پشت کی طرف سے ديا جائے گا باقی رہا وه شخص جس کا نامہ” 

اور ٓاگ کے جالنے والے شعلوں ميں جلے ” وه فرياد کرے گا کہ وائے ہو مجھ پر کہ ميں ہال ک ہوگيا ( فسوف يدعوا ثبوراً۔ 
  (ويصلٰی سعيراً)۔ “ گا 

ت سے ديں گے اور کس طرح يہ ٓايت اور وه ٓايات جو کہتی ہيں کہ ان کے يہ کہ ان کے نامہ اعمال کس طرح ان کے پس پش
دائيں ہاتھ ميں ديں ، ايک جگہ جمع ہوں گی، اس سلسلہ ميں مفسرين نے مختلف تفسيريں کی ہيں ۔ بعض نے کہا کہ ان کے 

کے پيچھے سے مليں گے  دائيں ہاتھ گردن کےساتھ زنجير سے بندھے ہوں گے اور ان کے نامہ ہائے اعمال بائيں اور پشت
  جو ذلت و خواری کے سر نيچے رکھنے اور شرمساری کی عالمت ہے ۔ 

بعض دوسرے مفسرين نے کہا ہے کہ ان کے دونوں ہا تھ قيد يو ں کے طرح پيچھے باندھ دئيے جائيں گے ۔ بعض دوسروں 
ان نطمس وجوھاً فنرھا علٰی ادبار  کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہتی ہے :(من قبلی ۴٧نے کہا ہے کہ سوره نساء کی ٓايت 

اس طرح گروه مجرمين کے منہ عقب کی جانب“ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹاديں اور پشت کی طرف پھير ديں ” ھا)۔ 
مڑ جائيں گے اور ضروری ہے کہ وه اپنے نامہ ہائے اعمال خود پڑھيں۔ لٰہذاوه ان کے بائيں ہاتھ ميں پشت کی جانب انہيں 

  ديں گے ۔ 
ليکن زياده مناسب يہ ہے کہ کہاجائے کہ اصحاب اليمين سر فرازی اور فخر و مباہات کے ساتھ اپنا نامہ اعمال دائيں ہاتھ ميں 

۔ ) ١٩حاقہ ۔ “ ( اے اہل محشر ٓأو اور مير انامہ اعمال لے کر پڑھو” ليئے ہوئے پکار کر کہيں گے ( ھأوم اقرء الکتابيہ) 
امہ اعمال ان کے بائيں ہاتھ ميں ديں گے تو وه شرمساری اور ذلت سے اپنا ہاتھ پشت کے پيچھے ليکن گناہگاروں کو ان کا ن

  کرليں گے تاکہ جرم کی سند کم تر ديکھی جائے ۔ 
ليکن فائده کچھ نہيں ہوگا اس لئے کہ وہاں کوئی چيز پوشيده رہنے والی نہيں ہے ۔ ( يدعوا ثبورا) ، اس کی تعبير کی طرف 

رب کس خطر ناک حادثہ کے موقعہ پر کرتے ہيں اور فرياد بلند کرتے ہيں ( و اثبوا )،اے وائے کہ ميں اشاره ہے جو ع
  ہالک ہو گيا ۔ 
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ہالکت کے معنی مينہے ۔ ليکن يہ ٓاه نالہ و فرياد کسی کے کان تک نہيں پہنچے گی ۔ اس کے بعد ( “ ثبور” توجہ فرمائيں کہ 
نے والی ٓاگ ميں داخل ہوگا ۔اس کے بعد اس منحوس سر نوشت کی علت کو بيان ويصلٰی سعيراً) ہے يعنی وه جہنم کے جال

يہ اس بنا ء پر ہے کہ وه اپنے گھروں ميں ہميشہ اپنے ( کفر و گناه کی وجہ سے ) خوش رہتا تھا (:” کرتے ہوئے فرماتاہے 
ر جو غفلت اور خدا سے بے خبری کو انہ کان فی اہلہ مسروراً)، ايسا سرور جس ميں غرور کی ٓاميزش تھی اور ايسا غرو

اپنے ساتھ ليئے ہوئے تھا ، ايسا غرور جو دنيا کے ساتھ شديد و بستگی اور موت کے بعد والے جہان سے بے پرواہی کی 
  نشانی تھا ۔ 

واضح رہے کہ ذاتی طور پر سرور و خوش حالی مذموم چيزنہيں ہے بلکہ مومن کو چاہئيے کہ لطِف خدا سے مسرور ہو 
رہنے سہنے کے انداز ميں ہشاش بشاس ہو۔ وه سرور و خوشی مذموم ہے جو انسان کو ياد خدا سے غافل کردے اور اور 

  خواہشات کا اسير بنا کر رکھ دے ۔
يہ اس بنا پر ہے کہ وه گمان کرتا تھا کہ کبھی واپس نہيں لوٹے گا اور معاد و ”اس لئے بعد والی ٓايت ميں مزيد کہتا ہے : 

انہ ظن ان لن يحور) ۔ حقيقت ميں اس کی بد بختی کا سبب اصلی اس کا اعتقاد فاسد اور “ ( ی امکان نہيں ہے قيامت کا کوئ
  گمان باطل تھا ، جس کا دارومدار انکار قيامت پر تھا ۔ 

، يہاں يہی اعتقاد اس کے غرور و سرور کا باعث ہوا ، اس نے اس کو خد اسے دور کيا اور خواہشات کا اسير بنا کر رکھ ديا
  تک کہ وه انبياء کی دعوت فکر کا مذاق اڑاتا اور جب اپنے گھر والوں کے پاس ٓاتا تو اس مذاق سے خوش ہوتا ۔ 

و اذا انقلبوا الٰی اھلھم انقلبوا فکھين ) ميں بھی ٓايا ہے ۔ اس طرح قارون اس مغرور (  ٣١يہی مفہوم سوره مطففين کی ٓايت 
ن کی داستان ميں بيان ہوا ہے کہ بنی اسرائيل ميں سے باخبر افراد اس سے کہتے تھے ( دولت مند اور خداسے بے خبر انسا

  ال تفرح ان هللا ال يحب الفرحين )
   )٧۶اس قدر متکبرانہ طور پر خوش نہ ہو کيونکہ خدا خوش ہونے والے مغرورونکو دوست نہيں رکھتا ( قصص۔ 

بروزن غور ) کے ماده سے تردد اور ٓامد و رفت کے معنی “ ( حور” ۔ “يحور ” ۔ “کبھی واپس نہيں لوٹے گا“ لن يحور” 
ميں ہے ، خواه يہ ٓامد و رفت عمل ہو يا فکر و نظر ميں ،اسی لئے پانی کے حوض يا تا الب ميں گردش کرنے کے سلسلہ 

د و رفت اور رّدميں اس لفظ کا اطالق ہوتا ہے اور محور اس کو کہتے جس کے گرد چرخہ گھومتا ہے ، محاوره بحث کی ٓام
بھی انہی معانی ميں ہے اور کبھی اس دار کے معنی ميں بھی ٓاتاہے جو بحث کے “ حوار” و بدل کے معنی سے ہے اور 

ٓاوزان بلند ہوتی ہے اور تحير بھی کسی مسئلہ ميں فکر کی ٓامد و رفت کا نتيجہ ہے جس کا الزمہ عمل ميں سر گردانی ہے ۔ 
اس لفظ کی اصل حبشی ہے ۔ اور ابن عباس سے نقل ہو اہے کہ ميں قرٓان کے اس جملے کے  بعض مفسرين کانظريہ ہے کہ

يعنی “ حوری ” معنی نہيں جانتا تھا ، يہاں تک کہ ايک بيابانی عرب سے ميں نے سنا کہ وه اپنی لڑ کی سے کہہ رہا تھا 
  ١واپس ٓاجا ۔

سمجھا ہے ، کيونکہ وه لوگوں کے دلوں کو شرک و گناهکے ماده سے دھونے اور سفيد کرنے کے معنی ميں “ حور ” اسے 
کے زنگ سے پاک و صاف کرتے تھے ، اور جنت کی حورو ں کو اسی لئے يہ نام دياگيا ہے کہ ان کا رنگ سفيد ہے ، ياان

  کی ٓانکھونکی سفيدی بہت زياده ہے ۔ 
ال جاتا ہے کہ وه اس قدر خوبصورت ہيں بعض مفسرين نے يہ بھی کہا ہے کہ يہ لفظ جنت کی حوروں کے لئے اس لئے بو

  کہ ٓانکھ انہيں ديکھ کر حيران ره جاتی ہے ۔ ليکن بہر حال يہ لفظ زير بحث ٓايت ميں باز گشت اور معاد کے معنی ميں ہے 
اور بلی ان ربہ کان بہ بصيراً) اس کے تمام اعمال کو لکھوايا “ ( جی ہاں ! اس کا پروردگار اس کے بارے ميں بينا تھا ” 

روز حساب کے لئے ايک نامہ اعمال ميں انہيں محفوظ کيا۔ اس ٓايت کی تعبير گزشتہ ٓايت ( يا ايھا االنسان انک کادح الٰی 
  ربک کد حاً فمالقيہ)کی مانند عقيده و معاد پر دليل و حجت شما رہو سکتی ہے ۔ 

، اس لئے کہ انسان کی سير ارتقاء يعنی خصوصاً دونوں ٓايات ميں رب يعنی پروردگار کے عنوان پر انحصار ہو اہے 
پروردگار تک پہنچنے کا عمل ، موت کے ٓانے پر منقطع نہيں ہوتا اور دنيا وی زندگی ہر گز اس قابل نہيں ہے کہ خود 

مقصوِد تکامل ہو نيز انسان کے اعمال کے بارے ميں خدا کا بصير ہونا اور ان کے اعمال کو تحرير کياجا نا حسا ب و سزا و
  زا کی تمہيدہی بن سکتا ہے ، ورنہ فضول ہے ۔ج

  
  ۔ فآل اقسم باشفق۔ ١۶
  ۔ و الّيل وما وسَق۔ ١٧
  ۔ و القمر اذا اتسَق۔ ١٨
  ۔ لترکبنَّ طبقاً عن طبٍق۔ ١٩
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  ۔ فما لھم اليومنون۔ ٢٠
  ۔ و اذا قرٔی عليہم القرٓاُن ال يسجدوَن۔٢١
  ۔ بل الذين کفروا يکذبون ۔٢٢
  عوَن۔۔ و هللا اعلم بما يو٢٣
  ۔ فَبَشِّر ُھم بَِعَذاٍب اليٍم۔٢۴
  ۔ اِ الَّ ٰامنوا و عملوا الّصا لحاِت لھم اجٌر غير ممنوٍن۔ ٢۵
  

  ترجمہ 
  ۔ شفق کی قسم ۔ ١۶
  ۔ اور رات کی قسم جسے وه جمع کرتی ہے ۔ ١٧
  ۔ اور قسم ہے چاند کی جبکہ وه بدر کامل ہوتا ہے ۔ ١٨
  رف منتقل ہوتے ہو۔ ۔ تم سب ايک حالت سے دوسری حالت کی ط١٩
  ۔ پس وه کيوں ايمان نہيں التے ؟٢٠
  ۔ اور جب قرٓان ان کے سامنے پڑھا جائے تو سجده نہيں کرتے ۔٢١
  ۔ بلکہ کفار ہميشہ ٓايات الٰہی کی تکفير کرتے ہيں۔ ٢٢
  ۔ خدا اس چيز کو جسے وه دل ميں چھپائے رکھتے ہيں ، اچھی طرح جانتا ہے ۔ ٢٣
  ذاب کی بشارت دے ۔ ۔ پس انہيں دردناک ع٢۴
 ۔ مگر وه لوگ جو ايمان الئے ہيناور انہوں نے اعمال صالح انجام دئيے ہيں ، تو ان کے لئے ختم نہ ہونے واال اجر ہے ۔٢۵

________________________________  

  ۔مفردات راغب، تفسير فخر رازی ، ابو الفتوح اور دوسری کتب ۔ ١

  

   تم ہميشہ دگر گوں ہوتے رہتے ہو▲

اس بحث کے بعد جو گشتہ ٓايات ميں خدا کی طرف سے انسان کی سير تکامل کے بارے ميں ٓائی تھی ان ٓايات ميں ان مفہوم 
  کی تاکيد اور مزيد توضيح کے لئے فرمايا ہے : 

ا وسق )۔ اور قسمفال اقسم باشفق ) ۔ اور قسم ہے ان پراکنده امور کی جنہيں وه اکھٹا کرتی ہيں ( و الليل وم“ ( قسم شفق کی ” 
ہے چاند کی جب وه کامل ہوتا ہے اور چودھويں کے چاند کی صورت اختيار کرليتا ہے ( و القمر اذا اتسق ) ، کہ تم سب 

  ہميشہ ايک حالت سے دوسری حالت کی طر ف منتقل ہوتے ہو ( لترکبن طبقاً عن طبق)۔ 
شاره کيا ہے ، زائده ہے اور تاکيد کے لئے ہے ۔ اگر چہ بعض کافال اقسم کے جملہ ميں ال کا لفظ ، جيساکہ پہلے بھی ہم نے ا

خيا ل ہے کہ نفی کے لئے ہو يعنی ميں قسم نہيں کھاتا اس بناء پر کہ مفہوم عياں ہے ۔ قسم کی ضرورت نہيں ہے ، يايہ کہ 
نی ( زائد اور تاکيد کےمطلب اس قدر اہم ہے کہ ان قسموں کی ضرورت نہيں ہے کہ ان کی قسم کھائی جائے ۔ ليکن پہلے مع

  لئے ہونا ) زياده مناسب ہےں ۔ 
مفردات ميں راغب کے بقول دن کی روشنی رات کی تاريکی سے ٓاميختہ ہونا ہے ، اس لئے لفظ اشفاق اس توجہ “ شفق ” 

کے لئے اور عنايت کے معنوں ميں استعمال ہوتا ہے جس ميں خوف کا عنصر پايا جاتاہو۔ مثال ً اگر کوئی فرد کسی شخص 
محبت کے جذبات رکھتا ہو اور اس کے بارے ميں کچھ حوادث سے ڈرتا ہوتو اس حالت کو اشفاق اور ايسے شخص کو 

  مشفق کہتے ہيں ۔ 
ليکن فخر رازی کا نظر يہ ہے کہ شفق کا لفظ اصل ميں رقّت اور نازک ہونے کے معنی ميں ہے ۔ رقّت کے معنی پتال ہونا 

ر پتلے لباس کو شفق کہتے ہيں اور شفقت کا لفظ رقِّت قلب کی حالت کے لئے بوال جاتا ہے ( ہے۔ اسی لئے بہت ہی نازک او
  ليکن راغب کا قول زياده صحيح نظر ٓاتاہے )۔ 

بہر حال شفق سے مراد وہی روشنی ہے جو ٓاغاز شب کی تاريکی کی ٓاميزش رکھتی ہو اور چونکہ ابتدائے شب ميں ايک کم 



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

 
 

پيدا ہوتی ہے اور پھر اس کی جگہ سفيدی لے ليتی ہے ، جو اس ميں اختالف ہے کہ شفق کا  رنگ کی سرخی افق مغرب پر
  اطالق اس سرخی پر ہے يا سفيدی پر۔ 

علماء مفسرين کے درميان مشہو ر و معروف وه پہلے معنی ہيں اور اشعار عرب ميں بھی اسی پر انحصار کياگيا ہے اور 
  ہيں اور ( دماء الشہداء) کہتے ہيں ۔ شفق کو شہيدوں کے خو ن سے تشبيہ ديتے 

ليکن بعض مفسرين نے دوسرے معنی کو منتخب کيا ہے جو بہت ضعيف نظر ٓاتے ہيں ، خصوصاً يہ کہ اگر اس کی لغوی 
اصل کے معنی ہم رقّت سمجھيں تو پھر اس کم رنگ کی سرخی سے مناسبت رکھتے ہيں جو سورج کی رقيق اور پتلی 

  روشنی اور نور ہے ۔ 
ر حال چونکہ شفق کا ظہور دنيا ميں ايک گہری تبديلی اور دگر گونی کی حالت کی خبر ديتا ہے او ر دن کے اختتام اور بہ

رات کے ٓاغاز کا اعالن کرتا ہے ، اس کے عالوه اس ميں ايک خاص قسم کا جلدٔه زيبائی اور خوبصورتی ہے ، اور ان سب 
ے تاکہ سب لوگوں کو خبردار اور ٓاماده کرے کہ وه اس خوبصورت سے قطع نظر نماز مغرب کے وقت کی قسم کھائی ہ

  ٓاسمانی وجود کے بارے ميں غور کريں ۔ 
باقی رہا رات کی قسم کھانا تو وه ان بہت سے ٓاثار و اسرار کی بناپر ہے جو اس ميں پوشيده ہوتے ہيں ۔ اس پر ہم پہلے 

  ١مفصل گفتگو کر چکے ہيں ۔ 
ک کہ انسانوں کے اپنے گھروں ، ٓاشيانوں اور گھونسلوں کی طرف رات کے وقت لوٹنے کی جانوروں ، پرندوں ، يہاں ت

طرف اشاره ہے جس کا نتيجہ جانوروں کا عمومی ٓارام و سکون اور ٓاسائش ہے اور يہ رات کے اہم آثار و اسرار ميں سے 
الذی جعل لکم لتسکنوا فيہ) ، خدا وه ہے جس نے ميں ہم پڑھتے ہيں ( هللا  ۶١ايک شمار ہوتاہے جيساکہ سورٔه مٔومن کی ٓايت 

  رات کو تمہارے ليئے خلق کيا ہے تاکہ تم اس ميں ٓارام و سکون حاصل کرو۔ 
اس سے واضح ہوتا ہے کہ اذا اتسق کی تعبير اسی ماده سے ہے اور مختلف وجودونکے جمع ہونے کے معنی ميں ہے اور 

کے معنی مينہے ۔ ہم جانتے ہيں کہ چاند اس حالت ميں بہت ہی  يہاں چودھويں رات کے چاند کی روشنی کے کمال
  خوبصورت لگتا ہے اور ہر ديکھنے والی ٓانکھ کو دل کش نظر ٓاتا ہے ۔ 

اس کا نور صفحۂ زمين کو روشن کرتا ہے ۔ اس کے ہلکے رنگ کی روشنی جو رات کے ٓارام و سکون کو خراب نہيں 
تی ہے اس لئے وه خدا کی عظيم ٓايات ميں سے ايک ٓايت ہے ۔ اسی بناء پر اس کی کرتی ۔ رات کے مسافروں کو راستہ دکھا

  قسم کھائی گئی ہے ۔ 
قابل توجہ بات يہ ہے کہ چاروں موضوعات جن کی ان ٓايات ميں قسم کھائی گئی ہے( شفق ، رات اور وه موجودات جنہيں 

  رات جمع کرتی ہے اور چودھويں رات کا چاند )۔ 
ايک دوسرے سے مربوط ہيں اور ايک دوسرے کی تکميل کرتے ہيں اور ايک ايسے خوبصورت مجموعہ يہ سب ايسے جو 

کو تشکيل ديتے ہيں جو انسانی فکر ميں تحريک پيدا کرتا ہے تاکہ وه تخليق کی عظيم وقت پر غور و فکر کرے اور ان تيز 
  ے۔ تبديليوں سے وقوِع قيامت اور قدرت خدا کے بارے ميں ٓاشنائی حاصل کر

قابِل توجہ بات يہ ہے کہ مختلف امور کا يہ حصہ ايسے حاالت اور تبديليوں کی طرف اشاره ہے جو عالِم ٓافرينش ميں ايک 
  دوسرے کے ساتھ رونما ہوتی ہيں ۔ 

سورج چہرے پر نقاب ڈالتا ہے تو شفق ظاہر ہوجاتی ہے جو اس کے نور کا بقيہ ہے ۔ انسان، پرنده ، چرند بڑی تيزی سے 
  ے ٹھاکانوں اور ٓاشيانوں کی طرف لوٹتے ہيں اور چاند بدِر کامل کی شکل ميں بلند ہوتا ہے ۔ اپن

لترکبن طبقاً عن طبق ” توجہ فرمائيں کہ چودھويں کا چاند رات کے اسی ابتدائی حصہ ميں طلوع ہوتا ہے اور ان قسموں کو 
کرتا ہے جو انسان اپنی راه حيات ميں يکے بعد  کے اس جملے کی تمہيد قرارديتاہے جو مختلف ايسے حاالت کو بيان“

  ديگرے پيدا کرتا ہے ۔ اس جملے کے لئے مفسرين نے مختلف تعبيريں بيان کی ہينجن ميں ايک يہ بھی ہے ۔ 
۔ مراد وه گوناگوں حاالت ہيں جو انسان ، خدا اور کمال ِ مطلق کی جانب سفر کرنے کے پر مشقت راستے پيدا کرتا ہے ۔ ١

مطابقہ “ ” طبق” م ِ دنيا ، پھر عالم ِ بر زخ ہے اور پھر قيامت اور اس کے مختلف حاالت ہيں ۔ ( توجہ فر مائيں کہ پہلے عال
کے ماده سے ايک چيز کو دوسری چيز کے اوپر قرار دينے کے معنی ميں ہے اور ان منزلونکے معنی ميں ہے جنہيں “ 

  انسان اپنی سير صعودی ميں طے کرتا ہے )۔ 
وه حاالت ہيں جنہيں انسان کو نطفہ سے لے کر موت تک کے سفر ميں سامنا کر نا ہو تا ہے ۔ بعض محققين نے  ۔ مراد٢

  حالتيں شمار کی ہيں ۔  ٣٧ايسی 
۔ مراد وه مختلف حاالت و شدائد ہيں جن ميں سے انسان دنياوی زندگی ميں صحت و بيماری ، غم و اندوه سرور مسرت ٣

  جنگ کی صورت ميں دوچار ہوتا ہے ۔ ،سختی و ٓارام اور صلح و 
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۔ مراد وه مختلف حاالت و شدائد ہيں جن سے انسان قيامت ميں دوچارہوگا يہاں تک کہ حساب سے فارغ ہو کر ہر شخص ۴
  اپنے اعمال کے نتيجے ميں دوزخ اور جنت کی طرف جائے گا ۔ 

يريں حوادث اور انواع و اقسام کی ترديديں اور ۔ مراد وه حاالت ہيں جو گزشتہ قوموں کو پيش ٓائے يعنی وہی تلخ و ش۵
مخالفين کے انکار اس امت ميں بھی واقع ہوں گے يہ مضامين ايک اور رويت ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے بھی 

  نقل ہوئے ہيں ۔ 
مراحل کی طرف اشاره  ان تفسيروں کا جمع ہونا بھی معنی نہيں رکھتا ۔ ہوسکتاہے کہ ٓايت ان تمام تبديليوں ، تغيرات اور

کررہی ہو جنہيں انسان اپنی زندگی ميں ديکھتا ہے ۔ بعض مفسرين يہاں مخا طب خود پيغمبر کو سمجھتے ہيں اور ٓايت کی ان
  ٓاسمانوں کی طرف اشاره سمجھتے ہيں جن سے پيغمبر اسالم معراج کی شب گزرے ہيں ۔ 

ہے اور پر پيش ہے اور جمع کے معنی ديتا ہے ، اس لئے “ ب ”ميں جو “ لترکبن ” ليکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ 
  يہ تفسير مناسب ہے ۔ خصوصاً يہ کہ گذشتہ ٓايات ميں بھی مخاطب کل انسان تھے ۔ 

بہر حال ان حاالت کا حدوث اور ٓادمی کا ايک حالت پر قيام نہ کرنا ايک تو اس کے مخلوق ہونے اور محتاج خالق ہونے کی 
کہ ہر متغير حادث ہے اور ہر حادث کو خالق کی ضرورت ہے ، دوسرے اس جہان کی ناپائيدار ہونے دليل ہے ، اس لئے 

  کی دليل ہے ۔ 
تيسرے انسان کی پروردگار عالم کی طرف حرکت ِ مستمر مسئلہ معادو قيامت کی نشانی ہے جيسا کہ گزشتہ ٓايات ميں ٓاياتھا 

  القيہ)( يا ايھا االنسان انک کادح الٰی ربک کد حاً فم
فمالھم اليومنون ) ، “ ( وه ايمان کيوں نہيں التے ‘ ” اس کے بعد گزشتہ مباحث ايک نتيجہ کلی اخذ کرتے ہوئے فرماتا ہے 

اس کے باوجود کے حق کے دالئل واضح و ٓاشکار ہيں ، توحيد و خدا شناسی کے بھی اور معاد و قيامت کے بھی ۔ ٓايات 
چاند سورج ، نور و ظلمت ، طلوع و غروب ، ٓافتاب و شفق ، رات کی روشنی اور رات  ٓافاتی بھی جو رات دن کی خلقت اور

کی روشنی کے تکامل ميں چھپے ہوئے ہيں ۔ اور ٓاياِت انفسی بھی ۔ اس لمحے سے لے کر جب انسان کا نطفہ رحم ميں قرار 
ں اپنے اوج کمال کو پہنچتا ہے ، اس پاتا ہے اور يکے بعد ديگرے مختلف مراحل طے کرتا ہے يہاں تک کہ عالم جنين مي

کے بعد والدت کے لمحے سے ليکر موت تک دوسرے مراحل طے کرتا ہے، تو ان واضح نشانيوں کے باوجود نوع بشر 
  ايمان کيوں نہيں التی ۔ 

يہجب ان کے سامنے قرٓان پڑھا جاتا ہے تو” اس کے بعد کتاب تکوين سے کتاب حق کی طرف رخ کرتے ہوئے فرماتاہے : 
  ۔ ( و اذا قرٔی عليھم القرٓان اليسجدون ) ۔ “خضوع اختيار کيوں نہيں کرتے 

قرٓان جو ٓافتاب کے مانند اپنی دليل ٓاپ ہے ، نور اعجاز اس کے مختلف پہلؤو ں سے عياں ہے ، پھر اس کے مضامين و 
   مشموالت يہ سب اس بات کی واضح دليل ہيں کہ اسے وحی کے سر چشمہ سے ليا گيا ہے ۔

قرٓان کے بارے ميں ہر غير جانب دار يہ جانتا ہے کہ يہ ممکن ہی نہيں کہ قرٓان کسی انسان کے دماغ کی تخليق ہو۔ پھر 
انسان بھی ايسا جس نے کبھی کوئی سبق نہيں پڑھا ہو اور ايک ايسے ماحول ميں اس نے زندگی بسر کی ہو جو خرافات و 

  2، تسليم اور اطاعت ہے ۔ ظلمات سے پر ہو ۔ يہاں سجده سے مراد خضوع 
اور وه مشہور سجده جس ميں پيشانی کو زمين پر رکھتے ہيں ، اس مفہوم کلی کا ايک مصداق ہے ۔ اور شايد اسی بناپر بعض

  رويات ميں ٓايا ہے کہ پيغمبر نے ان ٓايات کی تالوت فرمائی تو سجده کيا ۔ 
قرٓا ن کے مستحب سجدوں ميں سے ہے اور اہل تسنن کے البتہ فقہائے اہلبيت کے مشہور فتوے کے مطابق يہ سجده 

چارونمذاہب اس ٓايت کی تالوت کے وقت سجده کرنا واجب سمجھتے ہيں ، سوائے امام مالک کے جن کا نظريہ ہے کہ سوره 
  3کے ختم ہونے کے بعد سجده کرنا چاہئيے ۔ 

بل الذين کفروا “( اور معاد قيامت کی تکذيب کرتے ہيں بلکہ کفار ہميشہ ٓايات الٰہی ” بعد والی ٓايت ميں مزيد کہتا ہے : 
يکذبون)۔ يہاں فعل مضارع کا استعمال ، جوعام طور پر استمرار کے لئے ہوتا ہے ، ان معانی کا گواه ہے کہ وه اپنی تکذيب 

يں تھی کہ پر مصر تھے اور يہ ايسا اصرار تھا جو محض ہٹ دھرمی اور عناد کی وجہ سے تھا ۔ ان کی تکذيب ايسی نہ
انہيں اس کے لئے دليليں نہيں مل سکی تھيں ، بلکہ تعصب ، اندھی تقليد ، مادی منفعتوں کی حفاظت اور شيطانی خواہشات 

  کی تسکين کے لئے تھی ۔ 
“ خدا اسے اچھی طرح جانتا ہے جسے وه اپنے دل کے اندر پنہاں رکھتے ہيں:”اس کے بعد تہديد ٓاميز لہجے ميں فرماتا ہے 

 اعلم بما يوعون)۔ خدا ان کی نيتوں ، مقاصد اور ايسی ترغيبات سے ، جو مسلسل تکذيبوں کا سبب بنتی ہيں، باخبر ہے (و هللا
  ، وه چاہے کتنی ہی پرده پوشی کيوں نہ کريں ، انجام کار انہيں اس کی سزا ملے گی ۔ 
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حضرت علی عليہ السالم کی مشہور کے ماده سے ظرف اور برتن کے معنی ميں ہے ، جيسا کہ “ وعاء “ ” يوعون ” 
  عبارت سے نہج البالغہ ميں منقول ہے کہ ٓاپ نے فرمايا :

( ان ٰھذه القلوب اوعية فخيرھا اوعاھا ) يہ دل ظروف ہيں اور ان ميں سے بہترين دل وہی ہے جس کی حفاظت اورظرفيت 
  زياده ہو۔ 

فبشر ھم بعذاب اليوم ) بشارت کی تعبير جو “ ( کی بشارت دے پس انہيں دردناک عذاب :” اور بعد والی ٓايت ميں فرماتا ہے 
  عام طور پر خوشخبری کے لئے استعمال ہوتی ہے ، يہاں ايک قسم کے طعن اور سرزنش کے طور پر ہے ۔ 

در حقيقت وه اس طرح مومنين کو جنت کی وسيع نعمتوں کی بشارت ديتا ہے تاکہ تکذيب کرنے والے دوزخی حسرت و اندوه
وب جائيں ۔ اس سوره کی ٓاخری ٓايت ميں ايک استثناء کی شکل ميں ايک مرتبہ پھر نيک عمل مومنين کی سر نوشت ميں ڈ

  کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے :
مگر وه لوگ جو ايمان الئے اور اعمال صالح انجام دئيے ان کے لئے اجر و ثواب ہے ، ايسا اجر جو ثابت شده اور منقطع ” 

  ۔ “اور ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہے نہ ہونے واال
  ( االّّ◌ الذين ٰامنوا و عملو ا الصالحات لھم اجر غير ممنون )۔ 

کے ماده سے نقصان و انقطاع کے معنی ميں ٓاياہے اور منت کے معنوں ميں بھی ہے ۔ ( لفظ منون “ من “ ” ممنون ” 
ممکن ہے کہ يہ سب معانی يہاں جمع ہوں ، اس لئے کہ  جوموت کے معنوں ميں ہے وه بھی اسی ماده سے ہے) اور يہ بھی

ٓاخرت کی نعمتيں دنياوی نعمتوں کے بر عکس ، جو ناپائيدار اور نقصان پذير بھی ہيں اور عام طور پر غير مطلوب عوارض
نقصان  کی ٓاميزش رکھتی ہيں ،کسی قسم کی منت ِ نقصان، فنا اور غير مطلوب عوارض نہيں رکھتيں۔ وه جاودانی ہيں ،

ناپذير ہيں اور ہر قسم کے نامناسب امور اور منت و احسان سے مبراہيں ،يہ استثناء متصل ہے يا منقطع مفسرين کے درميان 
  اس ميں اختال ف ہے ۔ 

بعض نے يہ احتمال تجويز کياہے کہ استثناء منقطع ہے ، يعنی کفار کے حاالت کی تشريح جو گزشتہ ٓايات ميں تھی اس کو 
ومنين کی جاودانی اجر کی بات کرتا ہے ليکن زياده مناسب يہی ہے کہ استثناء متصل ہو اور مقصد يہ ہو کہ کفار چھور کر م

کے سامنے باز گشت کی راه کھولے اور انہيں يہ يہ بتائيں کے جو لوگ توبہ کرے کے ايمان لے ٓائيں اور اعمال صالح انجام
انہيں ايسا اجر دياجائے گا جو دائمی ہوگا اور جس ميں نقصا ن کا کوئی پہلو  ديں ، ان سے عذاب دائمی اٹھا ليا جائے گا اور

  نہ ہوگا ۔
  

  ايک نکتہ 
مرحوم طبرسی مجمع البيان ميں اس سوره کی ٓاخری ٓايات سے پہلے تو اختيار اور اراده کی ٓازادی کا اصل کی فائده اٹھاتے 

رِک ايمان پر مالمت کرنا خدا وند حکيم کے لئے يہ ايک امر قبيحہيں ، اس لئے مجبور افراد کے بارے ميں ترک سجده اور ت
ہے اور وه جو يہ فرماتا ہے : (فما لھم ال يومنون و اذا قرٔی عليھم القرٰان ال يسجدون )مسئلہ اختيار پر واضح دليل ہے ، اور 

يں اسی طرح فروع دين کے پھر ترک سجده پر مالمت کرنا اس امر کا ثبوت ہے کہ کفار جس طرح اصول دين کے مکلف ہ
بھی مکلف ہيں ۔ ( يہ گفتگو اس صورت مينہے جب لفظ سجده مذکوره باال ٓايت ميننماز والے سجدے کے معنی ميں ہو ياکم از

  وسيع معانی رکھتا ہو جس ميں سجدهٔ نماز بھی شامل ہے )۔ 
  ن کر ديجو ۔ خدا وند !جس دن سب لوگ تيری داد گاه عدل ميں حاضرہوں گے ہم پر حساب ٓاسا

  پر وردگار ا ! اس راه ميں جہاں تمام بندے تيری طرف سفر کرتے ہيں صراط مستقيم طے کرنے ميں ہماری مدد فرما ۔ 
بار الٰہا ! ہم تيرے قرٓان کريم کے سامنے سِر تسليم خم کئے ہوئے ہيں ، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفيق مرحمت 

  فرما۔
  

  ٓامين يا رب العالمين
________________________________  

  سے رجوع فرمائيں ۔  ٧٣تا  ٧١، سوره قصص کی ٓايت ١۴٣، ٩۔ تفسير نمو نہ ۔ جلد ١
اور مختلف ٣بکھری ہوئی چيزوں کے جمع کرنے کے معنی ميں ہے “ وسق ” اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ٢کی تعبير“ ماوسق”

  قسم کے 
مصدريہ ہونے کا احتمال ضعيف ہے اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمير بھی محذوف ميں ما مو صولہ ہے اور اس کے “ ماوسق” ۔٢

  ہے ۔ “ وما وسقہ” ہے اور تقدير ميں 
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بر وزن غضب) اونٹ کے ايک بار يا ساٹھ صاع جس کا ہر صاع تقريباً تين کلو ہے کے معنی ميں ٓايا ہے اور وه بھی ان “ ( وسق”۔ ٣
  سب کے مجتمع ہونے کے معنی ميں ہے ۔

۔ ان معانی کے شواہد ميں سے گزشتہ اور ٓائنده ٓايات کی شہادت کے عالوه ايک يہ ہے کہ سجده جس کے معنی تالوت قرٓان کے وقت 2
زمين پر پيشانی رکھنا ہے ، سوائے چند ٓايات کے نہ واجب ہے نہ مستحب، اس لئے يہ جو کہہ رہاہے کہ قرٔات قرٓان کے وقت وه سجده 

  ت پر داللت کرتا ہے کہ سجدے سے مراد سارے قرٓان کے سامنے سر تسليم خم کرنا ہے۔کيوں نہيں کرتے اس با
 ١٣٨٢،ص، ١۔ روح البيان ، جلد 3

 

 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سوره بروج▲ 
  ٓايتيں ہيں  ٢٢يہ سوره مکے ميں نازل ہو ا اس ميں

  سوره بروج کے مضامين اور اس کی فضيلت ▲ 
ابتدائے بعثت کے زمانے ميں مومنين ( مکہ ميں)بہت سخت رنج و تکليف اور دبأو کی حالت ميں تھے اور ہميشہ دشمنوں 

کی طرف سے جسمانی اور روحانی اذيتوں ميں گرفتار رہتے تھے اور يہ اس وجہ سے تھا کہ راه ايمان کو خير باد کہہ ديں 
  ۔ 

ابلہ کيا، ليکن بعض کمزور افراد دشمنوں کے مقابلہ ميں شکستہ دل ہو کر اس سلسلہ ميں ايک گروه نے صورت حال کا مق
  ايمان سے پلٹ گئے ۔ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ يہ سوره ان مومنين کی پا مردی اور استقامت کا شوق داليا ہے 

: وہی لوگ جنہوںاس صورت حال کے حوالے سے پروردگار عالم اس سوره ميں اصحاِب اخدود کے واقعہ کو نقل کرتا ہے 
نے خندق کھو دی ، اس ميں بہت زياده ٓاگ جالئی اور مومنين کو اس ٓاگ ميں جالنے کی دھمکی دی اور ايک گروه کو اس 
ٓاگ ميں جال يا ، ليکن انہوں نے راه ايمان کو خيرباد نہيں کہا۔ پھر اس سورے کے دوسرے حصہ مينان کافروں کو تنبيہ کرتا

دبأو ڈا ل رکھا تھا ، اور انہيں جہنم ميں جالنے والے عذاب کی خبر ديتا ہے جب کہ جنت کے پر  ہے جنہوں نے مومنين پر
  نعمت باغات کی مومنين کو بشارت ديتاہے۔ 

بعد والے حصہ ميں انہيں گزشتہ تاريخ کی طرف لے جاتا ہے اور فرعو ن و ثمود اور ديگر ظالم اقوام کی داستانيں ان کی 
م کر کے پيش کرتاہے اور بتاتا ہے کہ عذاب الٰہی نے انہيں کس طرح نابود کرديا ، تاکہ کفاِر مکہ نگاہوں کے سامنے مجس

جو ان کی نسبت بہت کمزور تھے اپنا اندازه لگاليں۔ نيز يہ کہ يہ صورت حال پيغمبر اور مومنين کے دلوں کی تسلی کا سبب 
  بھی ہو۔ 

ور وحی الٰہی کی سب سے زيادہاہميت کی طرف اشاره کرتا ہے اور اس سوره کے ٓاخری حصہ ميں قرٓان مجيد کی عظمت ا
اسی مفہوم پر سوره کوختم کرتا ہے ۔ مجموعی طور پر يہ سوره مومنين کو ظالموں کے مقابلہ ميں پا مردی و استقامت اور 

اس سوره کا جو بروج کا  صبر و شکيبائی کا درس ديتا ہے ۔ اس کی ٓايتوں کے اندر نصرت الٰہی کا وعد ه بھی چھپا ہو اہے ،
  نام رکھاگيا ہے وه اس لفظ کی وجہ سے ہے جو اس کی پہلی ٓايت ميں ٓاياہے 

  
ابتدائے بعثت کے زمانے ميں مومنين ( مکہ ميں)بہت سخت رنج و تکليف اور دبأو کی حالت ميں تھے اور ہميشہ دشمنوں 

ر يہ اس وجہ سے تھا کہ راه ايمان کو خير باد کہہ ديں کی طرف سے جسمانی اور روحانی اذيتوں ميں گرفتار رہتے تھے او
  ۔ 

اس سلسلہ ميں ايک گروه نے صورت حال کا مقابلہ کيا، ليکن بعض کمزور افراد دشمنوں کے مقابلہ ميں شکستہ دل ہو کر 
  ا ہے ايمان سے پلٹ گئے ۔ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ يہ سوره ان مومنين کی پا مردی اور استقامت کا شوق دالي

اس صورت حال کے حوالے سے پروردگار عالم اس سوره ميں اصحاِب اخدود کے واقعہ کو نقل کرتا ہے : وہی لوگ جنہوں
نے خندق کھو دی ، اس ميں بہت زياده ٓاگ جالئی اور مومنين کو اس ٓاگ ميں جالنے کی دھمکی دی اور ايک گروه کو اس 

کو خيرباد نہيں کہا۔ پھر اس سورے کے دوسرے حصہ مينان کافروں کو تنبيہ کرتآاگ ميں جال يا ، ليکن انہوں نے راه ايمان 
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ہے جنہوں نے مومنين پر دبأو ڈا ل رکھا تھا ، اور انہيں جہنم ميں جالنے والے عذاب کی خبر ديتا ہے جب کہ جنت کے پر 
  نعمت باغات کی مومنين کو بشارت ديتاہے۔ 

کی طرف لے جاتا ہے اور فرعو ن و ثمود اور ديگر ظالم اقوام کی داستانيں ان کی بعد والے حصہ ميں انہيں گزشتہ تاريخ 
نگاہوں کے سامنے مجسم کر کے پيش کرتاہے اور بتاتا ہے کہ عذاب الٰہی نے انہيں کس طرح نابود کرديا ، تاکہ کفاِر مکہ 

غمبر اور مومنين کے دلوں کی تسلی کا سبب جو ان کی نسبت بہت کمزور تھے اپنا اندازه لگاليں۔ نيز يہ کہ يہ صورت حال پي
  بھی ہو۔ 

اس سوره کے ٓاخری حصہ ميں قرٓان مجيد کی عظمت اور وحی الٰہی کی سب سے زيادہاہميت کی طرف اشاره کرتا ہے اور 
اور اسی مفہوم پر سوره کوختم کرتا ہے ۔ مجموعی طور پر يہ سوره مومنين کو ظالموں کے مقابلہ ميں پا مردی و استقامت 

صبر و شکيبائی کا درس ديتا ہے ۔ اس کی ٓايتوں کے اندر نصرت الٰہی کا وعد ه بھی چھپا ہو اہے ، اس سوره کا جو بروج کا 
  نام رکھاگيا ہے وه اس لفظ کی وجہ سے ہے جو اس کی پہلی ٓايت ميں ٓاياہے

  ہميں ملتا ہے کہ :اس سوره کی فضيلت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ پيغمبر اسالم کی ايک حديث ميں 
( من قراء ٰھذه السورة اعطاه هللا من االجر بعد د کل من اجتمع فی جمعة و کل من اجتمع فی يوم عرفة عشر حسنات و قرائتھا 

  تنجی من المخاوف و الشدائد)
ر ان کی جو شخص اس سوره کو پڑھے تو خدا وند عالم اس ان افراد کی تعداد سے جو نماز جمعہ ميں جمع ہوتے ہيں او” 

تعداد سے جو يوم عرفہ عرفات ميں جمع ہوتے ہيں ، دس گناه حسنات ديتاہے اور اس کی تالوت انسان کو خوف وہراس اور 
  ١مصائب سے رہائی بخشتی ہے ۔ 
کی ايک تفسير روِز جمعہ اور روز ِ عرفہ ہے ، نيز اس طرف توجہ “ شاہد و مشہود ” اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ 

گزشتہ سوره مصيبتوں کے مقابلہ ميں مومنين کی مقاومت کو بيا ن کرتی ہے ، لٰہذا اس اجر و ثواب کی منا کرتے ہوئے کہ 
سبت سوره کے مضامين سے واضح ہوجاتی ہے اور حتمی طور پر يہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ يہ تمام اجر و ثواب ان 

  ر اس پر عمل کريں ۔ لوگوں کے لئے ہے جو اسے پڑھيں ،اس ميں غور و فکر کريں اور پھ
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ۔ و الّسمآء ذات البروج۔ ١
  ۔ و اليوم الموعود۔ ٢
  ۔ وشاہد و مشہود ۔ ٣
  ۔ قتل اصحاب االخدود۔ ۴
  ۔ النّٓار ذات الوقود۔ ۵
  ۔ اذھم عليھا قعود۔ ۶
  ۔ و ھم علٰی مايفعلون َ بالمومنين َ شہود۔ ٧
  وا با العزيز الحميد۔ ۔ وما نقموا منھم االَّ اَن يومن٨
  ۔ الذی لہ ملک السماوات و االرض و هللاُ علٰی کل شیٍء شہيٌد۔ ٩

  
  ترجمہ 

  رحمن و رحيم خدا کے نام سے 
  ۔ قسم ہے ٓاسمان کی جس کے بہت سے بروج ہيں ۔١
  ۔ اور قسم ہے اس موعود دن کی ۔ ٢
  واه ہيں اور مشہود سے مراد اعمال ہيں )۔۔ اور شاہد و مشہود کی ( شاہد سے مراد پيغمبر اور اعمال کے گ٣
  ۔ موت اور عذاب ہو ايذا دينے والے اصحاب اخدود پر ( ٓاگ کی خندق)۔ ۴
  ۔ شعلہ اور ٓاگ سے پر خندقيں ۔ ۵
  ۔ جس وقت وه اس کے کنارے بيٹھے تھے ۔ ۶
  ۔  ۔ اور جو کچھ وه مومنين کی نسبت انجا م ديتے تھے ( سر د مہری سے ) اسے ديکھ رہے تھے٧
  ۔ انہيں کوئی اعتراض نہيں ان ( مومنين ) پر نہيں تھا سوائے اس کے کہ وه خدا وند عزيز و حميد پر ايمان الئے تھے ۔ ٨
  ۔ وہی خدا کہ ٓاسمانوں اور زمين کی حکومت جس کے لئے ہے اور وه ہر چيز پر گواه ہے٩



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

 
 

  
________________________________  

  ۔ ۴۴۵، ص  ۴۔ تفسير بر ہان ، جلد ١

  

  مومنين انسانوں کو جالنے والی بھٹيوں کے سامنے ▲ 

ہميں معلوم ہے کہ مکہ کے مسلمان ابتداء ميں سخت فشار اور دبأو ميں تھے اور دشمن ان کے لئے ہر قسم کی تکليف کو 
ن ايذا پہنچا جائز سمجھتے تھے اور جيساکہ ہم نے سوره کے مضامين کی تشريح ميں کہا ہے اس سوره کے نزول کا مقصد ا

نے والے کفار کو خبر دار کرنا ہے کہ وه ماضی کی اپنے سے مشابہت رکھنے والی اقوام کے لوگوں کی سر نوشت کو پيش
نظر رکھيں ، اور ساتھ ہی يہ سوره موجوده مومنين کی تسلی ، دلداری اور تقويت ِ روحانی کا باعث اور تمام مسلمانوں کے 

  رماتا ہے : لئے ايک درس بھی ہے ۔ پہلے ف
۔ ( و السماء ذات البروج) (بروج) ۔(برج) کی جمع ہے جس کے معنی “ قسم ہے ٓاسمان کی جس کے بہت سے بروج ہيں ” 

  اصل ميں قصر او رمحل کے ہيں ۔ 
بعض مفسرين نے اسے ظاہر و ٓاشکار شے کے معنوں ميں لياہے اور بلند و باال عمارات کو اس نام سے منسوب کرنے کا 

کے ظاہر ہونے کو قرار ديا ہے ۔ اسی بنا پر شہر کے اطراف کی ديوار کے ايک خاص حصہ کو اور لشکر کے سبب ان 
جمع ہونے کی جگہ کو جو نما ياں ہوتی ہے ، برج کانام ديا جاتا ہے اور جب عورت اپنی زينت کا اظہار کرے تو اسے 

  ١تبرجت المراة کہا جاتا ہے ۔ 
درخشاں اور روشن ستاروں کے معنی ميں ہے يا ٓاسمانی شکلوں اور صورتوں کے معنی ۔ ٓاسمانی برج ياتو ٓاسمان کے ١

مينہے ، يعنی ستاروں کا ايسا مجموعہ جو ہماری نظروں کے اعتبار سے موجودات زمين ميں سے کسی ايک سے مشابہت 
ميں سے ايک بر ج کی حدود ميں  رکھتا ہے اور باره برج باره فلکی شکليں ہيں ۔ سورج اپنے ساالنہ سفر ميں سے ہر ماه ان

گزارتا ہے ، البتہ سورج حرکت نہيں کرتا ۔ زمين اس کی گردش کرتی ہے ليکن نظر ايسا ٓاتا ہے کہ سور ج حرکت کررہاہے 
  ٢اور ان فلکی صورتوں ميں سے کسی ايک کے سامنے ٓاگيا ہے ۔ 

يسی ہے جو غالباً اس زمانے ميں عربوں پرواضح ان معانی ميں سے جو بھی ہوں وه عظيم ہيں اور پھر ان کی عظمت بھی ا
نہيں تھی ليکن موجوده زمانے ميں ہمارے لئے جانی پہچانی ہے ۔ اگر چہ زياده يہی نظر ٓاتا ہے کہ مراد وہی ٓاسمانی ستارے 

ہ اس سے ہوں۔ ايک حديث ميں منقول بھی ہے کہ لوگوں نے پيغمبر اسالم سے اس ٓايات کی تفسيرپوچھی تو ٓاپ نے فرمايا ک
  ٣مراد ستارے ہيں ۔ 

قيامت کا دن جس کا وعده کيا گيا ہے ) ۔ ( و “( اور قسم ہے اس موعود دن کی ” اس کے بعد دوسری ٓايت ميں ارشاد ہوا : 
اليوم الموعود)۔ وہی دن جس کی تمام انبياء اور پيغمبروں نے خبر دی ہے اور کئی سو قرٓانی ٓايتيں جس کے ثبوت کے طور 

  جو اولين و ٓاخرين کی وعده گاه ہے اور وہی دن جس ميں سب کے حساب کا فيصلہ ہونا ہے ۔  پر وہی دن
و شاہد و مشہود)۔ يہ کہ شاہد و مشہود سے کيا “ ( اور قسم ہے شاہد و مشہود کی ” تيسری اور چوتھی قسم ميں فرماتاہے : 

س سے زياده ہيں جن ميں سے اہم ترين درج ذيل ہيں: مراد ہے ، اس کی علماء نے بہت سی تفسيريں کی ہيں جو تعداد ميں تي
۔ شاہد سے مراد پيغمبر اسالم کی ذات گرامی ہے جيسا کہ قرٓان مجيد کہتا ہے : ( يا ايھا النبی انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و ١

  ۔ )۴۵۔ ( احزاب۔ “ اے پيغمبر ہم نے تجھے شاہد، بشارت دينے والے اور ڈرانے والے کی حيثيت سے بھيجا ہے” نذيراً) 
  اور مشہورسے مراد قيامت کا دن ہے جيسا کہ قرٓان کہتاہے :( ذالک يوم مجموع لہ الناس و ذالک يوم مشہود) 

  ۔ )١٠٣اور ٓاشکار دن ہے۔ ( ہود ۔ “ مشہود” قيا مت کا دن وه دن ہے جس ميں تمام لوگ جمع ہوں گے وه مکمل طور پر 
ميں  ٢۴گواه ہيں ، مثالً اس کے جسم کے اعضاء جوارح جيسا کہ سوره نور کی ٓايت  ۔ شاہد سے مرادانسان کے اعمال کے٢

ہميں ملتا ہے ( يوم تشہد عليہم السنتھم و ايديھم و ارجلھم بما کانوا يعملون ) وه دن جس ميں ان کی زبانيں ، ہاتھ اور پأوں ان 
  ے اعمال ہيں ۔ کے اعمال کی گواہی ديں گے۔ لٰہذا مشہود سے مراد انسان اور اس ک

۔ شاہد کے معنی جمعہ کادن ہے جو نماز جمعہ کے بہت ہی اہم مراسم کے سلسلہ ميں مسلمانوں کے اجتماع کا شاہد ہے اور٣
  عرفہ کا دن ہے کہ بيت هللا الحرام کے زائرين اس دن کے شاہد و ناظر ہيں ۔ “ مشہود” 
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  4امام جعفر صادق عليہ السالم سے يہ تفسير منقول ہے ۔  ايک روايت ميں پيغمبر اسلالم ، اور امام محمد باقر اور
عرفہ کا دن ہے ( جو عيد قربان سے ايک دن پہلے ہے )۔ ايک حديث ميں ٓايا “ مشہود ” ۔ شاہد عيد قربان کا دن ہے اور ۴

نقل کررہاہے ہے کہ ايک شخص مسجد نبوی ميں داخل ہو ا، اس نے کسی کو ديکھا کہ بيٹھاہواہے اور رسول هللا سے حديث 
۔ وه کہتا ہے کہ ميں نے اس شخص سے اس ٓايت کی تفسير پوچھی تو اس نے کہا شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے ، وه 

کہتاہے کہ ميں وہاں سے ہٹ کر ايک د وسرے شخص کے پا س گيا وه بھی رسول هللا سے حديث نقل کررہا تھا تو ميں نے 
نے کہا شاہد جمعہ کا دن اور مشہود عيد قربان کا دن ہے ۔ اس سے ہٹ کر اس ٓايت کی تفسير اس سے بھی پوچھی تو اس 

ميں ايک جوان کے پاس گيا جو خوبصور ت تھا اور رسول خدا ہی حديث نقل کر رہاتھا ميں نے کہا اس ٓايت کی تفسير کے 
  “ :سنا نہيں کہ خدا کہتا ہے شاہد محمد ہيں اور مشہود قيامت کا دن ہے ۔ کياتو نے:” بارے ميں کچھ بتا ، تو اس نے کہا 

( يا ايھا النبی ان ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذيراً) اور يہ بھی سنا کہ خدا کيا کہتا ہے : (ذالک اليوم المجموع لہ الناس و ذالک 
  يوم مشہود)

يا عبد هللا بن عمر ميں نے سوال کياکہ پہال شخص کو ن تھا ، لوگوں نے بتايا ابن عباس ، دوسرے کے متعلق پوچھا تو بتا 
  5اور تيسرے کے متعلق پوچھا تو بتا يا کہ و ه حسين بن علی عليہ السالم تھے 

۔ شاہد سے مراد راتيں اور دن ہيں اور مشہود سے مراد اوالِد ٓادم جن کے اعمال کی وه گواہی ديں گے ، جيسا کہ امام زين ۵
ے ہيں ( ٰھذا يوم حادث جديد و ھو علينا شاہد عتيدان احسنّا ودعنا بحمدالعابدين عليہ السالم کی صبح و شام کی دعا ميں ہم پڑھت

و اناسٔانا فارقتنا بذنب) يہ نيا دن ہے جو ہمارے اعمال کا شاہد اگر ہم نيکی کريں توحمد و سپاس کے ساتھ ہم کو الودع کہے گا
  6اور اگر برائی کريں تو مذمت کرتا ہوا ہم سے جدا ہوگا۔ 

  مالئکہ اور شہود سے مراد قرٓان ہے ۔ ۔ شاہد سے مراد ۶
 ۔ شاہد سے مراد حجر االسود اور مشہود سے مراد حجاِج حرم ہيں جو اس کے پاس ٓاتے ہيں اور اس پر ہاتھ رکھتے ہيں ۔ ٧
  ۔ شاہد مخلوق اور مشہود حق تعالٰی ہے ۔ ٨
ميں ٓايا ہے (  ١۴٣کہ سوره بقره کی ٓايت ۔ شاہد سے مراد امت اسالمی اور مشہود سے مراد دوسری تمام امتيں ہيں جيسا ٩

  لتکونوا شہداء علی الناس ) مقصد يہ ہے کہ تم دوسری امتوں پر گواه بنو۔ 
ميں گواہی ہے ( و جئنا بک علٰی ٰھٔوالء شہيداً)  ۴١۔ شاہد پيغمبر اسالم اور مشہود باقی تمام انبياء ہيں۔ سوره نساء کی ٓايت ١٠

  کا گواه بنا کر الئيں گے ۔ اس دن ہم تجھے دوسرے انبياء 
  ۔ شاہد پيغمبر اور مشہود حضرت علی عليہ السالم ہيں ۔ ١١

البتہ اس ٓايت کی گزشتہ ٓايتوں سے مناسبت اس کو قبول کرتی ہے کہ روز قيامت کے شہود اور گواہوں کی طرف اشاره ہو 
ميں ، يا مالئکہ ہوں يا بدن انسانی کے اعضاو جوارح،عام اس سے کہ وه پيغمبر اسالم ہو يا باقی انبياء اپنی امتوں کے مقابلہ 

  يا رات دن ، يا کچھ امور، اور مشہور سے مراد انسان ہوں يا ان کے اعمال ۔ 
اسی طرح بہت سے تفسيريں ايک دوسرے ميں سے مدغم ہو جائيں گی اور ايک مجموعی مفہوم ميں ان کا خالصہ ہو جائے 

روز عيد جيسی تفسيريں ان معانی سے الگ ہيں ، اگر وه بھی روز محشر کے مشہود  گا ۔ ليکن روز جمعہ ، روز عرفہ اور
اور انسانوں کے اعمال کے گواه ہيں بلکہ ان ميں سے ہر ايک ايسا پر ہجوم دن ہے جو اس دنيا ميں قيامت کا ايک منظر 

  شمار ہوتا ہے ۔ 
درميان کوئی تضاد نہيں ہے اور ہوسکتاہے کہ  اس بيان کی طرف توجہ کرتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ ان تفسرونکے

شاہد و مشہود کے وسيع مفہوم ميں يہ سب شامل ہوں ۔ اور يہ قرٓان کی عظمت کی ايک نشانی ہے کہ اس ميں اس قسم کے 
 وسيع مفاہيم ہيں جو مختلف اور کافی تفسيروں کے اپنے اندر جگہ ديتے ہيں اس لئے کہ شاہد ہر قسم کے گواه کو کہتے ہيں

اور مشہود ہر اس چيز کو جس کی گواہی دی جائے ۔ پھر يہ دونوں نکره کی شکل ميں بيان ہوئے ہيں جو اس شاہد اور 
  مشہود کی عظمت کی طرف اشاره ہے جو اوپر والی تفسيروں ميں منعکس ہواہے ۔

رميان ، جس کی قسم قابل توجہ نکتہ يہ ہے کہ ايک لطيف و عمده تعلق ان چار حصوں کے درميان اور اس مطلب کے د
کھائی گئی ہے ، موجود ہے ، ٓاسمان ، درخشاں ستارے اور اس کے موزوں برج سب کے سب نظم و حساب کی نشانی ہيں 

  اور يوِم موعود حساب وکتاب کا واضح منظر ہے ، شاہد و مشہود بھی اسی حساب کی نکتہ رسی کا ذريعہ ہيں۔ 
چانے والے ظالموں کو خبر دار کرے کہ سچے مومنين کے ساتھ کئے جانے والے پھر يہ تمام قسميں اس لئے ہيں کہ ايذا پہن

ان کے تمام مظالم ثبت و ضبط ہيں اور يوم موعود کے لئے انہيں محفوظ کياگيا ہے اور وه مشہود جنہوں نے تمہارے جسم 
ارح يا رات و دن ياا سی کو ہر طرف سے گھير رکھا ہے ، عام اس سے کہ وه فرشتے ہوں يا تمہارے جسم کے اعضاء و جو
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  7قسم کی اشياء وه سب ان کاموں کو نظر ميں رکھے ہوئے ہيں اور قيامت ميں گواہی ديں گے ۔ 
وہی خندقين ” قتل اصحاب االخدود ) ۔“ ( موت اور عذاب تشدد کرنے والوں پريوں:” اس لئے اس قسمونکے بعد فرماتا ہے 

جس وقت وه اس ” النار ذات الوقود )۔ “ ( بڑے شعلے نکل رہے تھے  جو ٓاگ اور لکڑيوں سے پر تھيں جن ميں سے بڑے
اور جو کچھ مومنين کے بارے ميں انجام ” ٓاگ کی خندق کے پاس بيٹھے ہوئے تھے ( سرد مہری سے ) ( اذھم عليھا قعود) ۔

  ۔ (وھم علٰی ما يفعلون بالمومنين شہود)۔“دے رہے تھے اسے ديکھ رہے تھے 
ں راغب کے بقول زميِن وسيع و عميق اور کھلے ہوئے شگاف کے معنی ميں ہے دوسرے لفظوں ميں مفردات مي“ اخدود ” 

ہے اور اصل انسان کے خد سے لی گئی ہے جو انسان “اخاويد ”بڑی بڑی خندقوں اور گڑہوں کو کہتے ہيں ۔ اس کی جمع 
ہے ۔ ( رخسار) اور گريہ کرتے وقت اس کی ناک کے دونوں طرف دائيں او ر بائيں دو دھنسی ہو ئی جگہوں کے معنی ميں 

  پر ٓانسوں جاری ہوتے ہيں ۔
اس کے بعد بطور کنايہ اس گڑھے پر اس کا اطالق ہوا ہے جو زمين پر ظاہر ہو ( پھر ايک حقيقی معنی کی شکل اختيار کر 

تاريخ اس سلسلہ ميں مختلف گيا ہے) يہ کہ يہ اذيت دينے واال گروه کون تھا اور کس زمانہ ميں تھا ، مفسرين اور ارباب ِ 
  نظر يات کے حامل ہيں ، جن کی تشريح انشاء هللا ٓايات کے ذيل ميں نکات کی بحث ميں ٓائے گی ۔ 

  ليکن يہ طے شده بات ہے کہ انہوں نے ٓاگ کی بہت بڑی بڑی خندقيں بنا رکھيں تھيں۔ 
مومنين جس وقت اس کے مقابلہ ميں کھڑے ہوتے وه مومنين کو مجبور کرتے تھے کہ اپنے ايمان سے دستبردار ہو جائيں ۔ 

  تھے تو وه انھيں جالنے والی ان بھٹيوں ميں ڈال کر ٓاگ لگاديتے تھے۔ 
اصل ميں ان مادوں کے معنی ميں ہے جس سے وه ٓاگ لگاتے تھے ،( لکڑيانو غيره) اور ذات الوقود کی تعبير “ وقود’ ’ 

ں اس سے ٓاگ بھڑ کانے والے مواد کی کثرت کی طرف اشاره ہے ، جسے اگرچہ ايندھن کی محتاج نہيں ہوتی ہے ليکن يہا
  وه استعمال کرتے تھے اور جس کی ٓاگ طبعی طور پر بہت زياده اور طبيعی ہوتی تھی ۔ 

يہی وه وجہ ہے کہ جسے بعض مفسرين نے سمجھا ہے کہ وقود کے دو معنی ہيں ، ايک ايندھن اور دوسرے شعلہ ، اور 
  يا ہے کہ مفسرين و مترجمين نے اس نکتہ کی طرف توجہ کيوں نہيں کی۔ انہوں نے افسوس ک

اس ٓايت ( اذھم عليھا قعود) اور اس کے بعد کی دوسری ٓايت سے مراد يہ ہے کہ ايک گروه انتہائی سرد مہری سے بيٹھا ہو 
وت اور سخت دل ہونے کی نشانی اتھا اور اس تشدد کو ديکھ رہا تھا اور لذت حاصل کررہا تھا ، جو خود ان کی انتہائی قسا

  ہے ۔ 
بعض مفسرين نے يہ بھی کہا ہے کہ يہ گروه مذہب حق سے مومنين کو رو گرداں کرنے پر مامور تھا ۔ بعض نے انہيں دو 
گروہوں پرمشتمل سمجھا ہے ، ايک اذيت دينے واال اور دوسرا تماشہ ديکھنے واال ۔ اور چونکہ ديکھنے والے تشدد کرنے 

عمال سے راضی تھے لٰہذا اس فعل کی ان سب کی طرف نسبت دی گئی ہے اوريہ فطری، بات ہے کہ اس قسم والوں کے ا
  کے کام ميں ايک گروه ہميشہ کام کرنے واال ہوتا ہے اور ايک ديکھنے واال ۔ 

کہا گيا ہے عالوه از ايں ان کے سرغنے عام طور پر حکم ديتے ہيں اور کارندے نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہيں ۔ يہ بھی 
کہ ايک گروه بيٹھا ہوا تھا اور تشدد کے عّمال کی نگرانی کررہا تھا کہ وه متعلقہ کام سے کسی قسم کی رو گردانی نہ کريں 
اور باد شاه کے سامنے گواہی ديں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داريوں کو اچھی طرح نبھا يا ہے ۔ اس گروه کی تشکيل ان مختلف 

  نہيں ٓاتی ۔ لٰہذا ان تمام تفسيروں کے درميان جمع بھی ممکن ہے ۔  گروہوں سے بھی بعيد نظر
بہر حال يفعلون کا جملہ فعل مضارع کی شکل ميں اس بات کی دليل ہے کہ يہ عمل ايک مدت استمرار رکھتا تھا اور کوئی 

نين پر سوائے اس کے اور وه تشدد کرنے والے ان موم” يک لخت ہونے واال حادثہ نہيں تھا ۔ اس کے بعد مزيد کہتا ہے : 
وما نقموا منھم ااالَّ ان ئومنوا با “ ( کوئی اعتراض نہيں رکھتے تھے کہ وه خدا وند ِ عزيزو حکيم پر ايمان الئے ہوئے تھے 

  العزيز الحميد )۔ 
کی ستائش کے الئق جی ہاں ! ان کاجرم اور گناه صرف خدائے واحد و يگانہ و يکتا پر ايمان تھا ۔ خدا وند قادر جو ہر قسم 

اور ہر قسم کے کمال کا جامع ہے ، تو کيا اس قسم کے خدا پر ايمان النا جرم و گناه ہے يا ہر قسم کے شعور و شائستگی سے
  محروم بتوں پر ايمان رکھنا کوئی گناه يا جرم ہے ؟ 

نے کے معنی ميں ہے ۔ زبانی طور بروزن قلم ) کے ماده سے کسی چيز کا انکار کرنے يا اسے عيب لگا“ ( نقم “ ” نقموا” 
  پر عيب لگانا يا کسی عملی طور پر سزا دينا ، يہ دونوں پہلو اس کے معنی ميں داخل ہيں ۔ اسی ماده سے انتقام ہے 

يہ بات طے شده ہے کہ اس قسم کا کام ايک بڑے اور واضح گناه کے مقابلہ ميں سر انجام پاتا ہے ، نہ کہ پروردگار عالم پر 
  نے کے سلسلہ ميں ۔ ايمان ال

اس قسم کے اقدام سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وه قوم جو يہ کام کررہی تھی اس کا تمدن نہايت پست اور بگڑا ہوا تھا ، 
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  جبھی تو ان کے نزديک افتخار واعزاز واال کام عظيم ترين جرم و گناه تھا ۔ 
و گروں نے حضرت موسٰی عليہ السالم پر ايمان النے اور فرعون مينآئی ہے کہ جاد ۵٩بہر حال يہ چيز سوره مائده کی ٓايت 

کی طرف سے تشدد اور قتل کی دھمکی کے بعد اس سے کہا کہ ( ھل تنقمون منّا اال ان امنا با  ) تو ہم سے صرف اس وجہ
  سے انتقام لے رہاہے کہ ہم اپنے پر وردگار پر ايمان لے ٓائے ہيں ۔

ہر قسم کی تعريف اور توصيف کے قابل اور ہر قسم کے کمال کے “حميد” کھانے والے اور طاقتور اور شکست نہ“ عزيز” 
حامل کی تعبير حقيقت ميں ان کے جرائم کا جواب ہے اور ان کے برخالف ايک دليل ہے يعنی کيا اس قسم کے خدا پر ايمان 

  النا جرم و گناه ہے ۔
لے کے لئے پورے دوِر تاريخ ميں ايک قسم کی تہديد و تنبيہ بھی ضمنی طور پر يہ بھی واضح ہے کہ يہ بات تشدد کرنے وا

ہے کہ خدا وند عزيز و حميد ان کی کمين گاه ميں ہے ۔ اس کے بعد وه عظيم معبود اپنے دو اور اوصاف کو بيان کرتے 
  ہوئے مزيد فرماتا ہے :

اه ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے ( وہی خدا کہ ٓاسمان اور زمين کی حکومت جس کے لئے ہے اور جو ہر چيز کا گو” 
  الذی لہ ملک السماوات و االرض و هللا علی کل شیء شہيد )۔ 

حقيقت ميں يہ چار اوصاف ايسے ہيں جو عبوديت کی قابليت کومسلم کرديتے ہيں کہ خدا وه ہے جو قادر و تواناہے ، ہر قسم 
ر چيز سے ٓاگاه ہے ، يہ چيز مومنين کے لئے بشارت بھی کے کمال کا حامل ہے وه ٓاسمانوں اور زمين کا مالک ہے اور ہ

ہے کہ خدا حاضر و ناظر ہے اور ايمان کی حفاظت کے سلسلہ ميں وه ان کے صبر و استقامت کو ديکھتا ہے اور ان کے 
  ايثار و قربانی اور فدا کاری کا اسے علم ہے ۔ 

ے دوسرے يہ ان کے دشمنوں کے لئے تہديد اور ايسی صورت حال ان کو قوت توانائی اور احساس نشاط عطا کرتی ہ
دھمکی ہے کہ اگر خدا ان کے کام ميں مانع نہيں ہوتا تو يہ ا س کمزوری کی وجہ سے نہيں ہے بلکہ ٓازمائش اور امتحان کی

  وجہ سے ہے اور انجام کار يہ ظالم اپنے گناه کے نتيجہ ميں درد ناک عذاب کا تلخ مزه چکھيں گے۔
_______________________________  

سے ليا گياہے جو بلندی ، بزرگی اور شکوه کے معنی رکھتا ہے ، برہان “ بزر”۔ بعض محققين کا نظريہ ہے کہ يہ لفظ فارسی لفظ ١
  قاطع اور اس کے حاشيہ کی طرف رجوع کيا جائے۔

اور حوت سے جو اسی ترتيب سے گوسفند يہ باره صورتيں عبارت ہيں حمل ، ثور، جوزا، سرطان ، اسد، ميزان، ، عقرب، قوس، دلو ٢
  ، بيل ، دو بچے جو اخروٹ کھيل رہے ہيں ، کيکڑا، شير، خوشہ ، ترازو، بچھو، کمان ، بکری، ڈول اور مچھلی کی شکليں ہيں۔ 

  ۔ ٣٣١، ص۶۔ در المنثور جلد٣
  ۔ ۴۶۶ص  ١٠۔ مجمع البيان ، جلد 4
  رازی اور طبرسی نے بھی اپنی تفسيروں ميں نقل کياہے۔ يہی مضمون ابو الفتوح ۵۴٣، ص۵۔ نور الثقلين ، جلد5
  ۔ صحيفہ سجاديہ ، دعائے ششم ۔ 6
۔ اس بناپر جواب قسم يہاں محذوف ہے اور قتل اصحاب االخدود کا جملہ يا ان الذين فتنوا المومنين و المومنات اس پر داللت کرتے ہيں 7

فتنوا المومنين و المٔونات معذبين ملعونون کمالعن اصحاب االخدود۔ ميں ان امور  اور تقدير ميں اس طرح ہے ۔ اقسم بٰہذا االمور ان الذين
 کی قسم کھاتا ہوں جن لوگوں نے مومنين مرد و عورت کو مصيبت ميں ڈاال وه ملعون و معذب ہيں ، جس طرح خندق والے معذب تھے۔ 

  ۔ اصحاِب اخدود کون لوگ تھے ؟١▲

ڑھے اور خندق کے معنی ميں ہے اور يہاں بڑی بڑی خندقين مراد ہيں جو ٓاگ سے پر ۔ ہم بتا چکے ہيں کہ اخدود عظيم گ١
تھيں تاکہ تشدد کرنے والے اس ميں مومنين کو پھينک کر جالئيں ۔ يہ حقيقت ہے کہ يہ واقعہ کس قوم سے متعلق ہے اور 

ا کے مختلف عالقوں کے اسی قسم کے کس وقت معرض وجود ميں ٓايا اور کيا يہ ايک خاص معين و مقرر واقعہ تھا ، يا دني
  متعدد واقعات کی طرف اشاره ہے ۔ 

مفسرين ومورخين کے درميان اس موضوع پر اختالف ہے ، سب سے زياده مشہور يہ کہ يہ واقعہ سر زمين يمن کے قبيلہ 
  کے ذونواس نامی باشاه کے َدور کاہے ۔١حمير 

  تفصيل اس کی يہ ہے کہ ذونواس ، جو حمير نامی
ہ سے متعلق تھا ، يہودی ہوگيا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا پورا قبيلہ بھی يہودی ہوگيا ۔ اس نے اپنا نام يوسف رکھا۔ ايک قبيل

عرصہ تک يہی صورت حال رہی۔ ايک وقت ايسا آيا کہ کسی نے اسے خبردی کہ سر زمين نجران ( يمن کا شمالی حصہ ) 
ذونواس کے ہم مسلک لوگوں نے اسے اس بات پر ابھارا کہ اہل نجران مينابھی تک ايک گروه نصرانی مذہب پر قائم ہے ۔ 
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  کو ديِن يہود کے قبول کرنے پر مجبور کرے ۔ 
وه نجران کی طرف روانہ ہوگيا۔ وہاں پہنچ کر اس نے وہاں کے رہنے والوں کو اکٹھا کيا اور دين يہود ان کے سامنے پيش 

کريں ۔ ليکن انہوں نے انکار کيا اور شہادت قبول کرنے پر تيار ہو گئے۔  کيا اور ان سے اصرار کيا کہ وه اس دين کو قبول
انہوں نے اپنے دين کو خيرباد نہ کہا۔ ذونواس کے حکم پر اس کے حاميوں نے بہت بڑی خندق کھودی اس ميں لکڑياں ڈاليں 

اليا اور ايک گروه کو تلوار کےاور ٓاگ لگادی ۔ ذونواس اور اس کے ساتھيوں نے ايک گروه کو پکڑ کر اس ٓاگ ميں زنده ج
  2گھاٹ اتارا اس طرح ٓاگ ميں جلنے والوں اور مقتولين کی تعداد بيس ہزار تک پہنچ گئی۔ 

بعض مفسرين نے يہ بھی لکھا ہے کہ اس سلسلہ دار و گير سے بچ کر نصارٰی بنی نجران کا ايک ٓادمی قيصر روم کے در 
شکايت کی اور اس سے مدد طلب کی ۔ قيصر نے کہا تمہاری سر زمين مجھ سےبار ميں جاپہنچا ۔ اس نے وہاں ذونواس کی 

 دور ہے ۔ باد شاه حبشہ کو خط لکھتا ہوں جو عيسائی اور تمہارا ہمسايہ ہے ميں اس سے کہتاہوں کہ وه تمہاری مدد کرے ۔ 
  م لينے کی خواہش کی ۔ پھر اس نے خط لکھااور حبشہ کے بادشاه سے نصارٰی نجران کے عيسائيوں کے خون کا انتقا

وه نجرانی شخص بادشاه حبشہ نجاشی کے پاس گيا ، نجاشی اس سے يہ تمام ماجرا سن کر بہت متاثر ہوا اور سر زمين 
نجران ميں شعلہ دين مسيح کے خاموش ہوجانے کا اسے بہت افسوس ہو ا۔ اس نے ذونواس سے شہيدوں کے خون کا بدلہ 

  لينے کا مصمم اراده کر ليا ۔ 
س مقصد کے پيش نظر حبشہ کی فوج يمن کی طرف روانہ ہوئی اور گھمسان کی جنگ کے نتيجے ميں اس نے ذونواس کو ا

شکست فاش دی اور ان ميں سے بہت سے افرادکو قتل کيا۔ جلدی ہی نجران کی حکومت نجاشی کے قبضہ ميں ٓاگئی اور 
  3نجران حبشہ کا ايک صوبہ بن گيا۔

ے کہ اس خندق کا طول چاليس ذراع ( ہاتھ ) تھا اور اس کا عرض باره ذراع تھا ۔ ( ايک ذروعبعض مفسرين نے تحريرکيا ہ
  تقريبآًادھا ميٹر ہے اور بعض اوقات گز کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے جو تقريبا ً ايک ميٹر ہے )۔ 
  4نی اوپر بيان ہوئی ۔بعض مٔورخين نے لکھاہے کہ سات گڑھے تھے جن ميں سے ہر ايک کی وسعت اتنی ہی تھی جت

مندرجہ باال واقعہ تاريخ و تفسير کی بہت سی کتابوں ميں درج ہے منجملہ ديگر کتب کے عظيم مفسر طبرسی نے مجمع 
البيان ميں ، ابو الفتوح رازی نے اپنی تفسير ميں فخر راز ی نے اپنی تفسير کبير ميں ، ٓالوسی نے روح المعانی ميں اور 

ميں اور ايک ) ٣۵ميں زير بحث ٓايات کے ذيل ميں ، اسی طرح ہشام نے اپنے سيره ( جلد اول صقرطبی نے اپنی تفسير 
  دوسری جماعت نے اپنی کتب ميں اس واقعہ کو تحرير کيا ہے ۔ 

جو کچھ ہم نے تحرير کيا اس سے واضح ہوتا ہے کہ تشدد کرنے والے بے رحم افراد ٓاخر کار عذاب ِ الٰہی ميں گرفتار ہو 
  ان سے اس خون ناحق کا انتقام دنيا ہی ميں ليا گيا اور عاقبت کا عذاب جہنم ابھی ان کے انتظار ميں ہے ۔ ئے اور 

انسانوں کے جالنے والی يہ بھٹياں جو يہود يوں کے ہاتھ سے معرض وجود ميں ٓائيں ، احتمال اس امر کا ہے کہ پوری 
عجب کی بات يہ ہے کہ اسی قسم کی قساوت اور بے رحمی کا خود انسانی تاريخ ميں يہ پہلی آدم سوز بھٹياں تھيں ليکن ت

يہودی بھی شکا رہوئے جيسا کہ ہم جانتے ہيں کہ ان ميں سے بہت سے لوگ ہٹلر کے حکم سے ٓادم سوز بھٹيوں ميں جالئے 
  گئے اور اس جہان ميں بھی عذاب ِ حريق کا شکار ہوئے ۔ 

ام کا بانی تھا ، وه بھی اپنی بد اعمالی کے انجام سے نہ بچ سکا ۔ جو کچھ عالوه از يں ذونواس يہودی ، جو اس منحوس اقد
اصحاب اخدود کے بارے ميں درج کياگيا ہے يہ مشہور و معروف نظر يات کے مطابق ہے ليکن اس ضمن ميں کچھ اور 

ہيں تھے۔ بعض روايات بھی موجود ہے جويہ بتاتی ہيں کہ اصحاب اخدود صرف يمن ميں ذونواسی ہی کے زمانے ميں ن
  مفسرين نے تو ان کے بارے ميں دس قول نقل کئے ہيں ۔ 

ايک روايت امير المومنين علی عليہ السالم سے منقول ہے ۔ ٓاپ نے فرمايا ہے وه اہل کتاب مجوسی تھے جو اپنی کتاب پر 
کہ بہن سے شادی کو عمل کرتے تھے ۔ ان کے باد شاہوں ميں سے ايک نے اپنی بہن سے مباشرت کی اور خواہش ظاہر کی

جائز قرار دے ۔ ليکن لوگوں نے قبول نہيں کيا ۔ بادشاه نے ايسے بہت سے مومنين کو جنہوں نے يہ بات قبول نہيں کی تھی ، 
  ۴جلتی ہوئی ٓاگ کی خندق ميں ڈلواديا ۔

لکھا ہے کہ وہاںيہ فارس کے اصحاب االخدود کے بارے ميں ہے ، شام کے اصحاب االخدود کے بارے ميں بھی علماء نے 
  5مومنين رہتے تھے اور ٓانتيا حوس نے انہيں خندق ميں جلواياتھا ۔

کے اصحاب و انصارکے ساتھ مربوط  htitrبعض مفسرين نے اس واقعہ کو بنی اسرائيل کے مشہور پيغمبر حضرت دانيال 
ود فارسی کو انہی پر منطبق کيا سمجھا ہے جس کی طرف تورات کی کتاب دانيال ميں اشاره ہواہے اور ثعلبی نے بھی اخد

  6ہے۔ 
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کچھ بعيد نہيں کہ اصحاب ِ اخدود ميں يہ سب کچھ اور ان جيسے دوسرے لوگ شامل ہوں اگرچہ اس مشہور مصداق سر 
  زمين ِ يمن کا ذونواس ہی ہے

________________________________  

  ۔ حمير يمن کے مشہور قبائل ميں سے ايک قبيلہ تھا ۔١
  ۔۴١۴،ص  ٢لی ابن ابراہيم قمی ،جلد ۔ تفسير ع2
  ۔٢٨٨۔ قصص قرٓان بالغی، ص 3
  ۔ تفسير روح المعانی اور ابو الفتوح رازی زير بحث ٓايات کے ذيل ميں ۔4
  ١٣٨۔ ١٣٧۔ اعالم قرٓان ، ص5
   ١٣٨۔ ١٣٧۔ اعالم قرٓان ، ص6

  

  ۔ حفظ ايمان کے سلسلہ ميں استقامت ٢▲

ل دونوں ميں فداکاری کی بہت درخشاں مثاليں ہيں ۔ تاريخ ِ انسانی بہت سے ايسے ان کی حفاظت کے سلسلہ ميں ماضی و حا
افراد کا پتہ ديتی ہے جنہوں نے اس راستے ميں جاِم شہادت نوش کيا ہے اور سولی کی رسی اور جالدوں کی تلواروں کو 

ن ميں سے صرف ايک گروه کا نام و بوسہ ديا ہے اور پر وانہ دار تشددکرنے والوں کی روشن کی ہوئی ٓاگ ميں جلے ہيں ج
  نشان تاريخ ميں محفوظ ہے ۔ 

ٓاسيہ زن فرعون کی داستان ہم نے سنی ہے جو موسٰی بن عمران پر ايمان النے کی وجہ سے ان تمام شدائد سے دوچار ہوئی 
  اور جس نے انجام کا راس راه ميں اپنی جان جان ِٓافرين کی بار گاه ميں پيش کی ۔ 

حضرت علی عليہ السالم سے منقول ہے کہ خدا نے حبشہ کے لوگوں ميں سے ايک پيغمبر ان پر مبعوث کيا۔ايک حديث ميں 
وه لوگ اس پيغمبر کی تکذيب پر ٓاماده ہوئے ۔ ان کے دميان جنگ ہوئی ۔ ٓاخر کار ان لوگوں نے اس پيغمبر کے اصحاب ميں 

گرفتار کرليا۔ اس کے بعد ايک جگہ ٓاگ تيار کی اور لوگوں  سے ايک گروه کو قتل کيا اور ايک گروه کو اس پيغمبر سميت
کو اس کے قريب بال يااور کہا جو شخص ہمارے دين پر وه اپنے آپ کو ٓاگ ميں ڈال دے ۔ پيغمبر کے وه مقيد ہمراہی ٓاگ 

ئی تو اس بچے ميں کود نے پر ايک دوسرے سے سبقت ميں چھالنگ لگائے تو شفقِت مادری جوش ميں ٓائی اور سدِّ راه ہو
نے کہا اے مادر گرامی خوف نہ کھائيں ٓاپ خود بھی اس ٓاگ ميں کودجائيں اور مجھ کو بھی ڈال ديں ۔ خدا کی قسم يہ چيز 

  راه ِ خدا ميں بہت معمولی ہے۔ ( ان ٰھذا و هللا فی هللا قليل
  1اور يہ بچہ بھی ان افراد ميں سے تھا جنہوں نے گہواره ميں کالم کيا۔ 

ان سے معلوم ہوتا ہے کہ چوتھا گروه اصحاب االخدود کا حبشہ ميں تھا ۔ حضرت عمار ياسر کے ماں باپ اور ان اس داست
جيسے دوسرے افراد کی داستان اور اس سے بڑھ کر حضرت امام حسين عليہ السالم کا واقعٔہ جاں بازی اور ميدان کربال 

  ميں مشہور و معروف ہے ۔  ميں ايک دوسرے سے بڑھ کر جام ِ شہادت نوش کرنا، اسالم
ہم اپنے اس زمانے ميں بھی بہت زياده نمونے اس موضوع کے اپنے کانوں سے سنتے ہيں اور اپنی ٓانکھوں سے ديکھتے 
ہيں کہ بوڑھوں او رجوانوں نے دين و ايمان کی حفاظت کے سلسلہ ميں اپنی جان ہتھيلی پر رکھ کر نہايت والہانہ انداز ميں 

رف قدم بڑھائے ۔ کہنا يہ چاہيئے کہ خدا کے دين کی بقا گزشتہ اور موجوده زمانہ ميں اس قسم کی منزِل شہادت کی ط
  قربانيوں کے بغير نہ تھی ۔ 

  
  ۔ ان الذين فتنوا المومنين َ و المومنات ثم لم يتوبوا فلھم عذاب جھنم و لھم عذاب الحريق۔ ١٠
  من تحت االنھار ذالک الفوز الکبير۔  ۔ اّن الذين امنوا و عملوا الصالحات لھم جنات تجری١١
  ۔ انَّ بطَش ربک لشديٌد۔ ١٢
  ۔ انّہ ھو يبدٔیُ و يعيد۔ ١٣
  ۔ و ھو الغفور الودود ۔ ١۴
  ۔ ذوالعرش المجيد۔ ١۵
  ۔ فّعٓال لما يُريد ۔١۶
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  ترجمہ 

ا عذاب ہے اور ٓاگ کا ۔جنہوں نے صاحبان مرد اور عورتوں پر تشدد کيا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی ان کے لئے دوزخ ک١٠
  جالنے واال عذاب ہے ۔ 

۔ جو ايمان الئے اور انہوں نے اعمال صالح انجام ديئے ان کے لئے جنت کے باغات ہيں جن کے درختوں کے نيچے ١١
  نہريں جاری ہيں اور يہ بہت بڑی کاميابی ہے ۔ 

  ۔ تيرے پرورگار کی قہر ٓاميز گرفت اور سزا بہت ہی شديد ہے۔ ١٢
  ہے جو خلقت کا ٓاغاز کرتا ہے اور وہی ہے جو دوباره پلٹا تا ہے ۔ ۔ وہی ١٣
  ۔ اور بخشنے واال اور ( مومنين کا ) دوست رکھنے واال ہے ۔ ١۴
  ۔ صاحِب عرِش مجيد ہے ۔ ١۵
  ۔ اور جو چاہتا ہےانجام ديتا ہے۔١۶

________________________________  

  ۔ ( تلخيص کے ساتھ )۔ ٣٧٧ص ٢٠۔ تفسير عياشی مطابق تفسير الميزان، جلد1

  

  تشدد کرنے والے عذاب ِ الٰہی کے سامنے ▲

گزشتہ اقوام ميں سے تشدد کرنے والوں کی عظيم بے رحمی کے بيان کے بعد جو صاحب ايمان لوگوں کو ٓاگ ميں زند ه 
عظيم ثواب کی طرف جالتے تھے ان ٓايات ميں ان تشدد کرنے والوں کے متعلق خدا کے سخت عذاب اور مومنين کے لئے 

  نويد ہے ۔ پہلے فرماتا ہے :
وه جنہوں نے ايماندارمردوں اور عورتوں کو مورِد ٓازار و عذاب قرار ديا اور پھر توبہ نہيں کی ان کے لئے دوزخ کا ” 

عذاب جھنم و  ان الذين فتنوا المٔومنين و المٔو نات ثم لم يتوبوا فلھم“( عذاب ہے اور اسی طرح جالنے والی ٓاگ کا عذاب ہے 
  لھم عذاب الحريق )

بروزن متن)اور فتنہ کے ماده سے اصل ميں سونے کو ٓاگ ميں ڈالنے کے معنی ميں ہے تاکہ اس کو “ ( فتن“ ” فتنوا ” 
پرکھاجاسکے اور کھرا کھوٹا قرار ديا جاسکے ۔ اس کے بعد يہ ماده ( فتنہ) ٓاز مائش ، عذاب و عقاب ، گمراہی اور شرک 

  بھی استعما ل ہوا ہے اور زير بحث ٓايت ميں عذاب، ٓازار اور تشدد کے معنی ميں ہے ۔  کے معنی ميں
ميں بھی ٓائی ہے ( يوم ھم علی النار يفتنون ذوقوا فتمتکم ٰھذا الذی کنتم بہ  ١۴۔ ١٣اس کی نظير سوره ذاريات کی ٓايت 

ں گے کہ عذاب کا مزه چکھو ۔ يہ وہی چيز ہے وہی دن جس دن وه ٓاگ ميں جالئے جائيں گے اور ان سے کہي” تستعجلون) 
کا جملہ بتا تا ہے کہ توبہ کا راستہ اس قسم کا تشدد کرنے والوں کے “ ثم لم يتوبوا ” ۔“جس کے بارے ميں تمہيں جلدی تھی 

  لئے بھی کھال ہو اہے اور يہ چيز بتاتی ہے کہ پروردگار عالم گناه گاروں پر کتنا رحم کرنا چاہتاہے ۔ 
يہ مکہ کے لوگوں کے لئے تنبيہ ہے کہ وه جلد از جلد مومنين کو ٓازار پہنچانے اور تکليف دينے سے باز ٓاجائيں اور ضمناً 

خدا کی طرف رجوع کريں ۔ قرٓان اصولی طور پر باز گشت کی راه کسی پر بند نہيں کرتا اور يہ چيز بتاتی ہے کہ درد ناک 
  ے اور ان کے حق کی طرف لوٹ ٓانے کے لئے ہے ۔ عذاب ِ دنيا بھی مفسدين کی اصالح کے لئے ہ

قابِل توجہ يہ ہے کہ اس ٓايت ميں ان کے لئے دو قسم کے عذاب بيان ہوئے ہيں، ايک عذاب جہنم دوسرا عذاب حريق(جالنے 
عذاب ہيں والی ٓاگ کا عذاب ) ان دو عذابوں کا ذکر ہوسکتا ہے کہ اس بناء پر ہوکہ چونکہ جہنم ميں کئی قسم کی سزائيں اور

،جن ميں سے ايک جالنے والی آگ ہے ۔ اس کا ذکر خصوصيت کے ساتھ اس بناء پر کہ تشدد کرنے والے مذکوره افراد 
مومنين کو ٓاگ ميں جالتے تھے لٰہذا وہاں انہيں ٓاگ کی سزا ملنی چاہئيے، ليکن يہ ٓاگ کہاں اور وه ٓاگ کہاں ۔ وه ٓاگ خدا کے

ی گئی ہے اور و ه ہميشہ قائم رہنے والی ہے ، نيز ذلت و خواری اپنے ہمراه ليئے ہوئے قہر غضب کے شعلوں سے بھڑکائ
ہے ، جب کہ دنيا کی ٓاگ ناپائيدار ہے جو کمزور مخلوق کی جالئی ہوئی ہے اور جو مومنين اس ميں جلے ہيں وه سر بلند پر

  افتخار ہوں گے اور راه حق کے شہيدوں کی پہلی صف ميں ان کی جگہ ہے ۔ 
بعض مفسرين نے يہ بھی کہا ہے کہ عذاب جہنم ان کی کفر کی سزا تھا اور عذاب حريق ان کے تشدد اعمال کے نتيجے ميں 
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  ہے ۔ اس کے بعد مومنين کے اجر کو پيش کرتے ہوئے فرماتا ہے :
درختوں کے وه لوگ جو ايمان الئے اور انہوں نے اعمال صالح انجام ديئے ان کے لئے جنت کے باغات ہيں جن کے ” 

۔ ( ان الذين امنوا و عملو ا الصالحات لھم جنات تجری من “نيچے نہريں جاری ہيں اور يہ بہت بڑی کاميابی اور نجات ہے 
  تحتھا االنھار ذالک الفوز الکبير )۔ 

رميان سر اس سے بہتر کونسی کاميابی ہوگی کہ پروردگار عالم کے جوارا قدس ميں انواع و اقسام کی پائيدار نعمتوں کے د
بلندی و افتخار کے ساتھ ان کو جگہ ملے۔ ليکن اس بات کو فراموش نہيں کرنا چاہيئے کہ اس فوز کبير اور کاميابی کی اصل 

  کليد ايمان اور عمل صالح ہے۔ اس راه کا اصلی سرمايہ يہی ہے ، باقی جو کچھ ہے وه اس کی شاخيں ہيں ۔ 
ہ کرتے ہوئے کہ صالحات صالح کی جمع ہے ) بتاتی ہے کہ صرف ايک يا کی تعبير ( اس طرف توج“ عملوا الصالحات ” 

  چند عمل صالح کافی نہيں ہيں بلکہ ضروری ہے کہ انسان ہر قدم پر عمل صالح انجام دے ۔ 
کی تعبير جو عربی ميں دور کے اشارے کے لئے ٓايا ہے ، اس قسم کے مقامات پر اہميت اور بلندی کو ظاہر کرتی“ ذالک ” 

عنی ان کی کاميابی ، نجات اور اختيارات اور اعزازات اس قابل ہيں کہ ہماری فکر کی دسترس سے خارج ہيں ۔ اس کےہے ي
  بعد دوباره تشدد کرنے والوں اور کفار کو تنبيہ کرتے ہوئے فرماتا ہے :

بطش ربل لشديد)۔ اس کے بعد ۔ ( ان “يہ يقينی بات ہے کہ تيرے پر وردگار کی قہر ٓاميز گرفت اور سزا بہت ہی شديد ہے ” 
يہ گمان نہ کروکہ تمہارے درميان ميں قيامت نہيں ہے ، يا تمہاری باز گشت مشکل ہے ، وہی ہے جو خلقت کا :” فرماتا ہے 

  انہ يبدٔی و يعيد)۔“ ( ٓاغاز کرتا ہے اور وہی ہے جو واپس لوٹا ئے گا۔ 
دخل ہو ، چونکہ عام طور پريہ کام سزا کی تمہيد ہوتا ہے  کے معنی ايسی گرفت کے ہيں جس ميں قہر و قدرت کا“ بطش” 

  اس لئے يہ لفظ سزا کے معنی ميں بھی ٓايا ہے ۔ 
تيرے پروردگار کی تعبير پيغمبر کے دل کی تسلی اور خدا کی طرف سے ان کی حمايت کی تاکيد ہے ۔ قابل توجہ “ ربک ” 

ئے ہوئے ہيں ۔ ايک طرف تو لفظ بطش خود قہر ٓاميز گرفت کے معنی يہ ہے کہ مندرجہ باال ٓايت کئی قسم کی تاکيد وں کو لي
کی “ شديد” مينہے اور اس ميں شدت پوشيده ہے ، دوسرے جملہ اسميہ ہے جو عام طور پر تاکيد کے ليئے ٓاتا ہے ، تيسرے 

ء پر قرٓان مجيد چاہتا ہے کہ يہ سب اسی ٓايت ميں جمع ہيں ، اس بنا“ الم تاکيد” ، اور پانچويں “ انّ ” تعبير اور چوتھے لفظ
انہيں انتہائی انداز ميں سزأوں کے بيان سے تہديد کرے اور دھمکائے اور انہ يبدٔی و يعيد کا جملہ جس ميں معاد کی اجمالی 

  ١دليل پوشيده ہے ،کہہ کر ايک اور تاکيد کا اضافہ کرتا ہے ۔ 
دے وہی ذات جس نے اسے ابتداء ميں خلق کيا ہے ، دوباره زنده  ( قل يحييھا الذی انشٔا اّول مرة و ھو بکل خلق عليم ) کہہ

کرے گی اور وه اپنی پوری مخلوق سے ٓاگاه ہے ۔ کہتے ہيں کہ فارابی کی ٓارزو تھی کہ کاش مشہور يونانی فيلسوف ارسطو 
  ا ۔ زنده ہوتا تاکہ وه محکم اور خوبصورت دليل معاد و قيامت کے بارے ميں قرٓان مجيد کی طرف سے سنت

وه توبہ کرنے والے ” اس کے بعد خدائے عظيم و برتر کے اوصاف ميں سے پانچ اوصاف بيان کرتے ہوئے کہتا ہے : 
  ۔ ( وھو الغفور الودود)۔ “بندوں کو بخشنے واال اور مومنين کو دوست رکھنے واال ہے 

وه کام)” ۔ (ذو العرش المجيد “عظمت ہے  وه تخت قدرت واال ، عالم ہستی پر حکومت ِ مطلقہ رکھنے واال صاحب ِ مجدد و” 
  ۔ ( فعال لمايريد) “کا اراده کر کے اسے انجام ديتا ہے 

دونوں مبالغہ کے صيغہ ہيں اور اس کی انتہائی بخشش اور محبت کی طرف اشاره ہيں ۔ گناه گار توبہ “ ودود” و “ غفور” 
  ق و مہر بان ۔ کرنے والوں کا بخشنے واالاور بند گان صالح کے بارے ميں شفي

حقيقت ميں ان اوصاف کا ذکر اس تہديد کے مقابلہ ميں ، جو گزشتہ ٓايات ميں ٓائی ہے ، اس حقيقت کو بيان کرنے کے لئے 
ہے کہ باز گشت کا راستہ گناہگاروں کے سامنے کھوال ہے اور خدا شديد العقاب ہونے کے باوجود غفور و ،ودود ، و رٔوف 

  و مہر بان ہے ۔ 
ہا گيا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ودود يہاں فاعل کے معنی رکھتا ہے ، نہ کہ مفعول کے ۔ اور يہ جو بعضجو کچھ ک

مفسرين نے ودود کے لفظ کو اسم مفعول کے معنوں ميں سمجھا ہے ، مثل رکوب کے جو مرکوب کے معنی ميں ٓايا ہے يعنی
کے ساتھ جو اس سے پہلے ٓائی ہے کوئی مناسبت نہيں رکھتا۔ خدا سے بہت زياده محبت و دوستی کی گئی ، غفور کی صفت 

اس لئے کہ خدا کا ہدف و مقصد بندوں سے محبت کرنا اور انہيں دوست رکھنا ہے ، نہ کہ بندوں کا اس کی نسبت دوست 
  رکھنا اور محبت کرنا ہے ۔ 

معنی ميں ہے ، اس قسم کے مواردتيسری صفت يعنی ذوالعرش ، اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ عرش بلند تخِت شاہی کے 
ميں قدرت و حاکميت کا کنايہ ہے اور اس حقيقت کو بيان کرتا ہے کہ جہاِن ہستی کی حکومت اسی لئے ہے اور جو کچھ وه 

  اراده کرے وه انجام پاجاتا ہے۔ 
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ميں مسئلہ معاد اور  کا جملہ اس حاکميت مطلقہ کے لوازم ميں سے ہے اور ان سب“ فعا ل لمايريد” اس بناپر حقيقت ميں 
مردوں کو موت کے بعد زنده کرنے والے جباروں کو سزا دينے اور کيفِر کردار تک پہنچانے کے سلسلہ ميں اس کی طاقت 

  و قدرت کی نشاندہی کرتا ہے ۔ 
کے ماده سے کرم و شرافت و جاللت کی وسعت کے معنی ميں ہے اور يہ ايسی صفات ميں سے ہے جو “ مجد“ ” مجيد” 
  2کی ذات سے مخصوص اور دوسروں کے بارے ميں بہت کم استعمال ہوتی ہيں ۔  خدا

يہ پانچويں صفتيں ايک واضح انجام اور ايک دوسرے سے تعلق رکھتی ہيں ، اس لئے کہ غفور و و دود ہونا اس وقت مفيد 
انجام دے سکے ۔ نہ کوئی چيز ہے جب قدر ت حاصل ہو اور کرم ِ وسيع اور نعمت بے پاياں ہو، تاکہ وه جو کچھ اراده کرے 

اس کے کام ميں مانع ہو اور نہ کوئی مقابلہ کی قدرت رکھتا ہو اور اس کے اراده ميں ضعف و نقاہت و شک اور ترديد و 
  فسخ کا امکان نہ ہو۔ 

  
  ۔ ھل اٰتک حديث الجنود ۔ ١٧
  ۔ فرعون َ و ثمود۔ ١٨
  ۔ بل الذين کفروا فی تکذيب۔ ١٩
  محيط۔ ۔ و هللا من وآئِھم ٢٠
  ۔ بل ھو قرٓان مجيد۔ ٢١
  ۔ فی لوح محفوظ۔٢٢
  

  ترجمہ
  ۔ کيا لشکروں کی داستان تجھ تک پہنچی ہے ۔ ١٧
  ۔ فرعون و ثمود کے لشکر ۔١٨
  ۔ بلکہ کفار ہميشہ حق کی تکذيب ميں مصروف رہتے ہيں ۔ ١٩
  ۔ اور خدا ان سب پر احاطہ رکھتا ہے ۔ ٢٠
  بلکہ باعظمت قرٓان ہے ۔ ۔ ( يہ کوئی جادواور جھوٹ نہيں ہے ) ٢١
  ۔ جو لوِح محفوظ ميں موجود ہے ۔٢٢

________________________________  

  ميں بھی آئی ہے ۔  ٧٩۔معاد کے بارے مينمندرجہ باال خوب صورت دليل وہی ہے جو سوره ٰيسين کے ٓاخر ميں ٓايہ١
بناء پر مرفوع ہے اور خداکے اوصاف مينسے ہے نہ کہ مجرد ۔ توجہ رکھنی چاہئيے کہ اوپر والی ٓايت ميں مجيد مشہور قرائت کی 2

  اور عرش کے اوصاف ميں سے ۔ 

  تونے ديکھا کہ خدا نے فرعون و ثمود کے لشکروں کے ساتھ کيا کيا؟▲

  گزشتہ ٓايات ميں خدا کی قدرت ِ مطلقہ اس کی قطعی حاکميت اور تشدد کرنے والے کفار کی تہديد کے طور پر تھيں ۔ 
يہ بتانے کے لئے يہ تہديد يں عملی ہيں ، باتوں اور نعروں کی حد تک محدود نہيں ہيں ، زير بحث ٓايات ميں روئے سخن 

  پيغمبر کی طرف کرتے ہوئے فرماتا ہے :
۔ ( ھل اتاک حديث الجنود ) ۔ وه عظيم لشکر جنہوں نے خدائی پيغمبروں کے “کيا لشکرونکی داستان تجھ تک پہنچی ہے ” 

ہ ميں صف ٓارائی کی اور لڑنے کے لئے مستعد ہو گئے اس گمان ميں کہ وه خدائی قدرت کے مقابلہ ميں اپنے کو پيش مقابل
کرسکتے ہيں۔ اس کے بعد ان کے دو بہت ہی واضح اور ٓاشکار نمونوں کی طرف جن ميں سے ايک قديم االيام ميں اور 

  ه کرتے ہوئے فرماتا ہے : دوسرا بہت ہی نزديک کے زمانے ميں وقوع ميں ٓايا، اشار
وہی جن ميں سے بعض نے دنيا کے مشرق و مغرب کو اپنے زير ِ ” فرعون و ثمود)۔ “ ( وہی فرعون اور ثمود کے لشکر ”

تسلط کرليا تھا اور بعض نے پہاڑوں کے چير کر بڑے بڑے پتھر کاٹ کر ان سے بڑے بڑے مکانات ، قصر اور محل بنائے
قابلہ کرنے کی جرٔات نہيں تھی ، ليکن خدا نے اپنے گروه کو پانی کے ذريعہ اور دوسرے کی اور کسی ميں بھی ان کا م

ٓاندھی کے وسيلے سے ، جو دونوں انسانی زندگی کا ذريعہ ہيں اور زياده لطيف موجودات شمار ہوتے ہيں، سپرد کوبی کی ۔ 
ور سر کوبی کرنے والی ہَو ا قوِم ثمود پِرکاه کی دريائے نيل کی موجيں فرعون اور اس کے لشکر کو نگل گئيں اور ٹھنڈی ا
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طرح اٹھا تی اور تھوڑے وفقہ کے بعد ان کے بے جاں جسموں کو سطح زمين پر پھينک ديتی تھی تاکہ مشرکين عرب جان 
  ليں کہ وه کچھ بھی کرسکتے ۔ 

تی ہے جو ان کے مقابلہ ميں بہت جب خدا نے ان عظيم اور طاقتور لشکروں سے اس طرح انتقام ليا تو ان لوگوں کی کيا ہس
  ہی کمزور و ناتواں ہيں ، اگر اس کی قدرت مقابلہ ميں ضعيف قوی برابر ہيں ۔

گزشتہ عام اقوام ميں سے قوم ثمود و فرعون کا انتخاب سر کش قوموں کے نمونہ کے طور پر اس بناء پر ہے کہ وه دونوں 
تعلق تھی ( قوم ثمود ) اور دوسری زياده نزديک ماضی سے تعلق قوميں انتہائی طاقتور تھيں ۔ ايک گزشتہ ادوار سے م

رکھتی تھی ( قوم فرعون ) عالوه از يں قوم عرب ان ناموں سے باخبر تھی اور اجمالی طور پر ان کی تاريخ سے ٓاشنا تھی ۔ 
۔ ( بل الذين “ر و مبتال ہيں بلکہ وه لوگ کافر ہوگئے وه ہميشہ حق کی تکذيب ميں گرفتا:” بعد والی ٓايت ميں مزيد کہتا ہے 

کفروا فی تکذيب)۔ اس طرح نہيں ہے کہ حق کی نشانياں کسی سے مخفی ہيں ۔ عناد اور ہٹ دھرمی اجازت نہيں ديتے کہ 
  بعض لوگ راه نکال کر منزل حق کی طرف قدم بڑھائيں ۔ 

عدول کرنے ) کے ليئے ہے ،ايک چيز سے دوسری چيزکی طرف “ ( اضراب” کی تعبير جو اصطالح کے ،مطابق “ بل ” 
گويا اس طرف اشاره ہے کہ يہ مشرک گروه قوِم فرعون و ثمود سے بھی بد تر اور زياده ہٹ دھرم ہے۔ يہ لوگ ہميشہ قرٓان 

  کے انکار اور تکذيب ميں لگے رہتے ہيں اور اس مقصد کے لئے اور وسيلہ سے فائده اٹھاتے ہيں۔ 
ن سب پر احاطہ رکھتاہے اور وه سب ان کی قدرت کی گرفت ميں ہيں( و هللا من ورائھم ليکن انہيں جان لينا چاہئيے کہ خدا ا

  محيط)۔ 
اگر خدا انہيں مہلت ديتا ہے تو عجز و توانائی کی بناپر نہيں ہے اور اگر انہيں جلدی سزا نہيں ديتا تو وجہ يہ نہيں ہے کہ وه 

اور پِس پشت کی تعبير اس طرف اشاره ہے کہ وه ہر جہت سے اس کی اقاليم قدرت سے باہرہيں ۔( ورائھم ) ان کے پيچھے 
  قدرت الٰہی کے قبضہ ميں ہيں اور قدرت تمام اطراف سے ان کا احاطہ کئے ہوئے ہے ۔ 

  اس بناپر ممکن نہيں ہے کہ اس کی عدالت اور سزا سے راه فرار اختيار کرسکيں ۔ 
ہات سے خدا کا علمی احاطہ ہو اس طرح سے کہ ان کی کوئی يہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد ان کے اعمال پر تمام ج

  گفتار، ان کا کوئی کردار اور ان کا کوئی کام اس سے مخفی نہيں ہے۔ بعد والی ٓايت ميں مزيد کہتا ہے : 
ے ،ان کا قرٓان مجيد کی تکذيب پر اصراراور اسے سحر ، جادو، شعر اور کہانت سے تشبيہ دينا ، بيہوده اور فضول بات ہ” 

ايسا کالم ہے جو لوح محفوظ ميں ثبت ہے اور نااہل ” بل ھو قرٰان مجيد) ۔ “( بلکہ وه قرٓان مجيد با عظمت اور بلند مرتبہ ہے 
شياطين اور کاہنوں کا ہاتھ ہر گز اس تک نہيں پہنچتا ، اور ہر قسم کے تغير، تبديلی ، اضافہ اور نقصان سے محفوظ ہے ( 

  فی لوح محفوظ)۔ 
اگر وه ناروا نسبتيں تيری طرف ديتے ہيں اور تجھے شاعر ، ساحر، کاہن ، اور مجنون کہتے ہيں تو تواس سے ہر  اس بناپر

  گز غمگين نہ ہو۔ تيری تکيہ گاه محکم ، تيری راه روشن اور تيرا حمايتی صاحِب قدرت ہے ۔ 
ے معنی ميں ہے اور يہ معنی قرٓان کےکے ماده سے شرافت و جاللت کی وسعت ک“ مجد” جيسا کہ ہم نے کہا ہے “ مجيد ” 

بارے ميں پورے طور پر صادق ٓاتے ہيں ، اس لئے کہ قرٓان کے مشموالت و مضامين وسيع و عظيم ہيں اور اس کے معانی 
  بلند و پر مايہ ہيں ۔ 

ے زبر کے ساتھ معارف و عقائد کے سلسلہ ميں بھی اور اخالق و مواعظ و احکام و تسنن کے بارے ميں بھی۔ ( لوح ، الم ک
) عريض و وسيع صفحہ کے معنی ميں ہے جس پر کوئی چيز لکھتے ہيں اور لوح ( الم کے پيش کے ساتھ ) پياس کے معنی

ميں ہے ۔ اس ہَوا کو بھی کہتے ہيں ، جو زمين و ٓاسمان کے درميان موجود ہے ، وه فعل جو پہلے تلفظ سے مشتق ہوتا ہے 
  ميں ہے ۔ ٓاشکار ہونے اورچمکنے کے معنوں 

بہر حال يہاں مراده وه صفحہ ہے جس پر قرٓان مجيد تحرير ہے ۔ ليکن وه صفحہ نہيں جو ہمارے درميان رائج ہے جو الواح 
  کی مانند ہے بلکہ ايک تفسير کے مطابق جو ابن عباس سے منقول ہے کہ:

و مشرق کے فاصلے کے برابر  لوِح محفوظ کا طول زمين و ٓاسمان کے درميانی فاصلے کے برابر ہے اور عرض مغرب
ہے ۔ يہ وه مقام ہے جہاں محسوس ہوتاہے کہ لوِح محفوظ وہی علم خدا کا ايک صفحہ ہے جس نے عالم مشرق و غرب کو 

  گھير رکھا ہے اور وه ہر قسم کی دگر گونی ، تغيراور تبديلی و تحريف سے محفوظ ہے ۔ 
بے پاياں ہے ۔ يہ انسانی فکر کی پيدا وار نہيں ہے ، نہ يہ القائے شياطين  جی ہاں ! قرٓان مجيد کا سر چشمہ حق تعالٰی کا علم ِ

  کا نتيجہ ہے ۔ اس کے مشموالت و مضامين اس حقيقت کے گواه ہيں ۔ 
يہ احتمال وہی چيز ہے جسے قرٓان مجيد ميں کبھی کتاب مبين سے اور کبھی ام الکتاب سے تعبير کيا گياہے جيسا کہ سوره 

ميں ہم پڑھتے ہيں ( يمحو اهللا مايشاء و يثبت و عنده ام الکتاب) خدا جسے چاہتا ہے محو کرديتا ہے اور  ٣٩رعد کی ٓايت 
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ميں ٓاياہے (وال رطب وال يابس  ۵٩جسے چاہتاہے ثابت رکھتا ہے اور اس کے پاس ام الکتاب ہے ۔ اور سوره انعام کی ٓايت 
  ہيں مگريہ کہ واضح کتاب ميں ثبت ہے ۔ االَّ فی کتاب مبين ) خشک و تر کی کوئی چيز ايسی ن

  خدا وندا ! ہميں اپنی اس عظيم ٓاسمانی کتاب کی حقيقت سے زياده ٓاشنا فرما۔ 
پر وردگارا ! اس دن جس ميں مومنين ِ صالح فوِز کبير حاصل کريں گے اور کافرين مجرم عذاب ِ حريق ميں گرفتار ہوں گے

  اپنے دامن عافيت ميں پناه ديجو۔ 
لٰہا ! تو غفور و ودود و رٔوف و مہر بان ہے ۔ تو ہم سے وه سلوک کر جو تيرے ان اسمائے صفات سے ہم ٓاہنگ ہے ۔ وه بار ا

  سلوک نہ کيجو جس کا ہمارے اعمال تقاضا کرتے ہيں ۔ 
  

  ٓامين يا رب العالمين 
 سورٔه بروج کا اختتام

 

 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سوره طارق ▲
  

  ٓايتيں ہيں  ١٧يہ سوره مکہ ميں نازل ہوااور اس ميں 

  سوره طارق کے مضامين اور ان کی فضيلت ▲
  اس سوره کے مطالب نہايت عمده طريقہ سے دو محوروں کے گرد گھومتے ہيں ۔ 

  ۔ معاد و قيامت کا محور ۔١
  ۔ قرٓان مجيد اور اس کی قدر و قيمت کا محور۔ ٢

ليکن سوره کے ٓاغاز ميں فکر ٓافرين قسموں کے بعد ان نگہبانوں کی طرف اشاره کرتا ہے جو خدا کی طرف سے بندوں پر 
ے ، مقرر ہيں اور معاد و قيامت کے امکان کو ثابت کرنے کے بعد پہلی زندگی، يعنی انسان کے نطفہ کے پانی سے پيدا ہون

  کی طرف اشاره کرکے نتيجہ اخذ کرتا ہے اور فرماتا ہے : 
وه خدا جو قدرت رکھتا ہے کہاسے اس قسم کی بے قيمت اور ناچيز پانی سے پيد اکرے ، وه نئے سرے سے اس کی باز ” 

رتا گشت کی توانائی اور طاقت بھی رکھتا ہے ، بعد کے مر حلے ميں روز قيامت کی بعض خصوصيات کی طرف اشاره ک
ہے ، اس کے بعدمتعدد پرمعنی قسموں کے حوالہ سے قرٓان کی اہميت کو گوش گزارکرتا ہے اور ٓاخر کا ر سوره کو خدائی 

  عذاب کی اس تہديد پر ختم کرتا ہے جو کافروں کے لئے ہے ۔ 

  اس سوره کی فضيلت▲
وتا ہے کہ ( من قرٔاھا اعطاه هللا بعدد کل اس سوره کی فضيلت کے بارے ميں ايک حديث ميں ہميں پيغمبر اسالم سے معلوم ہ

نجم فی السماء عشر حسنات ) جو شخص اس کی تالوت کرے خدا اسے ہر اس ستارے کی تعداد کے مقابلہ ميں ، جو ٓاسمان 
  ١ميں ہے، دس نيکياں عطا کرتا ہے ۔ 

فريضة و السماء و الطارق کان لہ عند اور ايک حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے منقول ہے ( من کان قرٔاتہ فی ال
هللا يوم القيامة جاه و منزلہ و کان من رفقاء النبيين و اصحابھم فی الجنة ) جو شخص نماز فريضہ و واجب ميں سوره و السماء 

اء و الطارق کی تالوت کرے وه روز قيامت خدا کے ہاں عظيم مقام و منزلت کا حامل ہوگا اور جنت ميں پيغمبرو ں کے رفق
  ٢اور ان کے اصحاب ميں سے شمار ہو گا ۔ 

واضح رہے کہ سوره کے مضامين پر عمل کرنا ہی ايسی چيز ہے جس کا يہ اجر ِ عظيم ہے ، نہ کہ وه تالوت جو عمل اور 
  غور و فکر سے خالی ہو۔ 
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  بسم هللا الرحٰمن الرحيم 

  ۔ و السماء و الطارق ۔١
  ۔ و ما ادراک ما الطارق ۔ ٢
  لثّاقب۔۔ النّجم ا٣
ا عليھا حافظٌ۔ ۴   ۔ اِْن کلُّ نفٍس لمَّ
  ۔ فلينظر االنسان ُ ممَّ ُخلق۔ ۵
  ۔ ُخلق من مآٍء دافٍق۔ ۶
  ۔ يخرُج ِمن ّمآٍء دافٍق۔ ٧
لِب و التَّرٓائِب۔ ٨   ۔ اِنّہ ِمن بين الصُّ
  ۔ يوم تُبلَی السَّرٓا ئِر ٩
  ۔ فمالہ ِمن قوٍة َو ال نَاصٍر۔١٠
  

  ترجمہ
  نام سے رحمن و رحيم کے 

  ۔ قسم ہے ٓاسمان کی اور رات کے کھٹکھٹانے والی کی ۔ ١
  ۔ اور تو نہيں جانتا کہ رات کو کھٹکھٹانے واال کون ہے ؟٢
  ۔ وہی درخشاں ستاره اور تاريکيوں کو چير نے واال ۔ ٣
  ۔ ( اس عظيم خدائی ٓايت کی قسم ) ہر شخص کا ايک مراقب و محافظ ہے ۔ ۴
  يے کہ وه کس چيز سے پيدا کيا گيا ہے ؟۔ انسان کو ديکھنا چاہئ۵
  ۔ وه اچھلتے ہوئے پانی( منی ) سے پيدا ہو اہے ۔ ۶
  ۔ وه پانی جو پشت او رسينوں کے درميان سے خارج ہوتا ہے ۔ ٧
  ۔ ( وه جس نے اس قسم کی ناچيز شے سے پيدا کيا ہے ) اسے واپس لوٹا سکتا ہے ۔ ٨
  ۔ جس دن اسرار کھليں گے ۔ ٩
  ے لئے کوئی قوت اور مدد گار نہيں ہے ۔۔ اور اس ک١٠

________________________________  

  ۔۴۶٩، ص  ١٠۔ مجمع البيان ،جلد ١
  ۔ ۵۴٩، ص ۵۔ثواب االعمال مطابق نور الثقلين ، جلد ٢

  

  اے انسان ديکھ کہ تو کس چيز سے پيد اہو اہے ▲

طرح خوبصورت اور فکر انگيز قسموں کے ساتھ يہ صورت بھی قرٓان کے ٓاخری پارے کی بہت سی دوسری سورتوں کی 
  شروع ہو رہاہے ۔ ايسی قسميں ايک عظيم حقيقت کے بيان کی تمہيد ہيں ۔ 

اور تو نہيں جانتا کہ رات کو کھٹکھٹانے ” و السماء و الطارق ) “ ( قسم ہے ٓاسمان کی اور رات کو کھٹکھٹانے والے کی ” 
۔ ( النجم “بلند و درخشاں اور رات کی تاريکيوں کو چير نے واال ستاره ہے  )”وما ادراک ما الطارق “ ( واال کون ہے 

  الثاقب)۔ 
طريق ( بر وزن برق) کے ماده سے کوٹنے کے معنی ميں ہے ۔ راستے کو اسی ليئے طريق کہتے ہيں کہ وه “ طارق” 

سے دھاتوں وغيره کو چلنے والے لوگوں کے قدموں سے رونداجاتاہے اور مطرقہ اس ہتھوڑے کے معنوں ميں ہے ج
کوٹنے کے لئے استعمال کی کيا جاتا ہے ۔ چونکہ رات کو گھروں کے دروازے بند کرديتے ہيں اس لئے وه شخص جو رات 

  کو ٓاتا ہے در وازه کھٹکھٹانے پر مجبور ہو تاہے ، لٰہذا رات کو ٓانے والے شخص کو طارق کہتے ہيں ۔ 
بن قيس منافق کے بارے ميں ، جو رات کے وقت ٓاپ کے دروازه پر ٓايا تھا اور اميرالمومنين حضرت علی عليہ السالم اشعث 
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حلوه اپنے ساتھ ال يا تھا کہ اپنے خيال ناقص ميں حضرت علی عليہ السالم اپنی طرف متوجہ کرے اور کسی معاملہ ميں ٓاپ 
و عائھا) اور اس سے زياده  سے اپنے موافق حکم حاصل کرے ، فرماتے ہيں ( وا عجب من ذالک طارق طرقنا بملفوفة

تعجب کی بات تو اس شخص کی ہے جس نے رات کے وقت در وازه کھٹکھٹايا تھا اور وه لذيذ حلوه سے پُر ڈھکا ہوا بر تن 
  ١اپنے ہمراه اليا تھا ۔ 

ر ظاہر ہوتا ليکن قرٓان يہاں طارق کی خود تفسير کرتاہے اور کہتا ہے يہ رات کا مسافر وہی درخشاں ستاره ہے جو ٓاسمان پ
ہے اور اس قدر بلند ہے گويا چاہتاہے کہ ٓاسمان کی چھت ميں سوراخ کردے ۔ اس کی روشنی ٓانکھوں کو اس قدر خيره 

  کرنے والی ہے کہ تاريکويں ميں شگاف ڈال ديتی ہے اور انسان کی ٓانکھوں کے اندر نفوذ کرتی ہے ۔ 
  ے معنی ہے)۔ (توجہ فرمائيں کہ ثاقب ثقب کے ماده سے سوراخ کرنے ک

يہ بات کہ اس سے مراد کوئی معين ستاره ہے ، مثالً ثريا نامی ستاره ( ٓاسمان ميں بلندی اور دوری کے لحاظ سے ) يا زحل، 
پھر زہره يا شہب ، (خيره کرنے والی روشنی کے لحاظ سے ) يا ٓاسمان کے تمام ستاروں کی طرف اشار ه ہے ۔ يہاں 

طرف توجہ کرتے ہوئے کہ بعد کی ٓايت ميں اسے نجم ثاقب ( نفوذ کرنے والے ستارے )  تفسيريں کی گئی ہيں ۔ ليکن اس
کے نام سے ظاہر کيا گيا ہے ، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہر ستاره نہيں بلکہ وه درخشاں ستارے ہيں جن کو نور 

   تاريکی کے پردوں ميں شگاف ڈال ديتاہے اور انسان کی ٓانکھوں ميں نفوذ کرتاہے ۔
بعض روايا ت ميں النجم الثاقب کی زحل ستارے سے تفسير کی گئی ہے جو نظام شمسی کے سياروں ميں سے بہت ہی پر 
فروع اور منور ستاره ہے ، اور يہ معنی اس حديث سے بھی ظاہر ہوتے ہيں ، جو امام صادق عليہ السالم نے النجم الثاقب 

۔ ٓاپ عليہ السالم نے فرمايا : زحل ستاره ہے جو ساتويں ٓاسمان ميں طلوع کی تفسير کے سلسلہ ميں ايک منجم کو بتائے ہيں 
ہوتا ہے اور اس کی روشنی تمام ٓاسمانوں کو چيرتی ہوئی نچلے ٓاسمان تک پہنچ جاتی ہے ۔ اسی لئے خدا نے اسے نجم ثاقب 

  2کہاہے ۔ 
کا ستاره ہے ، جو بغير کسی ٓالے کی مدد  قابل توجہ بات يہ ہے کہ زحل ٓاخری اور سب سے دور جو نظام شمسی ہے ، اس

کے خالی ٓانکھ سے ديکھاجاسکتاہے اور چونکہ نظام شمسی کے ستاروں کی ترتيب کے اعتبار سے سورج کی نسبت کے 
پيش نظر ساتويں مدار اور مقام گردش ميں قرار پاتا ہے ( چاند کے مدار کے حساب سے ) تو امام اس حديث ميں اس کا مدار

  سمان بتاتے ہيں ۔ اس ستارے کی کچھ خصوصيات ہيں جو اسے قابل قسم بناتی ہيں ۔ ساتواں آ 
ايک تو يہ نظام شمسی کے سب سے دور ستاروں ميں سے ہے ۔ اس وجہ سے ادب عربی ميں ہر بلندی کی اس سے مثال 

  3ديتے ہيں اور کبھی اسے شيخ النجوم بھی کہتے ہيں۔
، اس کے کئی نورانی حلقے ہيں جو اس کا احاطہ کئے ہوئے ہيں ۔ اس کے ٓاٹھ چاند زحل ستاره جس کا فارسی نام کيوان ہے 

ہيں ۔زحل کے نورانی حلقے جو اس کا احاطہ کئے ہوئے عجيب ترين ٓاسمانی مظاہر ميں سے ہيں ، جن کے بارے ميں 
مفسرين کا نظريہ ہے کہ  ماہرين ِ فلکيات کے مختلف نظر يات ہيں اور وه حلقے اب بھی پر اسرار موجودات ہيں ۔ بعض

زحل دس چاند ہيں جن ميں سے ٓاٹھ کا عام نجومی دوربينوں سے مشاہده کيا جا سکتاہے اور دوسرے دو چاند صرف بہت 
  4بڑی دور بينوں سے نظر ٓاسکتے ہيں ۔ 

د ٓاشکارہوئے ، مذکوره اسرار ميں اس وقت کسی پر قطعاً واجب نہيں تھے ۔ جب قرٓان نازل ہوا تھا ۔ وه اس کے صديوں بع
بہر حال نجم ثاقب کی زحل ستارے سے تفسير خصوصيت کے ساتھ ممکن ہے ، ايک واضح مصداق کے بيان کی قبيل سے 
ہوا ور وه اس راه ميں حائل نہ ہو کہ ٓاسمان کے دوسرے درخشاں ستاروں سے تفسير کی جائے ، اس لئے کہ ہم جانتے ہيں 

  زياده ہے ۔کہ ہماری روايات ميں مصداقی تفسيربہت 
مگر وه جو مختصر سے لہجہ ميں ” مينہم پڑھتے ہيں( االَّ من خطف الخطفة فاتبعة شہاب ثاقب )  ١٠سوره صافات کی ٓايت 

۔“استراق سمع کے لئے (چوری چھپے کان لگاکر سننے کے لئے )ٓاسمان کے نزديک ہوتو شہاب ثاقب اس کا تعاقب کرتاہے 
ِظ ثاقب سے ہوئی ہے اور چونکہ يہ ٓاسمان ميں وجود ميں ٓانے والی چيز عجائبات ِ عالم تو اس ٓايت ميں شہاب کی توصيف لف

ميں سے ايک ہے ، لٰہذا ممکن ہے کہ زير بحث ٓايت کی ايک تفسير يہ بھی ہو۔ اس ٓايت کے لئے جو شاِن نزول بعض کتب 
  5تفسير ميں بيان ہوئی ہے وه بھی ان معانی کی تاکيد کرتی ہے ۔ 

مسلم ہے کہ ہر ايک مراقب و محافظ ہے ، ( :” کہ يہ قسميں کس لئے ہيں ۔ بعد ميں ٓانے والی ٓايت ميں فرماتا ہے  ہم ديکھيں
  ٢ان کل نفس لما عليہا حافظ ) 

  ۔ اس ٓايت ميں ان نافيہ ہے اور لما االَّ کے معنی ميں ہے ۔ ٢
فوظ رکھتاہے ۔ جيسا کہ سوره انفطار کی ٓايت جو اس کے اعمال کو لکھتاہے اور حساب کتاب اور جزاء وسزا کے لئے مح
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۔ ميں ہم پڑھتے ہيں ( و اّن عليکم لحافظين کراما ً کاتبين يعملون ماتفعلون ) اور تم پر کچھ محافظ مقرر کر ديئے ١٢۔ ١١۔ ١٠
واقف ہيں  گئے ہيں ، لکھنے والے مکرم و محترم ، جو ہميشہ تمہارے اعمال لکھتے ہيں اور جوکچھ انجام ديتے ہو اس سے

  ۔ “
اس طرح تم اکيلے اور تنہا نہيں ہو ،اور تم ميں سے کوئی بھی ہو اور جہاں کہيں بھی ہو، وه پروردگار کے مامورين کی زير

نگرانی ہوگا۔ يہ ايسا مفہوم ہے جس کی طرف توجہ انسان کی اصالح و تربيت کے لئے بے حد مٔوثر ہے قابل توجہ بات يہ 
  بيان کيا گيا کہ يہ حافظ کون ہے اور کن امور کی حفاظت کرتا ہے ۔ ہے کہ ٓايت ميں يہ نہيں 

ليکن قران کی دوسری ٓايتيں گواہی ديتی ہيں کہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہيں اور جن چيزوں کی حفاظت کرتے ہيں وه 
يا گيا ہے کہ اس سے انسان کے اعمال ہيں ، قطع نظر اس سے کہ وه طاعتيں ہوں يا معاصی و گناه ۔ يہ احتمال بھی پيش ک

  مراد انسان کی حوادث و مہلکات سے حفاظت ہے ۔ 
واقعی اگر خدا انسان کی حفاظت نہ کرے تو دنيا ميں بہت کم افرادکو طبيعی موت نصيب ہو ، اس لئے کہ حوادث کا حجم اس

ی کی ہوتی ہے ۔ممکن ہے قدر زياده ہے کہ کوئی بھی ان سے نہيں بچ سکتا ۔ خصوصاً وه بچہ جن کی عمر ابھی چند سال ہ
يہ بھی حفاظت نہ ہو توجن و انس پر مبنی شياطين کے وسوسے اس قدر زياده ہيں کہ کوئی فرد بھی اس سے محفوظ نہيں ره 

  سکتا۔ 
ليکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ بعد والی ٓايت مسئلہ معاد و قيامت اور اعمال و کردار کے حساب و کتاب ميں گفتگو 

پہلی تفسير سب سے زياده مناسب ہے ۔ اگرچہ اس ٓايت ميں ان تينوں تفسيروں کو جمع کرنے سے بھی کوئی کرتی ہے لٰہذا 
  قباحت پيد انہيں ہوتی ۔ 

قابل توجہ يہ ہے کہ پہلے بيان شده قسموں کے اور اعمال ِ انسان کی فرشتوں کے ذريعہ حفاظت کے مسئلہ کے درميان ايک 
سمان اور ستارے ، جو اپنے منظم راستوں ميں مسلسل راه پيمائی کررہے ہيں ، اس عالم زنده رابطہ ہے، اس لئے کہ بلند آ 

عظيم ميں نظم و ضبط اور حساب وکتاب کے موجود ہونے کی دليل ہے تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ انسان کے اعمال 
  ں ۔ حساب وکتاب کے بغير ہوں اور مراقبين الٰہی اور محافظين خدائی ان کی نگرانی نہ کري

اس کے بعد مسئلہ معاد کے ايک استدالل کے عنوان سے ، ان لوگوں کے مقابلہ مينجو اسے غير ممکن سمجھتے ہيں ، 
  “فلينظر االنسان مما خلق “ انسان کو ديکھنا چاہئيے کہ وه کس چيز سے پيدا کيا گيا ہے :” فرماتا ہے 

واپس لے جاتا ہے اور ايک جملہ استفہاميہ کے ذريعہ ان  اس طرح قرٓان تمام لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر پہلی خلقت کی طرف
اور بغير اس کے کہ ان کے جواب کا انتظار کرے ، اس سوال کا “تمہاری خلقت کس چيز سے ہوئی ہے ؟” سے پوچھتا ہے 

ن ماٍء خلق م“ ( وه ايک ٹپکنے والے پانی سے خلق ہوا ہے :” جواب جو بالکل واضح ہے ، خود ديتا ہے اور مزيد کہتاہے 
(يخرج من “ جو صلب اور ترائب کے درميان سے نکلتا ہے ” دافق)۔ جو مرد کے نطفہ کی توصيف کرتے ہوئے کہتا ہے : 

  بين الصلب و الترائب )۔
کے معنی پشت کے ہيں اورترائب تريبہ کی جمع ہے جو علماء لغت کے مطابق سينے کے اوپر کی ہڈيوں کے “ صلب” 

گلوبند باندھا جاتا ہے ، جيسا کہ ابن منظور لسان العرب ميں کہتا ہے :( قال اھل اللغة اجمعون معنی ميں ہے ، جس کے اوپر 
موضع القالدة من الصدر (سب اہل لغت کہتے ہيں وه سينے کے قالدة والی جگہ ہے ۔ اس کے باوجود اس کے کئی اور معنی 

پأوں اور ٓانکھيں ہيں ، يہ کہ سينہ کی ساری ہڈياں ہيں ۔  بھی بيان ہوئے ہيں۔ منجملہ ان کے ايک يہ کہ ترائب کے معنی ہاتھ،
ياد ائيں طرف کی چارپسلياں، ۔ يا بائيں طرف کی چار پسلياں، ۔ بہر حال يہ کہ اس ٓايت شريفہ ميں صلب و ترائب سے کيا 

تفسيريں تحرير مراد ہے ، اس عنوان پر مفسرين کے درميان بہت کچھ اختالف ہے اور اس سلسلہ ميں انہوں نے بہت سی 
  کی ہيں ۔

  ان ميں سے چند درج ذيل ہيں : 
عورتوں کی طرف، اس لئے کہ مرد مظہر صالبت اور عورتيں “ ترئب ” مردوں کی طرف اشاره ہے اور “ صلب ”۔ ١

مظہر لطافت وزينت ہيں ۔ اس لئے يہ ٓايت نطفٔہ انسانی کی ترکيب کی طرف مرداور عورت کے نطفے کے حوالے سے 
  کے نام سے موسوم ہے ۔ “ اودل” )اور Sperm“( اسپرم” ی ہے جو موجوده زمانے کی اصالح ميں اشاره کرت

اشاره ہے مرد کی پشت کی طرف اور ترائب اشاره ہے اس کے سينے اور بدن کے اگلے حصہ کی طرف۔ اس “ صلب ” ۔ ٢
گلے حصے کے اندر سے خارج بناء پر مراد صرف مرد کا نطفہ ہے ، جو شکم کے اندرونی حصوں ميں سے پشت اور ا

  ہوتا ہے ۔ 
  ۔ مراد عورت کے رحم سے جنين کا خروج ہے جو اس کی پشت اور بدن کے اگلے حصہ ميں قرار پاتا ہے ۔ ٣
۔ بعض مفسرين نے يہ کہاہے کہ يہ ٓايت ايک دقيق علمی نکتہ کی طرف اشاره کرتی ہے جس سے اس ٓاخری زمانے کے ۴
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و نزوِل َقرٓان زمانے ميں يقينا پنہان تھا اور وه يہ کہ نطفہ مرد کے بيضے اور عورت کے انکشاف نے پرده اٹھايا ہے ، ج
تخمدان سے لياجاتا ہے اور ماہرين جنين شناسی کے حوالے سے بتاتے ہيں کہ يہ دونوں ابتداء ميں جب جنين ميں ظاہر ہوتے

تون کے وسط کے مقابلہ ميں صلب اور ترائب ( ہيں تو ُگردونکے قريب ميں ہوتے ہيں اور تقريباً پشت کے مہروں کے س
پشت اور انسان کی نچلی پسلياں) کے درميان قرار پاتے ہيں ۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اور ان دونوں اعضاء کے نشو 

  نما سے اس جگہ سے نيچے ٓاجاتے ہيناور ان ميں سے ہرايک اپنی موجوده جگہ پر ٓاجاتا ہے ۔
ت او رمرد کے نطفہ کی ترکيب سے ہوتی ہے اور دونوں ابتداء ميں اصل محل صلب و ترائب چونکہ انسان کی پيدائش عور

کے درميان قرار پاتاہے ،لٰہذا قرآن نے اس قسم کی تعبير کو منتخب کياہے ، وه تعبير جو اس زمانے ميں کسی کو معلوم نہيں
  6تھی اور جديد علم جنين شناسی نے اس پر سے پرده اٹھا ياہے ۔ 

ه واضح تعبير ميں مرد کا بيضہ اور عورت کا تخمدان ابتدائے خلقت ميں ، يعنی اس وقت جب عورت و مرد خود عالم زياد
جنين ميں تھے ، ان کی پشت ميں قرار پاياتھا ، جو تقريبا ً پشت کے مہروں کے ستون کے وسط کے مِد مقابل تھا ۔ اس طرح 

ونوں صلب و ترائب کے درميان تھے ۔ ليکن ٓاہستہ ٓاہستہ جب مرد و سے کہا جاسکتا ہے کہ مرد کا نطفہ ساز دستگاه د
عورت کی خلقت شکِم مادر ميں مکمل ہوتی ہے تو وہاں سے الگ ہو کر ٓاہستہ ٓاہستہ نيچے ٓاتی ہے ، اس طرح سے کہ 

رحم کے قرب مردکے بيضے کے تولد کے وقت شکم سے باہر اور ٓالہ تناسل کے قريب قرار پاتی ہے اور عورت کا تخمدان
  ميں قرار پاتاہے ۔ 

ليکن اس تفسير پر اہم اعتراض يہ ہے کہ قرٓان کہتاہے کہ وه ٹپکنے واال پانی صلب اور ترائب کے درميان سے خارج ہوتا 
ہے ، يعنی پانی خروج کے وقت ان دونونکے درميان سے گزرتا ہے ، جبکہ اس تفسير کے مطابق نطفہ کے پانی کے خروج

ہيں ہوتا ۔ جبکہ نطفہ ساز دستگاه اس موقع پر کہ جب خود شکم مادر ميں تھی تو اس وقت صلب و ترائب کے کے وقت ايسا ن
درميان تھی ۔ اس سے قطع نظر ترائب کی تعبير اگر نچلی ٓاخری پسليوں سے لی جائے تب بھی بحث و تنقيد سے خالی نہيں 

  ہے 
تمام اجزائے بدن سے لی جاتی ہے ۔ اسی لئے خروج کے وقت  ۔ اس جملہ سے يہ مراد ہے کہ منی حقيقت ميں انسان کے۵

سارے بدن ميں ہيجان ہوتا ہے اور اس کے بعد تمام بدن ميں سستی ٓاجاتی ہے ۔ اس لئے صلب و ترائب انسان کی عام پشت او
  رتمام اگلے حصہ کی طرف اشاره ہے ۔ 

حرام مغز ہے کو مرد کی پشت اوراس “ نخاع شو کی ”۔ بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ عمده ترين منی کی پيدائش کا عامل ۶
کے بعد دل و جگر ہيں ، جن ميں سے ايک سينہ کی ہڈيوں کے نيچے اور دوسرا دونونکے درميان ہے اور يہی چيزسبب بنی
کے صلب وترائب کے مابين تعمير کا اس کے لئے انتخاب ہوا ، ليکن ہر چيز سے پہلے مشکل کے حل کرنے کے لئے اس 

نکتہ کی طرف توجہ کی جائے کہ مندر باال ٓايات مينصرف مرد کے نطفہ کے بارے ميں گفتگو ہے اس لئے کہ ماء دافق اہم 
  کی تعبير( اچھل کر نکلنے واال پانی ) مرد کے نطفہ پر صادق ٓاتی ہے ، نہ عورت کے نطفہ پر ۔ “ 

ہے اور کہتی ہے کہ يہ اچھل کر نکلنے واال پانیکی ضمير جس کی طرف لوٹتی “ يخرج” يہی وجہ ہے کہ بعد والی ٓايت پر 
صلب و ترائب سے خارج ہوتا ہے،تو اس حساب سے اس بحث قرٓانی ميں عورت کو شريک کرنا مناسب نظر نہينآتا ، بلکہ 
زياه مناسب وہی تعبير ہے کہ کہا جائے کہ قرٓان نطفہ کے دو اصلی اجزاء ميں سے ايک کی طرف ، جو مرد کا نطفہ ہے 

ر سب کو معلوم ہے ، اشاره کرتا ہے اور صلب و ترائب سے مراد انسان کی پشت اور اگال حصہ ہے، اس لئے کہ مرد او
  7کے نطفہ کا پانی ان ہی دونوں کے درميان سے نکلتا ہے ۔ 

ے اس يہ تعبير واضح اور ہر قسم کی پيچيدگی سے خالی ہے اور لفظ کے معنی کے سلسلہ ميں جو کچھ کتب لغت ميں ٓايا ہ
سے ہم ٓاہنگ ہے ۔ اس کے باوجود ممکن ہے کہ اس ٓايت ميں ايک سے زياده اہم حقيقت بھی چھپی ہوئی ہو جو ہمارے 

 موجوده علم کی حد تک ہمارے لئے منکشف نہيں ہوئی اور ماہرين کے ٓائنده کے انکشافات اس پر سے پرده ہٹاسکيں گے ۔ 
وه جس نے انسان کو نطفہ کے پانی سے پيداکياہے ، قادر ہے :” رماتا ہے اس کے بعد اس بيان سے نتيجہ اخذ کرتے ہوئے ف

  ۔ ( انہ علٰی رجعہ لقادر)۔“کہ اسے دوباره زندگی کی طرف لوٹا ئے
ابتداء ميں وه مٹی تھا ، پيچيده اورتعجب انگيز مراحل طے کرنے کے بعد کامل انسان ميں تبديل ہوا۔ اس لئے اس کی نئی 

  کوئی مشکل پيدانہيں کرتی ۔ اس بيان کی نظير قرٓان کی دوسری ٓايتوں ميں بھی نظر ٓاتی ہے ۔  زندگی کی طرف باز گشت
اے لوگوں ! ”ميں فرماتاہے : ( ياايھاالناس ان کنتم فی ريب من البعث فانا خلقنا کم من تراب ثم من نطفة)  ۵سوره حج کی ٓايت 

 ۶٧۔ نيز سوره مريم کی ٓايت “ں خاک سے پيدا کيا ، پھر نطفہ سے اگر قرٓان کے بارے ميں شک ميں مبتال ہو تو ہم نے تمہي
کياانسان اس بات کو ياد نہيں کرتا کہ ہم نے اسے )” ميں ہم پڑھتے ہيں ( اوال يذکر االنسان انا خلقناه من قبل و لم يک شٔیاً
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  ۔ “پہلے پيد اکيا ، جبکہ وه کوئی شیء نہيں تھا 
يہ باز گشت اس دن تحقق پائے گی جس دن ” توصيف پيش کرتے ہوئے فرماتا ہے : اس کے بعد اس عظيم دن کی تعظيم و 

  #٢۔ ( يوم تبلی السرائر )۔“اسرار ٓاشکار ہونگے
۔يوم يہاں ظرف ہے اور رجع کا متعلق ہے جو گزشتہ ٓايت ميں ٓاياہے اور اس قسم کے مواد ميں مصدر اور اس کے معمول ٢

  لئے کہ يہ کسی اجنبی سے فاصلہ نہيں ہے ۔ کے درميان فاصلہ ضرر نہيں رکھتا، اس
کے ماده سے ٓازمائش اور امتحان کے معنی ميں ہے اور چونکہ ٓاز مائش کے وقت اشياء کی حقيقت آشکا “ بلوی” ۔“ تبلیٰ ”

  رو واضح ہو جاتی ہے ، لٰہذا يہ ماده يہاں ظہور و بروز کے معنی ميں ٓايا ہے۔ 
البروز ہے، اسرار ٓاشکار ہوجائيں گے، قطع نظر اس سے کہ ايمان و کفر نفاق ہوں، يا  جی ہاں! اس دن جو يوم الظہور و يوم

  نيت خير و شر ياريا و اخالص ۔ 
روز بروز يہ ظہور مومنين کے لئے باعث افتخار و فراوانی نعمت ہوگا اور مجرموں کے لئے شرمساری اور اس کے 

درد ناک ہے کہ وه انسان جس نے اپنی اندرونی خرابيوں اور  جھلکے کا سبب اور ذلت و خواری کا باعث۔ اور کيا ہی
برائيوں کو عمر بھر لوگوں سے چھپائے رکھا ہو اور ان کے درميان عزت سے زندگی گزاری ہو ، ليکن اس دن ، جس دن 

ات عذاِبتمام اسرار ٓاشکار ہوں گے ، تو تمام مخلوق کے سامنے شرمسار اور ندامت سے سرنگوں ہو، اس لئے کہ بعض اوق
  ندامت اور دوزخ کی ٓاگ سے بھی زياده دردناک ہوتا ہے ۔ 

قيامت ميں گناہگار اپنے چہروں سے پہچانے جائيں ” ميں بھی ٓاياہے :( يعرف المجرمون بسيماھم )  ۴١سوره رحمن کی ٓايت 
ور دوسرے گروه کے قيامت ميں ايک گروه کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے ا” ۔ نيز دوسری ٓايات ميں ہے کہ“گے 

  )۴١۔ ٣٨۔ ( عبس۔ “چہرے تاريک و غبار ٓالود ہوں گے 
جی ہاں!جس طرح طارق اور ستارے رات کے وقت ٓاسمان ميں ظاہر ہوتے ہيں اور پردے سے باہر ٓا جاتے ہيں ، وه محافظ 

  ۔۔  و مراقب جو انسان کے اعمال کے حفظ و ضبط پر مامور ہيں، وه بھی وہاں سب کچھ ظاہر کرديں گے
 ہے سرائر لفظ مينجو ٓايت اس سےملسو هيلع هللا ىلصايک روايت ميں معاذ بن جبل سے منقول ہے ، وه کہتے ہيں کہ ميں نے رسول خدا 

   فرمايا نے ٓاپ ؟تو گا ٓازمائے کو بندوں ميں قيامت خدا ذريعہ کے جن ہيں اسرار سے کون وه کہ پوچھے معنی کے اس ،
الزکٰوة و الوضوء و الغسل من الجنابة و کل مفروض الن االعمال کلھا سرائر  و الصيام و الصٰلوة من اعمالکم ھی سرائرکم)

  خفية فان شاء الرجل صليت ولم يصل وان شاء قال توضٔات ولم يتوضٔا فذالک قولہ يوم تبلی السرائر)۔
مل ، اس لئے کہ تما تمہارے سرائر تمہارے اعمال ہی ہيں ، مثالً نماز، روزه،زکٰوة ، وضو ، غسل ، ِ جنابت اور ہر واجب ع”

م اعمال حقيقت ميں پنہاں ہيں۔ اگرانسان چاہے تو کہہ دے کہ ميں نے نماز پڑھی ہے جب کہ اس نے نہ پڑھی ہو اور کہہ 
  8سکتا ہے کہ ميں نے وضو کيا ہے جبکہ وضو نہ کيا ہو۔ يہ ہے خدا کے اس کالم کی تفسير( يوم تبلی السرائر)۔ 

ان کے لئے کوئی قوت و طاقت اندر سے اور کوئی ياور و ہمدرد باہر سے نہيں ہوگا ( نمالہ اس دن اہم مشکل يہ ہوگی کہ انس
من قوة وال ناصر)۔ کوئی طاقت جو اس کے برے اعمال اور بری نيت پر پرده ڈالے اور کوئی مدد گارجو اسے عذاِب الٰہی 

  سے رہائی بخشے۔ 
کوئی مدد گار ہوگا نہ کوئی فديہ ہونے واال قبول ہوگا ، نہ ہی کوئی  يہ مفہوم بہت سی قرٓانی ٓايات ميں آياہے کہ اس دن نہ

فرار اور باز گشت کی راه انسان کے سامنے ہوگی اور نہ کوئی راستہ عدالِت پر وردگار کے چنگل سے فرار کرنے کا 
  ۔راستہ ہوگا۔ نجات کا وسيلہ صرف اور صرف عمل صالح ہوگا۔ جی ہاں ! نجات کا وسيلہ صرف يہی ہے ۔

  
  ۔ و الّسمآِء ذات الرجع ۔ ١١
  ۔ و االرض ذات الصدِع۔ ١٢
  ۔ اِنّہ لقول ٌ فصٌل ۔ ١٣
  ۔ وما ھو بالھزل۔ ١۴
  ۔ انّھم يکيدوَن کيداً۔ ١۵
  ۔ واکيد کيداً۔ ١۶
  ۔ فمھل الکافرون امھْلُھم ُرويداً۔ ١٧
  

  ترجمہہ
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  ۔ پر بارش ٓاسمان کی قسم ۔١١
  ۔ پر شگاف زمين کی قسم ۔ ١٢
  ک سچی ہے ۔ ۔ يہ اي١٣
  ۔ يہ مذاق نہيں ہے ۔ ١۴
  ۔ وه ہميشہ مکرکرتے ہيں ۔ ١۵
  ۔ اور ميں اس کے مقابلہ ميں چاره جوئی کرتا ہوں ۔١۶
  ۔ اب جبکہ ايسا ہے تو کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دے ۔ ( تاکہ اپنے اعمال کی سزا ديکھ ليں )۔١٧
  

________________________________  

  ۔٢٢۴طبہ ۔نہج البالغہ، خ-1
  ۔۴حديث ۵۵٠، ص۵۔نو رالثقلين، جلد 2
  ۔دائرة المعارف دھخدا ماده زحل۔3
  ۔ دائرة المعارف دھخدا ماده زحل۔4
  ۔٣٩٧، ص١٠۔ روح المعانی ، جلد 5
  ۔١١٣، ص٣٠۔ تفسير مراغی ، جلد 6
تو زياده تر مرد ہی کے نطفہ پر، جو ۔ قرٓان کی دوسری ٓايتوں ميں بھی جب نطفہ سے انسان کی خلقت کی گفتگو درميان ميں ٓاتی ہے 7

  کی طرف رجوع فرمائيں۔ ٣٧اور سوره قيامت کی ٓايت  ۴۶ايک محسوس امر ہے ، انحصار کيا جاتا ہے ۔ سوره نجم کی ٓايت 
  ميں بھی ٓائی ہے ۔  ٣٣۶، ص ۶۔ اس مفہوم سے مشابہ تفسير در المنثور، جلد١٠۔مجمع البيان ، جلد 8

  

  کو خاک ميں مال ديتا ہوں ميں دشمنوں کے منصوبوں▲

گزشتہ ٓايا ت کے بعد، جن ميں انسان کے نطفہ اور اس کی پہلی زندگی کی طرف توجہ کے حوالے سے استدالل تھا ، ان 
قسم ہے بارش ” ٓايات ميں پھر امر معاد پر تاکيد کرتے ہوئے اور دوسرے دالئل کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتاہے : 

و السماء ذات الرجمع ) اور قسم ہے زمين کی جو شگافتہ کی جاتی ہے اور اس ميں سے سبزه پھوٹتا ۔ ( “سے پر ٓاسمان کی 
  ۔(انہ لقول فصل )۔ “کہ يہ ايک حق بات ہے کہ تم زنده ہوجأو گے ” ۔ ( و االرض ذات الصدع )۔ “ہے 

  )۔ (وما ھو بالھزل “يہ پّکی بات اور اس ميں کسی قسم کی شوخی اور مزاح نہيں ہے ” 
رجوع کے ماده سے باز گشت کے معنی ميں ہے اور عرب بارش کو رجع کہتے ہيں ، اس وجہ سے کہ پانی زمين “ رجع ” 

اور سمندروں سے اٹھتا ہے اور بارش کی صورت ميں زمين کی طرف لوٹ ٓاتاہے ۔ يہ کہ مختلف فاصلوں پر بار بار بارش 
  ہوتی ہے۔ 

ں بھی رجع کہتے ہيں، بارش کے پانی کے جمع ہو جانے کی بناء پر ، يا ان وه گڑھے جن ميں بارش جمع ہوجاتی ہے انھي
  ١لہروں اور موجوں کی بناء پر جو ان کی سطح پر ہوا کی جنبش سے پيدا ہوتی ہيں۔ 

سخت اجسام ميں شگاف پڑ جانے کے معنی ميں ہے ، اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جو کچھ رجع کے معنی ميں “ صدع”
کشک و سخت زمينوں کے بارش کے نزول کے بعد شگافتہ ہونے اور سبزه کی نشو نما کی طرف اشاره  کہا گيا ہے اس کو

سمجھا ہے۔ حقيقت ميں يہ دونوں قسميں اشاره ہينمرده زمينوں کی بارش کی وجہ سے زنده ہونے کی طرف ،جسے قرٓان نے 
” و احيينابہ بلدة ميتاً کذالک الخروج) (  ١١ق کی ٓايت باربار مسئلہ معاد کے سلسلہ ميں بطور دليل پيش کيا ہے ۔ مثالً سوره 

  “ ہم نے بارش کے ذريعہ مرده زمينوں کوزنده کيا اور قيامت ميں تمہارا خروج بھی اسی طرح ہوگا۔ 
اسی طرح ان قسمونکے درميان اور ان چيزو نکے درميان جن کے لئے قسم کھائی گئی ہے ، واضح مناسبت ہے يہ قرٓان 

ں سے ايک ہے کہ قسموں کے درميان اور ان کے درميان جنکے لئے يہ قسميں کھائی جارہی ہيں ، ايک عمدهکے محاسن مي
ميں مسئلہ معاد پر نطفہ سے انسان کی خلقت اور جنين کے  ۵اور پر کشش تناسب نظر ٓاتا ہے ، جس طرح سوره ج کی ٓايت 

مينوں کے زنده ہونے پر استدالل کرتا ہے ، اسی طرح اس اسرار استدالل کرتا ہے اور بارش کے نزول کے زير اثر مرده ز
  سوره( سوره طارق) ميں بھی ان دونوں مسائل پر انحصارکيا ہے ۔ 

کے جملے کے لئے ايک اور تفسير بھی بيان کی ہے اور وه ہے ٓاسمان کے “ و السماء ذات الرجع” بعض مفسرين نے 



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

 
 

طرف پلٹنا، زمين کی مختلف ادوار ميں اپنے گرداور سورج کی  ستاروں کی گردش کی تکرار اور ان کا پہلی حالت کی
گردش اور نظام شمسی کے سياروں کی حرکت، چاند سورج اور ستاروں کی طلوع و غروب کی حرکت ۔ يہ سب حرکات باز

نی زمين گشت کی حامل ہيں۔ ان باز گشتوں کا وجود انسان کی حياِت تازه کی طرف باز گشت کی عالمت ہے ۔ البتہ پہلے مع
  کے شگافتہ ہونے اور مسئلہ معاد کے دالئل کے ساتھ بہت زياده مناسبت رکھتے ہيں ۔

قول فصل کے معنی ايسی بات کے ہيں جو حق و باطل کو الگ الگ کردے ۔ يہاں گزشتہ ٓايتوں کے قرينہ سے ايک گروه نے
  قرٓان کی طرف اشاره سمجھتی ہے ۔ اسے قيامت کی طرف اشاره سمجھا ہے جبکہ مفسرين کی ايک دوسری جماعت اسے 

معصومين عليہم السالم کی بعض روايات ميں بھی اس طرف اشاره ہو اہے ۔ البتہ قيامت کو قول فصل سے تعبير کرنا قرٓان 
کی بہت سی ٓايتوں ميں نظر ٓاتا ہے ، جو ضمنی طور پر معاد کی خبر ديتی ہيں ۔اس طرح دونوں تفسيروں کے درميان جمع 

ايک حديث ميں امير المومنين حضرت علی عليہ السالم کے واسطے سے پيغمبر اسالم سے منقول ہے کہ ٓاپ نے ممکن ہے ۔
  فرمايا : 

( انھا ستکون فتنة قلت فما المخروج منھا يا رسول هللا قال کتاب هللا فيہ نبٔا من قبلکم و خبر مابعد کم وحکم مابينکم ھو الفصل 
  مہ هللا و من ابتغی الھدی فی غيره اضلّہ هللا )ليس بالھزل من ترکہ من جبار قص

عنقريب تمہارے درميان فتنہ ظاہر ہو گا ۔ ميں نے عرض کيا اے خدا کے رسول اس سے نجات کی کيا صورت ہے ؟ ” 
فرمايا:قرٓان جس ميں گزشتہ اور ٓائنده لوگوں کی خبريں اور تمہارے درميان کے فيصلے ہيں اور وه ايسا کالم ہے جو حق کو

باطل سے جدا کرديتاہے ، محکم و پختہ ہے ، اس ميں شوخی و مزاح نہيں ہے ، جو جبار اس کو چھوڑے گا خدا اس کی 
  2کمر توڑے گا اور جو شخص اس کے غيرسے ہدايت چاہے گا خدا اس کو گمراه کردے گا ۔ 

رض سے خدا وند عالم مزيد فرماتاہےاس کے بعد پيغمبر و مومنين کو تسلی دينے کے لئے اور دشمنان اسالم کی تہديد کی غ
وه ہميشہ مکر و حيلہ کرتے ہيں اور منصوبے بناتے ہيں ( انھم يکيدون کيداً)۔ ميں بھی ان کے مقابلہ ميں ايک منصوبہ : ” 

 بناتا ہوں اور ان کی سازش کو خاک ميں مال ديتا ہوں ۔ ( وکيد کيداً) اب جبکہ معاملہ اس طرح ہے تو کافروں کو تھوڑی سے
)۔   مہلت دے دے تاکہ وه اپنے اعمال کا انجام ديکھ ليں ۔( فمھل الکافرين املہھم رويدا ً

ہاں ! وه ہميشہ منحوس منصوبہ تم سے لڑنے کے لئے بناتے رہتے ہيں ۔ کبھی مذا ق ا ڑاتے ہيں ، کبھی ، کبھی ديوانہ کہتے
يں تاکہ ايک گروه کو اپنے ساتھ واپس کفر کی ہيں ، کبھی صبح کو ايمان التے ہيں اور عصر کے وقت کافر ہو جاتے ہ

  طرف لے جائيں ۔ 
کبھی کہتے ہيں کہ جو لوگ تيرے گرد جمع ہو گئے ہيں وه فقراء وبے نوا ہيں ۔ انہيں دور کرتا کہ تيرا ساتھ ديں۔ کبھی کہتے 

بھی تجھے جال وطن کرنے کا ہيں کم از کم ہمارے بعض خدا ٔوں کو قانونی طور پر قبول کرلے تو ہم تيرا ساتھ ديں گے ۔ ک
اور قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہيں ۔ خالصہ يہ کہ ہر لمحہ اور نئے بھيس ميں ٓاتے ہيں تاکہ تيری جماعت کو متفرق و 

  منتشر کرديں اور تير ے اصحاب و انصار پر دبأو ڈاليں يا تجھے ختم کرديں اور خدا کے نور کو بجھا ديں ۔ 
کہ خدا نے اراده کيا ہے کہ يہ نور عالمگير ہو جائے ۔ يہ خدا کا نور ہے ۔ يہ کسی کے پھونک ليکن انہيں جانتا چاہئيے 

مارنے سے نہيں بجھ سکتا ۔ يہ فروزاں ٓافتاب ہے جو چمگادڑوں کی چشم پوشی سے ختم نہيں ہوسکتا۔ وه منصوبہ بناتے اور
  ہم بھی اپنی تدابيرکرتے ہيں ۔ 

قسم کی چاره جوئی ہے اور يہ دو قسم کا ہوتاہے ۔ ايک مذموم دوسرا پسنديده ، اگر چہ بقول مفرد ات راغب، ايک “ کيد ” 
اس کا استعمال مذموم چاره جوئی ميں زياده ہوتاہے ليکن ممدوح چاره جوئی ميں بھی ہوتاہے ،مثالً( کذالک کدنا ليوسف) ہم 

  )٧۶نے اس طرح يوسف کے لئے چاره جوئی کی ۔(سوره يوسف۔ 
و مکر کی مراد زيِر بحث ٓايت ميں واضح ہے ۔ يہ وہی صورت ِ حال ہے جس کے کچھ عنوانات کے متعلق دشمنوں کے کيد

ہم نے اوپر اشاره کيا ہے اور قرٓان کی ايذا رساں سازشوں اور شرارت پر مبنی واقعات سے پر ہے ۔ باقی رہا خدائی کی ، 
  اس سے يہاں کيا مراد ہے ؟

يتاہے جو دردناک عذاب پر منتھی ہوتی ہے اور بعض نے خود عذاب کے معنی ميں بعض نے يہاں کہاہے کہ وہی مہلت د
سمجھا ہے ۔ ليکن زياده مناسب يہ ہے کہ کہاجائے کہ مراد وہی الطاف الٰہی ہيں جو پيغمبر اور مومنين کے شامل حال تھے 

کو درہم برھم کرديتے جس کے اور دشمنان اسالم کو غافل کرديتے اور ان کی کوشش کو ختم کرديتے ۔ ان کی سازشوں 
  نمونے تاريخ اسالم ميں بہت زياده ہيں ۔ 

ان ٓايات ميں خصوصيت کے ساتھ پيغمبر کو حکم ديتا ہے کہ کافروں سے لطف و مدارت سے پيش ٓا، انہيں مہلت دے اور ان 
ہوجائے اور انہيں رہنے کے فنا ہوجانے کے بارے ميں عجلت سے کام نہ لے ۔ انہيں چھوڑ دے کہ کافی حد تک اتمام حجت 

  دے تاکہ لوگ مختصر سی ٓاماد گی بھی رکھتے ہوں وه ٓاخر کار مشرف بہ اسالم ہوجائيں ۔ 
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اصولی طور پر جلد باز وه ہوتاہے جو فرصتوں کے خود اور مکانات کے ہاتھ سے نکل جانے کا انديشہ رکھتا ہے اور يہ 
  نہيں رکھتی ۔  چيز خدا وند ِ قادر و قاہر کے بارے ميں کوئی مفہوم

” اور دوباره تاکيد کرتے ہوئے کہتا ہے ( امھلھم ) “-کافروں کو مہلت دے ” قابل توجہ يہ کہ فرماتاہے :( فمھل الکافرين) 
  ۔“انہيں مہلت دے 

ان ميں سے ايک باب تفعيل سے ہے اور دوسرا افعال سے اور اس کی تکرار تاکيد کے لئے ہے ، بغير اس کے کہ لفظ کی 
  و اور اس کے کانوں کو بوجھ محسوس ہو۔تکرار ہ

بروزن عود) کے ماده سے ٓامد و رفت رکھنے اور کسی کام کو نرمی سے انجام دينے کے معنی ميں “ ( رود”۔ “ رويداً ” 
  3ہے ۔ يہاں اس کے مصدری معنی مراد ہيں اور تصغير کا پہلو لئے ہوئے ہيں ، يعنی انہيں تھوڑی سی مہلت دے۔ 

مختصر سے جملے ميں اپنے پيغمبر کو تين مرتبہ ان سے مدارات کرنے اور انہيں مہلت دينے کی ہدايت اس طرح خدا اس 
کرتا ہے ، يہ تمام مسلمانوں کے لئے نمونٔہ عمل ہے کہ وه اپنے کاموں ميں ، خصوصاً جبکہ ان کا دشمن سے مقا بلہ ہو، اس

لد بازی سے پر ہيز کريں۔ کوئی بے محل اقدال نہ کريں اور وقت حوصلہ اور صبر و شکيبائی سے کام ليں اور ہر قسم کی ج
ہر کام کا منصوبہ بنائيں۔ عالوه ازيں دين حق کی تبليغ کی راه ميں ہميشہ جلد بازی سے پرہيز کريں تاکہ وه تمام افراد ، 

  ہو جائے ۔ جنکی ہدايت کا احتمال موجود ہے ايمان لے ٓائيں اور باقی تمام افراد کے بارے ميں اتمام ِ حجت 
يہ بات کہ يہ مہلت کم اور مختصر کيوں شمار کی گئی ہے، اس کی وجہ ياتو يہ ہے کہ اسالم مختصر سی مدت ميں دشمنوں 
کے مقابلہ ميں کامياب ہو گيا تھا اور کافروں کے منصوبے خاک ميں مل گئے تھے ۔ انہوں نے پہلی ضرب کا مزه جنگ بدر

ان احزاب و خيبر و حنين وغيره ميں ان کے ارادے خاک ميں ملے۔ پيغمبر کی زندگی ميں چکھا ۔ اس کے بعد بہت جلد ميد
کے ٓاخری دنوں ميں نور اسالم سارے جزيرة العرب پر چھا گيا اور ايک صدی گذرنے سے پہلے دنيا کے اس دور کے 

ب بھی نزديک ہے اور اصولی عمده اور اہم حصوں پر اس نے اپنا سايہ ڈال ديا ۔ يا پھر اس وجہ سے ہے کہ قيامت کا عذا
  طور پر جو کچھ قطعی ہووه نزديک شمار ہوتاہے ۔ 

بہر حال يہ سوره ٓاسمان اور ستاروں کی قسم سے شروع ہوتا ہے اور سازش کرنے والے حقيقت کے دشمن کفار کی تہديدپر 
ہبانوں کے تقرر کے بارے ميں ختم ہوتا ہے ، درميان ميں معاد قيامت کے خوبصورت اور مٔوثر دالئل اور انسانون پر نگ

لطف بيانات ہيں ۔ نيز مومنين کی تشفی و دلداری ہے ۔ يہ تمام عنوانات مختصر عبارتوں کے ساتھ ، جو نہايت ہی لطيف ہے 
  اور مخصوص قسم کی قاطعيت لئے ہوئے ہيں ، بينا ہوئے ہيں ۔ 

اده ہو گيا ہے ، خود انہی کی طرف کردے اور ان خدا وندا ! دشمنونکے کيد و مکر کا رخ ، جو ہمارے زمانے ميں بہت زي
  کے منحوس منصوبے نقش بر ٓاب کردے۔ 

  پروردگارا!جس روز اسرار کھل جائيں گے اس روز ہميں شر منده نہ کئجو۔ 
  بار الٰہا ! ہم تيرے عالوه کوئی قوت ، ناصر اور مددگار نہيں رکھتے۔ ہميں اپنے غير کے سپرد نہ کئجو۔

  
  لعالمينٓامين يا رب ا

________________________________  

  ۔ مفردات راغب،ماده رجع۔ ١
  ۔١٨، ص  ٣٠، اور تفسير مراغی، جلد ١٠٠ص  ٣۔ صحيح ترمذی ، سنن دأود مطابق روح المعانی جلد، 2
ھاال قليل ا ور يہ بعض نے ۔ اس بناپر رويداً يہاں مفعول مطلق کا جانشين ہے اور حقيقت ميں ايسا ہے کہ جيسا کہ کہا جائے امھلھم ام3

احتمال پيش کيا ہے کہ رويداً يہاں امر کے معنی رکھتاہے، اس لئے تين امر پے در پے ٓائے ہيں، بعيد نظر ٓاتا ہے البتہ رويدامر کے 
وں معنی ميں اور اسم مفعول کی شکل ميں بھی ا ٓياہے ليکن زير بحث ٓايت سے مناسب اور اس لفظ کے منصوب ہونے کے ساتھ موز

 يہی ہے کہ مفعول مطلق ہو ۔
 

 15تفسير نمونه جلد
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  سوره اعلیٰ ▲ 
  ٓايتيں ہيں  ١٩يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا اس ميں 

  سوره اعلٰی کے مضامين اور ان کی فضيلت ▲ 
اس سورے کے در حقيقت دو حصے ہيں ۔ ايک تو وه ہے جس ميں روئے سخن خود پيغمبر کی طرف ہے اور ان کے لئے 
تسبيح پروردگار اور ادائے قرِض رسالت کے سلسلہ ميں احکام جاری کئے گئے ہيں۔ اس حصہ ميں خدائے بزرگ و بر تر 

  کے ساتھ اوصاف شمار کرائے گئے ہيں ۔ 
ف خدا رکھنے والے مومنين اور شقی القلب کفار کی بات کرتا ہے ۔ اس حصہ ميں ان دونوں دوسرا حصہ وه ہے جوخو

  گروہوں کی سعادت و شقاوت کے عوامل و اسباب اختصار کے ساتھ بيان کيے گئے ہيں ۔ 
شتہ کتب و سوره کے ٓاخر ميں اعالن کيا گيا ہے کہ يہ مطالب صرف قرٓا ن ہی ميں نہيں ٓائے بلکہ وه حقائق ہيں جن پر گز

صحف اور صحف ابراہيم و موسٰی ميں بھی تاکيد ٓائی ہے ۔ اس سوره کی تالوت کی فضيلت کے بارے ميں ہم تک بہت سی 
   -روايات پہنچی ہيں 

  تالوت کی فضيلت▲ 
  ايک حديث ہميں پيغمبر اسالم کی ملتی ہے کہ ٓا پ نے فرمايا:

  ” ل هللا علٰی ابراہيم وموسٰی و محمد( صلٰواة هللا عليہم ) (من قرٔا ھا اعطاه هللا عشر حسنات بعدد کل حرفانز
جو شخص سوره اعلٰی کی تالوت کرے خدا ہر اس حرف کے بدلے جو اس نے ابراہيم و موسٰی اور محمد پر نازل کيا ہے دن

  ١۔ “نيکياں اسے عطا فرمائے گا 
ٔ سبح اسم ربک االعلٰی فی فرائضہ او نوانفلہ قيل لہ ايک اور حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم منقول ہے کہ (من قرا

  يوم القيامة ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شيئت انشا ء هللا )
جو شخص اپنے فرائض يانوافل ميں سوره اعلٰی کی تالوت کرے تو قيامت کے دن اس سے کہاجائے گا کہ جنت کے جس 

  ٢دروازے سے چاہے داخل ہوجا( انشاء هللا )
پڑھتے تو اس کے بعد اس حکم پر عمل “ سبح اسم ربک االعلٰی ” وايات ميں ٓاياہے کہ جس وقت پيغمبر يا ائمہ ہدیٰ متعدد ر

  ٣۔ “سبحان ربی االعلٰی “ ”کرتے ہوئے فرماتے 
ايک اور روايت ميں ٓاياہے کہ حضرت علی عليہ السالم کے اصحاب ميں سے ايک شخص کہتاہےکہ ميں نے بيس سال 

کی اقتداء ميں نمازپڑھی تو سوائے سبح اسم ربک االعلٰی کے اور کوئی سورة ٓاپ نماز ميں نہيں پڑھتے تھے ۔ راتوں کو ٓاپ 
ٓاپ فرماتے تھے اگر تم جانتے کہ اس ميں کيا بر کتيں ہيں تو تم ميں سے ہر شخص اسے دس مرتبہ پڑھتا۔اور جو شخص 

  ی ہے ۔ اسے پڑھے گويا اس نے موسٰی و ابراہيم کے صحف کی تالوت ک
خالصٔہ کالم يہ کہ مجموعہ روايات جو اس سلسلہ ميں دستياب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ سوره ايک خاص اہميت کا 
حامل ہے ۔ يہاں تک کہ ايک حديث ميں حضرت علی عليہ السالم سے منقول ہے کہ يہ سوره پيغمبر اکرم کو محبوب سوره 

  ۴ح اسم ربک االعلٰی ) تھا ( کان رسول هللا يحب ٰھذه السورة سب
يہ بات کہ يہ سوره مکی ہے يامدنی اس ميں مفسرين کے درميان اختال ف ہے ، مشہور يہ ہے کہ يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا 
جبکہ بعض کا نظر يہ ہے کہ مدينہ ميں نازل ہوا ، عالمہ طباطبائی رحمة هللا عليہ اس بات کو ترجيح ديتے ہيں کہ اس سوره 

کہ ہو اور دوسرا حصہ ( ذيلی ) مدنی وه اس ليے کہ ذيل ميں گفتگونماز اور زکٰوة کی ہے اور اس ، تفسير کا پہال حصہ م
کے مطابق جو ٓائمہ اہل بيت عليہم السالم سے ہم تک پہنچی ہے ، نماز سے مراد نماز عيد الفطر اور زکٰوة سے مراد فطره 

  5ماز عيد اور زکٰوة فطره مدينہ ميں نازل ہوئے ہيں۔ ہے اور ہم جانتے ہيں کہ ماه مبارک رمضان کے روزے ، ن
ليکن يہ احتمال بھی ہے کہ نماز اور زکٰوة کا حکم اس سوره کے ٓاخری حصہ ميں ايک عام حکم کے طور پر ہے ، اگر چہ 

اتھ نماز ِ عيد الفطراور زکٰوة فطره اس کے ايک واضح مصداق شمار ہوتے ہيں اورہم جانتے ہيں کہ واضح مصداق کے س
روايات اہل بيت بہت ہی فراوان ہے ۔ اس وجہ سے ان مشہور علماء کا نظر يہ جو کہتے ہيں کہ تمام سوره مکی ہے ، بعيد 

نظر نہيں ٓاتا ہے بالخصوص جب کہ ٓاغاز سوره کی ٓايات اور اختتام سوره کی ٓايات مکمل طور پر ، مقاطع حروف کے لحاظ 
  ہ کہا جاسکے کہ ايک حصہ مکہ ميں نازل ہوا اور ايک مدينہ ميں ۔ سے ہم ٓاہنگ ہيں۔ لٰہذا مشکل ہے کہ ي

ايک روايت ميں يہ بھی ٓايا ہے کہ مسلمانوں کا جو گروه بھی مدينہ ميں داخل ہوتا تو يہی سوره مدينہ ميں لوگونکے سامنے 
  6پڑھتا ۔
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  اہو، بہت ہی بعيد نظر ٓاتا ہے ۔  پس يہ احتمال کہ اس کا صرف صدر حصہ مکہ ميں اس کا ذيلی حصہ مدينہ ميں نازل ہو
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ۔ سبح اسم ربک االعلٰی۔١
  ۔ الذی خلق فسوی ۔٢
  ۔ و الذی قّدر فھدٰی۔ ٣
  ۔ و الذْیٓ اخرج المرعٰی۔ ۴
  ۔ فجعلہ غثآًء احٰوی۔ ۵

  
  ترجمہ 

  رحمن و رحيم خدا کے نام سے 
  ( اور اسے منزه رکھ )۔  ۔ اپنے بلند مرتبہ پروردگار کے نام کی تسبيح کر١
  ۔ وه خدا جس نے پيد اکيا اور منظم کيا۔ ٢
  ۔ اور وه جس نے منظم کيا اور ہدايت فرمائی ۔ ٣
  ۔ اور وه جس نے چراگاه کو ظاہر کيا ۔ ۴
  ۔ پھر اسے خشک اورسياه قرار ديا ۔۵

________________________________  

  ۔۵٣٣، ص  ۵۔ تفسير نور الثقلين، جلد ١
  ۔۵٣٣، ص  ۵سير نور الثقلين، جلد ۔ تف٢
  ۵۴۴، ص ۵۔ تفسير نور الثقلين، جلد ٣
  ۴٧٢، ص ١٠۔ تفسير مجمع البيان ، جلد ۴
  ۔٣٨۶ص  ٢٠۔ الميزان ، جلد 5
  ۔ يہ مفصل حديث ہے جس کے اجمالی مفہوم کی طرف ہم نے اشاره کيا ہے ۔ ٣٣٧، ص ۶۔ تفسير در المنثور ، جلد 6

  

  ح کر خدا وند ِ عظيم کی تسبي▲

يہ سوره حقيقت ميں مکتب انبياء کی دعوت ِ فکر کا نچوڑ اور خالصہ، يعنی پروردگار ِ عالم کی تسبيح اقدس سے شروع ہوتا
  ہے ۔ 

اپنے بلند مرتبہ پروردگار کے نام ” پروردگار عالم ابتداء ميں روئے سخن پيغمبر اسالم کی طرف کرتے ہوئے فرماتا ہے : 
  ۔ (سبح اسم ربک االعلٰی )۔“شمارکر  کو ہر عيب و نقص سے منزه

مفسرين کی ايک جماعت کا نظريہ ہے کہ يہاں اسم سے مراد مسمٰی ہے جبکہ ايک جماعت نے کہا ہے کہ مراد خود اسم 
  پروردگار ہے ، وه نام جو مسمٰی پر داللت کرتا ہے ان دونوں تفسيرونکے درميان کوئی خاص فرق نہيں ۔ 

کا نام بتوں کا ہم رديف قرار نہ ديا جائے اور اس کی ذات پاک کو ہم ہر قسم کے عيب و نقص  بہر حال مراد يہ ہے کہ خدا
سے جسم و جسمانيات کے عوارض سے اور ہر قسم کی محدوديت و نقصان سے منزه شمار کريں ۔ بت پرستوں کی طرح 

  ت سے منزه خيال نہيں کرتے ۔ نہيں جو خدا کا نام بتوں کے ساتھ ليتے تھے ، يا وه لوگ جو خدا کو جسم جسمانيا
کی تعبير اس حقيقت کوبيان کرتی ہے کہ وه ہرشخص اور ہر اس چيز سے ، جس کا اہم تصور کرسکتے ہيں، ہر “ اعلٰی ”

  خيال و قياس و گمان سے اور ہر قسم کے جلی و خفی شرک سے برتروباال ہے ۔ 
پروردگار جس کيطرف تو لوگوں کو بالتا ہے بت  (تيرا پروردگار)کی تعبير اس طرف اشاره کرتاہے کہ وه“ ربک” 

  پرستونکے پروردگار سے الگ ہے 
رب و اعلٰی کی دو صفتوں کے بعد ان کی وضاحت کے لئے پانچ اور صفات بيان کرتاہے جو سب کی سب پر وردگار کی 

  اعلٰی ربوبيت کی تشريح ہيں، فرماتاہے : 
  الذی خلق فسّوی )۔ “ (وه خدا جس نے پيدا کيا اور منظم و مرتب کيا 
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تسويہ کے ماده سے نظام بخشنے اور مرتب کرنے سے جو ٓاسمانی ستاروں پر حاکم ہے ، يا جو زمينی مخلوقات پر “ سّوی”
  حکم فرماتاہے انسان کی جسم و جان کے لحاظ سے ۔ 

ت ہونے کے ساتھ تفسير اور جو مفسرين نے صرف انسان کے ہاتھ پأوں اور ٓانکھوں کے خاص نظام يا انسان کے راست قام
کی ہے ، در حقيقت وه اس مفہوم کے ايک محدود و مصداق کا بيان ہے ۔ بہر حال عالم ٓافرينش کا نظام جو عظيم ترين ٓاسمانی
نظاموں پر حاوی ہے ، پروردگار کی ربوبيت اور اس کے وجود کے اثبات کے لئے ساده اور عام موضوعات کا مويّد ہے ۔ 

گليوں کی پوروں کی لکيروں تک ، جن کی جانب سوره قيامت ميں اشاره ہوا ہے :(بلٰی قادرين علٰی ان نسّویمثالً انسان کی ان
  اس مختصر سی تعبير ميں مطالب کا ايک جہان پوشيده ہے ۔ )۴بنانہ) ( قيامت، ٓايت 

ہدايت کے لئے الئحہ عمل  ٓافرينش اور خلقت کی تنظيم کے مسئلہ کے بعد حرکت ِ کمالی اور اس کی راه ميں موجودات کی
و الذی “ ( وه جس نے تقدير مقرر کی اور ہدايت فرمائی” مقرر کرنے کے موضوع کو پيش کرتے ہوئے مزيد فرماتا ہے : 

  فھدٰی)۔ 
تقدير سے مراد اندازه ، اہداف و مقاصد اور روبہ عمل ہونے کے الئحہ عمل کی تعيين ہے جن کے لئے موجودات کو خلق 

ہدايت سے مراد ہی ہدايت تکوينی ہے جو محر کات اور قوانين کی شکل ميں ہے اور جسے ہر موجود پر حاکم کيا گيا ہے ۔ 
  قرار ديا جاتا ہے (عام اس سے کہ وه اندرونی محرک ہوں يابيرونی )۔

ی سے مثالً ايک طرف ماں کے پستا ن اور اس کے دودھ کو بچہ کی غذا کے لئے پيدا کيا ہے ، ماں کو شديد محبت مادر
نوازا ہے اور دوسری طرف بچہ ميں محرک پيد اکيا ہے جو اسے ماں کے پستان کی طرف کھينچتا ہے يہ ٓامادگی دونوں 

  طرف کی وقت جاذبہ تمام موجودات کی راه مقاصد ميں نظر ٓاتی ہے ۔ 
ندگی ميں طے کرتا ہے خالصہ يہ کہ ہر موجود کی ساخت کے بارے ميں تدبر و تفکر کرنا اور وه راه عمل جسے وه اپنی ز

، يہ دونوں باتيں اس حقيقت کا پتہ ديتی ہيں کہ نہايت باريک بينی پر مبنی ايک الئحہ عمل تجويز کياگيا ہے طاقت جست 
 ہدايت کے پيچھے ہے جو اس الئحہ عمل کے اجزاء ميں مدد کرتا ہے ، اور يہ پروردگار کی ربوبيت کی ايک نشانی ہے ۔ 

ايت تکوينی کے پروگرام کے عالوه ايک اور قسم کی ہدايت بھی موجود ہے جو وحی اور بعثت انبياء البتہ انسان کے لئے ہد
کے ذريعہ صورت پذير ہوئی ہے ۔ اس کانام ہدايت تشريعی ہے ، قابل توجہ يہ امر ہے کہ انسان کی ہدايت تشريعی بھی اس 

  کی ہدايت تکوينی کی تکميل کرتی ہے ۔ 
ميں بھی پيش کيا گيا ہے جہاں حضرت موسٰی و فرعون کے اس سوال کے جواب ميں کہ ۵٠ٓايت  اس مفہوم کو سوره ٰطٰہ کی

ہمارا ” تم دونوں کاپروردگار کون ہے ؟ ( فمن ربکما يا موسٰی ) فرماتے ہيں ( ربنا الذی اعطٰی کل شیء خلقہ ثم ھدٰی ) 
  ۔“ر پھر اس کی ہدايت کی پروردگار وه ہے جس نے ہر موجود کو اس کی خلقت الزمہ عطا فرمايا او

اس بات کامفہوم موسٰی بن عمران کے زمانے ميں يا نزول قرٓان کے زمانے ميں اگر چہ مختصراً معلوم تھا ليکن موجوده 
زمانہ ميں ، جبکہ انسانی علوم و دانش نے انواع ِ موجودات کی شناخت کے سلسلہ ميں خصوصاً پودوں اور جاندار وں کے 

فت کی ہے ، اب بہت سی معلومات عام ہو چکی ہيں اور ہزار ہا کتابيں اس تقدير اور ہدايت کے سلسلہ بارے ميں بڑی پيش ر
ميں معرض تحرير ميں ٓاچکی ہيں ۔ اس کے باوجودمحققين کہتے ہيں کہ جو کچھ ابھی معلوم نہيں کيا جاسکاوه کئی گنا زياده 

  ہے۔
  ذا کی طرف اشاره کرتے ہوئے مزيد فرماتا ہے :بعد والے مرحلے ميں گياه و نباتات يعنی چوپأوں کی غ

  ۔( و الذی اخرج المرعٰی)“وه چراگاه کو وجود ميں اليا اور اسے زمين کے اندر سے باہر نکاال ہے ” 
کے ماده سے اس طرف اشاره ہے ۔ گويا يہ سب زمين کے اندر موجود تھے اور خدانے “ اخراج” ۔“کی تعبير ”۔“ اخرج” 

ہے ۔ يہ بات بالکل واضح ہے کہ حيوانات کی غذا انسانی غذا کی تمہيد ہے اور اس کا فائده ٓاخر کار انسان انہيں باہر نکا ال 
  کو پہنچتا ہے ۔ 

۔ ( فجعلہ غثاء احوٰی)۔ اصل ميں خشک “اس کے بعد خدا نے اسے خشک اور سياه قرار ديا :” اس کے بعد مزيد فرماتاہے 
ميں نکلتی ہے ۔ وه جھاگ جو ديگ کے جوش کھانے سے پيد اہوتاہے ، اسے  گھاس کے معنی مينہے جو سيالب کے نتيجہ

  بھی غثاء کہتے ہيں ۔ يہ تعبير ہر اس چيز کے لئے کنايہ ہے جو ضائع ہوجاتی ہے ۔ 
  زير بحث غثاکے معنی خشک گھاس اور فضول چيز کے ہيں ۔ 

ه رنگ کے معنی ديتاہے اور دونوں ايک ہی بروزن قوه) کے ماده سے کبھی سبزرنگ اور کبھی سيا“ ( حوه“ ” احویٰ ” 
معنی کی طرف لوٹتے ہی ہيں ، اس لئے سبز رنگ جب زياده ہوتو سياہی مائل ہوجاتاہے ، يہ تعبير اس بناء پر ہے کہ خشک 

ے گھاس جب اوپر تلے پڑی ہوتو ٓاہستہ ٓاہستہ کالی ہونے لگتی ہے ، اس تعبير کا انتخاب ، باوجودی خدائی نعمتونکے بيان ک
  محل پر ، ليکن ہوسکتا ہے کہ مندرجہ ذيل تين علتوں ميں سے اس کی ايک علت ہو ۔ 
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۔ پہلی يہ کہ گھاس وغيره کی کيفيت دنيا کے فانی ہونے کو ظا ہرکر تی ہے اور انسانونکے لئے ہميشہ درس عبرت کا کام ١
کے بعد خشک ہو کر سياه رنگ اختيار کر  ديتی ہے ۔ وه سبزه جو فصل بہار ميں تروتازه اور مسرت بخش تھا ، چند گزرنے

ليتا ہے اور اس پر مردنی چھا جاتی ہے گويا زبان حال سے دنيا کی ناپائيداری اور وقت کے تيزی سے گزرنی کی داستان 
  سناتی ہے ۔ 

نئی ۔ دوسرے يہ کہ خشک گھاس جب اوپر نيچے رکھ دی جائے اور بوسيده ہوجائے تو ايک قسم کی کھاد بن جاتی ہے جو ٢
  گھاس کی پرورش کے لئے مفيد ہوتی ہے اور زمين کی تقويت کا باعث بنتی ہے ۔

۔ تيسری علت يہ ہے کہ بعض مفسرين کے مطابق اس ٓايت ميں گھاس اور درختوں سے پتھر کے کوئلوں کی تخليق کی ٣
ے والی قوتوں ميں سے ايک طرف اشاره ہے ، اس لئے کہ ہم جانتے ہيں کہ پتھر کا کا کوئلہ جو کرٔه زمين سے حاصل ہون

اہم ترين قوت ہے انسان اپنی روز مره کی زندگی ميں اپنی صنعتوں اور کار خانوں ميں اس سے بہت زياده فائده اٹھا چکا ہے
  اور اب بھی اٹھا تا ہے ۔ 

اور امتداد زمانہ يہ کوئلہ گياه اور درختوں کا باقی مانده حصہ تھا جو کئی ملين سال سے خشک ہوکر زمين ميں دفن ہو گيا 
کے ساتھ ساتھ پتھر بن کر سياه رنگ اختيار کرچکا ہے ۔ بعض ماہرين کا نظر يہ ہے کہ وه چرا گاہيں موجوده زمانے ميں 

پتھر کے کوئلے کی شکل اختيار کرکے نکل ٓائی ہےں تقريباً ڈھائی ملين سال پہلے موجود تھيں اور پھر زمين ميں دفن 
  ہوگئيں ۔ 

قدر زياده ہيں کہ اگر موجوده زمانے ميں پتھر کے کوئلہ کا مصرف ہم اپنی نگاه ميں رکھيں تو وه چار ہزار يہ چراگاہيں اس 
  ١سال سے زياده دنيا کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرسکتا ہے ۔ 

ت کے ٓايت کی تفسير خصوصيت کے ساتھ ٓاخری معنی کے حوالہ سے بعيد از قياس نظر ٓاتی ہے ، ليکن ہوسکتا ہے کہ ٓاي
  جامع معانی ہوں ، جس ميں تينوں تفسيريں جمع ہوں ۔

بہت سی منفعتيں رکھتی ہے ۔ سردی کے زمانے ميں جانوروں کی“ خشک سياه رنگ کی گھاس ” بہر حال ، ( غثاء ً احوٰی) 
ابل توجہ بات مناسب غذابھی ہے ، انسان کے لئے ٓاگ کی فراہمی کا ذريعہ بھی اور زمينوں کے لئے مناسب کھاد بھی ہے ۔ ق

يہ ہے کہ سات صفتيں ، جو مندرجہ باال ٓايت ميں ٓائی ہيں ، بلند و باالربوبيت ، خلقت ، تسويہ، تقدير ، ہدايت اور گياه و نباتات 
کی تخليق ، يہ حقيقت ميں پر ور دگار کی اعلٰی ربوبيت کے مسئلہ کی نہايت احسن انداز ميں تشريح ہے جس کا مطالعہ 

اعلٰی مقام ِ ربوبيت سے اچھی طرح ٓاشنا کرتاہے ، اس کے دل ميں ايمان کی روشنی پيدا کرتا ہے ، خد  انسان کو خدا کے
  اکی اہم ترين نعمتوں کو اجمالی طور پر بيان کرتا ہے اور انسان ميں شکر گزاری کا احساس پيد اکرتا ہے ۔ 

  
  ايک نکتہ 

والی ٓايات ميں پروردگار کی ربوبيت کے مظاہر ميں شمار ہوئی مسئلہ تقدير اور موجودات عالم کی عمومی ہدايت جو اوپر 
ہے ، ايسے مسائل ميں سے ہے کہ جس قدر زمانہ گزرتا جائے انسانی علم و دانش ميں پيش رفت ہوگی ، اسی قدر اس ميں 

مام ذرات ِ عالم ميں زياده سے زياده حقائق ٓاشکا رہوتے جائيں گے ، علمی انکشافات ہميں يہ امکان فراہم کرتے ہيں کہ ہم ت
  نئے تعجب انگيز اور زياده شوق ٓاور چہرے ديکھيں ۔ 

بعض مفسرين نے يہاں مشہور ماہر حيوانات کمر يسی موريسن کی کتاب ( راِز ٓافرينِش ا نسان ) کی تحريروں سے استناد 
نمونے پيش کئے ہيں کرتے ہوئے مختلف جانداروں کے حوالے سے حيوانات کی ہدايت کے بارے ميناس عظيم راز کے 

  جس سے ايک مختصر سا نمونہ درج ذيل کيا جاتا ہے :۔ 
۔ مہاجر پرندے ، جو کبھی ايک سال کے اندر سمندروں ، جنگلوں اور بيا بانوں کا ہزار ہا ميل کا راستہ طے کرتے ہيں ، ١

سی طرح شہد کی مکھياں اپنے چھتےاپنے ٓاشيانوں کو کبھی نہيں بھولتے ، اور واپسی پر ٹھيک اپنے وطن پہنچ جاتے ہيں، ا
سے خواه کتنی ہی دور کيوں نہ ہو جائيں اور تيز ہوا انہيں کتنا منتشر کيوں نہ کردے ، پھر بھی وه ٹھيک اپنے چھتے کی 

طرف واپس لوٹ ٓاتی ہيں ، جبکہ انسان اپنے وطن کی طرف لوٹنے کے لئے واضح نشانيوں ، اور پتوں اور رہنمأوں کا 
  ہے ۔ محتاج ہوتا 

۔ حشرات االرض خورد بينی ٓانکھيں رکھتے ہيں جن کی ساخت اورديکھنے کی طاقت انسان کو ورطٔہ حيرت ميں ڈال ديتی ٢
  ہے ، جبکہ باز جيسے پرندے دور بينی ٓانکھ رکھتے ہيں ۔ 

ت سے پرندے ۔ انسان رات کے وقت اپناراستہ معلوم کرنے کے لئے مجبور ہے کہ منبع نور سے فائده اٹھائے ليکن بہ٣
انتہائی تاريکیٔ  شب ميں اچھی طرح ديکھ ليتے ہيں ۔ ان کايہ ديکھنا ايسی ٓانکھونکے ذريعہ ہے جو ايسی شعأوں کے مقابلہ 
ميں جو سرخ رنگ سے کم ہيں ، حساسيت رکھتی ہيں ، اور اس طرح راڈار کی دستگاه کی مانند ہيں جن ميں سے بعض کے
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  پر رکھی ہوتی ہے ۔ اندر يہ دستگاه يادگار کے طور 
۔ کتے ايک اضافی قوت شامہ رکھنے کی وجہ سے ہر اس جانور کو جو ان کے سامنے ٓائے ، سونگھ کر پہچان ليتے ہيں ، ۴

  جبکہ انسان ، ان وسائل و ذرائع کے باوجود جو اسے ميسر ہيں ، اس قسم کی قوت سے محروم ہے ۔
شدت ارتعاس ہماری قوِت سامعہ کی گرفت سے باہر ہے ۔ ان کی قوت ۔ تمام جانور ان ٓاوازوں کو سن ليتے ہيں جن کی ۵

سماعت ہماری قوت سماعت سے کئی گناه زياده ہے ۔ انسان اپنی اس کوتاہی کی تالفی علمی وسائل و ٓاالت کے ذريعہ 
اس کی کان کی کرسکتا ہے اور مکھی کے پروں کی ٓاواز جو کئی کلو ميٹر دور ہو، اس طرح سن سکتاہے کہ گويا يہ ٓاواز 

لو کے نزديک ہے ۔ شايد انسان اور حيوان کی قوت و طاقت و سماعت کا يہ فرق ، جو خدا نے دونوں ميں رکھا ہے ، اس بنا 
  پر کہ انسان علم و عقل کے ذريعہ اپنی کوتاہيوں کی تالفی کر سکتا ہے جب کہ حيوان اس سے محروم ہيں ۔ 

سمندر ميں زندگی گزارتی ہے ۔ اس کے بعد تخم ريزی کے لئے اس نہر يادريا  ۔ چھوٹی مچھلی ايک قسم ہے جو سالہا سال۶
کی طرف لوٹ جاتی ہے جس ميں وه پيدا ہوئی ہے ۔ يہ مچھلی امواج کے برعکس بڑھتی ہے اور اپنے اصلی وطن کو ،جو 

  ی ہے ۔ اس کی پر ورش سے مناسبت رکھتا ہے کئی سال دور کے فاصلہ پر رہنے کے باوجود اسے تالش کرليت
۔ پانی کے بعض جانوروں کی داستان اس سے زياده عجيب ہے ۔ وه اپنے راستے کو اس طريقہ کے بر عکس طے کرتے ٧

  ہيں ۔ 
  
۔ ۶   ۔ سنقر ئُک فال تنسٰیٓ
  ۔ االَّ ما شآَء هللا انّہ يعلم الجھر و ما يخفٰی ۔ ٧
  ۔ ونيسرک لليسرٰی ۔ ٨
راِْن نَّفعِت الذِّکرٰی ۔ ٩   ۔ فذکِّ
  کر من يخشٰی۔  ۔ سيذَّ ١٠
  ۔ ويتجنبُھا االشقی۔ ١١
  ۔ الذی يصلی النار الکبرٰی ۔ ١٢
  ۔ ثم اليموت فيھا وال يحيٰی۔١٣
  

  ترجمہ 
  ۔ ہم عنقريب تيرے سامنے( قرٓان کو) پڑھيں گے اور تو اسے کبھی فراموش نہيں کرے گا ۔ ۶
  ۔ مگر جو کچھ خدا چاہے ۔ و ه آشکار اور پنہانکو جانتا ہے ۔ ٧
  ر ہم تمہيں ہر اچھے کام کے انجام دينے کے لئے ٓاماده کريں گے ۔ ۔ او٨
  ۔ تو جہاں سمجھنا مفيد ہو ، سمجھا تے رہو۔ ٩
  ۔ اور عنقريب وه لوگ جو خدا سے ڈرتے ہيں متذکر ہونگے ۔ ١٠
  ۔ ليکن زياده بدبخت لوگ اس سے دوری اختيار کرتے ہيَں ١١
  ۔ وہی جو بہت بڑی ٓاگ ميں داخل ہوگا ۔ ١٢
  ۔ پھر اس ٓاگ ميں نہ مر جائے گا، نہ زنده رہے گا۔١٣

________________________________  

  تاليف نوفل ترجمہ بہرام پور ميں بيان ہوئی ہے ۔“ قرٓان بر فراز اعصار” ا۔ ٓاخری تفسير کتاب

  

  ہم تجھے ہر اچھے کام کے لئے ٓاماده کريں گے ▲ 

توحيد کے بارے مينگفتگو تھی ۔ اس کے بعد زير بحث ٓايات ميں قرٓان اور  گزشتہ ٓايتوں ميں پروردگار کی ربوبيت اور
  پيغمبر کی نبوت کی بات ہورہی ہے ۔ 

گزشتہ ٓايات ميں عام موجودا ت کی ہدايت متعلق گفتگو تھی اور زيربحث ٓايات ميں نوع انسانی کی ہدايت کی بات ہے ۔ 
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کی تسبيح کا ذکر ٓايا تھا اور ان ٓايات ميں اس قرٓان کی بات ہے جو اس  خالصہ يہ کہ گزشتہ ٓايات ميں پروردگار علی و اعلٰی
  تسبيح کو بيان کرتاہے ۔

سنقرئک فال تنسٰی) اس بناپر نزول وحی “( ہم عنقريب تيرے لئے قرٔات کريں گے اور تو کبھی نہيں بھولے گا۔” فرماتاہے : 
کے بارے ميں کبھی پريشان نہ ہو ۔ وه ذات جس نے يہ عظيم  کے وقت عجلت سے کام نہ لے اور ٓايات الٰہی کے بھول جانے

  ٓايات انسانوں کی ہدايت کے لئے تجھ پر نازل کی ہيں ، وه ان کا محافظ و نگہبان بھی ہے ۔ 
 وه ان ٓايات کا نقش تيرے مبارک سينے ميں اس طرح ثبت کرے گا کہ نسيان کا گرد و غبار اسے کبھی مکدر نہيں کرے گا۔ 

ميں ٓايا ہے ( وال تعجل بالقرٓان من قبل ان يقضٰی اليک وجيہ و قل رب  ١١۴وم کی نظير ہے جو سوره ٰطٰہ کی ٓايت يہ اس مفہ
زدنی علماً) قرٓان پڑھنے کے سلسلہ ميں اس سے پہلے کہ اس کی وحی تجھ پر تمام ہو ، جلدی نہ کر اور کہہ پر وردگار 

  ۔“ميرے علم ميں اضافہ فرما
اپنی زبان کو ” ۔ ميں ہم پڑھتے ہيں :( التحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علينا جمعہ و قرٰانہ ) ١٧۔ ١۶ٓايت پھر سوره قيامت کی 

قرٓان کے ساتھ حرکت نہ دے اس سے پہلے کہ وحی تجھ پر تمام ہو، يہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کريں اور 
  “تيرے سامنے پڑھيں۔

تو ٓايات ِ” اور يہ جو کچھ خير و بر کت ہے وه اسی کی طرف ہے ،مزيد کہتاہے :  اس کے بعد خدا کی قدرت کو ثابت کرنے
۔ ( االَّ“اٰلہی ميں سے کسی چيز کو نہيں بھولے گا، مگر وه جسے خدا چاہے۔ اس لئے کہ وه ٓاشکار و پنہاں کو جاننے واالہے 

  ما شاء هللا انہ يعلم الجھر ومايخفٰی )۔ 
ہے کہ پيغمبر ٓايات الٰہی ميں سے کسی چيز کو بھول جائيں گے ، يا ان کی گفتگو سے اطمينان اس تعبير کا مفہوم يہ نہيں 

  قلب ہوجائے گا۔ 
مقصود کالم يہ ہے کہ ٓايات الٰہی کو يادر کھنے کی نعمت خدا کی طرف سے ہے ، لٰہذا جس وقت وه چاہے اسے پيغمبر سے 

کے علم ذاتی اور اس کے پيغمبر کے علم وہبی کے درميان جو  چھين سکتا ہے ، يا دوسرے لفظوں ميں ہدف و مقصد خدا
  فرق ہے اس کو بيان کرنا ہے۔

ميں اہل بہشت کے جنت ميں ہميشہ رہنے کے بارے  ١٠٨يہ ٓايت حقيقت ميں اس چيز کے مشابہ ہے جو سوره ہود کی ٓايت 
  االرض االَّ ما شاء ربک عطاء غير مجذوذ) ميں ٓائی ہے (و اما الذين سعدوا ففی الجنة خالدين فيھا مادامت السماوات و

سعادتمند ہميشہ جنت ميں رہيں گے ، جب تک کہ ٓاسمان و زمين قائم ہيں وه جو تيرا پروردگار چاہے ،يہ عطا ہے جو کبھی 
  ۔ “منقطع نہيں ہو گی

ما شاء ربک) کا جملہ  يہ طے شده بات ہے کہ اہل جنت ہميشہ جنت ميں رہيں گے اور ٓايت کا ٓاخری حصہ گواه ہے :( االَّ 
خداکے ارادے اورحاکميت کی طرف اشاره ہے اور اس طرف اشاره ہے کہ ہر چيز اس کی مشيت سے ربط رکھتی ہے ، 

  اپنی ابتدا و خلقت ميں بھی اور بقاء و استمرار ميں بھی ۔ 
نعمت کے طور پر بيان کرےمن جملہ ان امور کے جو اس موضوع کے گواه ہيں ، يہ ہے کہ خدا اپنے پيغمبر کے لئے ايک 

  ۔ لٰہذا مراد تمام ٓاياِت قرٓان اور احکام و معارف اسالم کا حفظ اور ياد رکھنا ہے ۔ 
بعض مفسرين نے يہ بھی کہا ہے کہ اس اثناء سے مراد وه ٓايتيں ہيں جنکے معنی اور تالوت دونوں منسوخ ہو گئے ہيں ، 

  ر پر اس قسم کی ٓايات کا وجود ہی ثابت نہيں ہے ۔ ليکن يہ تفسير بہت بعيد نظر ٓاتی ہے اصولی طو
بعض مفسرين نے يہ احتمال بھی پيش کيا ہے کہ استثناء قرٔات سے متعلق ہے ۔ اس لئے کہ ٓايت کا مفہوم يہ ہے کہ ہم 
ئے عنقريب تيرے لئے قرٔات کريں گے اور اپنی ٓايات کو بيان کريں گے، مگر وه ٓايات کے سياق کی طرف توجہ کرتے ہو

بعيد نظر ٓاتی ہے ( انہ يعلم الجھر و ما يخفٰی) کا جملہ حقيقت ميں ا س مفہوم کی علت کا بيان ہے جو سنقرئک کے جملہ ميں 
ٓاياہے ، جو اس طرف اشاره ہے کہ وه خدا جو تمام ٓاشکار و پنہاں حقائق سے باخبر ہے، وه تجھ پر نوِع بشر کی احتياجات 

 يں وحی کے ذريعہ القا کرتا ہے اور اس سلسلہ ميں کسی چيز کو نظر انداز نہيں کرے گا۔ ميں سے باقی ره جانے والی چيز
يہ احتمال بھی ہے کہ مراد يہ ہوکہ پيغمبر وحی کے حصول ميں عجلت نہ کريں اور بھول چوک کا خوف نہ رکھيں ، اسلئے 

  يغمبر کو نسيان نہيں ہوگا ۔ کہ وه خدا ، جو ٓاشکار و پنہاں حقائق کاعلم ہے ، اس نے وعده کيا ہے کہ پ
بہر حال يہ پيغمبر ِ اسالم کا ايک معجزه ہے کہ طوالنی ٓايات کو جبرائيل کے ايک ہی مرتبہ تالوت کرنے سے ياد کرليتے ، 

  ہميشہ ياد رکھتے اور کوئی بات بھی نہيں بھولتے تھے۔ 
۔ ( “ھے کام کے انجام دينے کی تو فيق دينگے ہم تجھے ہر اچ:”اس کے بعد پيغمبر کی دلداری کرتے ہوئے مزيد کہتا ہے 

  ١ونيسرک لليسرٰی) 
دوسرے لفظوں ميں مقصوِد کالم يہ ہے کہ ا س راستہ ميں جو تجھے در پيش ہے ، بہت سی سختياں اور مشکالت ہيں ، 
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ميں بھی ، ہم ان وحی کے اخذ کرنے اور اسے ياد رکھنے کی راه ميں بھی ، تبليغ رسالت ميں بھی اور اچھے کام انجام دينے
تمام امور ميں ( وحی کے حصول ، اس کی تبليغ ، نشر و اشاعت، تعليم دينے اور اس پر عمل کرنے ميں ) تيری مدد کريں 

  گے اور مشکالت کو تجھ پر ٓاسان کرديں گے 
سے بھيجے  يہ جملہ ، ہو سکتا ہے کہ دعوت فکر ِ پيغمبر کے نفس مضمون ، پيغمبر کی ذمہ داريوں اور خدا کی طرف

ہوئے الئحہ عمل کی طرف بھی اشاره ہو ، يعنی اس کا مفہوم و مضمون ٓاسان ہے ، اس کی شريعت شريعت سہلہ ہے اور 
  اس کی خدائی دين ميں حوصلہ شکن تکليفيں اور ذمہ دارياں نہيں ہيں۔ 

ے اسے ايک ہی جہت ميں محدود اس بناپر مندرجہ باال ٓايات کا ايک بہت ہی وسيع مفہوم ہے ۔ اگر چہ بہت سے مفسرين ن
کرديا ہے ، اور واقعی کار خدا کی مدد ، توفيق اور نصرت نہ ہوتی تو ان مشکالت پر پيغمبر کاقابو پانا ممکن نہيں تھا ، خود 

پيغمبر اسالم کی زندگی بھی اس حقيقت کی تعليم کا ايک نمونہ تھی ، ٓاپ کسی چيز ميں بھی ، قطع نظر اس سے کہ لباس ، 
ک، سواری يا زندگی کے دوسرے وسائل ميں سخت گير نہيں تھے ۔ ہر مناسب غذا کھاليتے ، ہر قسم کا لباس باعِث خورا

عيب و نقص نہ ہوتا ، زيب تن فرماليتے ، کبھی بستر پر ٓارام کرتے ، کبھی عام فرش پر ، حتٰی کبھی بيابان کے ريت پر ، 
  ۔ نيز ٓاپ ہر قسم کے تعلق اور تقيد سے ٓازاد تھے 

پيغمبر اسالم پر وحی ٓاسمانی کی موہبت و نعمت اور ٓاپ کے لئے توفيق اور تسہيل امور کے وعدے کے بيان کرنے کے بعد 
فذکر انفعت الذکرٰی ) بعض مفسرين نے “ ( پس تذکرمفيد ہو ” ٓاپ کی اہم ترين ذمہ داری کو بيان کرتے ہوئے فرماتا ہے : 

بہر حال مفيد ہے ، وه افراد جو اس سے کسی طرح بھی مستفيد نہ ہوں ، وه بہت کم کہا ہے کہ اس سے مراد يہ ہے کہ تذکر
ہيں ، عالوه ازيں اور کچھ نہيں کم از کم منکرين پر اتمام حجت کا سبب تو ہے ، جو بجائے خود ايک بہت بڑی منفعت ہے ۔ 

2  
تذکرکردار اور ياد دہانی کراچاہے مفيد ہو  جبکہ بعض کا نظريہ ہے کہ ٓايت ميں کچھ محذوف ہے اور اس کا مفہوم يہ ہے کہ

ميں ٓائی ہے ( و جعل  ٨١يا نہ و( فذکر ان نفعت الذکٰر اولم تنفع) يہ حقيقت ميں اس چيز کے مشابہ ہے جو سوره نحل کی ٓايت 
  ے ہيں ۔ لکم سرابيل تقيکم الحر) خدا نے تمہارے لئے پيراہن قرار ديئے ہيں ، جو تمہيں گرمی ( سردی ) سے محفوظ رکھت

اس ٓايت ميں صرف گرمی کا ذکر ہو اہے اوردوسری قرينِہ تقابل سے معلوم ہوتی ہے ليکن بعض مفسرين کا اصرار ہے کہ 
جملہ شرطيہ يہاں مفہوم رکھتا ہے اور مراد يہ ہے کہ وہاں تذکر کرجہاں مفيد ہو او رجہاں کوئی فائده نہ ہو تو پھر اس کی 

  کوئی ضرورت نہيں ۔ 
کے معنی ميں تاکيد و تحقيق کے لئے ہو اور جملہ کا “ قد”يہاں شرطيہ نہ ہو بلکہ “ ان ” بھی پيش کيا گيا ہے کہيہ احتمال 

  مفہوم يہ ہو کہ تذکر مفيد و فائده بخش ہے ۔ ان چاروں تفسيروں ميں سب سے زياد ه مناسب پہلی تفسير ہے ۔ 
تبليغات و تذکرات کے لئے کسی قسم کی قيد و شرط کے قائل نہيں پيغمبر اسالم کا الئحہ عمل بھی اس پر گواه ہے کہ وه اپنی

  تھے ، سب کو وعظ و نصيحت کرتے اور خوِف خدا دالتے تھے ۔ 
بعد والی ٓايت ميں تذکر، وعظ اور انذار کے مقابلہ ميں لوگوں کے رد عمل کو پيش کرتا ہے اور انہيں دو گروہوں ميں تقسيم 

و ه لوگ جو خد اسے ڈرتے ہيں اور مسئوليت و ذمہ داری کا احساس کرتے ہيں ، متذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے : عنقريب 
  سيذکر من يخشٰی “ ( ہوں گے 

جی ہاں جب روح ميں خوف خدا اور خشيت الٰہی نہ ہو ، يا دوسرے لفظوں ميں حق طلبی اور حق جوئی کی روح انسان ميں 
کراِت انبيياء فائده نہيں پہنچاتے۔ اسی لئے سوره بقره کے ٓاغاز ميں نہ ہو ، جو تقوٰی کاايک مرتبہ مواعظ اٰلہيہ اور تذ

پروردگار قرٓان کو پرہيز گاروں کے لئے سبب ہدايت شمار کرتے ہوئے فرماتا ہے : ( ھدًی للمتقين ) ايک بعد والی ٓايت ميں 
“( س سے دوری کرتے ہيںليکن زياده بد بخت افراد ا:” ايک دوسرے گروه کو پيش کرتے ہوئے مزيد ارشادہوتا ہے 

  3ويتجنبھا االشقی)۔ 
بعض روايا ت ميں ٓايا ہے کہ ابن عباس کہتے ہيں کہ ٓايت ( سيذکر من يخشٰی) عبد هللا ابن مکتوم ،۔پاک دل و حق طلب نابينا 

ميں ہے کہ  کے بارے ميں نازل ہوئی ہے ۔ بعض نے کہا ہے کہ (يتجنبھا االشقٰی)وليد بن مغيره اور عتبہ بن ربيعہ کے بارے
  4کفار ومشرکين کے سر غنہ تھے ۔ 

بعض مفسرين نے کہا ہے کہ اشقٰی سے مراد يہاں معاندين اور دشمنان حق ہيں ، اس لئے کہ لوگو ں کے تين گروه ہيں : ايک
امر عارف و ٓاگاه گروه ، دوسرا، متوقف اور شک کرنے واالگروه اور تيسرا گروه دشمنی کرنے واال گروه ۔ فطری و طبعی 

ہے کہ پہال اور دوسرا گروه تو فہمائش سے فائده اٹھا تے ہيں ۔ صرف تيسرا گروه ہے جو مشيت سے فائده نہيں اٹھا تا ۔ ان 
  کے بارے ميں فہمائش کی تاثير صرف وہی اتمام حجت ہے جس ذکر کيا گيا ۔
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فہمائش سے مستفيد فرماتے تھے ، اس ٓايت سے ضمنی طور پرمعلوم ہوتاہے کہ پيغمبر اسالم تيسرے گروه کو بھی اپنی 
  ليکن وه لوگ دوری اختيار کرتے اور روگرداں ہوتے تھے ۔ 

قابل توجہ بات يہ ہے کہ ان دونوں ٓايتوں ميں شقاوت و خشيت کا نقطٔہ مقابل قرار ديا گيا ہے جبکہ قاعدةً اسے سعادت کے 
ادت اور خوش بختی کا اصل سبب مسئوليت و ذمہ داری کا مقابلہ ميں قرار پانا چاہئيے تھا يہ اس بناپر ہے کہ انسان کی سع

  احساس اور خشيت ہی ہے ۔ 
وه شقی جو دوزخ کی عظيم ٓاگ ميں داخل ہو گا اور :” بعد والی ٓايت ميں ٓاخری گروه کی سر نوشت اس طرح بيان فرماتاہے 

ا ، نہ مرے گا اور نہ زنده رہے گا ۔ ( ثم الذی يصلی النار الکبرٰی ) پھر اس ٓاگ ميں ہميشہ رہے گ“( وہاں قرار پائے گا
اليموت فيھا وال يحيٰی) يعنی نہ تو مرےگا تاکہ ٓاسوده ہو اور نہ اس حالت کو جس ميں وه زندگی کا نام ديا جا سکتا ہے ۔ ۔ وه 

  صيبت ہے ۔ ہميشہ زندگی اور موت کے درميان ہاتھ پأوں مارتا رہے گا ، جو کيفيت ايسے افراد کے لئے بد ترين بال و م
( النارالکبرٰی ) سے کيا مراد ہے ؟ ايک جماعت کا کہنا ہے کہ جہنم کا سب سے نچال طبقہ اسفل السافلين ہے ۔ ايسا کيوں نہ 
ہوکہ وه شقی ترين اور معاند ترين لوگ ہيں ۔ لٰہذا ان پر نازل ہونے واال عذاب بھی سخت ترين اور ہولناک ترين ہونا چاہئيے ،

ن نے کہا ہے کہ اس ٓاگ کی لفظ کبرٰی کے ساتھ توصيف ٓاتِش صغرٰی کے مقابلہ ميں ہے ، يعنی اس دنيا ليکن بعض مفسري
  کی ٓاگ کے مقابلہ ميں، جيسا کہ ايک حديث ميں ٓاياہے کہ امام صادق عليہ السالم نے فرمايا:

تھبت ولوال ذالک ما استطاع ادمی ان يطيقھا( ان نارکم ٰھذه جزء من سبعين جزء من نارجھنم و قد اطفئت سبعين مرة بالماء ثم ال
يہ تمہاری ٓاگ جہنم کی ٓاگ کی ستر اجزاء ميں سے ايک ہے ۔ وه پانی سے ستر مرتبہ دھوئی گئی پھر بھی وه بھڑک ” )۔ 

  5اٹھی ۔ اگر ايسانہ ہو تا تو پھر کوئی ٓادمی اس کے تحمل کی طاقت نہ رکھتا اور ا سکے قريب نہ ٹھہر سکتا ۔ 
دعا ئے کميل جو امير المومنين حضرت علی عليہ السالم ہے اس ميں دنيا کی ٓاگ اور ٓاخرت کی ٓاگ کے موازنہ ميں مشہور 

ہم پڑھتے ہيں ( علٰی ان ذالک بالء و مکروه مکثہ يسير بقائہ قصير مدتہ) يہ ايسی بل ااو رمکروه و ناپسنديده چيز ہے جس 
  کی مدت تھوڑی ہے ۔  مينتوقف کم ہے ، اس کی بقا مختصر ہے اور اس

  
  ۔ قد افلح من تزکٰی ۔ ١۴
  ۔ و ذکراسم ربہ فصلٰی۔ ١۵
  ۔ بل تٔوثرون الحٰيوةَ الدنيا ۔ ١۶
  ۔ و اآلخرةُ خير وَّ ابقٰی ۔ ١٧
  ۔ اّن ٰھذا لفی الصحِف االولٰی ۔١٨
  ۔صحف ابراہيم و موسٰی ۔ ١٩
  

  ترجمہ
  ۔ يقينا وه رستگار ہوگا جو تزکيہ کرے ۔ ١۴
  پر وردگار کے نام کا ذکر کرے اور نماز پڑھے ۔  ۔ اور اپنے١۵
  ۔ بلکہ تم دنيا کی زندگی کو مقدم سمجھتے ہو۔ ١۶
  ۔ جب کہ ٓاخرت زياده پائيدار اور بہتر ہے ۔ ١٧
  ۔ يہ احکام پہلی ٓاسمانی کتب ميں ٓاچکے ہيں ۔١٨
  ۔ کتاب ابراہيم و موسٰی ميں ۔١٩

________________________________  

کہا ہے کہ واقعی ٓايت کا مفہوم ونيسرک اليسرٰی لک تھا ، اور تاکيد کے عنوان سے تقديم و تاخير ہوئی ہے اور نيسرک  ۔ بعض نے١
  لليسرٰی ہو گيا ہے ۔ البتہ يہ اس صورت ميں ہے کہ نيسرک نوفقک کے معنی ميں نہ ہو ورنہ تقديم و تاخير کی ضرورت نہيں ہے ۔

ان کے لئے برابر ہے چاہے تو انہيں ڈرائے يا نہ ڈرائے “عليہم ء انذرتھم ام لم تنذر ھم ال ئومنون سواء ”۔ اور يہ جو قرآن کہتاہے 2
يہ لوگوں کی صرف ايک اقليت کے لئے ، ورنہ اکثريت بہر حال اچھی باتوں کا اثر ليتی ہے ، البتہ ) ۶۔وه ايمان نہيں الئيں گے۔(بقره۔ 

وگ بہت کم اثر ليتے ہيں ۔ ليکن بہر حال سنجيده باتيں عام طور پر اثر کرتی ہيں ۔ بعض لوگ بہت زياده اور اس کے بر عکس بعض ل
  اس وجہ سے يہاں جملہ شرطيہ قيد غالب کی قبيل سے ہے جو اثر نہيں رکھتی ۔

  ۔ يتجنبھا کی ضمير ذکرٰی کی طرف لوٹتی ہے جو گزشتہ ٓايات ميں ٓايا ہے ۔( غور کيجئے)3
  دوسرا حصہ تفسير کشاف و روح المعانی زير بحث ٓايات کے ذيل ميں ۔ ٧١١٠، ص ١٠۔تفسير قرطبی ، جلد 4
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  ۔ ٢١، حديث ٢٨٨، ص ٨۔ بحار االنوار ، جلد 5

  

  وه دستور العمل جو تمام ٓاسمانی کتب ميں ٓاياہے▲

ان کی نجات گزشتہ ٓايات ميں کفار اور دشمنانِ  حق کے بارے ميں سخت سزا کا اشاره ہوا ہے ، زير بحث ٓايات ميں اہل ايم
  اور اس نجات کے اسباب و عوامل کی طرف اشاره کرتا ہے ۔ پہلے فرماتاہے :

) ۔ اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرے اور اس “ ( يقينا وه شخص فالح پائے گا جو اپنا تزکيہ کرے ”  قد افلح من تزکّیٰ
کاميابی و نجات کے عوامل ان تين چيزوں کو کے بعد نماز پڑھے ( وذکراسم ربہ فصلی) اس طرح فالح و رستگاری اور 

  بتايا ہے ، تزکيہ، نام خداکا ذکر اور اس کے بعد نماز پڑھنا ۔ 
تزکيہ سے مراد کياہے ؟ اس سلسلہ ميں علماء نے مختلف تفسيريں کی ہيں ۔ پہلی روح کو نجاسِت شرک سے پاک کرنا ہے ، 

  ہم ترين تطہير شرک سے تطہير ہے ۔ گزشتہ ٓايات کے قرينہ سے ، نيز اس قرين سے بھی کہ ا
دوسری يہ کہ تزکيہ سے مراد دل کو اخالقی رزائل سے پاک کرنا اور اعمال صالح بجا النا ہے ۔ قرٓان مجيد ميں ٓايات فالح 
کے نقطہ نظر سے دوسری ٓايات کے عالوه سورٔه مومنين کے ٓاغاز کی ا ٓيتيں ہيں جو فالح کو اعمال صالح کی روح قرار 

ھا) ٩ہےں اور سورٔه شمس ٓايت  ديتی کے حوالے سے جس ميں تقوٰی اور فجور کے بيان کے بعد فرماتاہے : ( قد افلح من زّکٰ
  وه فالح پا گيا جس نے اپنے نفس کو فسق و فجور اور دوسرے برے اعمال سے پاک کيااور تقوٰی سے ٓارستہ کيا۔ 

ہے ۔ عيد فطرسے پہلے زکٰوة فطره ادا کی جائے ، پھر نماز عيد  تيسری تفسير يہ ہے کہ زکٰی سے مراد زکٰوة فطره دينا
۔ اور يہی معانی منابع اہل سنت ميں ١پڑھی جائے ۔ جيساکہ متعدد روايات ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے منقول ہے ۔

  ٢امير المومنين عليہ السالم سے منقول ہيں ۔ 
ے اور مکہ ميں نہ زکٰوة فطره مقرر ہو ئی تھی ، نہ ماه رمضان کے روزے ، يہاں سوال پيد اہوتا ہے کہ سورٔه اعلٰی مکی ہ

نہ نماِز عيد ہی اور فطره کے مراسم ۔اس سوال کے جواب ميں بعض مفسرين نے کہا ہے کہ کوئی مانع نہيں ہے کہ اس 
ر موجود ہے کہ مندرجہ سوره کا پہال حصہ مکہ ميں نازل ہوا ہو اور ذيلی حصہ مدينہ ميں ۔ يہ احتمال بھی قوی طور پ

باالتفسير ايک واضح مصداق کے بيان کی قبيل سے ہو اور ٓايت کی تطبيق کسی واضح فرد پرہو ، بعض نے يہاں تزکيہ کو 
مالی صدقہ دينے کے معنی ميں سمجھا ہے ۔ اہم بات يہ ہے کہ تزکيہ کے وسيع معانی ہيں ۔ يہ روح سے شرک کی ٓالود گی 

ں بھی ہے، اخالِق رزيلہ سے خود کو پاک کرنے کے معنی ميں بھی ، ہر قسم کے مکر و ريا کو دور کرنے کے معنی مي
سے پاک کرنے کے معنی ميں بھی اور راه خدا ميں زکٰوة دے کر مال و جان کی تطہير کے معنی ميں بھی اس لئے کہ سوره

ں سے صدقہ ( زکٰوة ) لے تاکہ انہيں اس کے ان کے مال مي”۔(خذ من اموالھم صدقة تطھر ھم و تزکييھم بھا) ١٠٣توبہ ٓايت 
  ۔ کے مطابق زکٰوة کا دينا روح و جان کی پاکيزگی کا سبب ہے ۔ “ ذريعہ پا ک کرے اور ان کا تزکيہ کرے 

اس بناپر تمام تفسيريں ٓايت کے وسيع معنی کے اعتبار سے ممکن ہے کہ ٹھيک ہوں ۔ قابل توجہ يہ بات ہے کہ مندرجہ باال 
  ہلے تزکيہ ، اس کے بعد پروردگار کا ذکر اور پھر نماز کی بات ہوئی ہے ۔ ٓايت ميں پ

بعض مفسرين کے بقول مکلف کے تين عملی مراحل ہيں ، پہال دل سے فاسد عقيده کا ازالہ ، اس کے بعد هللا کی معرفت اور 
ذيل باال آيت نے تين مختصر مندرجہ “ اشتغال بخدمت” اس کے صفات و اسماء کا دل ميں حضور ، اور تيسرا مشغلہ ہے 

  جملوں ميں ان تينوں مرحلوں کی طرف اشاره کيا ہے ۔
يہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ نما زکا ذکر پر وردگا رکی فرع شمار کيا گيا ہے ۔ يہ اس بناء پر ہے کہ جب تک اس کی ياد 

ے لئے کھڑا نہيں ہوتا ۔ عالوه از اين وه نماز ميں محو نہ ہو اور نور ايمان دل ميں سايہ فگن نہ ہو اس وقت تک بنده نما زک
قدر و قيمت رکھتی ہے جس کے ساتھ اس کا ذکر بھی ہو اور وه اس کی ياد کو ساتھ لئے ہوئے ہو اور يہ جو بعض لوگوں 
بيان نے ذکر پروردگار سے مراد صرف هللا اکبر يا بسم هللا الرحمن الرحيم کو ليا ہے ، يہ در حقيقت اس کی بعض مصاديق کا

  ہے ۔ 
اس کے بعد اس فالح و رستگاری کے دستور العمل سے انحراف کے اصلی عامل کی طرف اشاره کرتے ہوئے مزيد فرماتا 

(بل تٔوثرون الحٰيوة الدنيا ) جبکہ ٓاخرت بہتر اور “ بلکہ تم دنياوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو اور اسے ترجيح ديتے ہو:” ہے 
  ة خير و ابقٰی ) ۔زياده پائيدار ہے ( و اآلخر

دنيا کی محبت ہر گناه کا سر چشمہ ” يہ حقيقت ميں وہی مفہوم ہے جو احاديث ميں بھی آياہے ( حب الدنيا رٔاس کل خطئة) 
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  ۴۔ “ہے 
حاالنکہ عقل کبھی اجازت نہيں ديتی کہ انسان سرائے باقی کو متاِع فانی کے بدلے فروخت کرے اور اور ان مختصر سی 

واع و اقسام کے درد و رنج ساتھ لئے ہوئے ہيں ان تمام جاودانی اور ہر قسم کی تکاليف سے مبرانعمتوں پر لذتوں کو جو ان
  مقدم سمجھے اور ان پر ترجيح دے ۔ 

يہ احکام جو بتائے گئے ہيں اس کتاب ِ آسمانی ہی ميں محدود نہيں ہيں بلکہ پہلی :” انجام کار سورے کے ٓاخر ميں فرماتاہے 
۔ ( اّن ٰھذا الصحف االولٰی ) يعنی صحِف و کتب ابراہيم و موسٰی ميں ۔( صحف ابراہيم و“ميں بھی ٓاچکے ہيں  کتب اور صحف

  5موسٰی ) ۔
يہ بات کہ ٰھذا کامشاراليہ کياہے اس سلسلہ ميں کئی نظر يات موجود ہيں ۔ ايک جماعت نے کہا ہے کہ تزکيہ ، نماز اور 

ے کے ٓاخری حکم کے سلسلہ ميں اشاره ہے ، اس لئے کہ يہی انبياء کی سب سے اہم او حياِت دنيا کو ٓاخرت پرترجيح نہ دين
  ربنيادی تعليمات تھيں اور نا کا بياں تمام کتب ٓاسمانی ميں موجود ہے ۔ 

بعض دوسرے مفسرين اس کو ساری سورة کی طرف اشاره سمجھتے ہيں ، اس لئے کہ سورة توحيد سے شروع ہوتی ہے 
ه جاری رکھتے ہوئے عملی دستور العمل پر ختم ہوجاتی ہے ۔ بہر حال يہ تعبير بتاتی ہے کہ اس سوره کا اور نبوت کاتذکر

اہم مضمون ، بالخصوص ٓاخری ٓايات عالم اديان کے اصول اساسی ميں سے ہے ۔ ، تمام انبياء کی بنيادی تعليمات ميں سے 
  يت کی نشانی ہے ۔ ہے اور يہ خود اس سورة کی عظمت اور ان کی تعليمات کی اہم

صحيفہ کی جمع ہے جو يہاں لوح تختی اور صفحہ کے معنی ميں ، جس پر کوئی چيز لکھتے ہيں مندرجہ باال “ صحف” 
ٓايات بتاتی ہيں کہ حضرت ابراہيم اور حضرت موسٰی بھی ٓاسمانی کتابوں کے حامل تھے ۔ ايک روايت حضرت ابو ذر 

کہ ميں نے پيغمبر اکرم کی خدمت ميں عرض کيا کہ انبياء کی تعداد کيا ہے ، تو غفاری ۻ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا 
؟ فرمايا: تين سو تيره اور “ان ميں سے رسول کتنے تھے ” ميں نے عرض کيا “ ايک الکھ چوبيس ہزار ” ٓاپ نے فرمايا 

ن سے کالم کيا اور انہيں اپنے دستفرماياہاں۔ خدا نے ا“ حضرت ٓادم بنی تھے ؟ ” ۔ ميں نے عرض کيا “باقی سب نبی تھے 
  ۔ “قدرت سے خلق فرمايا 

اے ابو ذر انبياء ميں سے چار افراد عرب تھے : ہود ، صالح ، شعيب ، اور تيرا ” اس کے بعد پيغمبر اکرم نے مزيد فرمايا:
دس “ ايک سو چار کتابيں  فرمايا:“ اے هللا کے رسول ! خدا نے کتنی کتابيں نازل فرمائيں ہيں ؟ ” ۔ ميں نے کہا “پيغمبر 

کتابيں ٓادم پر پچاس کتابيں شيث پر اور تيس کتابيں اخنوخ پر ، جو ادريس وه پہلے شخص ہيں جنہوں نے قلم سے لکھا ۔ 
  6ابرہيم پر دس کتابيں اور توريت ، انجيل ، زبور اور فرقان ، موسٰی ، عيسٰی ، دأود ،اور پيغمبر اسالم پر نازل ہوئيں ۔ 

الولٰی)کی تعبير ابراہيم و موسٰی کی کتب کے بارے ميں ٓاخری صحف کے مقابل ہے جو حضرت عيسٰی اور ( الصحف ا
  پيغمبر اسالم پر نازل ہوئے ۔

________________________________  

  ۔٢١تا ١٩حديث ۵۵۶ص  ۵۔ نور الثقلين، جلد، 1
  ۔٧۴٠، ص ۴اور تفسير کشاف، جلد  ١١٠، ص ٣٠۔ روح المعانی ، جلد ٢
  ۔١۴٧، ص ٣١۔ تفسير فخر رازی ، جلد ٣
۔ يہ حديث مختلف عبارتوں کے ساتھ امام جعفر صادق عليہ السالم اور امام زين العابدين عليہ السالم سے ، بلکہ تمام انبياء سے نقل ۴

  ۔۵۵٧۔ ۵۵۶، ص ۵ہوئی ہے اور يہ اس کی حد سے زياده اہميت کی بناء پر ہے ۔ نور الثقلين ، جلد
کہ صحف ابراہيم و موسٰی صحف االولٰی کی وضاحت ہو، يہ احتمال بھی ہے کہ اس کا بيان اور واضح مصداق ہو، پہلی  ۔ ہوسکتا ہے5

  صورت ميں گزشتہ تمام انبياء کی کتب پر حاوی ہوگا اور دوسری صورت ميں صرف ابراہيم و موسٰی کے صحيفے مراد ہوں گے ۔
  ۔ ۴٧۶، ص ١٠۔ مجمع البيان، جلد 6

  

  يا رٔاس کل خطيئة کی تحليل حب الدن▲ 

يقينا مومن افراد کے لئے يہ قرٓانی محاسبہ ، جومندرجہ باال ٓايات ميں ٓاياہے اور جو دنيا و ٓاخرت کے موازنے کے سلسلہ ميں
ہے ، جس ميں يہ بتايا گيا ہے کہ ٓاخرت بہتر او ر زياده پائيدار ہے، مکمل طور پر واضح ہے ۔ ليکن اس کے باوجود مومن 

  کو اپنے قدموں تلے روندتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتاہے ۔ اکثر اوقات اپنے علم و ٓاگاہی 
اس سوال کے جواب ميں ايک ہی جملہ ديا جاسکتا ہے کہ يہ سب ان خواہشات کے نتيجے ميں ہوتاہے جن کا انسان کے 
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  امل ہيں :۔وجود پر غلبہ ہوتاہے اور خواہشات کے غلبہ کا سر چشمہ بھی حب دنيا ہی ہے ۔ حب دنيا ميں يہ سب چيزيں ش
حب مال ، حب مقام ، شہوت جنسی ، تفّوق طلبی ، تن پروری ، جذبٔہ انتقام اور اسی قسم کے ديگر امور جو انسان کی روح 

ميں کبھی کبھی اس قسم کاطوفان بر پا کرديتے ہيں کہ اس کی تمام معلومات کو بر باد کرديتے ہيں، يہاں تک کہ بعض اوقات 
  کرديتے ہيں جس کے نتيجے ميں وه دنياکی زندگی کو ٓاخرت پر ترجيح ديتاہے ۔  ا س کی حس تشخيص ہی کو ختم

يہ جو بعض اسالمی رويات ميں بارہا حب دنيا کو تمام گناہوں کا سر چشمہ بتايا گيا ہے يہ ايک حقيقت واقعی ہے ، جسے ہم 
ناه کی جڑوں کو کاٹنے کے لئے اس کے نے خود اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی ميں بار ہا ٓازمايا ہے ۔ اسی بناپر گ

  عالوه اور کوئی چاره کار نہيں ہے کہ ہم دنيا کی محبت اور ا س کے عشق کو دل سے باہر نکال ديں 
ہميں چاہئيے کہ ہم دنيا کو ايک وسيلہ ، رہگزر ، پل اور کھيتی سمجھيں ۔ يہ ممکن نہيں ہے کہ دنيا کے عاشق ، دورا ہے پر 

  ع دنيا کے حصول اور رضائے خد اکے حصول کا دوراہہ وه کسی دوسری چيز کو ترجيح ديں ۔ کھڑے ہيں ، يعنی متا
اگر ہم اپنے جرائم کے دفتر کو ديکھيں تو مندرجہ باالٓايت کی حقيقت ہميں اس ميں اچھی طرح نظر ٓائے گی ، اگر ہم لڑائيوں 

ار ديں تو ان سب ميں حب دنيا بنائے فساد کے طور ميں، خونريزيوں اور قتل و غارت کے اسباب و علل کو مورِدَ◌ توجہ قر
  پرملے گی ۔

باقی رہا کہ حب دنيا کو کس طرح دل سے نکاال جاسکتا ہے کہ ہم سب ابنائے دنيا ہيں اور ماں سے بيٹے کی محبت ايک امر 
دنيا کو دل سے  فطری ہے ۔ يہ چيز فکری تعليم و تربيت اور تہذيب ِ نفس کی متقاضی ہے ۔ من جملہ ان امو کے جو حب

  نکالنے کے خواہشمند لوگوں کی مدد کر سکتے ہيں، اہل دنيا کے انجام ِ کار کا مطالعہ ہے ۔ 
فراعنہ باجود وقوت اور مالی وسائل کے ٓاخر کار کيا کيا ؟ قارون ان خزانوں ميں سے ، جن کی چابياں کئی طاقتور انسا ن 

؟ وه طاقتيں جنہيں ہم اپنے زمانے ميں ديکھتے ہيں ايک موج ہوا کے مشکل سے اٹھاسکتے تھے ، اپنے ساتھ کيالے کر گيا
ذريعہ ان کی زندگی کا چراغ گل کردياجاتاہے اور صرف ايک گردش ليل و نہار کے نتيجے ميں ان کا تحت سلطنت الٹ کر 

ں ہو جاتے ہيں ۔ يہ رکھ ديا جاتا ہے ۔ وه اپنے قصر دولت و ثروت کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہيں ، يا زير خاک پنہا
  سب چيزيں ہمارے لئے بہترين معلم کا کام دے سکتی ہيں ۔ 

اس وسيع و عريض گفتگو کو ہم امام زين العابدين عليہ السالم کی ايک بہت ہی معنی خيز حديث پر ختم کرتے ہيں ۔ ٓانجناب 
  يا:خد اکے نزديک سب سے افضل عمل کونسا ہے ؟ٓاپ نے فرما” سے کچھ لوگوں نے پوچھا 

خدا اور اس کے رسول کی معرفت کے بعد )” ( ما من عمل بعد معرفة هللا عزل وجل ومعرفة رسول افضل من بغض الدنيا 
محبت دنيا بہت سے شعبے ہيں ۔ سب سے پہلی” ۔ اس کے بعد ٓاپ نے مزيد فرمايا: “بغض دنيا سے بہتر کوئی عمل نہيں ہے 

وه ابليس کی نافرمانی تھی ، جس وقت اس نے انکار کيا اور تکبر کر کے چيز جس کی وجہ سے خدا کی نافرمانی ہوئی ، 
  کافرين ميں سے شمارہو گيا ۔ 

اس کے بعد حرص تھی جو ٓادم و حواکے ترک اولٰی کاسبب بنی ، جس وقت کہ خدا وند متعال نے ان سے فرمايا جنت کی 
ظالم ہو جأو گے ۔ ليکن وه اس چيز کی طرف گئے  جس جگہ سے چاہوکھأو، ليکن اس ممنوع درخت کے قريب نہ جانا ورنہ

جس کی انہيں ضرورت نہيں تھی ، يہی چيز ان کی اوال دکے لئے قيامت تک باقی ره گئی ، اس لئے کہ زياده تر چيزيں جو 
 انسان طلب کرتا ہے اس کی ضرورت سے تعلق نہيں رکھتيں ۔ ( عام طور ضرورتيں گناه کا سبب نہيں ہيں ۔ وه چيزيں جو

  سبب گناه ہے وه ہوا و ہوس اور ضرورت سے زائد امور ہيں )۔ 
اس کے بعد حسد تھا جو ٓادم کے بيٹے کا سبب ِ گناه تھا اس نے اپنے بھائی سے حسد کيا اور اس کو قتل کرديا ۔ اس کے 

   #١شعبوں ميں سے عورتوں کی محبت ، دنيا کی محبت 
، حب بر تری اور حب دولت و ثروت ہے ۔ يہ سات صفات ہيں جو سب  حّب رياست، حب راحت و ٓارام ، حب گفتگو و کالم

” کی سب حب دنيا ميں جمع ہيں ، اسی لئے انبياء مر سلين اور علماء اعالم نے اس حقيقت سے ٓاگاہی کے لئے کہا ہے کہ 
  حّب الدنيا رٔاس کل خطيئة) ۔ 

  مارے دلوں سے نکال دے ۔ خدا وندا! دنيا کی محبت ، جو تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے ، اسے ہ
  پروردگارا ! تو خو دہی تکامل و ارتقاء کے پر بيچ راستے ميں ہمارا ہاتھ تھام کر منزل ِ مقصود تک ہماری ہدايت فرما۔ 

  بار لٰہا ! تو ٓاشکار و پنہاں سب سے ٓاگاه ہے ، ہمارے مخفی اور ٓاشکار گناه اپنے لطف و کرم سے بخش دے ۔ 
  

  ن ٓامين يا رب العالمي
________________________________  
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۔ ايسا نظر ٓاتاہے کہ يہاں حب دنيا ميں باقی رہنے کی محبت ہے ، جو سات شعبوں ميں سے ايک شما رہوتی ہے اور عام طور پر ١
ميں اس ۔ اصول کافی کے اس باب ٨حديث “حب الدنيا و الحرص عليہا ”، باب ٢طويل اميدوں ميں ظاہر ہوتی ہے ۔ اصول کافی جلد 

 روايت نقل ہوئی ہيں ، جو بہت ہی اخالقی اور تربيتی ہيں ۔ ١٧سلسلہ ميں 
 

 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سوره غاشيہ▲
  ٓايتيں ہيں  ٢۶يہ سوره مکہ ميں نازل ہو اا س ميں 

  سوره غاشيہ کی مشتمالت اور اس کی فضيلت ▲
  يہ سوره جو مکی سورتوں ميں سے ہے ، زياده تر تين محوروں کے گردش کرتا ہے ۔ 

  پہال ۔معاد و قيامت کی بحث ، يا بالخصوص مجرموں کا درد ناک انجام اور مومنوں کو ملنے واال شوق انگيز ثواب ۔ 
دوسرا۔ توحيد کی بحث جو ٓاسمان کی خلقت ، پہاڑوں اور ٓاسمان کی ٓافرينش کی طرف اشاره اور انسان کی تين موضوعات 

  کی طرف توجہ کے بيان سے عبارت ہے ۔ 
  وت کی بحث، پيغمبر اسالم کی فرائض اور ان کی ذمہ داريوں کے بيان پرمبنی ہے ۔ تيسرا۔ نب

يہ سوره مجموعی طور پر مکی سورتوں کی مقاصد ہی کو موضوع گفتگوبناتا ہے جن سے ايمان و اعتقاد کو تقويت حاصل 
  ہوتی ہے ۔ 

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت ▲
ں ايک حديث پيغمبر اسالم سے منقول ہے ( من قرٔا ھا حاسبہ هللا حسابا ً يسيراً) اس سوره کی تالوت کی فضيلت کے سلسلہ مي

  جو شخص اس کی تالوت کرے گا پروردگار عالم بروز قيامت اس کا حساب ٓاسان کردے گا۔ ” 
جو شخص واجب اور مستحب نمازوں ميں اس سوره کی ” ايک اور حديث امام جعفر صادق عليہ السالم سے مروی ہے 

  ٔت کی پابندی کرے گا ، خدا سے دنيا و ٓاخرت ميں اپنے سايہ رحمت ميں جگہ دے گا قرا
  يقينا يہ سب ثواب اسی صورت ميں انسان کو حاصل ہو گا جب اس کی تالوت اس کے لئے فکر و عمل کا محّرک ثابت ہو۔ 

  
  بسم هللا الرحٰمن الرحيم 

  عاملة ناصبة ۔ ۔ ٣۔ وجوه يومئذ خاشعةٌ۔ ٢۔ ھل اٰتک حديث الغاشية۔ ١
  ۔ ليس لھم طعام االّ ِمْن َضِريع۔۶۔ تسقٰی من عيِن ٰانيٍة۔ ۵۔ تصلٰی ناراً حامية۔ ۴
  ۔ يسمُن وال يغنی ِمن جوٍع۔٧

  
  تر جمہ 

  رحمن و رحيم خداکے نام سے ۔ 
  ؟ ۔کيا غاشيہ( قيامت کا دن جس کے وحشت ناک حوادث سب کا احاطہ کر ليں گے )کی داستان تجھ تک پہنچی ہے ١
  ۔ چہرے اس دن خاشع اورذلت بار ہوں گے ۔ ٢
  ۔ وه جنہوں نے ہميشہ عمل کيا ہے تھک چکے ہيں ( اور کوئی نتيجہ انہيں حاصل نہيں ہوا)۔ ٣
  ۔ دہکتی ٓاگ ميں داخل ہوں گے ۔ ۴
  ۔ انہيں حد سے زياده گرم چشمے سے پاليا جائے گا ۔ ۵
  انہيں اور کوئی کھانا نہيں ملے گا۔ ۔ ضريع (بد بو داراور تلخ خشک کاٹنے ) کے عالوه ۶
  ۔ ايسی غذا جو نہ انہيں موٹا کرے گی اور نہ ان کی بھوک کو ختم کرے گی ۔ ٧
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  بد نصيب تھکے ماندے▲
کيا غاشيہ کی داستان ” اس سوره کے ٓاغاز ميں ہمارا سامنا قيامت کے ايک نئے نام سے ہو اہے جو غاشيہ ہے ۔ فرماتاہے : 

  ۔ ( ھل اٰتک حديث غاشية)۔“تجھ تک پہنچی ہے 
غشاوة کے ماده سے ڈھانپنے کے معنوں ميں ہے ۔ قيامت کے لئے اس کانام انتخاب اس وجہ سے ہے کہ اس دن “ غاشية ” 

اولين و ٓاخرين حسا ب کے لئے جمع ہو ں گے ۔ بعض نے يہ کہا ہے کہ مراد اس طرح کی ٓاگ ہے جو کافروں اور مجرموں 
  ۔  کے چہرے کو ڈھانپ لے گی

پہلی تفسير سب سے زياده مناسب ہے ۔ ظاہر ہے کہ اس ٓايت ميں مخاطب خود پيغمبر کی ذات ِ اقدس ہے اور پيغمبر اسالم 
  سے يہ جملہ استفہام کی شکل ميں اس عظيم دن کی اہميت کے پيش نظر کہا گيا ہے ۔ 

ان ہے ۔ ليکن يہ مفہوم بعيد نظر ٓاتاہے ۔ ا س بعض مفسرين نے يہ احتمال بھی تجويز کيا ہے کہ ا س ٓايت ميں مخاطب ہر انس
  کے بعد مجرموں کی حالت کو پيش کيا کرتے ہوئے فرماتاہے :

۔ ( وجوه يومئٍذخاشعة) ذلت عذاب اور عظيم سزا کے خوف نے اس دن ان کے “چہرے اس دن خاشع اور ذلت بارہوں گے” 
االت ہر جگہ سے زياده اس کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہيں ،تمام وجود کو گھير رکھا ہوگا ، اور چونکہ انسان کے باطنی ح

  لٰہذا خوف، ذلت اور وحشت کی طرف اشاره کرتا ہے ، جو اس کے تمام چہرے کو ڈھانپ ليں گے ۔ 
سے کفر کے بڑے بڑے لوگ اور سر غنے مراد ہيں ،جو ايک گہری ذلت ميں “وجوه ”بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ يہاں 

يہ ايسے لوگ ہيں جو مسلسل کام :” پہلے معنی زياده مناسب نظر ٓاتے ہيں ۔ اس وقت مزيد فرماتا ہے ڈوبے ہوئے ہيں ۔ ليکن 
۔ ( عاملة ناصبة ) زندگانی دنيا ميں بہت زياده کوشش کرتے ہيں ، ليکن تھکن کے عالوه انہيں کوئی “کرکے تھک چکے ہيں 

مقبول ہے اور نہ اس دولت و ثروت ميں سے وه کوئی چيز اپنے فائده نصيب نہيں ہوتا، نہ ان کا بار گاه خدا ميں کوئی عمل 
ساتھ لے جا سکتے ہيں، جسے انہون نے جمع کر رکھا ہے ، نہ اپنے بعد وه کوئی نيک نامی چھوڑ جاتے ہيں ، نہ کوئی 

  اوالد صالح ، وه محض تھک جانے والے زحمت کش ہيں ، کتنی بہترين اور عمده تعبير ہے ( عاملة ناصبة ) 
ض مفسرين نے اس جملہ کی تفسير ميں کہا ہے کہ مراد يہ ہے کہ اس نيا ميں وه عمل کرتے ہيں ليکن اس کی خستگی و بع

  رنج و تکليف اپنے ساتھ ٓاخرت ميں لے جاتے ہيں ۔
بعض نے کہا ہے کہ مجرموں سے دوزخ ميں محنت ِشاقّہ لی جائے گی تاکہ وه زياده سے زياده عذاب جھيليں ۔ ليکن ان 

  وں تفسيروں ميں سے پہلی تفسير زياده صحيح نظر ٓاتی ہے ۔ تين
ٓاخر کار يہ خستہ ، تھکے ہوئے اور فضول کام کرنے والے زحمت کش بھڑکتی ہوئی ٓاگ ميں داخل ہوں گے اور اس ميں 

  تصلٰی ” جليں گے ۔( تصلٰی ناراً حاميةً) 
جلنے کے معنی ميں ہے ( صلی بالنار ای لزمھا و  صلی ( بروزن نفی) کے ماده سے ٓاگ ميں داخل ہونے اور اس ميں“ 

  ۔ “احترق بھا) ٓاگ ميں ہميشہ رہا اور جلتارہا 
ليکن ان کا عذاب اسی پر ختم نہيں ہوگا ، جب وه ٓاگ کی حرارت کی وجہ سے پيا س ميں مبتال ہوں گے توحد سے زياده 

مونث ہے ٰانی کے ( انی بروزن حلی) ماده سے “ ٰانية” ة)کھولتے ہوئے چشمے سے انہيں پاليا جائے گا ۔ ( تسقٰی من عين ٰاني
جو تاخير ميں ڈالنے کے معنی ميں ہے او ر کسی چيز کے بيان کرنے کے وقت کے پہنچ جانے کے لئے بوال جاتاہے ۔ يہاں 

  ايسے جالنے والے پانے کے معنی ميں ہے جس کی حرارت اپنی انتہاکو پہنچی ہوئی ہو۔
  يں ہم پڑھتے ہيں ( و ان يستغيثوا يغاثوا بماء کلمھل يشوی الجوه ٔبس الشواب وسا ء ت مرتفقاً)م ٢٩سورٔه کہف کی ٓايت 

اور اگر پانی مانگيں گے تو ان کے لئے ايسا پانی الئيں گے جو کسی پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہوگا جو ان کے چہروں کو
  ر اہے ۔ بھون دے گا ۔ وه کتنا بر ا مشروب ہے اور وه محل اجتماع کتنا ب

وه ضريع کے عالوه :” بات بعد والی ٓايت ميں ان کی خوراک کے بارے ميں ، جبکہ وه بھوکے ہوں گے ، مزيد فرماتاہے 
۔ ليس لھم طعام االَّ من ضريع) يہ ضريع کيا ہے؟ اس سلسلہ ميں مفسرين کے پاس مختلف تفسير ہيں “کوئی غذا نہيں رکھتے 

نٹا ہے جو زمين سے چمٹ جاتاہے ، اگر وه تر ہو تو قريس اسے شبرق کہتے تھے اور، بعض نے کہا ہے کہ ايک قسم کا کا
  ١جب خشک ہوتا تو ضريع کہتے ۔ وه ايک زہريلی گھاس ہے جسے کوئی جانور منھ نہيں لگاتا ۔

بن عباس علمائے لغت ميں سے خليل کا کہنا ہے کہ ضريع بد بو دار اور سبز گھاس ہے جو دريا سے باہر ٓان گر تی ہے ، ا
نے کہا ہے کہ يہ ٓاتش جہنم کايک درخت ہے جو اگر دنيا ميں ہوتو زمين اور جو کچھ اس ميں ہے اس سب کو جال کر فنا 

کردے ۔ ايک حديث ميں پيغمبر اسالم سے منقول ہے کہ ضريع دوزخ کی ٓاگ ميں ايک چيز ہے جو کانٹے کی طرح ہے ، 
و دار، ٓاگ سے زياده جالنے والی ہے ۔ خدا نے ا سکانام ضريع رکھا ہے ( حنظل سے زياده تلخ اور مردار سے زياده بد ب

الضريع شیء يکون فی النار يشبہ الشوک اشد مرارة من الصبر و انتن من الجيفة و احر من النار سماه هللا ضريعاً) بعض نے يہ
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بارگاه خدا ميں تضرع کريں بھی کہا ہے کہ ضريع ايک ذيل غذا ہے کہ جہنمی جس سے چھٹکاره حاصل کرنے کے لئے 
  ٢گے )۔ 

  ٣( ہم اس بات کو نہ بھول جائيں کہ ضرع کا ماده ضعف ، ذلّت اور خضوع کے معنی ہے ۔ 
يہ تفاسير ايک دوسرے کے ساتھ منافات نہيں رکھتی اور ہوسکتا ہے کہ اس لفظ کے معنی ميں يہ سب جمع ہوں ۔ اس کے 

۔ ( اليسمن و اليغنی من جوع )۔ يقينا اس “کرتاہے نہ ان کی بھوک کو ختم کرتا ہے  بعد مزيد ارشاد ہوتاہے : نہ وه انہيں موٹا
قسم کی غذا نہ جسم کی تقويت کے لئے اور نہ بھوک کو ختم کرنے کے لئے ہے ۔ وه ايک ايسی غذا ہے جو بجائے خود 

  ميں ہم پڑھتے ہيں : ١٣ايک عذاب ہے جيسا کہ سوره مزمل کی ٓايت 
و عذابا اليما ً ) ہمارے پاس گلے ميں پھنده لگانے والی غذائيں ہيں اور وه دردناک عذاب ہيں وه لوگ ( و طعاماً ذاعصة 

جنہوں نے اس دنيا ميں انواع و اقسام کی لذيذ، مرغن اور شيريں غذائيں دوسروں پر ظلم کرکے فراہم کی ہيں اور جنہوں نے 
غذا کے حاصل کرنے کا موقع نہيں ديا ، ضروری ہے کہ وہاں  محروم لوگوں کو ناگوار غذائيں کھانے کے عالوه اور کسی

ان کی ايسی غذا ہو جو ان کے لئے عذاب ِ اليم بنے ۔ البتہ جيساکہ ہم نے بار ہاکہا ہے جنت کی نعمتيں اور دوزخ کی عذاب 
وشش کرسکتے ہيں۔ دونوں ہم جيسے اسيروں ِ زندگی کے لئے ناقابل تشريح ہيں۔ يہ سب اشارے ہيں جنہيں ہم سمجھنے کی ک

  
  ۔ فی جنّة عالية ۔ ١٠۔ لسعيھا راضية۔ ٩۔ وجوه يومئذ ناعمة۔ ٨
  ۔ فيہا سرور مرفوعةٌ۔ ١٣۔ فيھا عين جاريةٌ۔ ١٢۔ اليسمع فيھا الغيةً۔ ١١
  ۔ و زرابیُّ مبثوثةٌ۔١۶۔ ونمارُق مصفوفةٌ۔ ١۵۔ و اکواب موضوعةٌ۔ ١۴
  

  ترجمہ 
  س لئے کہ اپنی کوشش سے مسرور ہوں گے ۔ ۔ ا٩۔ اس دن کچھ چہرے شاداب ہوں گے ۔ ٨
  ۔ جس ميں تو کوئی لغو اور بيہوده بات نہيں سنے گا۔ ١١۔ جو بہشت عالی ميں ہوں گے ۔ ١٠
  ۔ اس ميں خوبصورت بلند تخت ہوں گے ۔ ١٣۔ اس ميں چشمے جاری ہيں ۔ ١٢
  وں گے ۔ ۔ اور تکيے جو صف بستہ ہ١۵۔ اور پيالے جو ان چشموں کے پاس رکھے ہوں گے۔ ١۴
  ۔ اور بچھے ہوئے فاخره فرش ہوں گے ۔١۶

________________________________  

  ۔٧١١٩، ص ١٠۔ تفسير قرطبی ، جلد ١
  ۔٧١٢٠، ص ١٠۔ تفسير قرطبی ، جلد ٢
ان ۔ايک اور بحث دوزخيوں کی غذا کے بارے ميں جسے قرٓان کبھی ضريع کبھی زقول اورکبھی غسلين کے نام سے ياد کرتا ہے اور ٣

  کے ذيل ميں ہم پيش کرچکے ہيں  ٣۶،پر سورٔه حاقہ کی آيت ١۴تعبيرات ميں فرق ہے ۔ يہ سب تفسير نمونہ کی جلد 

  بہشت کی روح پرور نعمتوں کے مناظر ▲

اس تشريح کے بعد جو گزشتہ ٓايات ميں دوسری دنيا ميں مجرموں او ربد کاروں کی حالت اور جہنم کے عذاب کے بارے 
ی ، ان ٓايتوں ميں نيکو کار مومنين کی حالت کی تشريح اور جنت کی بے نظير نعمتوں کی توصيف پيش کرتا ہے ميں ٓائی تھ

  تاکہ قہر کو مہر سے مال دے اور انذار کو بشارت سے مربوط کردے ، فرماتا ہے :
س ، جن کی طرف وجوه يومئًذ ناعمة ) بد کاروں کے چہرونکے برعک“ ( چہرے اس دن پرطراوت اورمسرور ہوں گے ” 

  گزشتہ ٓايات ميں اشاره ہواہے کہ وه ذلت و اندوه ميں غرق ہوں گے ۔ 
نعمت کے ماده سے يہاں ايسے چہروں کی طرف اشاره ہے جو نعمت سے سر شار ، ترو تازه شاداب اور مسرور و“ ناعمة”

ف ميں فرماتا ہے : ( تعرف فی وجوھھمميں ٓاياہے کہ جنتيوں کی توصي ٢۴نورانی ہوں گے ، جيسا کہ سوره مطففين کی ٓايت 
۔ يہ چہرے ايسے نظر ٓائيں گے کہ “ان کے چہروں ميں تجھے طراوت او رنعمت کی شادابی نظر ٓائے گی” نضرة النعيم ) 

وه اپنی سعی و کوشش سے راضی اور خوش ہوں گے ( لسعيھا راضية ) دوزخيوں کے برعکس جنہوں نے اپنی سعی و 
  ور رنج کے اور کچھ حاصل نہيں کيا ( عاملة ناصبة)۔کوشش سے سوائے تھکن ا

بہشتی اپنی سعی و کو شش کو احسن وجہ سے ديکھيں گے اور مکمل طور پر راضی اور خوش ہوں گے ، ايسی سعی و 
کوشش جولطِف خدا کے پر توکے سائے ميں کبھی کئی گنا، کبھی دس گنا اور کبھی سات سو گنا اور کبھی اس سے بھی 
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چکی ہو۔ اور کبھی اس سے بے حد و حساب وجزا حاصل کر چکے ہوں گے ( انما فی الصابرون اجرھم بغير زياده بڑھ 
  ۔)١٠حساب) ( زمر۔

فی جنة عالية) لفظ “ ( وه بہشت عالی ميں قرار پائے ہيں :”اس کے بعد اس مفہوم کی شرح پيش کرتاہے اور فرماتا ہے 
ہو ، يعنی وه جنت کے عالی طبقات ميں ہيں ، يا يہ علو مکانی ہے ۔ ممکن ہے کہ علو ّمکانی کی طرف اشاره “ عالية”

مفسرين نے دونوں احتمال تجويز کئے ہيں ، ليکن دوسری تفسير زياده مناسب نظر ٓاتی ہے ، اگر چہ دونوں کے درميان جمع 
  بھی ممکن ہے ۔ 

وہاں تو کوئی اور ” يان فرماتا ہے : اس کے بعد اس جنت کی ايک اور صفت ، جوروحانی او رمعنوی پہلو رکھتی ہے ، ب
  ١اليسمع فيھا الغية) “ ( لغو اور بيہوده بات نہيں سنے گا

نہ ايسی بات جو نفاق کاپہلو لئے ہوئے ہو، نہ عداوت و جنگ و جدال کی ، نہ کينہ پروری اور حسد کی ، نہ جھوٹ نہ تہمت 
  م ده ہوگا جو ان فضوليات سے پاک و مبّرا ہو۔ و افترا ، نہ غيبت ،نہ لغوو بے فائده ۔ وه ماحول کيسا ٓارا

اگر ہم ٹھيک طرح سے غور وفکر کريں تو دنيا ميں وه زندگی کا زياده تر حصہ اسی قسم کی باتوں کا سننا ہے جو روح و 
  ۔  جان کے سکون اور اجمتاعی نظاموں کو درہم برہم کرديتا ہے ، فتنوں کی ٓاگ بھڑکاتا ہے اور انہيں شعلہ ور کرتا ہے

اس روحانی اور ٓارام و سکون بخش نعمت کے ذکر کے بعد ، جو جنتيوں کی روح و جان کو لغو و بيہوده باتيں نہ ہونے کی 
اس جنت ميں چشمے ” وجہ سے حاصل ہے ، جنت کی مادی نعمتوں کے ايک حصہ کو پيش کرتے ہوئے فرماتا ہے : 

ے اور عام طور پر نکره ايک فرد کے لئے بھی ٓاتاہے ، ليکن قرٓان فيھا عين جارية) اگر چہ عين يہاں نکره ہ“( جاری ہيں 
کی باقی ٓايات کے قرينہ سے جس کے معنی رکھتا ہے اور مختلف چشموں کے معنی ميں ہے ، جيسا کہ سوره ذاريات کی 

ميان قرار پائے ميں ہے (ان المتقين فی جنات وعيون )پرہيز گار او رمتقی لوگ جنت کے باغات او رچشموں کے در ١۵ٓايت 
  ہيں ۔ 

بعض مفسرين نے يہ بھی کہاہے جنتيوں کے محلوں ميں سے ہرمحل ميں ايک چشمہ جاری ہے اور عين کا مفرد ہونا يہاں 
اس طرف اشاره کرتا ہے ، ايسا چشمہ جوجنت والوں کی خواہش کے مطابق جس طرف چاہيں گے اسی طرف بہے گا اور 

نہيں ہوں گے ۔ البتہ کئی چشموں کا ہونا خوبصورتی و زيبائی و طراوت کے اضافہ  جنت والے نہر وغيره بنانے کے محتاج
کے عالوه يہ فائده بھی رکھتا ہے کہ ان ميں سے ہر ايک مخصوص مشروب ہو اور جنتيوں کے ذائقہ کو انواع ق اقسام کی 

  شراب ِ طہور سے شيريں و معطر کرتا ہو۔ 
جنت کے ان باغوں ميں بلند اور :” ر پلنگوں کو موضوع بناکر فرماتاہے ان چشموں کے تذکره کے بعد جنت کے تخت او

کے ماده سے ايسے تحت “ سرور” جمع ہے سريرکی ،“ سر ر” (فيھا سر ر مر فوعة ) “ اونچے تخت او رپلنگ ہونگے 
  2اور پلنگوں کے معنی مينکہ جن پر مجالس انس و سرور ميں بيٹھتے ہيں ۔ 

بناء پر ہے کہ جنتی اپنے اطراف کے تمام مناظر اور صحن ديکھ سکيں اور ان کے مشاہده سے ان پلنگوں کابلند ہونا اس 
لذت حاصل کريں ۔ ابن عباس کہتے ہيں يہ بلند تخت اور پلنگ اس قسم کے ہيں کہ جس وقت ان کے مالک ان پر بيٹھنے کا 

ھنے کے بعد اپنی پہلی حالت پر پلٹ جائيں اراده کريں گے تو وه تواضع و خضوع کريں گے اور نيچے ہوجائيں گے اور بيٹ
  گے ۔ 

يہ احتمال بھی ہے کہ ان پلنگوں کی مرفوعة کے لفظ کے ساتھ توصيف ان کے قيمتی ہونے کی طرف اشاره ہواور، جيسا کہ 
بعض نے کہا ہے کہ وه سونے کے ٹکڑوں سے بنے ہوئے ہوں گے اور ُدر و ياقوت و زبرجد سے مزيّن ہوں گے ۔ دونوں 

  روں کے مابين جمع بھی ممکن ہے ۔تفسي
چونکہ ان خوشگوار چشموں اور جنت کی شراب طہور سے فائده اٹھانا بر تنوں کی احتياج رکھتا ہے ، لٰہذا بعد والی ٓايت ميں

و اکواب موضوعة )۔ جس وقت وه “ ( خوبصورت اور جاذب نظر پيالے ان چشموں کے پاس رکھے ہوں گے :” فرماتا ہے 
ے تو پيالے چشموں سے پر ہو کر ان کے سامنے ٓاجائيں گے اور وه تازه تازه نوش کريں گے ايسی لذت جس اراده کريں گ

کا شعور ساکنين دنيا کے لئے ممکن نہيں ہے ۔ اکواب جمع کوب ( بر وزن خوب) جو قدح ، پيالے يا اسی ظرف کے معنی 
  ميں ہے جس ميں دستہ لگاہوا ہو۔ 

کہ قرٓان ميں اہل جنت کی شراب طہور کے برتنوں کے بارے ميں مختلف تعبيريں  اس نکتہ کی طرف توجہ ضروری ہے
ٓائی ہيں يہاں اور بعض دوسری ٓايت ميں اکواب کی تعبيرٓائی ہے جبکہ بعض دوسری ٓايات ميں اباريق ( ابريق کی جمع ) کی 

وں کو انڈيل نے کی غرض سے ۔ يا تعبير ٓائی ہے ، جو ايسے ظرف کے معنی مينہے جس کا دستہ اورٹونٹی ہو، سيال چيز
پھر کٔاس کا لفظ ٓاياہے جس کے معنی شراب سے لبريز جام کے ہيں ( يطوف عليھم ولدان مخلدون باکواب و اباريق و کٔاس 
من معين )ان کے گرد ايسے جوان گردش کرتے ہوں گے جو ہميشہ جوانی کی طراوت و تروتازگی کے حامل ہوں گے ۔ 
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۔ ١٧ريز پيالے او رجام ان کے ہاتھ ميں ہوں گے اور وه ان کے سامنے پيش کريں گے ۔ (واقعہ جبکہ شراب طہور سے لب
  ۔)١٨

وہاں پلنگوں پر ” اس کے بعد جنت کی نعمتوں کے جزئيات کے متعلق مزيد نکات پيش کرتے ہوئے اضافہ فرماتا ہے : 
نمارق نمرقہ ( بروزن غلغلہ) کی جمع ہے  ونمارق مصفوفہ) ۔“ ( تکيئے اور گأو تکيئے ہوں گے جو صف بستہ ہوں گے

  3جس کے معنی چھوٹے تکيئے کے ہيں جس کا سہارا ليتے ہيں 
اور عام طور پر مکمل استراحت کے وقت ان سے فائده اٹھايا جا سکتاہے اور مصفوفہ کی تعبير اشاره ہے نظِم خاص او ر 

الس ِ انس تشکيل ديں گے اور يہ مجلسيں جو ہر قسم کی تعداد کی طرف جو ان پر حاکم ہے ۔ يہ تعبير بتاتی ہے کہ وه مج
  لغويت او ر بيہودگی سے پاک ہوں گی۔ 

ان ميں صرف الطاف اٰلہی ، اس کی بے پاياں نعمتوں اور دنيا کے درد و رنج اور عذاب سے نجات کے بارے ميں گفتگو 
  ہوسکتی ۔ ہوگی ، اس قدر لطف اور لذت رکھتی ہوں گی کہ کوئی چيز ان کی ہمسر نہيں 

وہاں گراں بہااور خوبصورت ” ٓاخری زير ِبحث ٓايت ميں جنت کے قيمتی فرشوں کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے : 
  ۔ ( و زرابی مبثوثة) ۔ “فرش بچھے ہوئے ہوں گے 

۔ جمع ہے زريبہ کی جو ايسے قيمتی فرش کے معنی ميں ہے جو نرم ، راحت بخش اور بيش قيمت ہوں گے “ زرابی” 
واضح ہے کہ ان ٓاسائش و لذت کے وسائل و ذرائع کے برابر اور بہت سے دوسرے وسائل موجود ہوں گے جبکہ يہ مشتے 
نمونہ ازخروارے کے مصداق ہيں ۔ ان ٓايتوں ميں جنت کی ساتھ اہم نعمتيں بيان ہوئی ہيں جن ميں سے ہر ايک دوسری سے 

  زياده جاذب تر اور زيبا تر ہے ۔ 
ہ ہے کہ جنت ايک بے نظير جگہ ہے ، جس ميں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہيں ہے ۔ وہاں انواع و اقسام کے خالصہ کال م ي

رنگ برنگ کے پھل ، دل خوش کن نغمے ، ٓاِب جاری کے چشمے ، شراب طہور ،سائشتہ خدمتگار ، بے مثل بيوياں ، مّصع
بصورت پيالے ہونگے جو چشموں کے پاس رکھے ہوں پلنگ ، قيمتی فرش اور پر خلوص دوست ہونگے ۔ نيز عمده او رخو

گے ۔ مختصر يہ ايسی نعمتيں وہاں دستياب ہوں گی جن کی نہ اس دنيا کے الفاظ کے ذريعے تشريح ممکن ہے اور نہ عالِم 
  خيال ہی اس کی توضيح کرسکتا ہے ۔ 

کے ذريعہ نعمت الٰہی کے اس مرکز  يہ سب چيزيں ان مومنين کی تشريف ٓاوری کی متظر ہيں جنہوں نے اپنے اعمال صالح
  ميں ورود کی اجازت لے لی ہے ۔ 

مذکوره باال ماّدی لذتوں کے عالوه معنوی لذتيں بھی ہيں ۔ سب سے بڑھ کر لقا هللا کی نعمت ہے ۔ اس معبود حقيقی کے لطف 
ميں بہتر و بر تر ہيں بقول شاعر و کرم ہيں کہ اگر ايک لمحے کے لئے مل جائيں تو وه جنت کی تمام ماده نعمتوں کے مقابلہ 

  گرم بہ دا من و صل تو دسترس باشد دگر ز طالع خويشم چہ ملتمس باشد؟
  اگر بہ ہر دو جہاں يک نفس زنم بر دوست مراز ہر دوجہاں حاصل ٓان نفس باشد

  اگر مجھے تيرے وصل کے دامن تک دسترس حاصل ہو جائے تو پھر ميں اپنے مقدر سے اور کيامانگوں ۔
  ر دونوں جہاں کے بدلے دوست کے ساتھ ايک سانس لوں تو اس دونوں جہاں کاماحصل يہی ايک سانس ہو گا ۔ اگ
  
  ۔ و الٰی الّسمآِء کيف رفعت۔ ١٨۔ افال ينظرون الٰی االبل کيف خلقت ۔ ١٧
  ۔ و الٰی االرض کيف سطحت۔ ٢٠۔ و الٰی الجبال کيف نصبت۔ ١٩
  عليھم بمصيطٍر۔  ۔ لستَ ٢٢۔ فذّکر انمآ انت مذّکٌر۔ ٢١
  ۔ فيعذبہ هللا العذاب االکبر۔ ٢۴۔ اال من تولّٰی و کفر۔ ٢٣
  ۔ ثم اّن علينا حسابھم ۔٢۶۔ اّن علينا ايا بھم ٢۵
  

  ترجمہ 
  ۔ کياوه اونٹ کی طرف نہيں ديکھتے کہ کس طرح اسے پيداکياگيا؟١٧
   ۔اور ٓاسمان کی طرف نہيں ديکھتے کہ کس طرح بلندی پر قائم کيا گيا؟١٨
  ۔ اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح وه اپنی جگہ نصب ہوئے ہيں ؟ ١٩
  ۔ پس نصيحت کر کہ تو صرف نصيحت کرنے واال ہے ۔ ٢١۔ اور زمين کی طرف کہ وه کس طرح مسطح ہوئی ہے ؟ ٢٠
افر ۔ مگر وه شخص جو پشت پھيرے اور ک٢٣۔ تو ان پر مسلط نہيں ہے کہ انہيں ( ايمان النے پر ) مجبور کرے ۔ ٢٢

  ہوجائے ۔ 
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  ۔ يقينا ان کی باز گشت ہماری طرف ہے ۔ ٢۵۔ خد اجسے بہت بڑے عذاب کی سزا دے گا۔ ٢۴
  ۔ اور يقينا ان کا حساب کتاب ہمارے پاس ہے ۔ ٢۶

________________________________  

ے ہو ۔ اسی لئے مفسرين نے اس اگر چہ اسم فاعل ہے ليکن اس قسم کے موارد ميں اس چيز کے معنی ہے جو لغويت لئ“ الغية”۔ ١
  کی ( ذاِت لغو) لغو لئے ہوئے تفسير کی ہے

  “سر”۔ مفردات راغب ماده 2
  ۔ صحاح اللغة ماده ماده غرق ۔3

  

  اونٹ کی طرف ديکھوجوخود ايک ٓايت ہے ▲

ميں ان نعمتوں تک  گزشتہ ٓايا ت ميں بہت زياده بحثيں جنت اور اس کی ٓايتوں کے بارے ميں ٓائی تھيں ليکن زير بحث ٓايات
پہنچنے کی اصل کليد کی گفتگو ہے جو هللا کی معرفت ہے ۔ خدا کی قدرت کے چار مظاہر بيان کرکے خدا کی نادر خلقت 
اور انسان کو اس کے مطالعہ کی دعوت کے ساتھ جنت ميں داخل ہونے کی راه بتاتا ہے اور ضمنی طور پر يہ بھی اشاره 

  ياں ہے ، جو مسئلہ معاد کے حل کرنے کی کليد ہے ۔ کرتا ہے کہ خدا کی قدرت بے پا
۔( فالينظرون الٰی االبل کيف خلقت) “کيا وه اونٹ کی طرف نہيں ديکھتے کہ وه کس طرح پيداکيا گيا ہے :” پہلے فرماتا ہے 

ير کيا ہے يہاں پر ہر چيز سے پہلے اونٹ کی خلقت کو کيوں منتخب کيا گياہے ؟ اس سلسلہ ميں مفسرين نے بہت کچھ تحر
ليکن يہ چيز واضح ہے کہ ابتداء ميں روئے زمين سخن مکہ کے عربوں کی طرف تھا ، جن کی زندگی کے بہت سے کام 

اونٹ سے وابستہ تھے ۔ اس سے قطع نظر يہ جانور عجيب و غريب خصوصيتوں کاحامل ہے ، جو اسے دوسرے جانوروں 
  انيوں ميں سے ايک نشانی ہے ۔ پھر يہ بھی ہے کہ : سے ممتاز کرتی ہےں ، حقيقت يہ ہے کہ وه هللا کی نش

۔ بعض جانور ايسے ہيں کہ جنکے صرف گوشت سے فائده اٹھا يا جاسکتا ہے، بعض ايسے ہيں جن کے صرف دودھ سے ١
استفاده ہوتاہے ، بعض ايسے ہيں جو صرف سواری کے کام ٓاتے ہيں اور بعض صرف بار داری کے کام ٓاتے ہيں ، ليکن 

سا جانور ہے جس ميں يہ تمام خصوصيتيں پائی جاتی ہيں ۔ اس کا گوشت بھی قابل استعمال ہے اور دودھ بھی ۔ يہ اونٹ اي
  سواری کے کام بھی ٓاتاہے اور بار داری کے لئے بھی اسے کام ميں اليا جاتا ہے ۔ 

ن اٹھاليتا ہے اور تعجب کی بات يہ ۔ اونٹ زياده طاقتور اور زياد قوت مقاوت رکھنے واال جانور ہے ۔ يہ بہت زياده ساما٢
  ہے کہ جس وقت وه بيٹھا ہوا ہو تو

بھاری بوجھ اس پر رکھ ديتے ہيں اور ايک ہی حرکت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے سہارے کھڑا ہو جاتا ہے ، جبکہ دوسرے 
  جانور اس قسم کا کام نہيں کرسکتے ۔ 

  بھوک کو برداشت کرنے کی بھی بہت صالحيت ہوتی ہے ۔  ۔ اونٹ ٓاٹھ دس روز تک پياسا ره سکتا ہے ، اور اس ميں٣
۔ اونٹ ہر روز راستے کی طوالنی مسافت طے کرسکتاہے اور ايسی زمينوں سے ، جن ميں سے گزرنا مشکل ہو جيسے ۴

  ريگستان عالقہ ، جس کو عبور کرنا مشکل ہوتا ہے ، ٓاسانی سے اس بناء پر عرب اسے صحرائی جہاز کہتے ہيں ۔ 
  ذا کے اعتبار سے بہت ہی سستا ہے ، ہر قسم کے خاورو خس و خاشاک کھاليتا ہے ۔ ۔ وه غ۵
۔ وه غذا کے نامناسب حاالت ميں بيا بان کے ايسے طوفانوں کے درميان ، جو ٓانکھ و کان کو بہرا کرديتے ہيں ، اپنے ۶

يں ، مقابلہ کرتا ہو اپنے سفر کو مخصوص وسائل کے ساتھ ، جو خد انے ان کی پلکوں ، کانوں اور ناک ميں مہيا کئے ہ
  جاری رکھتا ہے ۔ 

۔وه اپنی پوری طاقت و قوت کے باوجود نہايت مطيع جانور ہے ۔ ايک چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کی مہار ہاتھ ميں لے کر ٧
  جدھر اس کا دل چاہے انہيں لے کر جاسکتا ہے ۔

اس کی خلقت کے بارے ميں غور وفکر کيا جائے تو مختصر يہ کہ اس جانور کی خصوصيات کچھ اس قسم کی ہيں کہ اگر 
وه انسان کو خالِق عظيم کی طرف متوجہ کرتی ہے ، جو ايسی مخلوق کا پيد اکرنے واال ہے ۔ جی ہاں ! قرٓان ميں ارشاد 

ل ہوکيا يہ وادٔی غفلت کے گمشده اس مخلوق کے حيران کن اسرار پر غور نہيں کرتے تاکہ انہيں حق کی راه حاص” ہوتاہے:
کے جملہ ميں نگاه سے مراد عام نگاه“ فالينظرون ” يہ بات بغير کہے واضح ہے کہ “ ا ور يہ بے راه روی سے بچ جائيں ؟

  نہيں ، بلکہ ايسی نگاه ہے کہ جس ميں غو ر و فکر و تفکر و تدبر شامل ہو۔ 
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نہيں ديکھتے کہ کس طرح قرار دياگيا کياوه ٓاسمان کی طرف :” اس کے بعد ٓاسمان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرماتاہے
۔ ( والٰی السماء کيف رفعت) ٓاسمان اپنی عظمت کے ساتھ اور اپنے ان سب عجائبات کے ساتھ ستاروں اور کہکشأوں “ہے 

کے ساتھ اور اس سارے جما ل و زيبائی و شکوه کے ساتھ ، جس نے انسان کو درطٔہ حيرت ميں ڈال رکھا ہے ،جس کی 
پ کو وه اس عظيم اور نظم و حساب سے پر جہان کے پيد اکرنے والے کے مقابلہ ميں چھوٹا اور ناچيز وجہ سے اپنے آ 

بلکہ اس المحدود کے مقابلہ ميں صفر کے برابر سمجھتا ہے ، کس طرح يہ عظيم کّرے اپنی اپنی جگہ پرميخ کی طرح 
  گڑے ہوئے ہيں اور بغير ستون کے اپنی جگہ بر قرار ہيں ۔ 

سی کے کّروں کو عالم وجود ميں ٓائے ہوئے الکھوں سال گزر چکے ہيں، ليکن ان کی حرکت اصلی کے محور اس نظام شم
تبديل نہيں ہوئےآسمان کی خلقت اگرچہ ہميشہ عجيب تھی ليکن موجوده زمانہ کے علمی انکشافات کے سائے ميں اس کے 

اس عالم عظيم کے خالق ومدبر کے بارے ميں غور فکر  عجائبات کئی گنا زياده ہو گئے ہيں اور بھی نماياں ہوگئی ہے کيا
نہينکرناچاہيئے اوراسکے بلند وعظيم مقاصد کے قريب نہيں جانا چا ہييے؟اس کے بعد ٓاسمان سے ہٹ کر زمين کو مو ضوع 

والی :(-: کيا وه پہاڑوں کی طرف نہيں ديکھتے کہ کس طرح اپنی جگہ پر نصب ہوئے ہيں---گفتگو بناتے ہوئے فرماتا ہے
الجبال کيف نصبت) وه پہاڑ جن کی جڑيں ايک دوسرے سے متصل ہيں، زمين کے اطراف کو ِزره کے حلقوں کی مانند 

گھيرے ہو ئے ہيں اور اندرونی پگھلے ہوئے ماده سے پيدا ہونے والے زلزلوں اور چاند و سورج کی قوت جاذبہ سے پيدا ہو
فانوں کے مقا بلہ مينقابل اطمينان پناه گاه اورڈھال ثابت ہو تے توکره زمين نے والے مّدوجزر کم کرتے ہيں وه پہاڑ جوان طو

ايسے بيابانوں ميں تبديل ہو جاتا جن مينزندگی گزارنا نا ممکن ہوت وه پہاڑ جو پانی کے ذخيروں کو اپنے اندر محفوظ کيے 
اپنے چاروں طرف زندگی کی مسرت، ہريالی، ہو ئے ہيں اور انہيں ٓاہستہآہستہ پياسی زمينوں کی طرف روانہ کرتے ہيں اور

خوشی، طراوت اور ترو تازگی پيدا کرتے ہيں غا لباً يہی پہلو ہيں جن کی وجہ سے دوسری ٓايات ميں پہاڑوں کو زمين کی 
  ميخيں کہا گيا ہےاصولی طور پر پہاڑ عظمت و صال بت کے مظہر ہيں اور ہر

پہاڑوں پر تفکر کی زياده صال حيت محسو س کرتا ہے اور يہ بات بال  جگہ خيروبرکت کا سبب ہيں يہی وجہ ہے کہ انسان
  سبب نہيں ہے کہ پيغمبراکرم اپنی بعثت سے مدتوں پہلے جبِل نور اور غاِر حرا ميں عبادت ميں مشغول رہتے تھے ۔ 

ر ٓاغازخلقت ميں نصب کے ماده سے ثابت قرار دينے کے معنی مينہے اور ہو سکتا ہے کہ يہ تعبير ضمنی طور پ“ نصبت” 
پہاڑوں کی خلقت کی کيفيت کی طرف اشاره ہو وہی چيز جس پر سے موجوده علم نے پرده اٹھايا ہے ، اسے پہاڑوں کی 

  خلقت کے متعدد اسباب و عوامل کی طرف نسبت دی ہے اور ا ن کے لئے انواع و اقسام کی قائل ہے ۔ 
ں وه پہاڑجو ٓاتش فشانيوں کے نتيجے ميں وجود ميں ٓاتے ہيں ، وه وه پہاڑ جو زمين کے گھومنے کی وجہ سے پيد اہو تے ہي

پہاڑ جو بارش سے پيدا ہونے والے جھاگ کا نتيجہ ہيں ، وه پہاڑجو سمندروں کے اندر بنتے ہيں اور جو سمندر کی کيچڑ 
  اور اس ميں پھنس جانے والے جانوروں کا مجموعہ ہيں ۔ ( مثال ً مرجانی پہاڑ اور جزيرے )۔ 

ہاں ! ان پہاڑوں ميں سے ہر ايک کی بناوٹ اور اس کے ٓاثار و بر کات مشکل سے سمجھ ميں ٓانے والے ہيں ، اہميت جی 
  کے حامل بھی اور بيدار مغز انسانوں کے لئے قدرِت حق کی نشانياں بھی ۔ 

کہ وه کس طر ح کيا وه زمين کی طرف نہيں دکھتے ”اس کے بعد زمين کے بارے ميں گفتگو کرتے ہوئے فرماتاہے : 
  ۔ (و الٰی االرض کيف سطحت)“مسطح ہوئی ہے 

کس طرح مسلسل بارشوں نے پہاڑوں کو غسل دے کر مٹی کے ذرات کو وجود دياہے ، پھر گڑہوں کو وسعت دے کر ايسی 
صاف زمين تيار کی ہے جو زراعت کے لئے بھی موزوں ہے اور ہر قسم کی تعمير کے لئے بھی اور اسے انسانوں کے 

  يار ميں دے ديا گيا ہے ۔ اخت
اگر تمام کّرٔه زمين پہاڑوں اور دّروں پر مشتمل ہوتا تو اس پر زندگی گزارنا کس قدر مشکل او رطاقتو ر ہوتا۔ وه کون ہے 
جس نے ہمارے پيداہونے سے پہلے اسے مسطح کرکے قابِل استفاده بنايا ۔ يہ سب ايسے امور ہيں جن پر غور و فکر کی 

  ت ديتا ہے ۔ قرٓان ہميں دعو
يہاں سوال پيدا ہوتا ہے کہ ان چاروں امور کے درميان کونسا ربط ہے : اونٹ ، ٓاسمان ، پہاڑ اور زمين ۔ فخر رازی اپنی 

  تفسير ميں کہتے ہيں کہ : 
يہ اس بناپرہے کہ قرٓان عربی ميں نازل ہوا ہے اور عرب عا م طور پر سفر ميں رہتے تھے چونکہ ان کے عالقہ ميں 

ت اور کھيتی باڑی نہيں تھی اور ان کے سفر زياده تر اونٹوں پر ہی ہوتے تھے ۔ جب وه ہولناک بيابانوں اور غير ٓاباد زراع
ريگستانوں ميں سفر کرتے تھے تو ان ميں تفکر کا ماده پيداہو تا تھا ۔ کوئی موجود نہ ہوتا جس سے وه بات کرتے ۔ کوئی 

ان کو اپنی طرف متوجہ رکھتی ۔ ايسی حالت ميں جب وه غور و فکر کرتے تو سب چيز ايسی نہ ہوتی جو ان کی ٓانکھ اور ک
سے پہلے ان کی نظر اونٹ پر پڑتی جس پر وه سوار ہوتے تھے ۔ وه اس کا عجيب منظر ديکھتے اور سوچ ميں ڈوب جاتے 
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۔ جب دائيں بائيں نگاه کرتے  جب وه سر اٹھا کر اوپر کی طرف ديکھتے تو ٓاسمان کے عالوه کوئی چيز انہيں نظر نہيں ٓاتی
تو پہاڑوں کے سوا انہيں کچھ نظر نہيں ٓاتا ، اور جب اپنے قدموں کی طرف ديکھتے تو زمين کے عالوه کوئی چيز موجود 

نہ ہوتی ، گويا خدا انہيں دعوت فکر دے رہاہے اور دعوِت فکر بھی ايسی جوتنہائی موقع پر دی جائے اور اس کا دائره 
  ١تک محدود ہو۔ صرف چار چيزوں 

ليکن اگر ہم چاہيں کہ ہم عربوں کے ماحول سے نگاه ہٹا کر زياده وسيع فضا ميں غور و فکر کريں تو کہا جاسکتا ہے کہ 
چاروں امور ، اوپر والی ٓايت ميں ٓائے ہيں انسانی زندگی کی بنياد کو تشکيل ديتے ہيں ۔ ٓاسمان نور و روشنی کامرکز ہے اور

  زمين انواع و اقسام کے مواِد غذائی کی پرورش کا مرکز ہے ۔بارش ہوا کابھی ۔ 
  پہاڑ ٓارام و سکون کی رمز اور پانی اور معانيات کا ذخيره ہيں ۔ 

اونٹ خانگی جانورونکا نمونہ ہے جسے انسان کے اختيار ميں دياگيا ہے اس طرح زراعت کے مسائل اور صنعت و 
يں۔ان گوناگوں نعمتوں کے بارے ميں غور وفکر بہر حال انسان کو شکر کاريگری کے مسائل انہيں چاروں ميں پوشيده ہ

  منعم حقيقی پر ابھار تاہے اور شکر منعم انہيں هللا کی معرفت اور خالِق نعمت کی شناخت
  کی دعوت ديتا ہے ۔ 

ے تو انہيں اب جب ايساہی ہ:” توحيد سے متعلق اس بحث کے بعد پيغمبر کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے ارشاد ہوتاہے 
فذکر انما انت مذکر ) ۔ تو ان پر بالکل مسلط نہيں “ ( ياد دال اور نصيحت کر اور تو،تو صرف ياد دہانی کرانے واال ہی ہے ۔ 

  کہ انہيں ايمان النے پر مجبور کرے ۔ ( لست عليھم بمصيطر )۔ 
ظاہر حساب و کتاب کے بغير نہيں ہے اور ا  جی ہاں ! ٓاسمان و زمين ، پہاڑوں اور جانوروں کی خلقت بتاتی ہے کہ يہ عالمِ 

سکی خلقت کا کوئی ہدف و مقصد ہے۔ اب جبکہ ايسا ہی ہے تو تو انہيں يا د دہانيوں اور نصيحتوں سے خلقت و ٓافرينش پر 
  غور کرنے کی تلقين کر، انہيں قرب خدا کی راه دکھا اور راه تکامل اور ارتقا ميں ان کا رہبر و رہنما بن جا ۔ 

بتہ راه کمال اسی صورت ميں طے کی جاتی ہے جب اراده و اختيار کے ساتھ ميل و رغبت بھی شامل ہو۔ وه تکامل و ارتقاءال
جوحالت ِ جبر کے نتيجے ميں ہو، اس کا کوئی فائده نہيں ہے ۔ تو انہيں مجبور نہيں کرسکتا اور اگر مجبور کربھی سکتاتو 

  کوئی فائده نہيں تھا ۔ 
خيال ہے کہ يہ حکم فرماِن جہاد کے نزول سے پہلے تھا اور حکم جہاد کے نزول سے يہ حکم منسوخ ہو بعض مفسرين کا 

گيا يہ کہنا برا اشتباه اور غلطی ہے ۔ پيغمبر کے تذکر اور تبليغ کا سلسلہ پہلے دن سے شروع ہوا اور ٓاپ کی زندگی کے 
  ٓاخری دن تک جاری رہا ۔ 

اور علمائے دين کے ذريعہ جاری و ساری رہا اور ہے ۔ يہ فسخ ہونے والی چيز نہيں ہے ٓاپ کے بعد بھی آپ کے جانشينوں 
۔ اسی طرح لوگو کوں ايمان النے پر مجبور نہ کرنا بھی ايک بنيادی با ت ہے ،جہاد کا مقصد بھی زياده تر سر کش افراد سء

  جنگ کرنا ہے اور حق طلب لوگوں کے راستے سے رکاوٹوں کو دور کرنا ہے ۔ 
ميں ٓائی ہے ، جس ميں فرماتاہے: ( ومن تولّیٰ فما ارسلناک  ٨٠يہ مفہوم اس چيز کے مشابہ ہے جو سوره نساء کی ٓايت 

 ١٠٧اور جو شخص رو گردانی کرے تو ہم نے تجھ کو اس کا ذمہ دار نہيں بنايا ، اور سوره انعام کی ٓايت ” عليھم حفيظاً) 
  کو بيان کرتی ہيں ۔  ميں انہيں معانی ۴٨اور شورٰی کی ٓايت 

سطرکے ماده سے کتاب کی سطور کے معنی مينہے اور مسيطر وه شخص ہے سطروں کو مرتب کرتا ہے اس “ مصيطر” 
  کے بعد ہر وه شخص جو کسی چيز پرمسلط ہو اور اسکو منظم کرے يا اسے کسی کام کے انجام دينے پر مجبور کرے ۔ 

اال من تولٰی “ ( مگر وه شخص جو پشت پھيرے اورکافر ہو جائے :” ں فرماتاہے بعد والی ٓايت ميں ايک استثناء کی شکل مي
۔ ( فيعذ بہ هللا العذاب االکبر )۔ يہ با ت کہ يہ استثناء کس جملے “اسے خدا ايک بہت بڑے عذاب کی سزا دے گا ” و کفر)۔

  سے متعلق ہے ، اس کی مختلف تفسيريں ہيں ۔ 
سے استشناء ہے۔ يعنی ضروری والزمی نہيں ہے کہ ان معاند افراد سے روگردانی  پہلی يہ کہ فذکر کے جملے کے مفعول

کرتے ہيں اور پند و نصيحت کو قبول نہيں کرتے تُو نصيحت کر اور ياد دہانی کرا۔ حقيقت ميں يہ اس چيز کے مشابہ ہے جو
انہيں ان کی حالت پر ” م الذی يوعدون)ميں ٓائی ہيں( فذر ھم يخوضوا و يلعبوا حتی يالقوا يو مھ ٨٣سوره زخرف کی ٓايات

چھوڑ دے تاکہ وه اپنے باطل ميں الجھے رہيں اور کھيل کود ميں لگے رہيں، يہاں تک کہ وه دن ٓا جائے جس کا وعده کيا گيا
نصيحت کر اس لئے کہ ” دوسرے يہ کہ ايک محذوف جملے سے استشناء ہے اور معنوی طور پر اس طرح ہے“ہيں

اس چيز کے مشابہ جو سوره اعلی“ے ليے نفع بخش ہے، مگر وه جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتے ہيںنصيحت سب لوگوں ک
کی ضمير “ عليہم”ميں ٓائی ہے ( فذکر ان نفعت الذکری) اس بنا پر کہ ٓايت معنی شرط رکھتی ہو۔ تيسرے يہ کہ ٩کی ٓايت 

ھتا، مگر وه لوگ جو رد گرداں ہو جائيں اور راِه عناد سے استشناء ہے جو گز شتہ ٓايت ميں ہے تُو ان پر کوئی تسلط نہيں رک
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  2اختيار کريں تيری ذمہ داری ہے کہ ان سے مقا بلہ کريں
يہ سب تفا سير اس صورت ميں ہيں کہ اگر استثناء اصطالح کے مطابق متصل ہو، ليکن يہ احتمال بھی ہے کہ استثناء منقطع 

بلکہ وه لوگ جو رو گرداں ہو جائيں اور کافر ہو” جملہ کے معنی اس طرح ہيںہو، جو تقر يباََ◌ بلکہ کا مفہوم رکھتا ہے اور 
ان تفسيروں ميں سے دو تفسيريں سب سے زياده “ جا ئيں توخدا ان پر مسلط ہے يا خداانہيں بہت بڑے عذاب کی خبر دے گ

و طا قتوروں کے مقابلہ ميں مناسب ہيں پہلی يہ کہ استثناء متصل ہو اور لست عليہم بمصيطر کے جملے کی طرف لوٹے، ج
طاقت سے کام لينے کی طرف اشاره ہو يا استثناء متصل ہو اور ہٹ دھرم کا فروں کے لئے عذاِب اٰلہی کی خبر کے معنوں 
ميں ہو۔ عذاِب اکبر لے مراد ٓاخرت کا عذاب ہے، دنيا کے عذاب کے مقابلہ ميں جو چھوٹا ہے اور کم اہم ہے جيسا کہ سوره 

ميں ہم پڑھتے ہيں( فاَ ذا قھم هللا الخذی فی الحيوة الدنيا ولعذاب ااٰلخرة اکبر) خدا نے ذلت و خواری کا مزه  ٢۶زمر کی ٓايت
انہيں اس دنيا ميں چکھا يا اور ٓاخرت کا عذاب اکبر ہے۔ يہ احتمال بھی ہے کہ عذاِب اکبر سے مراد عذاِب قيا مت و دوزخ کا 

ں تمام مجرمونکا عذاب ايک جيسا نہيں ہے۔ اس سوره کے ٓاخر ميں تہد يد ٓاميز شد يد ترين حصہ ہے اس لئے کہ دوزخ مي
اس کے” ۔ اس کے بعد مزيد ارشاد ہوتا ہے:--اّن الينا ايابھم)“( يقينا ان کی باز گشت ہماری طرف ہے” لہجے ميں فرماتا ہيں:

ت ميں پيغمبر کے دل کے لئے ايک قسم کی تشفی و (ثم اّن علينا حسا بھم) يہ حقيق“ بعد يقينا ان کا حساب ہمارے ہاتھ مينہے
تسلی ہے کہ کافر وں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے پر يشان و غمزده نہ ہوں اور اپنے کام کو جاری رکھيں ضمنی طور پر يہ

سب ہٹ دھرم کا فروں کی دھمکی ہے تاکہ وه جان ليں کہ ان کا حساب و کتاب کسی کے اختيار ميں ہے۔ اس طرح سوره 
ہ جو قيامت کے موضوع سے شروع ہورہا تھا، قيامت ہی کے موضوع پر ختم ہورہا ہے درميان ميں تو حيد و نبوت کی غاشي

طرف جو قيامت کی بنيادوں کو تشکيل ديتے ہيں، اشاره ہو ا ہے۔ اس سوره کی ابتدا ئی ٓايات کے ضمن ميں مجرموں کو 
نين کے روح پرور حساب کا اہم حصہ ٓايا ہےضمنی طور پر ملنے والی سنگين سزاؤں کا ايک حصہ اوراس کے بعد مو م

راستے کے انتخاب کااختيار ديا گيا ہے اور ساتھساتھ انہيں خبردار کيا گيا ہے کہ سب کی بازگشت خدا کی طرف ہے اور اس
کے کفر و گناه کے کو ان سے حساب لينا ہے ساتھ ہی يہ واضح ہوجاتا ہے کہ پيغمبر تبليِغ رسالت پر ما مور ہيناور لوگو ں 

! جس دن تمام مخلوقات کی باز گشت -ذمہ دار ہيں راِه حق کے تمام مبلغين کی ذمہ داری اسی قسم کی ہوتی ہے خدا وندا
  تيری طرف ہے اور سب کا حساب تجھے لينا ہے، ہم پر اپنا لطف و کرم کييجو۔ 

رہائی بخش باِر الہا! تيری جنت کی نعمتيں جن کا ايکپروردگارا! ہميں اپنی رحمِت کبريائی سے کام لے کر عذاِب اکبر سے 
  گو شہ تُو نے اس سوره ميں بيان کيا ہے، بہت ہی بيش بہا اور شو ق انگيز ہيں۔

  اگر ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اس کے مستحق نہيں ہيں تو تو ہميں ان کو اپنے فضل و کرم سے مرا حمت فر ما۔
  

  ٓامين يا رب العالمين
  

________________________________  

  ۔١٠٨، ص٣١۔ تفسير فخر رازی ، جلد ١
۔ايک حديث سے جو در المنثور ميں پيغمبر اسالم سے منقول ہے معلوم ہوتا ہے کہ پيغمبر کی ذمہ داری تھی کہ بُت بر ستوں سے 2

 جنگ کريں اور اس صورت کے عالوه باقی حاالت ميں ان کی ذمہ داری صرف يہ تھی کہ نصيحت کريں۔
 

 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سوره فجر▲ 
  يہ سوره مکہّ ميں نازل ہوا۔ اس ميں تيس ٓايات ہيں۔ 

  سوره فجر کے مشموالت▲ 
يہ سوره بہت سے دوسرے سوروں کی طرح، جو مّکے ميں نازل ہوئے، مختصر، متز لزل کر دينے والی، پُر جالل اور بہت
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زياده ڈرا نے والی ٓايات کا حامل ہے اس سوره کے پہلے حّصہ ميں ہميں بہت سی قسميں ملتی ہيں جواپنی نوعيت کے لحاظ 
الہی کی تہديد کے طور پر ہيں۔ اس سوره کے دوسرے حصہ مينگزشتہ سے نئی ہيں اور يہ قسميں ظالموں کے لئے عذاِب 

قوِم عاد وثمود و فر عون اوران سے خدا شديد انتقام لينے کی طرف اشاره ہے، تا کہ -سر کشی کرنے والی بعض اقوام ، مثال
کا فرين کی سر نوشت دوسری طاقتيں اپنے انجام پر غور کريں۔ اس سوره کے تيسرے حصہ ميں مسئلہ معاد اور مجر مين و

  اوراسی طرح مومنين کے اجر کو، جو صا حب نفس مطّمنہ ہيں ،موضوع بنا يا گيا ہے 

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت ▲
اس سوره کی تالوت کی فضيلت کے سلسلہ ميں ہميں ايک حديث پيغمبر اسالم کی ملتی ہے( من قراء ھا فی ليال عشر غفر هللا

ال يام کانت لہ نوراَ يوم القيامت ) جو شخص اسے دس را توں( اول ذی الحج کی دس راتوں) ميں لہ ومن قراء ھا سائر ا
پڑھے، خدا اس کے گناہوں کو بخش ديتا ہے اورجو شخص باقی ايام ميں پڑھے تو قيا مت کے دن اس کے لئے نور و 

  ١روشنی ہوگی
واجب او ر مستحب نماز ميں پڑھو کہ يہ حسين بن علی ايک حديث امام جعفر صادق عليہ السالم کی ہے کہ سوره فجر کو ہر

٢کا سوره ہے ۔ جو شخص اسے پڑھے گاوه قيامت ميں امام حسين عليہ السالم کے ساتھ بہشت ميں ان کے درجہ ميں ہو گا ۔ 
اضح اس سوره کا تعارف سورٔه امام حسين عليہ السالم کے عنوان سے ممکن ہے کہ اس وجہ سے ہو کہ نفس مطمئنہ کا و

مصداق ، جو اس سور ه کی ٓاخری ٓايات ميں واقع ہوا ہے ، حسين بن علی عليہ السالم ہيں ، جيسا کہ ايک حديث ميں امام 
جعفر صادق عليہ السالم سے انہی ٓايات کے ذيل ميں ٓاياہے ۔ يا پھر اس بناء پر کہ ليال عشر (دس راتوں سے مراد) تفسير 

جو حسين بن علی عليہ السالم سے خاص رابطہ رکھتی ہيں ۔ بہر حال يہ سب اجر و  محرم الحرام کی پہلی دس راتيں ہيں
  ثواب و فضيلت ان اشخاص کے لئے ہے جو اس کی تالوت کو اپنی اصالح اور تربيت کی تمہيد قرار ديں ۔

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  ۔ والشفع و الوتر ۔ ٣۔ و ليال عشر ۔ ٢۔ و الفجر ۔ ١
  ۔ ھل فی ٰذلک قََسٌم الذی ِحجر۔۵ر۔ ۔ و الليل اذا يس۴

  
  ترجمہ 

  رحمن و رحيم خدا کے نام سے 
  ۔ اور زوج و فرد کی ۔ ٣۔ اور دس راتوں کی ۔ ٢۔ صبح کی قسم ۔ ١
۔ اور رات کی جب وه ( دن کی روشنی کی طرف) حرکت کرتی ہے قسم ہے ( کہ تيرا پر ور دگار ظالموں کی گھات ميں ۴

  ہے )۔ 
  گيا ہے اس ميں صاحبان عقل کے لئے اہم قسم نہيں ہے ؟ ۔ کيا جو کچھ کہا۵

________________________________  

  ۔۴٨١ص ١٠۔ مجمع البيان ،جلد١
  ۔ ۴٨١ص ١٠۔ مجمع البيان ،جلد٢

  تمہاری صبح کی سفيدی کی قسم ▲

قسم ہے فجر اور رات کے  :”اس سوره کے ٓاغاز ميں پانچ بيدار کرنے والی قسمونکی طرف اشاره ہواہے ۔ پہلے فرماتا ہے 
  ۔“سياه پردے کے چاک ہونے کی 

  ۔ ( و ليال عشر )۔ “ اور قسم ہے دس راتوں کی ” ( و الفجر) ۔ 
اصل ميں وسيع شگاف کے معنی ہے ، چونکہ صبح کا نور شب کی تاريکی ميں شگاف ڈال ديتاہے ، لٰہذااسے فجر “ فجر ”

ہے ، کاذب اور صادق ۔ فجر کاذب طوالنی سفيدی ہے جو ٓاسمان ميں ظاہر  کہا گيا ہے ۔ ہميں معلوم ہے کہ فجر دو قسم کی
  ہوتی ہے اور اسے لومڑی کی دم سے تشبيہ ديتے ہيں ۔جس کا باريک نقطہ افق کی طرف ہے اور

  اس کا قاعدٔه ِ مخروط وسط ٓاسمان ميں ہے ۔ 
اور صاف قسم کی شفا فيت ہوتی ہے۔ وه آب  فجر صادق ابتداء ہی سے افق ميں و سعت پيدا کر تی ہے۔ اس ميں نور انيت
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زالل کی نہر کی مانند افق مشرق کو گھير ليتی ہے۔ اس کے بعد پور ے ٓاسمان ميں پھيل جاتی ہے۔ فجر صادق رات کے ختم 
ہونے اور دن کے ٓاغاز کا اعالن ہے۔ اس مو قع پر روزه داروں کو اکل وشرب سے ہاتھ کھينچ لينا چا ہئے۔ اس وقت صبح 

  ی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ک
بعض مفسرين نے اس ٓايت ميں فجر کے اس کے مطلق معنی يعنی صبح کی سفيدی مراد لی ہے ، جو يقينا عظمِت پروردگار 

کی ايک نشانی ہے ، يہ انسانوں اور تمام زمينی موجودات کےلئے نورکی حاکميت کے ٓاغاز اور ظلمت کے ختم ہونے کا 
يہ زنده موجودات کی جنبش و حرکت کا ٓاغاز نيند و سکوت کا اختام ہے ۔ ا س زندگی کی بناء پر خدا اس نقطٔہ عطفٰی ہے ۔ 

  کی قسم کھاتا ہے ۔ 
ليکن بعض مفسرين نے ا س سے نئے سال کا پہال دن يعنی پہلی محرم مراد لی ہے بعض نے اس کی تفسير عيد قربان کی 

اتے ہيں اور يہ دس راتوں سے متصل ہے،بعض نے اس کو ماه رمضان فجر کی ہے جس ميں حج کے اہم مراسم انجام پ
مبارک کی صبح قرار دياہے اور بعض نے روِز جمعہ کی فجر سمجھا ہے ۔ ليکن ٓايت کا وسيع مفہوم ہے جو ان سب مفاہيم 

  پر حاوی ہے ، اگر چہ اس کے بعض مصداق دوسرے بعض مصداقوں سے زياده واضح اور اہم بھی ہيں ۔ 
ے ٓايت کے معنی اس سے زياده وسيع سمجھے ہيں او رکہا ہے کہ فجر سے مراد ہر وه روشنی ہے جو تاريکی ميں بعض ن

چمکتی ہے ۔ اس بناء پر اسالم اور نور پاک ِ محمدی کا عصر جاہليت پر طلوع ہونا اس فجرکا ايک مصداق ہے اسی طرح 
ريکی ميں ڈوبے ہوئے ہونے کے وقت چمکنا ، اس کا ايک قيام محمدی کی صبح کی سفيدی کا عا لم کے ظلم و ستم کی تا

  ١دوسرا مصداق شمار ہوتا ہے جيسا کہ بعض روايات ميں ا سکی طرف اشاره ہواہے ۔
علٰی ٰہذا دشِت کربال ميں عاشورهِٔ حسينی کا قيام اور اس کا بنی اميہ کے مظالم کے تاريک پردوں کو چاک کرنا اور ان ديو 

  ہروں کو بے نقاب کرنا ، اس کا ايک اور مصداق ہے ۔ صفت لوگوں کے حقيقی چ
اسی طرح تمام سچے انقالب ، جو کفر و جہالت اور ظلم و ستم کے خالف گزشتہ اور موجوده تاريخ ميں برپاہوتے ہيں ، نہ 

وبہ کی صرف وه فجر کے مصداق ہيں بلکہ بيداری کا وه شعلہ جو گنہگاروں کے تاريک دل ميں ظاہر ہوتا ہے اور انہيں ت
دعوت ديتا ہے ، وه فجر ہے ، البتہ يہ ٓايت کے مفہوم کی ايک وسعت ہے جبکہ ظاہر ٓايت وہی فجر ہے ، يعنی سپيدٔه صبح کا 

  طلوع ہونا۔ 
دس راتيں ) تو مشہور وہی ذو الحجہ کی دس راتيں ہيں جو مسلماناِن عالم کے سياسی اور عبادتی “ ( ليال عشر ” باقی رہا 

نہايت متاثر کرنے والے اجتماعات کی گواه ہيں ۔ يہ معانی ايک حديث ميں جابر بن عبد هللا انصاری کے عظيم ترين اور 
  ٢واسطے سے پيغمبر اسالم سے منقول ہوئے ہيں ۔ 

بعض مفسرين نے ان دس راتوں کو ماه مبارک ِ رمضان کی ٓاخری دس راتيں قرار دياہے جن ميں شب قدر ہے ۔ بعض نے 
کا مصداق قرار ديا ہے ۔ ان تينوں تفسيروں کوجمع کرنا بھی مکمل طور پر “ ليال عشر” دس راتو ں کو محرم کی ابتدائی 

  ممکن ہے ۔ 
بعض ايسی روايات جو بطون قرٓان کی طرف اشاره کرتی ہيں ان کے مطابق فجر سے مراد حضرت مہدی کا وجود ذی جود 

و بعد والی ٓايت ميں ٓاياہے ، اس سے مراد حضرت علی و ہے اور يہاں عشر ان کے پہلے کے دس ائمہ ہيں اور شفيع ج
حضرت فاطمة الزھر ہيں بہر حال دس راتوں کا خواه اس کی تفسير کچھ بھی کيوں نہ ہو، ان کی حد سے زياده اہميت کی 

   3دليل ہے ۔ اس لئے کہ قسم ہميشہ اہم امور کی کھائی جاتی ہے ۔ 
  ان تمام معانی کی جمع بھی ممکن ہے ۔ 

و الشفع و الوتر)يہ کہ شفع و وتر ( “ ( جفت و طاق کی قسم :” کے بعد قسموں کو جاری رکھتے ہوئے مزيد فرماتا ہے اس 
زوج و فرد) سے اس ٓايت ميں کيا مراد ہے ، مفسرين نے بہت سے اقوال اور احتمال بيان کئے ہيں ۔ بعض نے بيس اقوال تک

  4پيش کئے ہيں ۔ 
   5اقوال تک نقل کئے ہيں ۔ / ٣۶يعنی  اور بعض نے اس سے بھی زياده

  ان ميں سے زياده اہم امور مندرجہ ذيل اقوال ہيں :
۔ مراد ،زوج و فرد اعداد ہيں ۔ اس تفسير کے مطابق خدا نے ان تمام اعداد کی قسم کھائی ہے جو زوج و فرد سے تشکيل ١

محور کے گردگھومتے ہيں اور انہوں نے سارے عالم  پاتے ہيں ۔ وه اعداد ايسے ہيں کہ تمام حسا بات اور تمام نظام ان کے
  معنی کو گھير رکھا ہے گويا فرماتا ہے :

قسم ہے نظم و ضبط اور حساب و کتاب کی ، اور حقيقت ميں عالم ِ ہستی ميں اہم ترين مفہوم يہی نظم وحساب اور عدد کا 
  مسئلہ ہے جو انسانی زندگی ميں اصل بنياد کو تشکيل ديتا ہے ۔ 



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

 
 

يع سے مراد مخلوقات ہيں کيونکہ ساری مخلوق جو ڑا جو ڑا ہيں اور ايک دوسرے کے قرين ہے جب کہ وتر سے ۔ شف٢
مراد خد اہے ، جس کی شبيہ و نظير و مانند و مثل نہيں ہے ۔ اس کے عالوه تمام ممکنات ماہيت و وجود سے مرکب ہيں ، 

ر متناہی شئے جو ماہيت کے بغير ہے، وه خدا کی اپنی ذات جسے فلسفہ ميں زوج ترکيبی سے تعبير کيا جاتا ہے ۔ صرف غي
  6ہے ، اس تفسير کی طرف معصومين عليہم السالم کی بعض روايات ميں اشاره ہوا ہے ۔ 

  ۔ زوج و فرد سے مراد اس جہان کی تمام مخلوق ہے جو ايک لحاظ سے زوج اور ايک لحاظ سے فرد ہے ۔ ٣
تعداد کے لحاظ سے بعض زوج اور بعض فرد ہيں ۔ يہ معنی بھی ايک روايت ميں ۔ مراد نمازيں ہيں جن ميں رکعات کی ۴

  7معصوم سے نقل ہوئے ہيں ۔
۔ شفع سے مراد روز ترويہ ہے ( ٓاٹھويں ذی الحج جس دن حاجی عرفات کی طرف کوچ کر نے کے لئے ٓاماده ہوتے ہيں ) ۵

رادعرفہ کا دن ہے ۔ يہ تفسير بھی معصومين عليہم السالم اور وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے ( دس ذی الحج ) اور ِوترسے م
  8کی روايات ميں ٓائی ہے ۔ 

ده بات يہ ہے کہ اگر الف الم ان دونوں الفاظ ميں عموم کے لئے ہوں تو يہ تمام معانی اس ميں جمع ہو جاتے ہيں ۔ اس لئے 
تر کا خصوصيت سے ذکر ہونا اس مفہوم ميں کہ ان تفسيروں ميں سے ايک تفسير کی کوئی نہ کوئی مصداق ہے ۔ شفع و وِ 

مخصوص ہونے کے معنی ميں نہيں ہے بلکہ ايک واضح مصداق سے مطابقت رکھنے کی قسم سے ہے ۔ ليکن الف الم ان 
دونوں ميں عہد کاہوتو پھر خاص قسم کے زوج و فرد کی طرف اشاره ہوگا اور يہاں گزشتہ قمسوں کی مناسبت سے سب 

  ناسب ہيں :سے زياده دو معنی م
ايک يہ کہ عيد کا دن اور عرفہ کا دن ہو جو ذی الحج کی ابتدائی دس راتوں سے مکمل طور پر مناسبت رکھتا ہے اور 

مناسک ِحج کا اہم ترين حصہ انہيں دونوں ميں انجام پاتاہے ۔ يايہ کہ مراد نمازيں ہوں جو فجر کی قسم کے ساتھ مناسبت 
  ه ِ خدا ميں راز و نياز کا وقت ہے ، خصوصاً جبکہ يہ دونوں تفاسيررکھتی ہيں، جو سحر کا اور بار گا

  ان روايا ت ميں بھی وارد ہوئيں ہيں جو معصومين سے مروی ہيں ۔ 
و الليل“ ( اور قسم ہے رات کی جبکہ وه صبح اور دن کی روشنی کی طرف جاتی ہے :” ٓاخر ميں ٓاخری قسم ميں فرماتا ہے 

  9اذا يسر) 
” ۔ “يسر” ور عمده تعبير ہے کہ چلنے کی نسبت رات کی طرف وہی ہے ، وه بھی رات کو چلنا اس لئے کہ کيسی پر کشش ا

کے ماده سے ( بروزن شما) بقول راغب مفردات ميں رات کے چلنے کے معنی ميں ہے ۔ گويا رات ايک زنده وجود “ سری
  نی کی طرف جاتی ہے ۔ہے اور حّس و حرکت رکھتی ہے جو تاريکی ميں قدم بڑھاتی ہے اور روش

  جی ہاں ! اس تاريکی کی قسم کھائی ہے جس کا رخ روشنی کی طرف ہے ، متحرک تاريکی نہ کہ ٹھہری ہوئی ۔ 
تاريکی اس وقت وحشت ناک ہوتی ہے جب وه رکی ہوئی ہو ليکن اس ميں اگر نور و روشنی کی طرف حرکت ہو تو اس کی 

  قدر و قيمت زياده ہوتی ہے ۔
يہ بھی کہاہے کہ ظلمت ِ شب کرٔه زمين پر حرکت کی حالت ميں ہے اور اصولی طور پر جو رات اہم مفيد بعض مفسرين نے

اور حيات بخش ہے وه وہی رات ہے جو حرکت کی حالت ميں ہو ، يعنی جو مستقل طور پر بتدريج خود کو دن سے تبديل 
اور ميخ کی طرح گڑ جائے تو وه ٓادھا حصہ  کرے ، اس لئے کہ اگر رات کّرٔه زمين کے نصف حصہ پر جاکر رک جائے

  بھی ختم ہوجائے اور دوسرا ٓادھا حصہ بھی جو ہميشہ سورج کی روشنی کے مقابل ہو:
  رات سے مراد يہاں کيا ہے ؟ کياسب راتيں مراد ہيں ، يا کوئی خاص رات ؟

ميں تمام راتيں شامل ہوں گی ، جو  اس ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے ۔ اگر اس کا الف الم عموم کے لئے ہو تو اس
خدا کی ٓايات ميں سے خود ايک ٓايت ہے اور ٓافرينش کے مظاہر ميں سے خود ايک مظہر ہيں ۔ اگر اس کا الف الم عہد ہو تو 

پھر معين رات کی طرف اشاره ہے اور گزشتہ قسموں کی مناسبت سے مراد عيد قربان کی رات ہے جس ميں حجاج کرام 
ر الحرام ) کی طرف اور اس وادیِٔ مقدس ميں رات گزارنے کے بعد طلوع ٓافتاب کے وقت سر زمين منٰی کی مزدلفہ ( مشع

  10طرف راونہ ہوجاتے ہيں ۔يہ تفسير معصومين عليہم السالم سے منقول روايات ميں بھی ٓائی ہے ۔ 
کہ کس طرح ہرگز گوشہ و کنار  جن لوگوں نے اس رات کا منظر قريب سے عرفات و مشعر ميں ديکھا ہے وه جانتے ہيں

سے الکھوں افراد کی حالت ميں ہوتے ہيں ۔ ايسا محسوس ہوتا ہے کہ رات اپنے وجود کے ساتھ حرکت کر رہی ہے يہ ٹھيک
ہے کہ حاجی چل رہے ہوتے ہيں ، ليکن يہ حرکت عمومی اس قدر وسعت رکھتی ہے گويا زمين و زمان سب حرکت ميں 

وس ہوتا ہے جب انسان عيد کی رات اس سر زمين مينہو اور و الليل اذا يسر کے معنی اپنی ہوں اور يہ سب اس وقت محس
ٓانکھوں ديکھے ۔ بہر حال رات کسی بھی معنی ميں ہو ، عام يا خاص ، عظمت الٰہی کی نشانی ہے اور عالم ہستی کے اہم 
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  موضوعات ميں سے ہے ۔ 
م موجودات کو ٓارام پہنچاتی ہے اور بارگاه خدا ميں راز و نياز کے لئے رات ہََواکی حرارت ميں اعتدال پيد اکرتی ہے ، تما

فضا ميں سکون پيد اکرتی ہے ۔ باقی رہی عيد قربان کی رات جس کا نام ( ليلة جمع ) ہے ، وه بھی اس مقدس وادی مشعر 
  الحرام ميں سال کی عجيب ترين رات ہے ۔ 

دس راتوں کی قسم ، زوج و فرد کی قسم اور رات کی قسم ) اس صورت بہرحال ان پانچ قسموں کا رشتہ ( فجر کی قسم ، 
  ميں بالکل واضح ہے جب ہم ان سب کو ايام ذی الحج اور حج کے عظيم مراسم سے متعلق سمجھيں ۔ 

اس صورت حال کے عالقہ پھر عالم تکوين اور عالم تشريع کے اہم حوادث کے مجموعہ کی طرف اشاره ہے جو خدا کی 
انياں ہيں اور عالم ہستی کے عجيب و غريب اور حيران کن مظاہر ہيں ، ان پر معنی اور بيدار کر نے والی عظمت کی نش

  قسموں کے بعد ارشاد ہوتاہے :
ھل فی ذالک قسم لذی حجر)۔ حجر يہاں عقل کے معنی “ ( کيا کچھ کہاگياہے اس ميں صاحبان خرد کے لئے اہم قسم ہے ” 

  ميں ہے اور اصل ميں
عنی مينہے ۔ مثالًکہاجاتا ہے کہ قاضی نے فالں شخص کو حجر ( بر وزن زجر) کيا يعنی اسے اس کے اموال ميں منع کے م

تصرف کرنے سے منع کر ديا ۔ يايہ کہ کمره کو حجره کہا جاتا ہے ، اس لئے کہ وه ايک محفوظ و ممنوع جگہ ہوتی ہے کہ 
  اس ميں دوسرے وارد نہيں ہوسکتے ۔ 

حجر (بر وزن فکر) کہا جاتاہے دوسروں سے محفوظ ہونے اور ممنوع ہونے کی وجہ سے اور عقل دامن اور ٓاغوش کو 
بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے لٰہذا اسے حجر سے تعبير کيا گيا ہے ، جيسا کہ خود لفظ عقل کے معنی بھی خود 

کہ اسے چلنے پھرنے سے روکيں ، عقال  منع کرنے کے ہيں ۔ اسی لئے وه رّسی جسے اونٹ کے گھٹنے ميں باندھتے ہيں
  کہالتی ہے ۔ 

اب سوال يہ ہے کہ منقسم بہ ( وه چيز جن کے لئے يہ قسميں کھائی گئی ہے) کيا ہے ؟ اس سلسلہ ميں دواحتمال ہيں ، پہال يہ 
ہ جواِب قسم کہ جملہ ( ان ربک البالمرصاد)تيرا پروردگار کمينگاه مينہے ، اس قسموں کا جواِب قسم ہے ۔ دوسرا يہ ک

محذوف ہے اور ٓانے والی ٓايات ميں جو سر کشوں کی سزا اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کی بات کرتی ہے اور وه اس 
پر گواه ہيں ۔ يہ معنی کے لحاظ سے اس طرح ہے ۔ قسم ہے ان چيزوں کی جو کہی ہيں کہ ہم کافروں اور سر کشونپر عذاب 

  11نازل کريں گے 
  
  ۔التی لم يخلق مثلھا فی البالد۔ ٨۔ ارم ذات العماد۔ ٧فعل ربک بعاٍد۔ ۔ الم تر کيف ۶
  ۔ الذی طغوا فی البالد۔١١۔ و فرعون ذی االوتاد۔ ١٠۔ و ثمود الذی جابوا الصخَر بالواد۔ ٩
  ۔ فصّب عليھم ربک سوط عذاٍب۔ ١٣۔ فاکثروا فيھا الفساد۔ ١٢
  ۔ ان ربک لبامرصاد۔١۴
  

  ترجمہ 
  ۔ اور اس باعظمت شہر ارم کے ساتھ ٧يکھا کہ تيرے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کيا کيا؟ ۔ کيا تو نے نہيں د۶
 ۔ اور قوم ثمود جو دّروں ميں سے بڑ ے بڑے پتھر کاٹتی تھی ۔ ٩۔ وہی شہر جس کی نظير شہروں ميں پيدا نہيں کی گئی ۔ ٨
  قوميں جنہوں نے شہروں ميں سر کشی کی ۔ ۔ وہی ١١۔ اور فرعون جو صاحب قوت اور سخت سزا دينے واال تھا ۔ ١٠
  ۔ لٰہذا خدا نے ان کو عذاب کا تازيانہ لگا يا ۔ ١٣۔ اور ان ميں بہت زياده فساد انہوں نے کيا۔ ١٢
  ۔ يقينا تير اپر وردگار کمين گاه ميں ہے ۔١۴

________________________________  

  ۔)١، حديث (۴۵٧، ص ۴ميں نقل ہوئے ہيں ۔ تفسير بر ہان ، جلد  ۔ يہ معنی امام جعفر صادق عليہ السالم سے ايک حديث١
  ٧۴، ص  ١٢۔ تفسير ابو الفتوح رازی، جلد، ٢
يہاں نکره کی شکل ميں بيان ہوئی ہيں ليکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ نکره يہاں بيان عظمت کے لئے “ ليال عشر” ۔ اگر چہ 3

  ور يہ انہے ، لٰہذا يہ عہد کا مفہوم پيدا کرتی ہيں ا
  مخصوص راتوں کی طرف اشاره ہے جو اوپر بيان ہوئی ہيں ۔

  ۔١۶۴، ص ٣١۔ تفسير فخر رازی ، جلد 4
پر نقل کيا ہے اور روح المعانی نے تحرير و التجير سے  ۴٠۶، ص  ٢٠۔ عال مہ طباطبائی نے الميزان ميں بعض مفسرين سے جلد 5
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  پر نقل کيا ہے ۔ ١٢٠ص  ٣٠جلد 
  ۔۴٨۵، ص ١٠نے اسے پيغمبر سے نقل کياہے ۔ مجمع البيان ، جلد ۔ ابو سعدی خدری 6
  ۔۴٨۵، ص ١٠۔ مجمع البيان ، جلد 7
  ۔۴٨۵، ص ١٠۔ مجمع البيان ، جلد 8
۔ يسر اصل ميں يسری ہے جو ماده سری کا فعل مضارع ہے اس کے بعد اس کی يا ء تخفيف اور گزشتہ ٓايات سے ہم ٓاہنگی کی بناء پر9

  حذف ہو گئی ہے۔
  ۔۵٧١، ص ۵۔ نور الثقلين ، جلد 10
  ۔ تقدير ميں اس طرح ہے کہ لنعذبن الکفار و الطاغين۔ اس طرح قسم اور منقسم بہ واضح ہوجاتے ہيں ۔ 11

  تيرا پرور دگار ظالموں کی گھات ميں ہے▲ 

ں کی ضمانت لئے گزشتہ ٓايات کے بعد جو سر کشوں کی سزا اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے ميں بامعنی قسمو
ہوئے تھيں ، ان ٓايات ميں گزشتہ اقوام ميں سے چند طاقتور قوموں کے متعلق ، جن ميں سے ہرايک عظيم قوت کی مالک 

تھی ، ليکن ساتھ ہی مغرور بھی متکبر و سر کش بھی تھی ، ان کی طرف اشاره کرتا ہے اور ان کی درد ناک سر نوشت کو 
ور دوسری اقوام جو ان کے مقابلہ ميں بہت کمزور ہيں ، اپنا اندازه لگاليں اور خواب واضح کرتا ہے تاکہ مشرکين مکہ ا

۔( “کياتونے ديکھانہيں کہ تيرے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کيا کيا ہے :” غفلت سے بيدار ہو جائيں ۔ پہلے فرماتا ہے 
  الم تر کيف فعل ربک بعاد) ۔

ی ہے چونکہ ان اقوام کی داستانيں اس قدر مشہور ومعروف تھيں کہ گويا بعد کے رويت (ديکھنا )سے يہاں مراد علم و ٓاگاہ
  زمانے کے لوگ بھی انہيں اپنی ٓانکھوں سے

ديکھتے تھے ،لٰہذا رويت کی تعبير صرف ہوئی ہے ۔ البتہ اس ٓايت ميں مخاطب پيغمبر تھے ليکن مقصود سب کوتنبيہ کرنا 
  اور خبردار کرنا ہے ۔ 

يم پيغمبر حضرت ہود کی قوم ہے ۔ بعض مٔوخين کا نظريہ ہے کہ عاد کا اطالق دو قبيلوں پر ہوتا ہے خدا کے عظ“ عاد”
۔ وه غالبا ً تاريخ سے پہلے موجود )۵٠ايک وه جو بہت پہلے تھا اور قرٓان نے اسے عاد االولٰی سے تعبير کيا ہے ۔ ( نجم ۔ 

 ً والدت مسيح سے سات سو سال پہلے تھا اور عاد کے نام سے مشہور  تھا ۔دوسراقبيلہ جو تاريخ بشر کے دور ميں اور تقريبا
تھا ۔ يہ احقاف يايمن ميں رہا ئش پذير تھا۔ اس قبيلہ کے افراد بلند قامت اور قوی الجثہ تھے اور عاد کے نام سے نمايانجنگجو 

ز و شاداب تھيں ۔ ان کے باغات پرشما رہوتے تھے ۔ اس کے عالوه وه متمدن بھی تھے ۔ ان کے شہر ٓاباد اور زمينيں سر سب
بہار تھے اور انہوں نے بڑے بڑے محل بھی تعمير کئے تھے بعض مٔوخين کا خيال ہے کہ عاد اس قبيلہ جد اعلٰی کا نام تھا 

  اور وه قبيلہ کو اپنے جدکے نام سے موسوم کرکے پکار تے تھے ۔ ا سکے بعد مزيد فرماتاہے :
ارم ذات العماد)، اس بات ميں کہ ارم کسی شخص کا نام ہے يا قيبلے کا يا جگہ يا کسی“ ( وہی پر شکوه اور عظيم شہررام ” 

شہر کا ، مٔوخين کے درميان اختالف ہے ۔ زمخشری کشاف ميں نقل کرتا ہے کہ عاد بيٹا ہے عوص کا ، وه بيٹاہے ارم کا ، 
ب ہوتے تھے ، لٰہذا عاد کو ارم بھی کہتے ہيں ،۔ وه بيٹا ہے سا، ابن نوح کا اور چونکہ قبيلے کے اجداد سے قبيلے منسو

موخين کا نظر يہ ہے کہ ارم وہی عاد اولٰی ہے اور عاد دوسرا قبيلہ ہے ، جبکہ کچھ اور حضرات کا نظريہ ہے کہ ارم انکے
  ١شہر اور سر زمين کانام ہے ۔ 

  کا نام ہے ۔ليکن بعد والی ٓايت سے مناسب يہ معلوم ہوتا ہے کہ ارم ان کے بے نظير شہر 
عماد کے معنی ستون اور ا س کی جمع عمد ہے ( بر وزن شتر) پہلی تفسير کی بناپر قوم عاد کے طاقتور جسموں اور ستون 

جسے پيکروں کی طرف اشاره ہے اور دوسری تفسير کے مطابق با عظمت عمارتوں ، بلند و باال محالت ، اور ان عظيم 
ں ميں تعمير کئے کئے تھے اور ان دونوں صورتوں ميں قوم عاد کی طاقت و ستونوں کی طرف اشاره ہے جو عظيم محلو

   ٢قوت کا اشاره ہے ۔ 
وہی شہر و ديار جن کی مانند و مثل دنيا کے شہروں ميں پيدا نہيں ہوئی تھی ( التی لم:” اس کے بعد والی ٓايت ميں فرماتا ہے 

د وہی شہر ہے ، نہ کہ قبيلہ طائفہ شايد يہی وجہ ہے کہ بعض مفسرين يخلق مثلھا فی البالد)يہ تعبير بتائی ہے کہ ارم سے مرا
  ٣نے اسی تفسير کو قبول کياہے اور ہم نے بھی اسی کو تر جيح دی ہے ۔ 

بعض مفسرين نے جزيرة العرب کے بيابانوں اور عدن کے صحرأوں ميں شہر ارم کے بر ٓامد ہونے کی ايک دلچسپ داستان 
شہر کی بلند و باال عمارات اور سامانِ  زينت وغيره کی بات کرتے ہيں ۔ ليکن مذکوره داستان  بيان کی ہے جس ميں وه اس

واقعيت کی نسبت خواب يا افسانے سے زياده تعلق رکھتی ہے ، ليکن اس ميں کوئی شک و شبہ نہيں کہ قوم عاد طاقتور قبائل 
اره کرتا ہے ، ان جيسے شہر پھر ٓاباد نہيں ہوسکے ۔ بہت پر مشتمل تھی، ان کے شہر ترقی يافتہ تھے اور جيسا کہ قرٓان اش
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سی داستانيں شداد کی ، جو عاد کا بيٹا ، زبان زِدعام ہيں اور تاريخ ميں مرقوم ہيں ، يہاں تک کہ شداد کی بہشت اور اس کے 
ض افسانے ہيں ۔ يہ باغات ضرب المثل کی شکل اختيار کر گئے ہيں ۔ ليکن ان داستانوں کی حقيقت کچھ نہيں ہے ، يہ مح

  ايسے افسانے ہيں کہ ان کی حقيقت پر بعد ميں حاشيہ ٓارائی کر لی گئی ۔ 
اس کے بعد گزشتہ اقوام کے دوسرے سر کش گروه کا حوالہ دے کر فرماتا ہے: کيا تو نے نہيں ديکھا کہ تيرے پر وردگار 

ی اور ان سے گھر اور قصر بناتی تھی ۔ ( وثمود نے قوم ثمود کے ساتھ کيا کيا ، جو وادی ميں بڑے بڑے پتھروں کوکاٹت
الذين جابو ا الصخر بالواد) ثمود کی قوم قديم ترين اقوام ميں سے ہے ۔ ان کے پيغمبر حضرت صالح تھے اور وه وادی القرٰی 

الحال تھی اور  نامی سر زمين ميں رہتے تھے ، جو مدينہ اور شام کے درميان تھی ، ان کا تمدن ترقی يافتہ تھا ، زندگی مرفہ
  ان کی عمارتيں عظيم تھيں ۔ 

  ۴بعض مٔورخين کہتے ہيں ثمود اس قبيلے کے باپ کانام تھا ، اسی نا م سے وه قبيلہ موسوم ہوا ۔ 
جابوا اصل ميں جو بہ ( بر وزن توبہ ) سے ليا گيا ہے جو پست زمين کے معنی ميں ہے ۔ اس کے بعد ہر قطعہ زمين کی 

  يں ٓاياہے ۔ قطع و بريد کے معنی م
کسی بات کے جواب کو اس لئے جواب کہتے ہيں گويا وه ہوا کو قطع کرتا ہے اور کہنے والے کے منہ سے نکل کر سننے 

  والے کے کان تک پہنچتا ہے ( يا اس لحاظ سے کہ سوال کو کاٹ کرديتا ہے )۔ 
 ٨٢ھر بناناہے ، جيسا کہ سوره فجر کی ٓايت بہر حال يہاں مراد پہاڑوں کے ٹکڑوں کا کاٹنا اور اطمينان کے ساتھ ان سے گ

ميں اسی قوم ثمود کے بارے ميں ہم پڑھتے ہيں ( و کانوا ينحتون من الجبال بيوتاً ٓامنين )۔وه دو پہاڑوں کے اندر پرسکون 
ہے جو  ميں ٓائی ہے وہاں بيوتاً فارھين کی تعبير صرف ہوئی ١۴٩گھر بناتے تھے ۔ ان معنی کی نظير سوره شعرا کی ٓايت 

اس بات کی دليل ہے کہ وه ان گھروں ميں عيش و عشرت سے زندگی بسر کرتے اور ہوس رانی سے کام ليتے تھے۔ بعض 
نے کہا ہے کہ قوِم ثمود وه پہلی قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں سے پتھر کاٹ کر پہاڑوں کے اندر مضبوط و محکم گھر بنانے 

  کا اقدام کيا۔ 
، در يا سيالبوں کی گزرگاه کے معنی ميں ہے اور کبھی دّره کے معنی ميں بھی ٓاياہے ، اس جو اصل ميں وادی تھا “ واد”

لئے کہ سيالب ان سے جو پہاڑوں کے قريب ہوتے ہيں ، گزر تے ہيں ، يہاں سے دوسرے معنی مناسب ہيں يعنی درے اور 
کے متعلق بيانات ديتی ہيں اور اس کا اوپر بھی  پہاڑ کے دامن ، اس لئے کہ قرٓان کی وه ٓايات بھی يہی بتاتی ہيں جو اس قوم

اشاره ہوا ہے کہ قوم ثمود اپنے گھر پہاڑوں کے دامن ميں بناتی تھی ۔ اس طرح وه پتھر کاٹتے اور ان کے اندر پر امن گھر 
  5بناتے ۔ 

ود ميں پہنچے ۔ آپ ايک حديث ميں ٓاياہے کہ پيغمبر تبوک کے موقع پر راستہ چلتے ہوئے دبستان کے شمال ميں داؤی ثم
  6گھوڑے پر سوار تھے ۔ فرمايا جلدی کرو اس وقت تم ملعون و معذب سر زمين پر ہو۔ 

اس ميں شک نہيں کہ قوم ثمود ترقی يافتہ تھا کہ ان کے شہر ٓاباد تھے ۔ ليکن پھر ہميں ايسے اعداد و شمار سے واسطہ پڑتا 
سرين کی ايک جماعت نے لکھا ہے کہ انہوں نے ايک ہزار سات سو شہر ہے جو مبالغہ ٓاميز نظر ٓاتے ہيں ۔ مثالً يہ کہ مف

  بنائے تھے ، جو سب کے سب پتھروں سے تعبير ہوئے تھے ۔ 
  اس کے بعد تيسری قوم کو پيش کرتے ہوئے فرماتاہے :

ھا کہ خدانےو فرعون ذی االوتاد) جو اس طرف اشاره ہے کہ کيا تو نے نہيں ديک“ ( اور اسی طرح فرعون صاحِب ثروت ” 
  طاقتور ظالم او ربيداد گر قوِم فرعون کے ساتھ کيا کيا۔ 

جمع ہے وتد کی ( بر وزن صمد ) جس کے معنی ميخ کے ہيں ۔ فرعون کو ذی االوتاد کيوں کہتے ہيں ؟ اس کی “ اوتاد”
  مختلف تفسيريں ہيں ۔ 

گزار تے تھے اور جو خيمے ان کے لئےپہلی يہ کہ اس کے بہت سے لشکر تھے جن ميں سے بہت سے خيموں ميں زندگی 
  گاڑے جاتے تھے ان ميں ميخيں استعمال ہوتی تھيں ۔ 

دوسری يہ کہ فرعون جس شخص پر غضبناک ہوتا، زياده تر اس کو يہ سزا ديتا کہ اس کے چاروں ہاتھ پأوں ميخو ں سے 
مرجاتا ۔ يہ تفسير ايک حديث ميں امام جعفر صادق باندھ ديتا ، يا اس کے ہاتھ اور پأوں ميں ميخيں گاڑ ديتا يہاں تک کہ وه 

  7عليہ السالم سے منقول ہے ۔ 
تاريخ ميں ٓاياہے کہ جس وقت فرعون کی بيوی حضرت ٓاسيہ حضرت موسٰی پر ايمان لے ٓائيں تو انہيں بھی يہی سزا دی گئی 

  ہے ۔ اور شہيد کياگيا ۔ ذی االوتاد اصولی طور پر قوت اور استقرار حکومت کا کنايہ 
تينوں تفسيريں ٓاپس ميں منافات بھی نہيں رکھتی ۔ ہوسکتا ہے کہ ٓايت کے معنی جمع ہوں ۔ اس کے بعد مجموعی طور پر ان 
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  تينوں اقوام کی طرف اشاره کرتے ہوئے ارشاد ہوتاہے :
کيا اور خرابی کی ( الذين طغوا فی البالد) اور ان ميں بہت سا فساد بر پا “ ( وہی جنہوں نے شہروں ميں سر کشی کی ” 

فاکثروا فيھا الفساد ) فساد جو ہر قسم کی ظلم و ستم ، تجاوز عن الحدود ، عياشی اور ہوس رانی پر مشتمل تھا ۔ واقعی ان کی 
  سر کشی ايک اثر رکھتی ہے اور ہر سر کشی کرنے والی قوم ٓاخر کار ہر قسم کے فساد ميں مبتال ہوجاتی ہے ۔ 

رپر معنی جملے کے ساتھ ان تمام سر کش قوموں کی دردناک سزا کی طرف اشاره کرتے  اس کے بعد ايک مختصر او
  فصب عليھم ربک سوط عذاب)۔ “ ( لٰہذا خدا نے ان کو عذاب کا تازيانہ لگايا :” ہوئے اضافہ فرماتا ہے 

ے ہيں ۔ اس کے معنی تازيانے کے ہيں ۔ اس کے معنی اصل ميں ايک شی کو دوسری چيز سے مخلوط کرنے ک“ سوط” 
کے بعد اس کا تازيانہ پر بھی اطالق ہواہے جو چمڑے وغيره سے بناہو۔ بعض مفسرين کے نزديک عذاب کا کنايہ ہے ، ايسا 

  عذاب جو انسان کے گوشت و خون سے مخلوط ہو جائے اور اس کو سخت پريشان و بے حال کردے ۔
ے بارے ميں ملتا ہے ( و الذی بعثہ بالحق لتبلبلن بلبلة و امير المومنين حضرت علی عليہ السالم کے کالم ميں امتحان ک

لتغربلن غربلة و لتساطن سوط القدر )۔ قسم ہے اس کی جس نے پيغمبر کوحق کے ساتھ مبعوث کيا تم شدت و سختی کے ساتھ 
س کے جوش کھانے مورِد امتحان و ٓازمائش قرار پأو گے ، چھلنی کی مانند ہو جأوگے ، ديگ ميں جو چيز ہو اس کی طرح ا

  8۔ “اور ابال ٓانے کے وقت مل جل جأو گے اور اوپر نيچے ہو جأو گے 
يہ مختصر سی تعبير شديد اور مختلف قسم کے عذابوں کی طرف اشاره ہے جو اس قوم پر نازل ہوئے ۔ قوم عاد تو قرٓان 

 ۶ماعاد فاھلکوا بريح صرصر عاتية) ( حاقہ ۔ مجيد کے بقول تيز ٹھنڈی اور جالنے والی ہوا اور ٓاندھی سے ہالک ہوئی ( و ا
  باقی رہی قوم ثمود تو وه عظيم ٓاسمانی چيخ کے ذريعہ نابود ہوئی ۔) 

اور قوم فرعون دريائے نيل کی موجوں ميں غرق اور دفن ہو گئی ( فاغرقنا ھم ) ۵( فاما ثمود فاھلکوا بالطاغية) ( حاقہ۔ 
  )۵۵اجمعين ) ( زخرف: 
ت ميں ان تمام لوگو ں کو ہشيار اور خبر دار کرنے کے لئے ، جو اس راستہ پر چلتے ہيں جس پر وه سر ٓاخری زير بحث ٓاي

  کش لوگ چلتے تھے، فرماتا ہے :
رصد کے ماده سے کسی چيز کی نگہبانی کرنے “ مرصاد”ان ربک لبالمرصاد)۔“ ( يقينا تيرا پروردگار کمين گاه ميں ہے ” 

ے ۔ فارسی ميں اسے کمين گاه کہتے ہيں۔ يہ لفظ عا طور پر ايسی جگہ استعمال ہوتاہے کے لئے ٓامادگی کے معنی ميں ہ
جہاں کچھ افراد مجبور ہوں کہ کسی گزرگاه سے گزريں اور کوئی شخص اس گزرگاه مينضرب لگانے کے لئے ٓاماده و تيار 

  ہو۔ 
ٰہی سے بچ کر جاسکتا ہے ۔ سب کچھ اس اس ساری گفتگو ميناس طرف اشاره ہے کہ گمان نہ کرو کہ کوئی شخص عذاِب ال

  کے قبضٔہ قدرت مينہے اور جس وقت وه اراده کرے ان کو سزا دے سکتا ہے اور ان پر عذاب نازل کرسکتا ہے ۔ 
يہ بات واضح ہے کہ خدا کا کوئی مکان نہيں ہے اور وه کسی گزرگاه ميں بھی نہيں بيٹھتا ۔ يہ تعبير اس بات کا کنايہ ہے کہ 

اپنی قدرت کے ذريعہ تمام سر کشوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے ۔ ايک حديث مينحضرت علی عليہ الساللم سے پروردگار 
تيرا پر وردگار قدرت و توانائی رکھتا ہے کہ گنہگاروں ” منقول ہے :( ان ربک قادر علٰی ان يجزی ا ھل المعاصی جزائھم ) 

  9۔ “کو کيفر ِ کردار تک پہنچائے
ر صادق عليہ السالم سے منقول ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:( المرصاد قنطرة علی الصراط اليجوز ھا عبد ايک حديث ميں امام جعف

مرصاد ايک پل ہے اس راستہ پر جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے ۔ جس شخص کی گردن پر کسی مظلوم ” بمظلمة عبد ) 
   10۔ “کا حق ہوگا وه اس پر سے نہيں گزر سکے گا

مصداق کے بيان کی قسم ميں سے ہے اس لئے کہ خدا کی کمين گاه قيامت اور مشہور پل صراط يہ حقيت ميں ايک واضح 
تک محدود نہيں ہے ۔ خدا تو اس دنيا ميں بھی ہر ظالم کی گھات ميں ہے اور گزشتہ تينوں اقوام پر نازل ہونے واال عذاب اس 

  کا واضح مصدا ق ہے ۔ 
شاره ہے کہ سنت الٰہی تيری امت کی سر کش ، ظالم اور ستمگر قوموں کے تيرا پرورگار ) کی تعبير اس طرف ا“ ( ربک” 

بارے ميں بھی جاری ہوگی ۔ پيغمبر اور مومنين کے دلوں کی تسکين بھی ہے کہ وه سمجھ ليں کہ يہ ہٹ دھرم اور کينہ پرور
کی تنبيہ بھی ہے جو دشمن خدا کی قدرت کے چنگل سے کبھی فرار نہيں کرسکيں گے اور يہ ان لوگوں کے لئے خطره 

پيغمبر اکرم اور مومنين پر ہر قسم کا ظلم و ستم روارکھتے تھے ۔ انہيں جان لينا چاہيئے کہ وه لوگ جو ان سے زياده صاحب
طاقت تھے ، ايک تيز ٓاندھی ، ايک طوفان ، ايک شعلہ اور صيحہ ٓاسمانی کے مقابلہ ميں تاب مقاومت نہ السکے تو يہ کس 

  ہ اپنے ان غلط اعمال کے باوجود عذاِب الٰہی سے نجات پاسکيں گے ۔ طرح سوچتے ہيں ک
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جبرائيل امين نے مجھ کو خبر دی ہے کہ جس وقت خدا وند ” ايک حديث ميں پيغمبر اسالم سے منقول ہے ٓاپ فرماتے ہيں :
پل صراط کو ، جو بال سے  و يکتا اولين و ٓاخرين کی مخلوق کو ميداِن حشر ميں جمع کرے گا تو جہنم کو لے ٓائے گا اور

زياده باريک اور تلوار سے زياده تيز ہے ، اس پر رکھ دے ۔ اس صراط پر تين پل ہوں گے ۔ پہلے پل پر امانت و رست 
گاری اور رحمت و محبت ہے ۔ دوسرے پل پر نماز اور تيسرے پل پر پروردگارعالم کا عدل ہوگا ۔ لوگوں کو حکم ديا جائے 

گزريں ۔ جنہوں نے امانت اور رحم ميں کوتاہی کی ہوگی وه پہلے پل پر ہی ره جائيں گے ۔ اس سے  گاکہ وه اس پل پر سے
گزر گئے تو نماز ميں کوتاہی کی ہوگی تو دوسرے پل پر ہی ره جائيں گے اور اگر اس سے بھی گزر گئے تو اپنے راستے 

  11عنی ہيں ۔ کے ٓاخر ميں عدل الٰہی پائيں گے اور ( ان ربک لبالمرصاد )کے يہی م
  

حضرت علی عليہ السالم کے ارشاد ات و کلمات ميں ہم پڑھتے ہيں ( ولئن امھل هللا الظالم فلن يفوث اخذه وھو لہ بالمرصاد 
  مجاز طريقہ و بموضع الشجی من مساغ ريقہ)

ر اس طرح ان کے اگر خدا ظالم کو مہلت دے دے تو اس کی سزا ہر گز ختم نہيں ہوگی ۔ وه ستمگاروں کی گھات ميں ہے او
حلق کو اپنے دسِت قدرت مينلئے ہوئے ہے کہ جس وقت چاہے گا اس طرح دبائے گا کہ اس کا لعاب دہن تک گلے سے 

  12نيچے نہيں جاسکے گا ۔
  
  ۔ فاّما االنسان اذا ماابتٰلہ ربہ فاکرمہ و نعَّمہ فيقول ربٓی اکرمن۔ ١۵
  بٓی اھانن۔ ۔ و اما اذا ما ابتٰلہ فقدر عليہ رزقہ فيقول ُ ر١۶
ّضون علٰی طعام المسکين۔١٨۔ کالَّ بل تکرموَن اليتيَم ۔ ١٧   ۔ و ال تٰحٓ
  ۔ و تحبِّو ن المال حبّاً جّماً۔ ٢٠۔ و تاکلون التّراث اکال ً لّما۔ ١٩
  

  ترجمہ 
تو ( مغرور۔ ليکن انسان کو خدا جس وقت ٓاز مائش کے لئے عزت ديتا ہے ( اس کا اکرام کرتا ہے ) اور نعمت بخشتا ہے ١۵

  ہو جاتاہے ) اور کہتا ہے کہ ميرے پر وردگار نے ميرا اکرام کيا ہے ۔ 
۔ ليکن جب امتحان کے لئے اس پر روزی تنگ کرديتا ہے تو مايوس ہوجاتا ہے اور کہتا ہے ميرے پروردگار نے مجھے ١۶

  ذليل و خوار کيا ہے ۔ 
  کا احترام نہيں کرتے ۔  ۔ايسا نہيں ہے جيسا تم نے خيال کيا ہے بلکہ تم يتيموں١٧
  ۔ اور ايک دوسرے کو مساکين و فقراء کو کھانا کھالنے کا شوق نہيں دالتے ۔ ١٨
  ۔ اور مال و دولت کو بہت دوست رکھتے ہو۔٢٠۔ اور ميراث کو جائز و ناجائز طريقہ سے جمع کر کے کھاتے ہو۔ ١٩

________________________________  

۔ اس مضمون کو قرطبی نے بھی اپنی تفسير ميں نقل کيا ہے ۔ اسی طرح دوسری تفسيروں ميں بھی ٧۴٧،ص ۴۔تفسير کشاف ، جلد ١
  ہے ۔
  ۔ پہلی تفسير کی بناء پر ذات کا مٔونث ہونا طائفہ و قبيلہ کی بناء پر ہے جو مٔونث لفظی ہے ۔٢
  ۔ ارم غير منصرف ہے اسی لئے حالِت جر ميں منصوب ہوتاہے ۔٣
لحاظ سے ثمد ( بر وزن نمد) اس تھوڑے سے پانی کے معنی ميں جس کا کوئی ماده نہ ہو اور ثمود ا س شخص ۔ ثمود اہل لغت کے ۴

کو کہتے ہيں جس سے زياده مال کا مطالبہ کريں ، اتنی مقدار جس سے اس کے مال ميں نقص پيد اہوجائے ، بعض اس لفظ کو عجمی 
  کہتے ہيں ۔ مفردات راغب۔

  ں باء بظاہر ظرفيت کے معنی رکھتا ہے ۔۔ جابو ا الصخر بالواد مي5
  ۔۴٢۵ص  ٢۔ روح البيان ، جلکد 6
  ۶حديث  ۵٧١، ص ۵۔ علل الشرائع نور الثقلين کی نقل کے مطابق جلد 7
  .16، خطبه »نھج البالغه«-8
  ۔۴٨٧۔۔مجمع البيان ،جلد 9

  ۔۴٨٧۔مجمع البيان ،جلد 10
  ۔۵٧٣، ص ۵۔ روضہ کافی مطابق نقل نور الثقلين، جلد 11
  ۔ ٩٧۔ نہج البالغہ خطبہ 12
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  نہ اس کی نعمت کے ملنے پر غرور کرو او رنہ سلب نعمت پر مايوس ہو ▲

گزشتہ ٓايات کے بعد جو سر کشی کرنے والوں کو خبر دار کر رہی تھيں اور انہيں خدا کے عذاب سے ڈرارہی تھيں ، زير 
الٰہی کا معيار ہے اور انسانی زندگی کا اہم مسئلہ شمار  بحث ٓايات ميں مسئلہ امتحان کو پيش کرتا ہے جو ثواب اور عقاب

  ہوتا ہے۔ پہلے فرماتا ہے : 
ليکن انسان ، جس وقت اس کا پر وردگار اور اس کی ٓازمائش کے لئے اس کا اکرام کرے اور نعمت بخشے ، تومغرور 

ذا ما ابتاله ربہ فاکرمہ و نعمہ فيقول ہوجاتا ہے اور کہتا ہے کہ ميرے پر وردگار نے مجھے عزت دی ہے ( فاما االنسان ا
ربی اکرمن) وه نہيں جانتا کہ خدا ئی ٓاز مائش کبھی نعمت کے ذريعہ اور کبھی انواع و اقسام کی مصيبتوں کے ذريعہ ہوتی 
ن ہے ۔ نہ نعمت کا حصول سبِب غرور بننا چاہئيے اور نہ مصائب مايوسی او رنااميدی کا سبب بنيں ۔ ليکن يہ کم ظرف انسا

دونوں حالتوں ميں مقصد ٓازمائش کو بھول جاتا ہے ، نعمت کے ملنے کے وقت اس طرح خيال کرتا ہے کہ وه مقرب بارگاه 
  خدا ہو گيا او ريہ نعمت اس قرب کی دليل ہے ۔ 

ہ انسان خود قابل توجہ بات يہ ہے کہ ابتداء ميں کہتا ہے کہ خدا اسے مورد اکرام قرار ديتا ہے ۔ ليکن ٓايت کے ذيل ميں ہے ک
کو مورد اکرام خدا ديکھتا ہے ۔ اس کی مذمت ہورہی ہے ۔ يہ اس بناء پر ہے کہ پہال اکرام انعام ہی کے معنی ميں ہے اور 

دوسرا اکرام بار گاه خدا کے قرب کے معنی مينہے ، ليکن جس وقت امتحان لينے کے لئے اس کی روزی تنگ کرديتا ہے تو
  :  مايوس ہوجاتا ہے اور کہتا ہے

و اما اذا ماابتاله فقدر عليہ رزقہ فيقول اھانن)نااميدی اسے ہر “ ( ميرے پروردگار نے مجھے ذيل و خوار کر ديا ہے ” 
طرف سے گھير ليتی ہے اور وه اپنے پروردگار سے رنجيده و ناخوش ہوجاتا ہے ۔ وه اس سے غافل ہے کہ يہ سب چيزيں 

ں ۔ وه امتحان جو انسان کی پر ورش اور ارتقاء کی رمز ہے او ر اس کے تو اس کی ٓازمائش اور امتحان کے ذرائع ہي
  استحقاِق ثواب کا سبب اور مخالفت کی صورت ميں استحقاِق عذاب کاباعث ہے ۔ 

يہ دونوں ٓايتيں خبر دار کرتی ہيں کہ نہ تو نعمت کا ورودتقرب خدا کی دليل ہے اور نہ اس کا سلب ہوجانا حق سے دوری کی
ہ تو امتحان کی مختلف صورتيں ہيں کہ خدا اپنی حکمت کے مطابق ہر گروه کی کسی چيز سے ٓاز مائش کرتاہے۔ يہ دليل ۔ ي

  کم ظرف انسان ہيں کہ جو کبھی مغرور ہو جاتے ہيں اور کبھی مايوس ہو جاتے ہيں ۔
  ميں بھی ٓاياہے : ۵١سوره ٰحم سجده کی ٓايت 

  جانبہ و اذا مسہ الشر فذودعا ء عريض)۔ ( و اذا انعمنا علی االنسان اعرض و نٰا ب
جس وقت ہم کسی انسان کو نعمت ديتے ہيں تو وه روگردانی کرتا ہے اور تکبر کرے کے حق سے دور ہو جاتا ہے ، ليکن 

ميں ٓاياہے (  ٩جب اسے تھوڑی سی تکليف پہنچے توہميشہ دعا کرتا ہے اور بے تابی دکھاتا ہے ۔ اسی سوره ہود کی ٓايت 
  ذقنا اال نسان منا رحمة ثم نزعنا ھا منہ انہ لٔیوس کفور )۔ولئن ا

  جس وقت ہم انسان کو رحمت کا ذائقہ چکھائيں اور اسے چھين ليں تو نااميد و ناشکرا ہو جاتاہے ۔ 
يہ دونوں ٓايتيں عالوه اس کے کہ خدا کی ٓازمائش کے مسئلہ کو مختلف طريقوں سے بيان کرتی ہيں ، يہ نتيجہ بھی بخشتی 
ہيں کہ نعمت سے بہره ور ہونا يا اس سے محروم ہونا قرِب خدا يا دوری پر وردگار کی دليل نہيں ہے ، بلکہ ہميشہ اور ہر 

  جگہ ايمان و تقوٰی کا معيار ہے ۔ 
کتنے پيغمبر تھے جو اس دنيا ميں انواع و اقسام کے مصائب ميں مبتال رہے ۔ ان کے مقابلہ ميں کتنے کافر تھے جو گونا 

نعمتوں سے بہره مند تھے ۔ دنيا کی زندگی کا مزاج و طبيعت يہی ہے ۔ اس ٓايت کے ضمن ميں پروردگار ِ عالم ابتالئات  گون
اور درد ناک حوادث کے فلسفہ کی طرف ايک سر بستہ اور جمالی اشاره بھی کرتا ہے ۔ اس کے بعد ان اعمال کی تشريح 

  گل ميں پھنسنے کا موجب ہيں ۔ فرماتا ہے : کرتا ہے جو خدا سے دوری اور عذاب الٰہی کے چن
ايسا نہيں ہے جيسا تم خيال کرتے ہو ( کہ تمہارے اموال پر وردگار کے نزديک تمہارے قرب منزلت کی دليل ہيں ، بلکہ ” 

بل ال کاّل “ ( تم تو يتيموں کا احترام نہيں کرتے)” تمہارے اعما ل تو تمہاری خدا سے دوری کی کيفيت کو بيان کرتے ہيں 
۔ ( وال تحاّضون علٰی طعام “اور ايک دوسرے کو فقراء و مساکين کو کھانا کھالنے کا شوق نہيں دالتے” تکرمون اليتيم ) ۔ 

  المسکين )۔ 
قابل توجہ بات يہ ہے کہ يتيموں کو کھانا کھالنے کی بات نہيں کرتا، بلکہ اکرام و احترام کی بات کرتا ہے۔ اس کے لئے 

ميں صرف بھوک کا مسئلہ در پيش نہيں ہوتا بلکہ اسے احترام سے محرومی کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور وه يتيموں کے سلسلہ 
يہ احساس کرنے لگتا ہے کہ چونکہ اس کا باپ مرگياہے ، لٰہذا وه ذليل و خوار ہوگيا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کی عزت کی 

  جائے تاکہ وه باپ کے نہ ہونے کا احساس نہ کرے۔ 
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سالمی روايات ميں يتيموں سے محبت اور ان پر نوازش کرنے کے مسئلہ کو ايک خاص اہميت دی گئی ہے ، ايکاسی لئے ا
حديث مينامام جعفر صادق عليہ السالم سے منقول ہے کہ ( مامن عبد يمسح يده علی رٔاس يتيم رحمة لہ االَّ اعطاه هللا بکل شعره

پر دست شفقت نہيں پھيرتا مگر يہ کہ خدا ان بالوں کی تعداد کے برابر جو نوراً يوم القيامة) کوئی شخص کسی يتيم کے سر 
  ١اس کے ہاتھ کے نيچے ٓاتے ہيں، قيامت ميں اسے نور بخشے گا۔ 

يہ بالکل “ باقی رہا يتيم تو اسے مورد قہر و تحقير قرار نہ دے” ميں بھی ٓاياہے ( فاما اليتيم فالتقھر )  ٩سوره ضحٰی کی ٓايت 
مقابلہ ميں ہے جو ايمان و اخالق سے دور کل کے دور جاہليت کے معاشره کی طرح ٓاج کے معاشره ميں بھی اس چيز کے 

رواج رکھتی ہے کہ يتيموں کے مال کو مختلف حيلوں اور بہانوں سے اپنی ملکيت بناياجاتا ہے اور اس يتيم کو اس طرح تنہا 
  ترين شکل ميں محسوس کرتا ہے ۔ چھوڑ ديتے ہيں کہ وه باپ کی غير موجود گی کا دکھ تلخ 

جو کچھ ہم نے کہا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ يتيموں کا اکرام ان کے مال کی حفاظت تک محدود نہيں ہے جيسا کہ بعض
مفسرين نے خيال کياہے ، بلکہ اس کے ايک واضح ، صاف اور وسيع معنی ہيں جو مال کی حفاظت اور دوسرے امور 

  ٢“ تحاضون ” دونوں کے متقاضی ہيں ۔ 
کاجملہ حض کے ماده سے تحريص وترغيب کے معنی ميں ہے جو اس طرف اشاره ہے کہ صرف مسکين کو کھانا کھالنا 

ہی کافی نہيں ہے ، بلکہ لوگ ايک دوسرے کو اس کار خير کے سلسلہ ميں شوق دالئيں تاکہ يہ طريق ِ کار معاشره کی فضا 
  ،ميں اس٣۴۔ ٣٣سوره حاقہ کی ٓايت ميں وسعت پيداکرے تعجب کی بات يہ ہے کہ 

موضوع کو خدا وند ِ عظيم پر ايمان نہ النے کے برابر بيان کرتے ہوئے فرماتا ہے :( انہ کان الئومن با  العظيم و اال يحض
  ٣ا۔علی طعام المسکين ) وه خدا ئے عظيم پر ايمان نہيں رکھتا اور دوسروں کو مسکين کو کھانا کھالنے کا شوق نہيں دالت

اس کے بعد اس کے تيسرے غلط کام کی طرف اشاره کرتے ہوئے انہيں مورِد مذمت و مالمت قرار ديتے ہوئے فرماتا ہے : 
ا) ۔ ”    ۴تم ميراث کو ( حالل و حرام طريقہ سے جمع کرکے کھاجاتے ہو۔( و تٔاکلون التراث اکالً لّمٓ

ور پر کسی شخص کو پہنچے ، برا نہيں ہے ۔ اس بناء پر اس ميں شک نہيں کہ اس مال کا کھانا ، جو شرعی ميراث کے ط
  مندرجہ باالٓايت ميناس کام کی مذمت ہوسکتا ہے کہ ذيل کے امور ميں سے کسی ايک کی طرف اشاره ہو ۔ 

کا لفظ اصل ميں جمع کے معنی مينہے اور “ لم ” پہلی يہ کہ اپنے اور دوسروں کے حق کو جمع کرليتا ہو، اس لئے کہ 
يں مثالً زمخشری نے کشاف ميں خصوصيت سے اس کی حرام و حالل کے درميان جمع کرنے سے تفسير کی بعض مفسر

ہے ۔ خصوصاً زمانہ جاہليت کے عربوں کی حالت يہ تھی کہ وه عورتوں اور بچوں کو ميراث سے محروم کرديتے تھے اور
ہئيے جو جنگوں ہوں ( اس لئے ان کے ہاتھ جو اموال ان کا حق خود لے ليتے تھے ۔ ان کا نظريہ تھا کہ ميراث انہيں ملنی چا

لگتے تھے ان ميں سے بہت سے مال وه ہوتے تھے جو غارتگری کے نتيجے ميں حاصل ہوتے تھے ) لٰہذا وه صرف ان 
  لوگوں کو حقدار سمجھتے تھے جو غارتگری کے قابل ہوں ۔ 

زيزوں اور رشتہ داروں اور معاشره کے محروم افراد دوسرے يہ کہ جب ميراث تم تک پہنچتی ہے تو تم فقير و مسکين ، ع
  پر بالکل خرچ نہيں کرتے اور جب تم ميراث کے مال کے ساتھ ، جو بغير کسی زحمت و تکليف کے تمہارے ہاتھ آتا ہے ۔ 
 ے ۔ اس طرح کرتے ہوتو يقين اپنے کمائے ہوئے مال کے بارے ميں تو تم زياده بخيل اور سخت ہوگے ، جو بہت بڑا عيب ہ

تيسرے يہ کہ ميراث اور چھوٹے بچوں کے حقوق کھانا ہے ، اس لئے کہ اکثر ديکھا گيا ہے کہ بے ايمان افراد ، اور وه جو 
کسی قانون کے پابند نہيں ہوتے ، جب ميراث کا مال ان کے ہاتھ لگ جائے تو وه يتيم اور چھوٹے بچوں کا کوئی لحاظ نہيں 

ے بچے اپنے حقوق کی حفاظت نہيں کرسکتے ، لٰہذا بے ايمان لوگ اس مال سے زياده کرتے اور چونکہ وه يتيم اور چھوٹ
  5فائده اٹھاتے ہيں ، يہ قبيح ترين شرمناک ترين گناه ہے ۔ ان تينوں تفسيروں کے درميان جمع بھی ممکن ہے ۔ 

  6و تحبون المال حباً جماً) “ ( اور تم دولت و ثروت کو زياده عزيزرکھتے ہو” 
پرست اور مال و متاع ِ دنيا کے عاشق افراد ہو اور يقينا وه شخص جو ماِل دنياسے ايسا لگأورکھے وه اس کے جمع تم دنيا 

کرنے کے وقت جائز و ناجائز ،حالل و حرام کا خيال نہيں رکھتا ۔ اس قسم کا شخص حقوق الٰہی کو بالکل تسليم نہيں کرتا ، يا
کو حب دنيا نے گھير رکھا ہو، اس کے دل ميں ياد خدا کے لئے کوئی جگہ ان ميں کمی کا مرتکب ہوتا ہے ، جس شخص 

  نہيں ہوتی ۔ 
اس طرح نعمت و بال کے ذريعہ انسانوں کی ٓازمائش کے ذکر کے بعد چار ايسی اہم ٓازمائشوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جن

يہ ٓاز مائش ، مسکينوں کو کھانا کھالنے  کے بارے ميں يہ مجرم گروه ناکام ہو کر مردود ہوا تھا : يتيموں کے بارے ميں
ٓازمائش ، ميراث کے حصوں کی جائز و ناجائز طريقہ سے جمع کرنے کی ٓاز مائش اور ٓاخر ميں بغير کسی قيد و شرط کے 

اموال جمع کرنے کی ٓازمائش ۔ تعجب کی بات يہ ہے کہ يہ تمام ٓاز مائشيں مالی پہلو رکھتی ہيں ، واقعی اگر کوئی شخص 
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لی ٓاز مائشوں سے عہده بر ٓامد ہو جائے تو پھر اس کے لئے دوسری ٓازمائشيں ٓاسان ہو جائيں گی ۔ يہ دنيا کا مال ہی ہے ما
  کے مطابق دنيا ميں“ ايمان فلک داده بباد” جو مشہو قول 

  ايمان کو خراب کرديتا ہے ۔ ٓادم کے بيٹے کی عظيم ترين لغزشيں اسی شعبہ سے تعلق رکھتی ہيں ۔ 
ھ لوگ ايسے ہيں جو مال کے ايک حد تک تو امين ہيں ، ليکن جب ان کا پيمانہ پر ہوجائے اور وه اس حد سے گزر جائيں کچ

تو شيطانی وسوسے انہيں خيانت کی طرف کھينچ کرلے جاتے ہيں۔ سچے مومنين وه ہيں جو امانت اور صحِت عمل کاخيال 
ہر حد ميں بغير کسی قيد و شرط کے رکھتے ہيں ۔ اس قسم کے  دوسروں کے واجب و مستحب حقوق کے سلسلہ ميں مال کی

  افراد کو ايمان اور تقوٰی زيب نہيں ديتا ہے ۔ 
مختصر يہ کہ جو افراد ہر حالت ميں اور مال کی ہر مقدار کے سلسلہ ميں امتحان و ٓازمائش سے عہده برا ہو سکيں ، وه قابل 

ے حامل ہوتے ہيں اور بہترين دوست و احباب شمار ہوسکتے ہيں ۔ وه اعتماد ، متقی ، پر ہيز گار اور عمده شخصيت ک
دوسرے معامالت ميں بھی ( عام طور پر ) پاک اور عمده افراد ہوتے ہيں ۔ مندرجہ باال ٓايات جو مالی ٓازمائشوں تک محدود 

  ہيں وه اسی وجہ سے ہيں ۔ 
  
  فاً صفاً۔ ۔ و جآء ربک و الملک ص٢٢۔ کال اذا دکت االرض دکاً دکاً۔ ٢١
ی لہ الذکرٰی ۔ ٢٣   ۔ و ِجاْی َٓء يومئذ بجھنم يومئٍذ يتذکر االنسان و انّٰ
  ۔ وال يو ثق وثاقٓہ احٌد۔ ٢۶۔ فيومئٍذ اليعذب عذابٓہ احٌد۔ ٢۵۔ يقول ٰيليتنی قدمت لحياتی۔ ٢۴
  

  ترجمہ 
  ائے گی ۔ ۔ ايسانہيں ہے جيساکہ وه خيال کرتے ہيں جس دن زمين کوٹ کوٹ کر ريزه ريزه ہو ج٢١
  ۔ اور تيرے پروردگار ک افرمان پہنچے گا اور مالئکہ صف بہ صف ہوں گے ۔ ٢٢
۔ اور اس دن جہنم کو حاضر کريں ۔ جی ہاں ! اس دن انسان متذکره ہوگا، ليکن کيسا فائده اس لئے کہ يہ تذکراس کے لئے ٢٣

  سود مند نہيں ہوگا ۔ 
  ی چيز بھيجی ہوتی ۔ ۔ وه کہے گا کاش اس زندگی کے لئے ميں نے کوئ٢۴
۔ اور کوئی شخص اس کی طرح کسی کو قيد و بند ميں نہيں ٢۶۔ اس دن کوئی بھی اس جيسا عذاب نازل نہيں کرے گا۔ ٢۵

  جکڑے گا۔
________________________________  

  چاپ قديم )۔( ١٢٠، ص ١۵۔ بحار االنوار، جلد ١
  يف کے لئے حذف ہوگئی ۔۔ تحاضون اصل ميں تتحاضون تھا جس کی ايک تاء تخف٢
  ۔ طعام اس ٓايت ميں اور زير بحث ٓايت ميں مصدر ی معنی رکھتا ہے اور اطعام( کھانا کھالنے ) کے معنی ميں ہے ۔٣
  کے معنی جمع کرنا ہيں اور کبھی ايسا جمع کرنا جس ميں اصالح کا مقصد بھی کا رفرماہو، اس کے معنی ميں ٓاتا ہے ۔“ لم ” ۔ ۴
  يں وارث ( تراث ہی وزن پر )تھا اس کی واو تا ميں تبديل ہوگئی ہے ۔۔ تراث اصل م5
۔ جم جيساکہ مصباح اللغة اور مقاييس ميں ٓايا ہے کہ کثير اور فراوان کے معنی ميں اور جّمہ بر وزن جبّہ سے کے ٓاگے کے جمع شده6

  بالوں کے معنی ميں ہے ۔ 

  چکا ہو گا ۔  اس دن بيدار ہوں گے کہ جب پانی سر سے اونچا ہو▲

ان مذمتوں کے بعد جو گزشتہ ٓايات ميں سر کشی کرنے والوں ، دنيا پرستوں اور دوسروں کے حقوق پر ہاتھ صاف کرنے 
والوں کی ہوئی تھيں ، ان ٓايات ميں انہيں خطرے سے ٓاگاه کرتا ہے کہ ٓاخر کار قيامت ٓانے والی ہے اور حساب و کتاب اور 

  ہے ۔ ضروری ہے کہ ٓا پ خود کو اس کے لئے تيار کريں۔ پہلے فرماتا ہے :  جزا و سزا کا مرحلہ در پيش
ايسا نہيں ہے جيسا وه گمان کرتے ہيں ( حساب و کتاب نہيں ہے اور اگر خدا نے انہيں مال ديا ہے تو ان کے احترام و اکرام 

  کی وجہ سے دياہے ، نہ کہ ٓازمائش و امتحان کے لئے ( کاّل) ۔ 
کوٹ کرريزه ريزه کردی جائے گی ( اذا دکت االرض دکا ً دکاً) دک اصل ميں نرم و صاف زمين کے  جس وقت زمين کوٹ

” معنی ميں ہے ۔ پھر اونچی جگہ اور عمارتوں کے لئے کوٹنے اور ريزه ريزه کرنے اور صاف کرنے پر اطالق ہواہے ۔ 
(چبوترا ) اس اونچی جگہ کو کہتے ہيں “ دکہ” اس جگہ کو کہتے ہيں جو صاف اور نشيب و فراز کے بغير ہو۔ “ دکان
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  کی تکرار مندرجہ باال ٓايت ميں تاکيد کے لئے ہے ۔ “ دک ” جسے بيٹھنے کے لئے صاف اور تيار کرتے ہيں ۔ 
مجمو عی طور پر يہ تاکيد دنيا کے اختتام اور قيامت کے ٓاغاز کے زلزلوں اور جھنجوڑ دينے والے حوادث کی طرف اشاره 

  ميں اس قسم کا تزلزلہے ۔ موجودات 
  تک ٓاياہے :  ١٠٧سے  ١٠۵رونما ہوگا کہ پہاڑ ريزه ريزه اور زمينيں ہموار ہو جائيں گی ، جيسا کہ سوره ٰطٰہ کی ٓايت 
  ( و يسئلونک عن الجبال فقل ينسفھا ربی نسفاً فيذرھا قاعاً صفصفاً الترٰی فيھا عوجاً وال امتاً)

ے ہيں ، کہہ دے ميرا پر وردگار انہيں بر باد کردے گا اور اس کے بعد زمين کو تجھ سے پہاڑوں کے بارے ميں سوال کرت
  صاف و ہموار اور بے ٓاب و گياه کردے گا ، اس طرح کہ تو اس ميں کسی طرح کا نشيب و فراز نہيں ديکھے گا۔ 

ا ۔ سارے انسان زنده ہو قيامت کے پہلے مرحلہ کے اختتام ، يعنی اس جہاں کی ويرانی کے بعد ، دوسرا مرحلہ شروع ہوگ
جائيں گے اور عدالت الٰہی ميں ظاہر ہوں گے ۔ اس وقت تيرے پروردگار کا فرمان ٓان پہنچے گا۔ فرشتے صف در صف 

حاضر ہو نگے ( و جاء ربک و الملک صفاً صفاً) ۔ محشر ميں موجود لوگونکا محاصره کرليں اور فرماِن حق کے اجراء 
  کے لئے ٓاماده ہوں گے ۔ 

  تصوير کشی اس عظيم دن کی عظمت اور عدالت کے چنگل سے انسان کے فرار کرنے کی توانائی نہ ہونے کی ہے ۔يہ 
کی تعبير اس حقيقت کا کنايہ ہے کہ مخلوقات کے حساب و کتاب کا فرمان پہنچے گا “ تيرا پر وردگار ٓائے گا ” جاء ربک ) 

يا پر وردگار کے ظہور سے مراد اس دن اس کی معرفت کا ظہور  ۔ يا پھر خدا کی عظمت کی عالمتوں کا ظہور مراد ہے ،
ہے ، اس طرح سے کہ کسی شخص کےلئے انکار کی گنجائش باقی نہيں رہے گی ۔ گويا سب لوگ اپنی ٓانکھوں سے اس کی 

الزمہ جسم ہے ذاِت بے مثال کے جمال کامشاہده کريں گے۔ بہر حال مسلم ہے کہ خدا کا ٓانا ، اس لفظ کے حقيقی معنی جن کا 
اور کسی مکان ميں منتقل ہونا ہے ، کوئی امکان نہيں رکھتے اور وه مراد نہيں رہی اس لئے کہ خدا جسم اور خواِص جسم 

  ١سے مبراہے ۔ 
  ٢يہی مفہوم بڑی صراحت کے ساتھ ايک حديث ميں امام علی بن موسٰی رضا سے منقول ہے ۔ 

  ميں فرماتا ہے : ہے جس ٣٣اس تفسير کی شاہد سوره نحل کی ٓايت 
( ھل ينظرون االَّ تٔاتيھم المالئکة ٔاو ئاتی امر ربک)کياوه اس کے عالوه توقع رکھتے ہيں کہ فرشتے ان کے پاس ٓائيں يا تيرے 

پر وردگار کا امر ٓان پہنچے ؟ صفاً صفا کی تعبير اس طرف اشاره ہے کہ مالئکہ محشر ميں مختلف صفوں ميں وارد ہوں 
ے کہ ہر ٓاسمان کے فرشتے ايک الگ صف ميں حاضر ہوں گے اور اہل محشر کے گرد گھيرا ڈال ديں گے گے ۔ احتما ل ہ

  اس کے بعد فرماتاہے :
  “ اوراس دن جہنم کو لے ٓائيں گے ، اس دن انسان متذکرہوگا ليکن اس کو اس کا کوئی فائده نہيں پہنچے گا” 

الذکرٰی )۔ اس تعبير سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم جالنے کے قابل ہے اور( وجیء يومئذ بجھنم يومئذيتذکر االنسان و انّی لہ 
مينہم پڑھتے ہيں (  ٩٠اسے الکر مجرمونکے قريب کرديا جائے گا، جيسا کہ جنت کے بارے ميں بھی سوره شعراء کی ٓايت 

  و ازلفت الجنة للمتقين) جنت پرہيزگاروں کے نزديک کردی جائے گی ۔ 
ں کہ ان الفاظ کو مجازی معنوں پر محمول کريں اور جنت و جہنم کے نيکو کاروں اور بد کاروں کے اگر مفسرين مائل ہي

سامنے ظہور کا کنايہ سمجھيں ، ليکن اس خالف ظاہر کے لئے ہمارے پاس کوئی ديل نہيں ہے ۔ بلکہ بہتر ہے کہ انہيں اس 
پرمکمل طور پر واضح نہيں ہيں اوروہاں کے حاالت  کے ظاہر پر چھوڑ ديا جائے، اس لئے کہ عرصٔہ محشر کی حقيقتيں ہم

ہماری دنيا کے حاالت سے بہت مختلف ہيں ۔ پھر اس کا کوئی مانع نہيں ہے کہ اس روز دوزخ و جنت کو اسن کی جگہ سے 
  ہٹائيں گے ۔ 

ازل ہوئی تو ٓاپ کے ايک حديث ميں پيغمبر اسالم سے ہميں ملتا ہے کہ جس وقت مندرجہ باال ٓايت ( ( وجیء يومئذ بجھنم )ن
  چہره مبارک کا

رنگ متغير ہوگيا ۔ يہ حالت اصحاب پر گراں گزری ۔ وه حضرت علی عليہ السالم کے پاس ٓائے اور ماجرا بيان کيا۔ حضرت 
  علی عليہ السالم ٓائے اور پيغمبر اسالم کے دونوں شانونکے دميان بوسہ ديا اور کہا: 

  ؟ “پر قربان ہو جائيں ۔ کيا حادثہ رونما ہواہے  اے خدا کے رسول ! ميرے ماں باپ ٓاپ” 
  ۔ “جبرائيل ٓائے تھے اور يہ ٓايت تالوت کی ہے ” ٓاپ نے فرمايا!

  ؟“ميں نے عرض کيا کس طرح جہنم کو لے ٓائيں گے :” حضرت علی عليہ السالم کہتے ہيں 
ے او روه سر کشی کی حالت ميں ہوگی ۔ اگرستر ہزار فرشتے ستر ہزار مہاروں کے ذريعہ اسے کھينچ کر الئيں گ” فرمايا: 

اس کو چھوڑ ديں تو وه سب کو ٓاگ لگادے گی ، پھر ميں جہنم کے سامنے کھڑا ہو جأوں گا اور وه کہے گی : اے محمد 
  ۔ “مجھے ٓاپ سے کو ئی سر و کار نہيں ہے ۔ خدا نے ٓاپ کا جسم مجھ پر حرام کيا ہے 
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پروردگار ميری امت ، “( رب امتی رب امتی :” ن جناب سيد المرسلين کہيں گے اس دن ہر شخص اپنی فکر ميں ہوگا ليک
  ٣ميری امت، )۔ 

جی ہاں ! جب مجرم انسان ان مناظر کو کو ديکھے گا تو ہل جائے گا اور غم و اندوه ميں ڈوب جائے گا ، اپنے ماضی پر 
اس کو کوئی فائده نہ دے گی ، انسان ٓارزو کرے گا نگاه ڈالے گا اور اپنے اعمال سے سخت پشيمان ہوگا ،ليکن يہ پشيمانی 

کہ واپس پلٹ جائے اور اپنے تاريک ماضی کی تالفی کرے ، ليکن واپسی کے در وازے بالکل بند ہوں گے وه چاہے گا کہ 
ی کر سکےتوبہ کرے ليکن توبہ کا زمانہ ختم ہو گيا ہوگا وه چاہے گا کہ اعمال صالح بجاالئے تاکہ اپنے برے اعمال کی تالف

اے کاش ! ميں نے :” ، ليکن اعمال کا دفتر بند ہو چکا ہو گا ، يہ وه مقام ہے جہاں اس کی فرياد بلند ہو گی او روه کہے گا 
  (يقول يا ليتنی قدمت لحياتی ) ۔“ اپنی زندگی کے لئے اعمال ِ صالح بھيجے ہوتے 

کے لئے ، بلکہ کہے گا اپنی زندگی کے لئے ، گو يازندگی کا قابل توجہ يہ ہے کہ يہ نہيں کہے گا کہ اپنی ٓاخرت کی زندگی 
لفظ ٓاخرت کی زندگی کے عالوه کسی اور زندگی کے لئے موزوں نہيں ہے ، اور جلدی گزرنے والی ، انواع و اقسام کے 

م پڑھتے ہيں ميں ہ ۶۴مصائب کی ٓاميزش رکھنے والی دنيا وی زندگی شمار ہی نہيں ہوتی ۔ جيسا کہ سوره عنکبوت کی ٓايت 
يہ دنيا کی زندگی کھيل کود اور لہو لعب کے” ( وما ٰھذا الحيوة الدنيا لھو لعب و اّن الدار ااٰلخرة لھی الحيوان لوکانوا يعلمون ) 

  ۔ “عالوه اور کچھ نہيں ہے اور حقيقی زندگی ٓاخرت کی زندگی ہے اگر تم جانتے ہو
، بھوکوں کے منہ لقمہ نہيں ديا ، ان کا مال و ميراث غارت کيا اور مال ِ دنياجی ہاں ! وه لوگ جنہوں نے يتيموں کامال کھايا 

کی محبت نے ان کے دل کو مسخر کر رکھا تھا، وه اس دن ٓارزو کريں گے کہ کاش کو ئی چيز ٓاخرت کی زندگی کے لئے ، 
  ہو گی ۔  جو حقيقی اور جاودان زندگی ہے ، ہم نے ٓاگے بھيجی ہوئی ، ليکن يہ ٓارزو بے نتيجہ

اس دن خدا اس قسم ” اس کے بعد دو مختصر جملوں ميں ا س دن کے عذاب کے شدت کی تشريح کرتے ہوئے فرماتاہے : 
  فيو مئٍذ اليعذب عذابہ احد) ۔ “ ( کی سزا دے گا کہ اس جيسی سزا کوئی بھی نہيں دے سکے گا 

کے مرتکب ہوئے ہيں ، اس دن ان کو اس قسم کی سزا جی ہاں! يہ سرکش جو اپنی قوت کے وقت بد ترين جرائم اور گناہوں 
ملے گی جو اس سے پہلے کسی کو نہيں ملی ہوگی ، جيسا کہ نيکو کار اس قسم کی جز ا پائيں گے جو کسی کے خيال و 
دا گمان ميں بھی نہيں گزری ہوگی ، اس لئے کہ خدا ارحم الراحمين بھی ہے اور اشد العاقبين بھی ۔ نيز اس دن کوئی بھی خ

  کی طرح کسی کو قيدو بند کی سزا نہيں دے گا ۔ 
( وال يوثق وثاقہ احد)۔نہ اس کی قيد بند و زنجير کی کوئی مثال ہے ، نہ اس کے عذاب کی کو ئی مثل و نظير ہے ۔ ايسا کيوں

ر ان کو سخت نہ ہو جبکہ انہوں نے اس دنيا ميں خدا کے مظلوم بندوں کو جتنا ان سے ممکن تھا قيد و بند ميں رکھا او
  تکاليف پہچائيں ۔ 

  
  ۔ ارجعٓی اِلٰی ربک راضيةً مرضيةً۔ ٢٨۔ يا ايتھا النفس المطمئنة ۔ ٢٧
  ۔ و ادُخلی جنّتی۔ ٣٠۔ فادخلی فی عبادی ۔ ٢٩
  

  تر جمہ 
  ۔ تو اے سکون و اطمينان يافتہ نفس ۔ ٢٧
  ے اور وه بھی تجھ سے راضی ہے ۔۔ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جا ، اس حالت ميں کہ تو بھی اس سے راضی ہ٢٨
  ۔ اور ميری جنت ميں واردہو جا ۔ ٣٠۔ اور ميرے بندوں کی صف ميں داخل ہو جا ۔ ٢٩

________________________________  

وسرے ۔ فخر رازی اپنی تفسير ميں کہتا ہے کہ ٓايت ميں کچھ محذوف ہو سکتا ہے کہ لفظ امر يا قہر جالئل ٓايات يا ظہور معرفت ہو۔ د١
  مفسرين نے بھی ان چار الفاظ ميں سے خصوصاً پہلے لفظ کو تقدير ٓايت کے عنوان سے بيان کيا ہے ۔

  ۔۴١۶ص  ٢٠۔ تفسير الميزان ، جلد ٢
، ص ٢٠۔ ان معنی کے قريب نيز تفسير در المنثور ميں ٓايا ہے ، الميزان کی نقل کے مطابق جلد،۴٨٣،ص  ١٠۔مجمع البيان ، جلد، ٣

  ۔ ۴١۵

  صاحب نفس مطمئنہ!اے ▲

اس وحشتناک عذاب کے تذکرے کے بعد جو سر کشوں اور دنيا پرستوں پر قيامت ميں نازل ہوگا ، زير بحث ٓايات ميں ا 
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سکے بر عکس ، جو صورِت حال ہے اس کو پيش کرتاہے ، اب نفس مطمئنہ اور ان مومنين کی طرف جو ان عظيم طوفانوں
  وررہے ، متوجہ انہيں نہايت لطف و محبت سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتاہے :ميں مکمل سکون و اطمينا ن سے بہره 

يا ايھا النفس المطمئنة) ۔ اپنے پروردگارکی طرف پلٹ ٓا، اس حالت ميں کہ تو اس سے راضی ہے اور “ ( اے نفس مطمئنہ!” 
۔ ( فادخلی فی “ہوجا  اور ميرے بندوں کی صف ميں داخل” ۔(ارجعی الٰی ربک راضية مرضية)۔“وه تجھ سے راضی ہے

۔(وادخلی جنتی )۔ کياہی پرکشش، دل خوش کن اور روح پرور تعبير يں ہيں ، “اور ميری جنت ميں داخل ہوجا ” عبادی) ۔ 
  جن سے لطف وصفا اور اطمينان کی خوشبو ٓاتی ہے ۔ 

حالت ميں پہنچے ہوئے  پروردگار کی دعوت مستقيم ايسے نفوس کے لئے ، جو ايمان کے سائے ميں اطمينان و سکون کی
ہيں ، انہيں اپنے پروردگار ، اپنے مالک ومربی اور مصلح کی طر ف باز گشت کی دعوت ديتا ہے ، ايسی دعوت جو طرفين 

کی رضا مندی لئے ہوئے ، دلداده عاشق کی رضامندی معشوق کے لئے اور محبوب ومعبودحقيقی کی رضامندی ۔ اس کے 
کے سر پر رکھنا اور لباس زندگی سے اسے مفتخر کرنا اور اپنے خاصاِن بارگاه کی مسلک  بعد افتخاِر عبوديت کا تاج ا س

  ميں انہيں پرونا اور جگہ دينا ۔ 
کی تعبير کے ساتھ جو بتاتی ہے “ ميری جنت ميں داخل ہو جا” اس کے بعد انہيں جنت ميں ورود کی دعوت دينا اور وه بھی 

  دا کی ذات پاک ہے ۔ عجيب دعوت ، عجيب مہمان اور عجيب ميزبانی ہے ۔کہ اس مہمان کاميز بان صرف اور صرف خ
نف سے مراد وہی انسان ہے اور مطمئنہ کی تعبير اس سکون و اطمينان کی طرف اشاره ہے جو ايمان کے پر تو کے سائے 

 کے ذکر ہی سے دلوں کو جان لو کہ صرف هللا” ميں پيدا ہوا ہے ، جيسا کہ قرٓان کہتا ہے :( االبذکر هللا تطمئن القلوب) 
اس قسم کا نفس هللا کے وعدوں پر بھی اطمينان رکھتا ہے اور جو راه اس  )٢٨۔ ( رعد۔ “سکون و اطمينان حاصل ہوتا ہے 

نے اختيار کی ہے اس پر بھی مطمئن ہوتا ہے ۔ دنيا اس کی طرف بڑھے ، تب بھی اور اس سے منہ موڑے تب بھی ، طوفان
  بال ميں بھی ،اور سب سے باالتر خوف و وحشت اور قيامت کے عظيم اضطراب ميں بھی۔  ميں بھی اور حوادث و

پروردگار کی طرف باز گشت سے مراد ، مفسرين کی ايک جماعت کے نظريہ کے مطابق ، ا سکے ثواب و رحمت کی 
  ی و جسمانی ۔ طرف باز گشت ہے ، يعنی اس کے جوار قرب ميں جگہ پانا، معنوی و روحانی باز گشت پاناکہ ماد

کيا پروردگا رکی طرف يہ باز گشت صرف قيامت مينہوگی يا جان دينے والے عمر کے لمحات کے ختم ہونے سے متعلق 
  ہے ؟ ٓايا ت کا سياق تو البتہ قيامت

سے مربوط ہے ، اگر چہ اس ٓايت کی تعبير مطلق و وسيع ہے ، راضيہ کی تعبير اس بناء پر ہے کہ ثواب ِ خدا وندی کے 
مام وعدوں کو ، اس سے زياده کہ جتنا وه تصور کرسکتا تھا ، وه حقيقی طور پر ديکھے گا اور اس طرح خدا کا فضل و ت

کرم اس کے شامل حال ہوگا کہ وه جسم رضا بن جائے گا ۔ باقی رہا مرضيہ کی تعبير تو وه اس بناپر ہے کہ وه مورد ِ قبول 
  و رضائے دوست واقع ہوا ہے ۔ 

ده اس طرح کے اوصاف کے ساتھ اور مکمل رضا و تسليم کے مقام پرپہنچنے کے ساتھ ، جس نے عبوديت کی اس قسم کا بن
اس حقيقت کو جو معبود کی راه ميں ہر چيز کو چھوڑ دينا ہے ، پاليا ہے اور اس نے خدا کے بندگان ِ خاص کے دائره ميں 

  گہ نہيں ہے ۔ قدم رکھا ہے ۔ يقينا ا س کے لئے جنت کے عالوه کوئی دوسری ج
بعض تفاسير ميں ٓاياہے کہ يہ ٓايتيں سيد الشہداء حضرت حمزه ۻ کے بارے ميں نازل ہوئی ہيں ، ليکن اس طرف توجہ 

کرتے ہوئے کہ يہ سوره مکی ہے ، يہ حقيقت ميں ايک قسم کی تطبيق ہے ، نہ کہ شاِن نزول ، جيسا کہ امام حسين کے بارے
يں پڑھا ہے ۔ قابل توجہ يہ کہ کافی ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے منقول ايک ميں بھی ہم نے سوره کے ٓاغاز م

روايت ميں ہميں ملتاہے کہ ٓاپ کے ايک صحابی نے پوچھا کہ کيا يہ ممکن ہے کہ ايک مومن اپنی روح کے قبض ہوجانے 
روح قبض کرنے کے لئے ٓاتاہے تو  نہيں خدا کی قسم ! جب موت کا فرشتہ اس کی” سے خوش نہ ہو ؟ تو ٓاپ نے فرمايا: 

اے ولی خدا ! پريشان نہ ہو قسم ہے اس ” ناخوشی و ناراضی کا اظہار کرتا ہے ۔ اس وقت موت کا فرشتہ اس سے کہتا ہے 
ذات کی جس نے محمد کو مبعوث کيا ہے ، ميں تجھ پرمہر بان باپ سے زياده شفيق ہوں ٹھيک طرح سے اپنی ٓانکھيں کھول 

وه ديکھے گا رسول خدا ، امير المومنين حضرت فاطمہ زہر حسن و حسين اور باقی ائمہ تيرے دوست و  “کر ديکھ لے 
يا ” وه اپنی ٓانکھوں کو کھولے گا اور ديکھے گا ۔ اچانک ايک کہنے واال پروردگار کی طرف سے کہے گا “ محبوب ہيں 

ايمان رکھتا ہے ، پلٹ ٓا، اپنے پروردگار کی جانب، اے وه شخص جو حضرت اور ان کے اہلبيت پر “ ايتھا النفس المطمئنة
اس حالت ميں کہ تو ان کی واليت پر راضی ہے اور و ه اپنے ثواب پر تجھ سے راضی ہيں ۔ داخل ہوجا ميرے بندوں يعنی 
ياده محمد اور ان کے اہلبيت کے درميان اور داخل ہو جاميری جنت ميں تو اس موقع پر اس مومن کے لئے کوئی اور چيز ز

  محبوب نہيں ہوگی ۔ 
  ١۔ “وه چاہے گا کہ جس قدر جلد ہو روح بدن سے رہا ہو اور اس منادی کے ساتھ مل جائے 
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  خدا وند! ہميں اس قسم کے اطمينان و سکون سے مفتخر فرماتاکہ ہم اس عظيم خطاب کے الئق و شائستہ بنيں ۔ 
  مکن نہيں ہے ہميں اپنے لطف و کرم سے نواز ۔ پروردگارا ! اس مقام تک پہنچنا تيرے لطف و کرم کے بغير م

خدا وندا ! يقينا کوئی چيز تيرے کرم سے کم نہيں ہوگی ، اگر ہميں صاحبان ِ نفوس ِ مطمئنہ ميں سے قرار دے ہم پر احسان و
  کرم فرما۔ 

ميں اپنے ذکر کی خود بار الٰہا! ہم جانتے ہيں کہ يہ سکون و اطمنان تيرے ذکر کے سائے کے بغير ممکن نہيں ہے ۔ تو ہ
  توفيق عطا فرما۔ 

  
  ٓامين يا رب العالمين 

________________________________  

 ۔ ٢، باب ان المٔومن ل ايکره علی قبض روحہ ۔ حديث٣۔ کافی جلد ١
 

 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سورهٔ بلد▲ 
  يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ۔ اس کی بيس ٓايات ہيں ۔ 

  سورهٔ  بلد کی فضيلت اور اس کا مضمون ▲ 
  يہ سوره مختصر ہونے کے باجود عظيم حقائق اپنے اندر لئے ہوئے ہے :

۔ اس سوره کے پہلے حصہ ميں پر معنی قسموں کے ذکر کے بعد اس حقيقت کی طرف اشاره ہوا ہے کہ انسان کی زندگی ١
اس عالم ميں مشکالت اور تکليفوں کے ساتھ تؤام ہوتی ہے ، تاکہ وه ايک طرف تو اپنے ٓاپ کو مشکالت سے جنگ کرنے 

و ٓارام اور مطلق ٓاسودگی توقع اپنے ذہن سے نکال دے ، کيو نکہ کے لئے ٓاماده کرے اور دوسری طرف اس دنيا ميں راحت 
  مطلق ٓاسودگی و راحت تو صرف ٓاخرت کی زندگی ميں ہی ممکن ہے ۔ 

۔ يہ سوره دوسرے حصہ ميں انسان پر هللا کی کچھ نعمتوں کو شمار کرتا ہے ، اور اس کے بعد ان نعمتوں کے مقابلہ ميں ٢
  کی طرف اشاره ہے ۔  اس کی ناشکری اور کفران نعمت

ميں تقسيم کرتا ہے ، اور “ اصحاب مشئمہ ” اور “ اصحاب ميمنہ ” ۔ اس سوره کے ٓاخری حصہ ميں لوگوں کو دوگروہوں ٣
پہلے گروه ( صالح مومنين ) کے صفات ِ اعمال کے ايک گوشہ کو اور پھر ان کی سر زنش کو بيان کرتا ہے ۔ اس کے بعد 

  فار و مجرمين اور ان کی سر نوشت کو پيش کرتا ہے ۔ ان کے نقطٔہ مقابل يعنی ک
اس سور ه کی ٓايات کی تعبيريں بہت ہی قاطع اور دو ٹوک اورچھبھنے والی ہيں ، اس کی جملہ بنديامختصر اور زوردار ہيں 

کہ يہ سوره الفاظ بہت ہی موثر اور انتہائی فصيح ہيں، ٓايات کی صورت اور اس کا مضمون اس بات کی نشان دہی کرتا ہے 
  مکی سورتوں ميں سے ہے ۔ 

  سورهٔ  بلد کی فضيلت▲ 
  اس سوره کی تالوت کی فضيلت ميں پيغمبر اکرام صلی هللا عليہ ٓالہ و سلم سے نقل ہواہے کہ ٓاپ نے فرمايا:

  ۔“من قرٔا ھا اعطاه هللا االمن من غضبہ يوم القيامة” 
، ص ١٠جلد“مجمع البيان (” ں اپنے غضب سے امان ميں رکھے گا۔ جو شخص سورٔه بلد کو پڑھے گا خدا اسے قيامت مي” 

  ۔)۴٩٠
  نيز ايک حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے مروی ہے کہ : 

جو شخص نماِز واجب ميں سورهٔ (الاقسم بٰھذا البلد) کو پڑھے گا وه دنيا ميں صالحين ميں شما رہو گا اور ٓاخرت ميں ايسے ” 
ناجائے گا جو بار گاه خدا ميں مقام و منزلت رکھتے ہيں ، اور وه انبياء ، شہداء اور صلحاء کے دوستوں لوگوں ميں سے پہچا
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  )۵٧٨ص ۵مطابق نو ر الثقلين جلد “ ثواب االعمال ” ميں سے ہو گا ۔ ( 
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ۔  ۔ و والٍد وما ولد٣۔ و انت حل بٰھذا البلد ۔ ٢۔ آل اقسم بٰھذا البلد ۔ ١
  ۔ يقول اھلکُت ماالً لبداً۔ ۶۔ ٔا يحسب ان لن يقدر عليہ احد۔ ۵۔ لقد خلقنا االنسان فی کبد۔ ۴
  ۔ ايحسب ان لم يرهُ احد۔ ٧

  
   ترجمہ

  شروع هللا کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے 
  ۔ اور قسم ہے جس ميں تو ساکن ہے !٢۔ قسم ہے اس شہر مقدس ( مکہ ) کی ۔ ١
  ر اس کے بيٹے کی ( ابراہيم خليل و اسٰمعيل ذبيح)۔ ۔ اور قسم ہے باپ او٣
  ۔ کہ ہم نے انسان کو تکليف ميں پيدا کيا ہے ۔ ( اور اس کی زندگی رنج و الم سے پر ہے )۔ ۴
  ۔ کيا وه يہ گمان کرتا ہے کہ اس پرکوئی بھی قدرت نہيں رکھتا؟ ! ۵
  لف کرديا ہے !۔ وه يہ کہتا ہے کہ ميں نے بہت سا مال ( اچھے کاموں ميں ) ت۶
  ۔ کياوه گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہيں ديکھا ۔ ( اور نہ ہی ديکھتا ہے )؟ ٧

  اس شہر ِ مقدس کی قسم ▲
بہت سے مورد ميں قرٓان کا طريقہ يہ ہے کہ وه بہت زياده اہم حقائق کو قسم کے ساتھ شروع کرتا ہے ، ايسی قسميں جو خود 

تحرک کا سبب ہوتی ہيں ، ايسی قسميں اس مورد نظر مطلب کے ساتھ ايک خاص  بھی انسانی عقل اور فکر و نظر کے
  رابطہ رکھتی ہيں ۔ 

يہاں بھی اس حقيقت کو بيان کرنے کےلئے کہ دنيا ميں انسان کی زندگی دکھ ، درد اور رنج و الم کےساتھ تؤام ہے ايک نئی 
  قسم سے قسم کرتا ہے اور فرماتا ہے :

  ١الاقسم بٰھذا البلد )“ ( ہ کی قسم ہے اس شہر مقدس مک”
نافيہ ہو ( اس “ ال” زائده ہے ، جو تاکيد کے لئے ٓايا ہے ۔ البتہ ايک دوسری تفسير کے مطابق احتمال ہے کہ “ ال ” ۔( يہاں ١

  سلسلہ ميں مزيد وضاحت سورٔه قيامت کی ابتداء ميں دی گئی ہے )۔
  البلد)۔  و انت حل بٰھذا“ ( وه شہر کہ جس ميں تو ساکن ہے ” 

اگر چہ ان ٓايات ميں مکہ کا نام صراحت کے ساتھ نہيں ٓايا ، ليکن ايک طرف تو اس سوره کے مکہ ہونے کی طرف توجہ 
کرتے ہوئے اور دوسری طرف اس مقدس شہر کی حد سے زياده اہميت کی بناپر يہ بات واضح ہے کہ اس سے مراد مکہ ہی

  ۔ ہے ۔ اور مفسرين کا اجماع بھی اسی پر ہے 
يقينا سر زمين مکہ کی شرافت اور عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خدا کی قسم کھائے ، کيونکہ توحيد اور پر وردگار 

و انت حل بٰھذا ” کی عبادت کا پہال مرکز يہيں بنايا گيا تھا ، اور عظيم پيغمبروں نے اس گھر کے گرد طواف کياہے ۔ ليکن 
نے اندر لئے ہوئے ہے ، جو يہ کہتا ہے کہ يہ شہر تيرے وجود کے فيض و بر کت سے کاجملہ ايک نئے مطلب کو اپ“البلد

  اس قسم کی عظمت کا حامل ہو گيا ہے کہ وه اس قسم کے الئق ہو گيا ہے ۔ 
اور حقيقت بھی يہی ہے کہ سر زمينون کی قدرو قيمت ان ميں مقيم انسانوں کی قدر و قيمت کی وجہ سے ہوا کرتی ہے ۔ 

ہ ہو کہ کفار يہ تصور کرنے لگينکہ قرٓان نے جو اس سر زمين کی قسم کھائی ہے تو وه ان کا وطن ہونے ، يا ان کہيں ايسان
کے بتوں کا مرکز ہونے کی وجہ سے اس کی اہميت کا قائل ہوگيا ۔ ايسا نہيں ہے بلکہ اس شہر کی قدر و قيمت ( اس کے 

حمد صلی هللا عليہ ٓالہ وسلم کے وجوِد ذی جود کی بناء پر مخصوص تاريخی حاالت سے قطع نظر ) خدا کے خاص بندے م
  ہے :

  اے کعبہ راز يمن قدوم تو شرف دی مرده راِز مقدم پاِک تو صد صفا 
  بطحا ز نوِر طلعت تو يافتہ فروغ يثرب زخاک پائے تو با رونق و نوا

  اے وه کہ تيرے قدوم ميمنت لزوم سے کعبہ کا شرف دوگنا ہوگيا ہے ۔ 
  پاک قدم کے ٓانے سے مروه کو صفائی حاصل ہو گئی ہے ۔  اور تيرے

  بطحا نے تيرے نور کی چمک سے روشنی حاصل کی ہے ۔ 
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  اور يثرب تيرے پأوں کی خاک کی وجہ سے بارونق اور خوشحال ہو گيا ہے ۔ 
ے تيرے احترام کی ہتکميں اس شہر مقدس کی قسم کھاتا ، جب کہ انہوں ن:” يہاں ايک اور تفسير بھی ہے اور وه يہ ہے کہ 

  ۔ “کی ہے ، اور تيری جان و مال اور عزت و ٓابرو کو حالل اور مباح شمار کر ليا ہے 
اور يہ کفار قريش کے لئے ايک شديد سر زنش اور توبيخ ہے کيونکہ وه خود کو حرم مکہ کے خادم اور محافظ سمجھتے 

اگر ان کے باپ کا قاتل بھی اس ميں ٓاجاتا تو وه بھی امان  تھے اور وه اس سر زمين کے احترام کے اس قدر قائل تھے کہ
مينہوتا تھا ۔يہاں تک کہ کہتا کہ جو لوگ مکہ کے درختوں کا چھلکا بھی لے کر اپنے بدن پر باند ھ ليتے تھے تو وه بھی اس 

وسلم کے بارے ميں ان کی وجہ سے امان ميں ہوتے تھے ، ليکن اس کے باوجود انہوں نے پيغمبراکرم صلی هللا عليہ ٓالہ 
  تمام ا ٓداب و سنن کو پأوں تلے کيوں روند ڈاال؟!

اور ٓاپ اور ٓاپ کے اصحاب کے بارے ميں ہر قسم کے ٓازار و اذيت کو جائز کيوں سمجھ ليا يہاں تک کہ ان کے خون کو 
  بھی مباح سمجھنے لگے؟!

  )۴٩٣، ص ١٠جلد“ مجمع البيان ”ہے ۔ ( يہ تفسير ايک حديث ميں امام صادق عليہ السالم سے بھی نقل ہوئی 
  قسم ہے باپ اور اس کے بيٹے کی ۔( ووالد وما ولد )۔ :” اس کے بعد مزيد کہتا ہے 

  اس کے بارے ميں کہ اس باپ اور بيٹے سے کون مراد ہے َ کئی تفاسير بيان کی گئی ہيں ۔
ہيں اور اس بات کی طرف توجہ کرتے “ ماعيل ذبيح سے مراد اس“ اور ولد“ ابراہيم ” سے مراد “ والد” پہلی تفسير يہ کہ 

ہوئے کہ گزشتہ ٓايت ميں شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے اور ہم جانتے ہيں کہ کعبہ اور شہر مکہ کی بنياد رکھنے والے 
 ً زمانٔہ  ابراہيم عليہ السالم اور ان کے فرزند اسماعيل عليہ السالم تھے ، يہ تفسير بہت ہی مناسب نظر ٓاتی ہے ، خصوصا

جاہليت کے عرب بھی حضرت ابراہيم عليہ السالم اور ان کے فرزند کی حد سے زياده اہميت کے قائل تھے ، اور ان پر فخر 
  کرتے تھے اور ان ميں سے بہت سے اپنا نسب اور ان دونوں تک پہنچاتے تھے ۔ 

  ہيں۔ دوسری تفسير يہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ٓادم عليہ السالم اور ان کے بيٹے 
 تيسری تفسير يہ ہے کہ حضرت ٓادم عليہ السالم اور ان کی ذريت ميں سے جو پيغمبراو ر انبياء مبعوث ہوئے وه مراد ہيں ۔ 

چوتھی تفسير يہ ہے کہ اس سے ہرباپ اور بيٹا مراد ہينکيونکہ مختلف زمانوں ميں تولد اورنسلِ  انسانی کی بقا کا مسئلہ 
  يز مسائل ميں ہے ، اور خدا نے خصو صيت کے ساتھ اس کی قسم کھائی ہے ۔ خلقت کی ٓافرينش کے حيرت انگ

  ١ان چاروں تفسيروں کے درميان جمع بھی بعيد نہيں ہے اگرچہ پہلی تفسير سب سے زياده مناسب نظر ٓاتی ہے ۔ 
گرامی ہيں ، اور شايد وه ۔ بعض تفاسير ميں والدسے مراد امير المومنين عليہ السالم اور اوالد سے مراد ان کے فرزندان ِ ١

  جناب ا س کے بہترين مصداق ہوں ۔ لٰہذا اس تفسير کو ذکر کرنا زياده مناسب تھا۔ ( مترجم )
يقينا ہم نے انسان کو رنج و تکليف ميں ” اس کے بعد اس چيز کو بيان کرتا ہے جو ان قسموں کا اصل مقصد ہے فرماتا ہے : 

  کبد)۔ پيد اکيا ہے ، ( لقد خلقنا االنسان فی
ميں طبرسی کے قول کے مطابق شدت کے معنی ميں ہے ، اسی لئے جب دودھ گاڑھا ہوجاتا ہے تو “مجمع البيان “ کبد” 

  کہتے ہيں ۔ “ تکبد اللبن” اسے
” بروزن حسد) اس درد کے معنی ميں ہے ، جو انسان کے “ ( کبد” کے قول کے مطابق “ راغب ” ميں “ مفردات” ليکن 
  کو عارض ہوتا ہے ۔ اس کے بعد ہر قسم کی مشقت اور دکھ تکليف کے لئے اطالق ہونے لگا۔  سياه جگر)“ ( کبد

  اس لفظ کی اصل چاہے جو کچھ بھی ہو اس کا اس مقام پرمفہوم وہی رنج ا ور دکھ درد ہی ہے ۔ 
قع ہوتا ہے ۔ مشکالت ہاں ! انسان ٓاغاز زند گی سے ہی ، يہاں تک کہ اسی لمحہ سے جب اس کا نطفہ قرار گاه رحم ميں وا

اور درد و رنج کے بہت سے مرحلے طے کرتا ہوا متولد ہوتا ہے اور پيدا ہونے کے بعد بچپنے ميں ، اور ا س کے بعد 
جوانی ميں ، اور زياده بڑھاپے ميں ، طرح طرح کی زحمتوں ، مشقتوں اور تکاليفات سے روبروہوتا ہے۔ دنيا کی زندگی کا 

  الوه کوئی توقع رکھنا غلطی ہی غلطی ہے ۔ ايک شاعر عرب کے قول کے مطابق :مزاج يہی ہے اور اس کے ع
  طبعت علی کدر و انت تريد ھا صفواً عن االکدار و االقذار ؟

  و مکلف االيام ضد طباعھا متطلب فی الماء جدوة نار ؟
  جہاں کی طبيعت کدورت اور گندے پن پر ہے اور تو چاہتا ہے کہ 

  پاکی سے صاف ہو، ہر قسم کی کدورت اور نا
  وه جو شخص کی مانند ہے جو پانی کی موجوں کے درميان ٓاگ کا شعلہ طلب کرے ۔ 

انبياء اور اولياء هللا کی زندگيوں کی طرف نگاه کرنے سے معلوم ہوتا ہے ٓافرينش کے ان سِر سبد پھولوں کی زندگی بھی 
وئی تھی ۔ جب دنيا کے لئے اس طرح ہے تو دوسروں کے انواع و اقسام کے غير مناسب امور اور دردو تکليف ميں گھری ہ
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  لئے اس کی وضع و کيفيت واضح ہے ۔ 
اور اگر ہميں کچھ افراد يامعاشرے ايسے نظر ٓاتے ہيں جنہيں بظاہر کوئی دکھ اور تکليف نہيں ہوتی تو وه ياتو ہمارے سطحی

ديک ہوتے ہيں تو انہيں مرفہ الحال زندگی والوں کی مطالعہ کی وجہ ايسا دکھائی ديتے ہيں ۔ اس لئے جب ہم اور زياده نز
درد و رنج کے عمق اور گہرائی سے ٓاشنا ہوجاتے ہيں ، اور يا پھر وه ايک محدودمدت اور استثنائی زمانہ کے لئے ہوتا ہے 

  ، جوعالم کے قانوں ِ کلی کو نہيں توڑتا۔ 
۔ ( ايحسب “وئی بھی اس پر دست رسی کی قدرت نہيں رکھتاکيايہ انسان گمان کرتا ہے کہ ک:” اس کے بعد مزيد فرماتا ہے 

  ١ان لن يقدر عليہ احد) 
يہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ انسان کی زندگی کی ان تمام درد، دکھ اور تکاليف کے ساتھ ٓاميزش اس بات کی دليل ہے 

  کہ وه بالکل کوئی قدرت نہيں رکھتا ۔ 
ر ہر قسم کے غلط کام گناه ِ جرم اور حد سے بڑھ جانے کامرتکب ہوتا رہتا ليکن غرور وتکبر کے گھوڑے پر سوار ہے او

ہے ، گويا وه خود کو امن و امان ميں سمجھتا ہے اور اپنے ٓاپ کو سزأوں کی قلم َروسے دور خيا ل کرتا ہے ۔ جب اسے 
  ط فہمی ہے ! قدرت حاصل ہو جاتی ہے عذاب کے چنگل سے رہائی حاصل کرلے گا ؟ کتنا بڑا اشتباه اور غل

يہ احتمال بھی ديا گيا ہے کہ اس سے مراد وه دولت مند ہيں جو يہ خيال کرتے تھے کہ کو ئی ان کی دولت و ثروت کو ان 
  سے چھين لينے کی قدرت نہيں رکھتا ۔ 

  رے گا ۔ يہ بھی کہا گيا ہے کہ اس سے مراد وه لوگ ہيں جن کا عقيده تھا کہ ان کے اعمال کی کوئی بھی باز پرس نہيں ک
  ليکن ٓايت ايک جامع مفہوم رکھتی ہے جو ان تمام تفاسير کو شامل ہوسکتی ہے ۔ 

تھا اشاره ہے وه اس “ ابو االسد” کے ايک شخص کی طرف جس کا نام “ جمع” بعض نے يہ کہا ہے کہ اوپر والی ٓايت قبيلہ 
سے اس کے نيچے سے کھينچنا چاہتے تھے تو قدر طاقتور تھا کہ چمڑے کے ايک ٹکڑے پر بيٹھ جاتا تھا اور دس ٓادمی ا

  ٢نہيں کھينچ سکتے تھے وه چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا ، ليکن وه اپنی جگہ سے نہيں ہلتا تھا ۔ 
ليکن ٓايت کا اس قسم کے مغرور شخص يا اشخاص کے بارے ميں بيان اس مفہوم کی عموميت و وسعت سے مانع نہيں ہے ۔ 

  ( يقول اہلکت ماال لبداً)۔
يہ ايسے لوگوں کی طرف اشاره ہے کہ جب انہيں کاِر خير ميں مال صرف کرنے کو کہتے تھے تو وه غرور و نخوت کی 

بناء پر يہ کہتے تھے : ہم نے يہ بہت زياده مال ان کاموں ميں صرف کيا ہے ، حاالنکہ انہوں نے خدا کی راه ميں کوئی چيز 
ال ديا بھی تھا تو وه دکھاوے ، يا ريا کاری اور شخصی اغراض کی بناء پر خرچ نہيں کی تھی۔ اور اگر انہوں نے کسی کو م

  تھا ۔ 
بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ ٓايت ميں ان لوگوں کی طرف اشاره ہے جنہوں نے اسالم اور پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ 

فخر کرتے تھے ، جيسا کہ ايک حديث وسلم کی دشمنی اور اسالم کے برخالف سازشوں ميں صرف کيا تھا اور وه اس پر 
ميں ٓايا ہے کہ جنگِ خندق کے دن جب علی عليہ السالم نے عمر بن عبد ود کے سامنے اسالم کو پيش کيا تو اس نے جواب 

  ميں کہا : 
  “فاين ما انفقت فيکم ماالً لبداً ” 
  3 ۔“پس وه سارامال جوميں نے تمہاری مخالفت ميں صرف کيا ہے اس کا کيا بنے گا” 

حارث بن عامر جيسے بعض سرداراِن قريش کے بارے ميں ہے ، جو ايک گناه کا ” بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ ٓايت 
مرتکب ہواتھا ۔ اس نے پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ و سلم سے نجات کے بارے ميں پوچھا تو ٓانحضرت صلی هللا عليہ و ٓالہ و 

کہا: جب سے ميں دين ِ اسالم ميں داخل ہواہوں ميرا تمام مال و دولت کفاروں  سلم نے اسے کفاره دينے کاحکم ديا ۔ اس نے
  4اور نفقات ميں نابودہوگيا ہے 

  ان تينوں تفاسير کے درميان جمع ميں کوئی امرمانع نہيں ہے اگر چہ پہلی تفسير ٓايت کے ساتھ زياده مناسب ہے ۔ 
اموال در حقيقت نابودہی ہوئے ہيں ، اور اسے ان سے کوئی کی تعبير اس بات کی طرف اشاره ہے کہاس کے “ اھلکت ” 

  فائده نہيں ہوگا ۔ 
  بر وزن لغت) تہ بہ تہ اور انبوه کثير کے معنی ميں ہے اور يہاں بہت زياده مال کے معنی مينہے ۔ “ ( لبد ” 

؟ ! ( ايحسب ان“نہ ہی ديکھے گاکيا وه يہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہيں ديکھا ، اور ” اس کے بعد مزيد فرماتا ہے : 
  الم يره احد)۔ 

وه اس حقيقت سے غافل ہے کہ نہ صرف اس کے ظاہری اعمال کو خلوت و جلوت ميں ديکھتا ہے ، بلکہ اس کے دل اور 
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روح کی گہرائيوں سے بھی ٓاگاه ہے ، اور اس کی نيتوں سے باخبر ہے ۔ کيا يہ ممکن ہے کہ وه خدا جس کا غير متناہی 
ہر چيز پر احاطہ رکھتا ہے کسی چيز کو نہ ديکھے اور نہ جانے ؟ يہ غافل اس بات سے بے خبر ہيں کہ وه اپنی وجود 

  جہالت اور نادانی کی وجہ سے خود کو پر وردگار کی دائمی نگرانی ست باہر خيال کر رہے ہيں ۔ 
س راه ميں صرف کياہے ؟ ! ايک حديث ميں ہاں خد اکو علم ہے کہ انہوں نے يہ اموال کہاں سے حاصل کئے ہيں اور انہينک

  ابن عباسۻ سے نقل ہو اہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم نے فرمايا: 
ال تزول قد ما العبد حتی يسٔال عن اربعة: عن عمره فيما افناه و عن مالہ من اين جمعہ ، و فيما ذا انفقہ؟ و عن عملہ ماذا عمل ” 

  “يتبہ ؟ و عن حبنا اہل الب
قيامت ميں کوئی شخص اپنے قدم سے قدم نہيں اٹھائے گا ، مگر يہ کہ چارچيزوں کے بارے ميں اس سے سوال ہو گا: اس ”

کی عمر کے بارے ميں کہ اسے کس راه ميں فنا کيا ، اس کے مال کے بارے ميں کہ اسے کہاں سے جمع کيا ، کس راه ميں 
اس نے کون کون ساعمل انجام ديا ، اور ہم اہل بيت کی محبت و  اسے صرف کيا ، اور اس کے عمل کے بارے ميں کہ

  5“ مودت کے بارے ميں 
  ۔ 5

او پروه يہ دعوٰی کيسے کر تا ہے کہ ميں نے بہت زياده مال خدا کی راه ميں خرچ کيا ہے جب کہ وه اس کی نيت سے آگاه 
ر ريا کاری اور مغر ضانہ طورپر َصرف ہے ، اور ان اموال کے غير شرعی حصول کی کيفيت سے بھی ٓاگاه ہے ، او

  کرنے کی کيفيت سے بھی باخبر ہے ۔
________________________________  

  ہے ۔“ انہ لن يقدر عليہ احد” اور تقدير ميں “ مثقلہ سے مخففہ ہے ” اس جملہ ميں “ ان ” ۔ ١
  ۔۴٩٣، ص  ١٠جلد “مجمع البيان ” ۔٢
  .14، صفحه »مسكن الفؤاد«  جلد الثقلين نور> ۵ص  ۵٨٠۔ حديث ١٠< 3
۔ ۔ خالصہ يہ ہے کہ انسان کس طرح سے مغرور ہو جاتا ہے اور قدرت و طاقت کا دعوٰی کيسے کرتا ۴٩٣،ص  ١٠۔ مجمع البيان جلد 4

ہے ، حاالنکہ اس کی زندگی درد و رنج اور تکليفات کے ساتھ خمير ہوئی ہے ۔ اگر اس کے پاس کچھ مال ہے تو ايک رات کے لئے ہے
  ، اور اگر جان رکھتا ہے توايک بخار تک ہے 

  ٓانکھ ، زبان او رہدايت کی نعمت ▲ 

گزشتہ ٓايات کے بعد، جن ميں سر کشی کرنے والے انسانوں کے غرور و غفلت کے بارے ميں گفتگو تھی ، زير بحث ٓايات 
تاکہ ايک طرف تو اس کے غرور و غفلت ميں انسان پر خدا کی اہم ترين مادی و معنوی نعمتوں کا کچھ حصہ بيان کرتا ہے ،

کو توڑدے اور دوسری طرف اسے ان نعمتوں کوخلق کرنے والے ميں تفکر اور غور و خوض کرنے پر ٓاماده کرے اور 
  اس کے دل و جان کے اندر شکر گذاری کے احساس کو بيدار کرکے اسے خالق کی معرفت کی طرف چالئے ۔ 

  ۔ ( الم نجعل لہ عينين )۔ “سان کے لئے دو ٓانکھيں قرار نہيں ديں کيا ہم نے اس ان:” پہلے فرماتا ہے 
؟! (و لسانا ً و شفتين)۔ اور ہم نے اسے اس کی بھالئی اور برائی کو دونوں )“اور ايک زبان اور دو ہونٹ( نہيں ديئے ” 

ں اور ايک عظيم معنوی نعمت و ھدينا النجدين )اس طرح ان چند مختصر جملوں ميں تين اہم مادی نعمتو“ ( راہيں دکھاديں 
کی طرف ، جو سب کی سب خدا کی عظيم ترين نعمتيں ہيں ، اشاره کيا ہے ۔ ايک طرف تو ٓانکھوں ، زبان اور لبوں کی 

  نعمت ہے اور دوسری طرف خير و شر کی معرفت وہدايت کی نعمت ہے ۔ 
کے مقابلہ مينپست “ تھامہ” معنی ميں ہے ، اصل ميں مرتفع اور بلند مقام کے“ نجد” ( اس بات کی طرف توجہ رہے کہ 

اور يہاں خير و شر و شقاوت کی راه سے “ اور پست جگہ “ بلند جگہ ” زمينوں پربوال جاتاہے ، يا دوسرے لفظوں ميں 
  ١کنايہ ہے ۔ 

  اوپر والی نعمتوں کی اہميت کے بارے ميں بس اتنا کافی ہے کہ : 
ہ کے لئے ايک اہم ترين ذريعہ ہے ٓانکھ کے عجائبات اس قدر ہيں کہ وه واقعی بيرونی دنيا سے انسان کے رابط“ ٓانکھ ” 

طور پر انسان کو خالق کے مقابلہ ميں خضوع کرنے پر ٓاماده کر ديتے ہيں ، ٓانکھ کے سات طبقے ہيں جو صلبيہ ( قرنيہ ) 
ايک عجيب و غريب اور عمده ساخت مشيميہ ، عيبيہ ،زالليہ، زجاجيہ اور شبکيہ کے نام سے موسوم ہيں، ان ميں سے ہر 

رکھتا ہے جن ميں نور اور روشنی او رٓائينوں سے مربوط طبيعاتی اور جسمانی قوانين کا بہت ہی باريک بينی کے ساتھ 
خيال رکھاگيا ہے ۔ اس طرح سے کہ تصوير کشی کی ترقی يافتہ دور بينيں بھی اس کے مقابلہ ميں بے قدرو قيمت ہيں ، اور 
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کہ اگر ساری دنيا ميں انسان کے سوا اور سارے وجوِد انسانی ميں انکھ کے عالوه اور کوئی چيز نہ ہوتی تو  حقيقت يہ ہے
  اس کی عجائبات کا مطالعہ پر وردگار کے عظيم علم قدرت کی شناخت کے لئے کافی تھا ۔ 

وسری قوم ، اور ايک نسل سے تو وه انسان کے لئے دوسرے انسانوں سے ارتباط، اور ايک قوم سے د“ زبان ” باقی رہی 
دوسری نسل کی طرف اطالعات ومعلومات کے نقل ہونے ، اور مبادلہ کا ايک اہم ترين ذريعہ ہے ، اور اگر يہ ارتباط کا 
  ذريعہ نہ ہوتا تو انسان ہر گز کبھی بھی علم و دانش او رمادی تمدن او رمعنوی مسائل ميں اس حد تک ترقی نہ کرسکتا ۔ 

بول چال ميں ان کا بہت بڑا حصہ ہے کيونکہ بہت سے حروف لبوں ہی کے ذريعہ ادا ہوتے ہيں “ اوالً ” تو “ لب” باقی رہے 
اس کے عالوه ہونٹ کے چبانے ، اور منہ کی رطوبت کو محفوظ رکھنے اور پانی کے پينے ميں بہت زياده مدد کرتے ہيں ، 

اں تک کہ اس کے چہرے کامنظر ، اس کے لعاب دہن کے باہر اور اگر يہ نہ ہوتے تو انسان کے کھانے پينے کا مسلہ ، يہ
  کی طرف بہنے کی وجہ سے ، اور بہت سے حروف کی ادائيگی پر قدرت نہ رکھنے کی بناء پر افسوس ناک ہوتا۔ 

، اور فطری ہدايت ٓاتی ہے “ عقل ” اور چونکہ حقائق کا ادراک پہلے درجہ ميں ٓانکھ اور زبان سے ہوتا ہے ۔ ان کے بعد 
  کو بھی جو انبياء و اولياء کے ذريعے ہوتی ہے شامل ہے ۔ “ ہدايت تشريعی ” يہاں تک کہ ٓايت کی تعبير 

کی بھی اسے “ راه اور چاه ” ہاں !اس نے ديکھنے والی ٓانکھ اور زبان کو بھی انسان کے اختيار ميں رکھا ہے ، اور
  تاکہ انسان اپنے سامنے کی ہر چيز کو ديکھ لے ۔ “ تا ٓادمی نگاه کند پيش پائے خويش ” نشاندھی کرادی ہے 

ليکن ان روشن چراغوں کے باوجود ، جو اس کے راستے ميں موجود ہيں ، اگر پھر بھی کو ئی راستہ سے ہٹ جاتا ہے تو 
  اسے گرنے دو تاکہ وه اپنی سزا پالے ۔ “ ! بگذار تابيفتد و بيند سزای خويش ” پھر کہنا چاہئيے : 

۔ ( ہم نے اسے بھالئی اور برائی کے دونوں راستے دکھا ديئے ) کاجملہ عالوه اس کے کہ وه انسان “نجدين و ھدينا ه ال” 
اونچی جگہ کو “ نجد” کے اراده کی ٓازادی اور اختيار کے مسئلہ کو بيان کرتا ہے ، اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے 

الئی کی راه کو طے کرنا مشکالت ، زحمت اور رنج سے خالیکہتے ہيں لٰہذا يہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ خير اور بھ
نہيں ہے ، جيساکہ اونچی زمينوں کی طرف جانا مشکل ہے يہاں تک کہ شراور برائی کی راہوں کا طے کرنا بھی مشکالت 

  رکھتا ہے ۔ لٰہذا کيسی اچھی بات ہے کہ انسان سعی و کوشش سے خير کی راه کو اختيار کرے ۔ 
وجود راستہ کا انتخاب کرنا خود انسان کے اختيار ميں ہے ۔ يہ وہی ہے جو اپنی ٓانکھ اور زبان کو حالل يا ليکن ا س کے با

  حرام کے راستہ ميں گردش دے سکتا ہے اور خير و شر کی دونوں راہوں ميں جسے چاہے انتخاب کرسکتا ہے ۔ 
روی ہے خدا وند تعالٰی ٓادم عليہ السالم کی اوالد سے کہتا لٰہذا ايک حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ و سلم سے م

  ہے :
يابن ٰادم ! ان نازعک لسانک فيما حرمت عليک فقد اعنتک عليہ بطبقتين فاطبق، ان نازعک بصرک الٰی بعض ماحرمت ” 

  “ عليک فقد اعنتک عليہ بطقتين فاطبق
بھار نا چاہئيے، تو ميں نے اسے روکنے کے لئے دو ہونٹ تيرےاے اوالد ٓادم ! اگر تيری زبان تجھے کسی فعل ِ حرام پر ا” 

اختيار ميں دئے ہيں ۔ پس تو ہونٹوکو بند کرے اور اگر تيری ٓانکھ تجھے حرام کی طرف لے جانا چاہے تو ميں نے پلکيں 
  2“تيرے اختيار ميں دے دی ہيں تو انہيں بند کرلے 

وسائل و ذرائع بھی انسا ن کے اختيار ميں ديئے ہيں اور يہ ايک اور اس طرح سے خدا نے ان عظيم نعمتوں پر کنٹرول کے 
  اس کا عظيم لطف ہے ۔ 

قابل توجہ بات يہ ہے کہ اوپر والی ٓايات ميں زبان کے بارے تو لبوں کی طرف اشاره ہواہے، ليکن ٓانکھونکے بارے ميں 
ہ ہے کہ کہ لبوں کاکام بات کرنے ، کھانے اور تمام پلکوں کی طرف اشاره نہيں ہوا۔ اس کے بظاہر دو اسباب ہيں ، ايک تو ي

پہلؤوں ميں پلکوں کی نسبت ٓانکھوں کے لئے کام کرنے سے کئی گناه زياده ہے ، اور دوسرا سبب يہ ہے کہ زبان کاکنٹرول 
  کرنا ٓانکھ کے کنٹرول سے کئی درجے زياده اہم ہے ، اور زياده بخت ساز ہے

________________________________  

۔ يہ تفسير ايک حديث ميں امير المومنين عليہ السالم سے نقل ہوئی ہے ( مجمع البيان زير بحث ٓايات کے ذيل ميں ) اور يہ جو بعض ١
کی تعبير “ نجد” نے ماں کے دو پستانوں سے جو سينہ پر ابھر ے ہوئے ہوتے ہيں تفسير کی ہے بہت ہی بعيد ہے ۔ ضمنی طور پر 

  کی عظمت کی وجہ سے ہے اور شر کے بارے ميں باِب تغلب سے ہے ۔ خير کے بارے ميں اس
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  ۔ ٓانکھ کی حيرت انگيز ياں١▲ 

ٓانکھ کو عام طور ہر کيمرے کی دوربين سے تشبيہ ديتے ہيں ، جو اپنی بہت ہی چھوٹی سی پتلی کے ساتھ مختلف مناطر کے
ٓانکھ کی سکرين ) پر منعکس ہوتی ہيں اور وہاں سے “ ( شبکيہ چشم ” ی تصويرينجو فلم کے بجائے فوٹو اتارتی ہے ، ايس

  بينائی کے اعصاب کے ذريعہ دماغ ميں منتقل ہوتی ہيں ۔ 
تصوير کشی کا يہ حد سے زياده لطيف و دقيق کا خانہ ، شب و روز ميں کئی ہزار تصويريں ، مختلف مناظر کی اتار سکتا 

تصوير کشی اور فلميں بنانے کی ترقی يافتہ مشينوں پر بھی اس کا بہت سے پہلؤوں سے قياس نہيں ہوسکتا ،  ہے ، ليکن
  کيونکہ : 

۔ اس مشين ميں روشنی کو منظم کرنے واال دريچہ وہی ٓانکھ کی پتلی ہے کو خود کا ر طريقہ سے زياده قوی روشنی کے ١
ابلہ ميں زياده کشاده ہوجاتی ہے حاالنکہ کيمرے کی مشين کو اشخاص کے مقابلہ ميں زياده تنگ اور کمزور روشنی کے مق

  ذريعے منظم کرنا پڑتا ہے ۔ 
۔ ٓانکھ کا عدسہ ، ان تمام شيشوں کے بر خالف ، جو دنيا کے تصوير کشی کے کيمروں ميں استعمال ہوتے ہيں ، ہميشہ اپنی٢

ملی ميٹر تک پہنچ جاتا ہے / ٨ملی ميٹر ہوجاتا ہے اور کبھی ١/۵شکل بدلتا رہتا ہے ، اس طور پر کہ کبھی تو اس کا قطر ۔ 
تاکہ وه دور اور نزديک کے مناظر کی تصويرين بنا سکے ۔ اور يہ کام ان عضالت کے ذريعے ، جنہوں نے عدسہ کو گھيرا

نکھ کا ايک عدسہ تنہا ہو اہے، اور وه کبھی اسے کھينچ ليتے ہيں اور کبھی چھوڑ ديتے ہيں ، انجام پاتا ہے، اس طرح سے آ 
  سينکڑوں عدسوں کا کام انجام ديتا ہے ۔ 

۔ تصوير کشی کی يہ مشين چار مختلف سمتوں کی طرف حرکت کرتی ہے ، يعنی ٓانکھ کے عضالت کی مدد سے جس ٣
  طرف چاہے حرکت کر سکتی ہے اور تصوير بنا سکتی ہے ۔ 

روں کے لئے يہ ضروری ہے کہ ان کی فلموں کو تبديل کرتے ۔ يہاں ايک ا در اہم نکتہ بھی ہے کہ تصوير کشی کے کيم۴
رہيں ، اور جب فلم کی ايک ريل ختم ہو جائے تو اس کی جگہ دوسری ريل رکھنی پڑتی ہے ۔ ليکن انسا ن کی انکھيں زندگی 

ھ کی سکرين کا وهبھر تصويريں اتارتی رہتی ہيں ، اور اس ميں کوئی چيز تبديل نہيں کرنی پڑتی ۔ اس کی وجہ يہ ہے کہ ٓانک
  حصہ ، جس پر تصويريں منعکس ہوتی ہيں ، اس ميں دو قسم کے سلول ہوتے ہيں :

۔ عمودی سلول ، جو روشنی کے مقابلہ ميں بہت ہی زياده حساس ماده رکھتے ہيں اور روشنی کی ٢۔ مخروطی سلول ١
ے ہيں کہ وه دماغ کی طرف منتقل ہو جاتی تھوڑی سی چمک سے ہی ان کا تجزيہ ہو جاتاہے اور وه ايسی لہريں پيدا کرديت

  ہيں اور اس کے بعد اس کا اثر زائل ہوجاتا ہے اور سکرين دوباره نئی تصوير کھينچنے کے لئے ٓاماده ہوجاتی ہے ۔ 
۔ تصوير کھينچنے والی دوربينيں بہت ہی محکم اور مضبوط مادوں سے بنائی گئی ہيں ، ليکن ٓانکھ کی تصوير کھينچنے ۵

اتنی لطيف کہ جس ميں معلولی سی چيز سے بھی خراش ٓاجاتی ہے ، اسی وجہ سے اس کو ايک مضبوط ہڈيوں  کی مشين
  سے بنی ہوئی حفاظت گاه ميں رکھا گيا ہے ۔ 

  ليکن اتنی ظرافت و نزاکت کے باوجود يہ لوہے اور فوالد سے بھی زياده چلنے والی چيز ہے ۔ 
کا مسئلہ ايک بہت ہی اہم مسئلہ ہے “ روشنی کے منظم ہو نے” ے والوں کے لئے ۔ فليميں بنانے والوں اور تصوير کھينچن۶

، اور اس مقصد کے لئے کہ تصوير يں صاف ہوں، بعض اوقات کئی کئی گھنٹے روشنی اور اس کے مقدمات کو منظم 
کمزور ، يہاں تک کہ  کرنے ميں مشغول رہناپڑتا ہے ، جب کہ ٓانکھ تمام حاالت ميں ، چاہے روشنی قوی ہويا درميانی يا

تاريکی ميں بھی ، بشر طيکہ معمولی اور خفيف سی روشنی بھی وہاں پر موجود تصوير لے ليتی ہے ۔ اور يہ چيز ٓانکھ کے 
  عجائبات ميں سے ہے ۔ 

۔ بعض اوقات ہم روشنی سے تاريکی کی طرف جاتے ہيں ، يا بجلی کے بلب اچانک بجھ جاتے ہيں ، تو ہم اس وقت کسی ٧
کو نہيں ديکھ سکتے ، ليکن چند ہی لمحے گزرجانے کے بعد ہماری ٓانکھ خود کار طور پر اپنی کيفيت کو اس کمزور چيز 

روشنی کے ساتھ منطبق کرليتی ہے، اس طرح سے کہ جب ہم اپنے ارد گرد نظر کرتے ہيں کہ ہماری ٓانکھ تاريکی کی 
زبان ميں ادا ہو جاتی ہے ۔ايک بہت ہی پيچيده مکانيسم عادی ہوگئی ہے اور يہ عادت والی تعبير کو ساده اور عام 

(طرِزساخت ) کا نتيجہ ہے جو آنکھ ميں رکھی گئی ہے ، اور وه خود کو بہت ہی مختصر سے وقت ميں نئے حاالت پر 
  منطبق کرسکتی ہے ۔

ابتدا ميں ہماری ٓانکھ اس کے بر خالف جب ہم تاريکی سے روشنی ميں داخل ہوتے ہيں تو ا س کے بر عکس ہوتا ہے ، يعنی
قوی روشنی کو بر داشت نہيں کرتی ، ليکن چند لمحات کے بعد وه اس سے منطبق ہو جاتی ہے اور اصطالح کے مطابق 

  عادی ہو جاتی ہے ليکن يہ امور تصوير بنانے والے کيمروں ميں ہر گز موجود نہيں ہيں ۔ 
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ے ہيں جب کہ انسا ن کی ٓانکھ تمام افق کا نيم دائره جو اس ۔ تصوير بنانے والے کيمرے محدود فضا سے تصوير بناسکت٨
درجے کے دائرے کو ديکھ  ١٨٠کے سامنے ہوتا ہے ديکھ ليتی ہے ، اور دوسرے لفظوں ميں ہم اپنے اطراف کے تقريباً 

  ليتے ہيں ، جب کہ تصوير کشی کا کوئی کيمره ايسانہيں ہے ۔
ٓانکھيں ، جن ميں سے ہر ايک ايک مستقل مشين ہے ، اس طر ح منظم  ۔ عجيب و غريب بات يہ ہے کہ انسان کی دونوں٩

ہوئی ہيں کہ ان دونوں سے لئے گئے فوٹو ايک ہی نقطہ پر جاکر پڑتے ہيں ۔ اس طرح سے اگر يہ تنظيم تھوڑی سی خراب 
ظر ٓاتے ہوں ) ہوجائے تو اسے اپنی دو ٓانکھوں سے ايک ہی جسم کو دوجسم ديکھتا ہے ، جيساکہ احول ( جسے دو دو ن

  اشخاص ميں يہ معنی مشاہده ہوتا ہے۔ 
۔ دوسرا قابل غور نکتہ يہ ہے کہ وه تمام مناظر جن کی ٓانکھ تصوير کشی کرتی ہے ٓانکھ کی ا سکرين پر الٹے پڑتے ہيں ١٠

رکھنے کی  ، حاالنکہ ہم کسی چيز کو الٹا نہيں ديکھتے ، ٓانکھ کے عاد اور چيزوں کی ايک دوسر ے سے نسبت کو محفوظ
  بناء پر ہے ۔ 

۔ ٓانکھ کی سطح ہميشہ مرطوب ہونی چاہئيے کيونکہ اگر و ه چند ساعت بھی خشک ره جائے تو اس پر شديد ضرب پڑے ١١
يہ رطوبت ہميشہ ٓانسؤوں کے غدود وں سے حاصل ہو تی ہے جو ٓانکھ ميں ايک طرف منتقل ہو جاتے ہيں اور اسے بھی 

  مرطوب رکھتے ہيں ۔ 
کھ کے غدود خشک ہو جائيں تو ٓانکھ خطرے ميں پڑ جاتی ہے اور پلکوں کی حرکت غيرممکن ہوجاتی ہے ، اور اگر اگر ٓان

اس کا فعل حد سے بڑھ جائے تو ہميشہ چہرے پر ٓانسوں بہتے رہتے ہيں ، يا ٓانکھ کے فاضل پانی کو خشک کرتے ہيں اور 
  يہ کتنا بڑا درد سر ہے 

يچيده ترکيب ہے ، اور اس ميں دس سے زياده عناصرہوتے ہيں، اور وه مجموعاً ٓانکھ کی ۔ ٓانسؤوں کی ترکيب ايک پ١٢
  نگہداشت کے لئے ايک بہترين اور مناسب ترين مائع يا مر کب ہوتا ہے ۔ 

مختصر يہ ہے کہ ٓانکھ کے عجائبات اس قدر زياده ہيں کہ ان کے بارے ميں کئی دن تک بيٹھ کر گفتگو کرنے کی ضرورت 
ور ان کی کئی کتا بيں لکھنی پڑيں ، اور ان تمام چيزوں کے باوجود اگر ہم ا س کے اصلی ماده کو ديکھيں تو وه تقريباًہے ، ا

  چر بی کے ايک ٹکڑے سے زياده نہيں ہے ۔ 
  امير المومنين علی عليہ السالم اپنی ايک قابل قدر گفتگو ميں فرماتے ہيں :

  !“ يتکلم بلحم ، و يسمع بعظم، و يتنفس من خرم اعجبوا لٰھذا االنسان ينظر بشحم ، و ” 
تعجب ہے اس انسان پرجو چربی کے ايک ٹکڑے سے ديکھتا ہے ، اور گوشت کے ايک ٹکڑے سے بولتا ہے ہڈی سے ”

  ١سنتا ہے سوراخ سے سانس ليتا ہے اور وه ان بزرگ حياتی کا موں کو ان چھوٹے سے وسائل کے ذريعے انجام ديتا ہے 
________________________________  

  ۔ ٨حکمت“ کلمات قصار” ۔ نہج البالغہ ١

  

  ۔ زبان کی حيرت انگيزياں ٢▲

زبان بھی اپنے جگہ پر انسانی بدن کے بہت ہی حيرت انگيز اعضاء ميں سے ہے اور اس کے ذمے بہت ہی سخت ذمہ 
اہم کام انجام ديتی ہے ، اور بار بار غذا کے دارياں ہيں ، وه غذا کو نگلنے ميں مدد دينے کے عالوه اس کو چبانے ميں بھی 

لقمہ کودانتوں کی ہتھوڑی کے نيچے دھکيلتی رہتی ہے ، ليکن اس کام کو اتنے ماہرانہ انداز ميں انجام ديتی ہے کہ اپنے ٓاپ 
  کو دانتوں کی ضربوں سے محفوظ رکھتی ہے ، حاالنکہ ہميشہ ان کے پاس اور ان سے چمٹی ہوئی رہتی ہے ۔ 

وقات اتفاقيہ طور پر کھانے کو چباتے وقت ہم اپنی زبان کو بھی چباليتے ہيں تو ہماری چيخ نکل جاتی ہے اور ہم يہ بعض ا
  سمجھ جاتے ہيں کہ اگر زبان ميں وه مہارت نہ ہوتی تو ہم پر کتنی مصيبت ٓان پڑتی ۔
  جھاڑديتی ہے۔  ضمنی طور پر غذا کھانے کے بعد منھ کی فضا اور دانتوں کو پاک و صاف کرتی اور

اور ان سب کا موں سے زياده اہم بات کرنے کا مسئلہ ، جو زبان کی تيزی کے ساتھ منظم طور پر پے در پے حرکات اور 
  چھ سمتوں ميں حرکت کرنے سے انجام پاتا ہے۔ 

اہے جو بہت ہی قابل توجہ بات يہ ہے کہ خدا نے بات کرنے اور تکلم کے لئے ايک ايسا وسيلہ انسانوں کے اختيار ميں دي
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سہل اور ٓاسان ، اور سب کی دسترس ميں ہے ، نہ کچھ تھکان ہوتی ہے او رنہ ہی رنج و مالل حاصل ہوتا ہے، اور نہ ہی 
  کچھ خرچ ہوتا ہے ۔ 

اور اس سے بھی زياده عجيب بات انسان ميں گفتگو کرنے کی استعداد کا مسئلہ ہے ، جو انسان کی روح ميں وديعت کر ديا 
ور انسان اپنے طرح طرح کے حد سے زياده مقاصد کو بيان کرنے کے لئے بے حد مختلف صورتوں ميں زياده سےگيا ہے ا

  زياده جملہ بند ياں کرسکتا ہے ۔ 
اور اس سے بھی زياده اہم ، مختلف زبانوں کی وضع کی استعداد ہے ، اور ان ہزاروں زبانوں کے مطالعہ سے جو دنيا ميں 

عظمت و بزر گی واحد و قہار خدا کے !“ ( العظمة  الواحد القھار ” يت واضح ہو جاتی ہے ، واقعاً موجود ہيں ، اس کی اہم
  لئے ہی ہے )۔ 

  ۔ نجدين کی طرف ہدايت ٣▲
کی راه مراد ہے ۔ “ شر ” و “ خير ” جيساکہ ہم نے بيان کيا ہے ، بلندی يابلند سر زمين کے معنی ميں ہے اور يہاں “ نجد” 

  يں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ٓايا ہے کہ ٓاپ نے فرمايا : ايک حديث م
  ۔“يا ايھا ا لناس ! ھما نجدان : نجد الخير و نجد الشر فما جعل نجد الشر احب اليکم من نجد الخير ’ ’ 
ر زمين تمہارے لئے اے لوگو! دو بلند سر زمينيں موجود ہيں ، خير کی سر زمين اور شر کی سر زمين ، اور شر کی س” 

  ١خير کی سر زمين سے ہر گز زياده محبوب قرار دی گئی ۔ 
او رمسئوليت ، معرفت و ٓاگاہی کے بغير ممکن نہيں ہے ۔ اور اوپر والی ٓايت کے مطابق خدا“ تکليف ” اس ميں شک نہيں کہ

  نے يہ ٓاگاہی انسانوں کے اختيار ميں دے دی ہے ۔ 
  م پاتی ہے :يہ ٓاگاہی تين طريقوں کے انجا

  ۔ عقلی اسراکات اور استدالل کے طريق سے ۔ ١
  ۔ فطرت و وجدان کے طريق سے ، جس ميں استدالل کی ضررت نہيں ہوتی ۔ ٢
۔ روح اور انبياء و اوصياء کی تعليمات کے طريق سے اور تکامل کی راه کو طے کرنے کے لئے انسان کو جن جن ٣

ان تين طريقوں ميں سے کسی ايک سے يابہت سے موارد ميں ان تينوں ہی چيزوں کی ضرورت ہوتی ہے ۔ ان کی خدا نے 
  طريقوں سے اسے تعليم دی ہے ۔ 

قابل توجہ بات يہ ہے کہ اس حديث ميں اس بات کی تصريح ہوئی ہے کہ ان دونوں راستوں ميں کسی ايک کا طے کرنا انسان
يہ بات حقيقت ميں اس عمومی تصور کی کہ انسان  کی طبيعت او رمزاج کے لئے دوسرے سے زياده ٓاسان نہيں ہے اور

  برائيوں کی طرف زياده ميالن رکھتا ہے اور شر کے راستے کو طے کرنا اس کے لئے زياده ٓاسان ہے ، نفی کرتی ہے ۔ 
وتی ہے اور يہ سچی بات ہے کہ اگر غلط تربيتيں اور فاسد ماحول نہ ہو تو انسان کو نيکيوں کے ساتھ لگأو اور محبت زياده ہ

بلند سر زمين ) کی تعبير نيکيوں کے بارے ميں اسی بناء پر ہے ، کيونکہ بلند زمينيں بہتر اور زياده “ ( ننجد” ۔ اور شايد 
  عمده فضا رکھتی ہيں ، اور شرور کے بارے ميں تغليب کی بناء پر ہے ۔ 

ر ٓاشکار ہونے کی طرف اشاره ہے ، جس بعض نے يہ بھی کہاہے کہ يہ تعبير خير و شر کے راستہ کے ظاہر ، نماياں او
  ٢طرح سے مرتفع اور بلند سر زمين مکمل او رپورے طور پر نمايا ں ہوتی ہے ۔ 

  
  ۔ اواطعام فی يوم ذی مسغبٍة۔ ١۴۔ فکُّ رقبٍة ۔ ١٣۔ وما ادراک مالعقبة۔ ١٢۔ فال اقتحم العقبة ۔ ١١
  ۔ او مسکيناً ذا متربةً ١۶۔ يتيماً ذا مقربٍة ۔ ١۵
  کان من الذين ٰامنوا و توصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمِة۔  ۔ ثم١٧
  ۔ عليہم ناٌر مٔوصدةٌ۔ ٢٠۔ و الذين کفروا بٰاياتنا ھم اصحاب المشئمِة ۔ ١٩۔ اوٰلئِک اصھاب الميمنِة۔ ١٨
  

  تر جمہ 
  ۔ ليکن وه ( ناشکرا انسان ) اس اہم گھاٹی سے اوپر نہيں گيا ۔ ١١
  ۔ يا بھوک کے دن کھانا کھالنا ہے ۔ ١۴۔ غالم کو ٓازاد کرناہے ۔ ١٣گھاٹی کيا ہے ؟  ۔ اور تجھے کيا معلوم کہ وه١٢
  ۔ يا خاک پر پڑے ہوئے مسکين کو ۔ ١۶۔ رشتہ داروں ميں کسی يتيم کو ۔ ١۵
۔ پھر اسے ايسے لوگوں ميں سے ہونا چاہئيے جو ايمان الئے ہيں او رجو ايک دوسرے کو صبر و شکيبائی اور رحم ١٧

  ی وصيت کرتے ہيں۔ کرنے ک
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  ۔ وه اصحاب اليمين ہيں ( اور ان کے نامٔہ اعمال کو ان کے دائيں ہاتھ ميں ديں گے )۔ ١٨
۔ اور جن لوگوں نے ہماری ٓايات کا انکار کرديا ، وه شوم او ربد بخت لوگ ہيں اور ان کا نامٔہ اعمال ان کے بائيں ہاتھ ميں١٩

  ديا جائے گا۔ 
  سے گھيررکھا ہے ،( جس سے بھاگنے کی کوئی راه نہيں ہے )۔ ۔ ان کو ٓاگ نے ہر طرف٢٠

________________________________  

  ۔٧١۵۵ص  ١و تفسير قرطبی جلد  ۴٩۴ص  ١٠جلد “ مجمع البيان ” ۔ ١
  دوچاند) کہا جاتا ہے ۔ “ ( قمران ” ۔ جيسا کہ چاند اور سورج کو ٢

  

  دشوار گزار گھاٹی ▲

ان عظيم نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد ، جو گزشتہ ٓايات ميں ٓائی تھيں ، زير نظر ٓايات ميں نا شکر گزار بندوں کو مورد ِ 
مالمت و سر زنش قرار ديتاہے ، کہ ان تمام وسائل سعادت کے ہوتے ہوئے انہوں نے نجات کی راه کيوں طے نہيں کی ، 

   ١۔ ( فال اقتحم العقبة) ۔“عظيم گھاٹی سے اوپر نہيں گيايہ ناشکرا انسان اس ” پہلے فرماتا ہے :۔ 
  اس بارے ميں يہ کہ يہاں عقبہ سے کيا مراد ہے ، بعد والی ٓايات اس کی تفسير کرتی ہيں ۔ 

  ؟ :( و اماادراک مالعقبة ) “تو نہيں جانتاوه گھاٹی کياہے ” فرماتاہے : 
  ۔( فک رقبة)۔ “ غالم کو ٓازاد کرنا ہے ” 
  ”۔ ( او اطعام فی يوم ذی مسغبة )۔ “دن کھانا کھالنا ہے  بھوک کے” 
  يتيماً ذا مقربة)۔ “ ( قريبوں ميں سے کسی يتيم کو ” 
  او مسکيناً ذا متربة)۔ “ ( ياخاک پر پڑے ہوئے مسکين کو ” 

، اعمال ِ اس طرح يہ دشوار گزار گھاٹی جس سے گزرنے کے لئے ناشکرے انسانوں نے ہر گز خود تو تيار نہيں کيا ہے 
خير کو ايک ايسا مجموعہ ہے جو ارادی طور پر خدمت ِ خلق اور کمزوروں اور ضعيفوں کی مدد کرنے کے گرد گھومتا 

  ہے ، اور ان صحيح اور خالص عقائد کا مجموعہ بھی ہے جن کی طرف بعد والی ٓايات ميں اشاره ہوا ہے ۔ 
و عام طور سے لوگ مال و ثروت کے ساتھ رکھتے ہيں ، اس اور سچ تو يہ ہے ،کہ اس شديد لگأو کو ديکھتے ہوئے ج

دشوار گزار گھاٹی سے گزرنا کوئی ٓاسان کام نہيں ہے ۔ اسالم اور ايمان صرف دعوٰی اور باتوں سے حاصل نہيں ہوتے بلکہ
ايمان و  ہر مومن مسلمان کے سامنے ايسی دشوار گزار گھاٹياں ہيں جن سے يکے بعد ديگرے ، حول و قوة خدا اور روح

  اخالص سے مدد طلب کر تے ہوئے گزرنا پڑتا ہے ۔ 
کی تفسير کی ہے تو اس تفسير “ عبقہ” کی تفسير ہوائے نفس کے معنی ميں کی ہے يہاں ٓاياتنے “ عقبہ ” بعض نے يہاں 

مسکينوں کو  سے مراد اس طرح ہونا چاہئيے کہ اصۺی گھاٹی ہوائے نفس کی گھاٹی ہے ، ليکن غالموں کو ٓازاد کرنا ، اور
  کھانا کھالنا ، اس سے مبارزه کرنے کے واضح مصاديق ميں سے ہيں ۔ 

سے مراد قيامت ميں ايک دشوار گزار گھاٹی ہے ، جيسا کہ پيغمبر “ عقبہ ” بعض دوسرے مفسرين نے يہ کہاہے کہ اس 
  اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ايک حديث ميں ٓاياہے : 

  ۔ “اليجوز ھا المثقلون ، و انا اريد ان اخفف عنکم لتلک العقبة ان امامکم عقبة کٔوداً ” 
تمہارے سامنے ايک دشوار گزار گھاٹی ہے ، جس سے بھاری بوجھ والے نہيں گزرسکيں گے، اور ميں چاہتا ہوں کہ اس ” 

  2“گھاٹی سے عبورکرنے کے لئے تمہارے بوجھ کو ہلکا کردوں
ہے زير بحث ٓايت کی تفسير کے عنوان سے نہيں ہے ، ليکن مفسرين نے اس سے  البتہ حديث جو پيغمبر اکرم سے نقل ہوئی

يہی سمجھا ہے ، ليکن ايسا سمجھنا ، اس تفسير کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو صراحت کے ساتھ ٓايات ميں ٓائی ہے ، 
کی سخت اور سنگين اطاعتوں  مناسب دکھا ئی نہيں ديتا ، مگر يہ کہ مراد يہ ہو کہ قيامت کی دشوار گزار گھاٹياں اس جہاں

  کا تجسم ہيں ، اور ان سے عبور کرنا ان اطاعتوں سے عبور کرنے کی فرع ہے ( غور کيجئے) ۔ 
کے ماده سے ہے ، قابل توجہ ہے ، جو اصل ميں سخت اور خوفناک کام ميں داخل “ اقتحام ” کی تعبير جو “ اقتحم ” يہاں پر

) يا کسی چيز ميں داخل ہونا يا اس کے پاس سے شدت و مشقت سے گزرنا ہے ( ہونے کے معنی ميں ہے ۔ ( مفر دات راغب
تفسير کشاف) اور يہ چيز بتاتی ہے کہ اس گھاٹی سے گزرنا کوئی ٓاسان کام نہيں ہے ۔ اور يہ اس بات پر ايک تاکيد ہے جو 
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ميں پيد اکيا ہے ، اور اس کی زندگی  ہم نے انسان کو دکھ اور تکليف” سوره کے ٓاغاز ميں ٓائی ہے ، جس ميں فرماتا ہے :
  ۔ “بھی دکھ اور رنج و تکليف سے تؤام ہے اور پروردگار کی اطاعت کرنا بھی بہر حال کوئی ٓاسان کام نہيں ہے 

  امير المومنين عليہ السالم کے ايک ارشاد ميں ٓاياہے :
  “ان الجنة حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشہوات”

  3کے درميان گھری ہوئی ہے ، اور دوزخ شہوات کے درميان گھری ہوئی ہے بے شک جنت سختيوں ” 
  چند قابل ِ توجہ نکات 

  سے مراد ظاہراًوہی غالموں کو ٓازاد کرنا ہے ۔ “ فک رقبة” ۔ ١
 ايک حديث ميں ٓايا ہے کہ ايک اعرابی پيغمبر کی خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض کی ، اے رسول ِ خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ

  وسلم مجھے کوئی ايسا عمل تعليم کيجئے کہ جو مجھے جنت ميں داخل کرے ، ٓاپ نے فرمايا:
  ۔ “ان کنت اقصرت الخطبة لقد عرضت المسٔالة” 
۔ ( يا يہ کہ اگر چہ تونے مختصر “ اگر چہ تونے بات تو مختصر کی ہے ، ليکن ايک بہت بڑے مطلب کا سوال کيا ہے ” 

  پنے مقصود کو اچھی طرح سے بيان کياہے )۔سی بات کی ہے ، ليکن تونے ا
غالموں کو ٓازادکر اور گردنوں کو ( “ ” اعتق النسمة و فک رقبة ” اس کے بعد ٓاپ صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے فرمايا: 

  طوق غالمی سے ) رہائی دے ۔ 
  راوی سوال کرتا ہے ، کيا يہ دونوں چيزيں ايک ہی نہيں ہيں ؟

نہيں ! پہلے سے ميری مراد يہ ہے کہ مستقل طور پر ٓازاد کردے ،اور دوسرے ” ٓالہ وسلم نے فرمايا: ٓاپ صلی هللا عليہ و 
  سے ميری مراد يہ ہے کہ تو اس کی قيمت کی ادائيگی ميں امداد کرے تاکہ وه ٓازاد ہوجائے ۔ 

  اس کے بعد ٓاپ صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے فرمايا:
م ، فان لم يکن ذالک فاطعم الجائع ، واسق الظمٔان، و امر بالمعروف و انہ عن المنکر ، فان لم و الفیء علی ذی الرحم الظال” 

  ۔ “تطق ذالک فکف لسانک االمن الخير 
ان رشتہ داروں کی طرف جنہوں نے تجھ سے قطع رحمی کی ہے اور تجھ پر ظلم کيا ہے ، لوٹ جا ( اور ان سے نيکی ” 

  ن نہ ہو تو پھربھوکوں کو کھانا کھال اور پياسوں کو پانی پال، کر ) اور اگر اس قسم کا کام ممک
اور ا مر بالمعروف او رنہی از منکر اور اگر تجھ ميں اس کام کے کرنے کی بھی طاقت نہيں ہے تو کم از کم اپنی زبان 

  4نيکی کے عالوه کسی چيز کے لئے نہ کھول ، 
وں کے بارسے تو بہ کے ذريعہ ٓازاد کرنے ، يا خود کو اطاعتوں کو اپنی گردن کو گناہ“ فک رقبة” ۔ بعض مفسرين نے ٢

کے ذريعے عذاِب الٰہی سے ٓازادکرنے کے معنی ميں سمجھا ہے ، ليکن ان ٓايات کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو اس کے 
  د کرنا ہی ہے۔ بعد ٓائی ہيں ، اور يتيم و مسکين کے بارے ميں وصيت کررہی ہيں ، ظاہراً اس سے مراد وہی غالمی کو ٓازا

بھوک کے دن “ يوم ذی مسغبة” بروزن غضب) کے ماده سے بھوک کے معنی مينہے ، اس بناپر “ ( سغب“” مسغبة ”۔ ٣
کے معنی ميں ہے ، اگر بھو کے افراد انسانی معاشروں ميں رہتے ہيں ،ليکن يہ تعبير قحط رسانی اور خشک سالی اور اسی 

تاکيد ہے ، جو اس موضوع کے اہميت کی بناء پر ہے ، ورنہ تو بھوکوں کو  قسم کے دنوں ميں کھاناکھالنے کی ايک
  کھاناکھالنا ہميشہ افضل اعمال سے رہاہے اورہے ۔ 

  ايک حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم ٓاياہے : 
  ۔“االمن فعل مثل مافعل من اشبع جائعاً فی يوم سغب ادخلہ هللا يوم القيامة من باب من ابواب الجنة اليدخلھا ”

جو شخص کسی بھوکے کو قحط کے دنوں ميں پيٹ بھرکھانا کھالئے گا تو خدا اس کو قيامت ميں جنت کے دروازوں ميں ” 
سے اس دروازے سے داخل کرے گا جس سے کوئی دوسرا داخل نہيں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس جيسا عمل 

  5انجام ديا ہوگا ۔
اور رشتہ داری کے معنی ميں ہے اور يتيم رشتہ داروں کے بارے ميں تاکيدبھی ان کی اولويت کی بناپر قرابت “ مقربة” ۔ ۴

ہے ، ورنہ تمام يتيموں کو کھانا کھالنا اور ان پر نوازش کرنا چاہئيے۔ يہ جو خاص طور پر اس زمانے ميں رشتہ دار يتيموں
  کے بارے ميں زياده سخت ذمہ داری رکھتے ہيں ۔ 

طع نظر وه غلط فائدے، جو خاص طور پر اس زمانے ميں رشتہ دار يتيموں کے اموال سے اٹھائے جاتے تھے ، اس سے ق
تقاضا کرتے ہيں کہ اس دشوار گزارگھاٹی کے بارے ميں ايک خاص قسم کی تنبيہ کی جائے ۔ ابو الفتوح رازی کا نظر يہ يہ 

کے ماده سے ہے اور ايسے يتيموں کی طرف اشاره ہے جن“ قرب” قرابت کے ماده سے يہيں ہے ، بلکہ“ ” مقربہ” ہے کہ 
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  ليکن يہ تفسير بعيد نظر ٓاتی ہے ۔ 6کے پہلو بھوک کی شدت سے ايک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہيں ۔
سے ليا گيا ہے“ خاک ” بمعنی “ تراب” بروزن طرب) کے ماده سے جو اصل ميں “ ( ترب” مصدر ميمی ہے “ متربة” ۔ ۵

بوال جاتا ہے جو فقر و فاقہ کی شدت کی بناء پر خاک نشين ہوگيا ہو ، پھر يہ تاکيد اس قسم کے مساکين ۔ اور اس شخص پر 
  کے لئے ان کی اوليت کی بناء پر ہے ، ورنہ تمام مساکين کو کھانا کھالنا اعمال حسنہ ميں سے ہے ۔ 

  ايک حديث ميں ٓاياہے : 
ھانا چاہتے تھے تو يہ حکم ديتے تھے کہ ايک بہت بڑی سينی دستر خوان امام علی بن موسٰی رضا عليہ السالم جب کھانا ک” 

کے پاس رکھ دی جائے ، اور دسترخوان پر جتنے کھانے ہوتے تھے ان ميں سے بہترين کھانااٹھا کر اس سينی ميں ڈال 
 فال اقتحم العقبة :” ے ديتے تھے اور پھر حکم ديتے تھے کہ وه حاجت مندوں کو دے ديں ، پھر ٓاپ اس ٓايت کی تالوت فرمات

اس کے بعد مزيد فرماتے: خدا وند تعالٰی جانتا تھا کہ سب لوگ غالموں کو ٓازاد کرنے پر قادرنہيں ہيں لٰہذ ااپنی بہشت کی 
  7۔ “طرف ايک اور راستہ بھی قرار ديا ہے 

يہاں فرمائی ہے ، مزيد کہتا ہے بعد والی ٓايت ميں ، اس تفسير کو جاری رکھتے ہوئے ، جو اس دشوار گزار گھاٹی کے لئے 
پھر وه ايسے لوگوں ميں سے ہوجو ايمان الئے ہيں ، اور ايک دوسرے کو صبر و استقامت اور رحم کرنے کی وصيت : ” 

  ۔ ( ثم کان من الذين ٰامنوا و تواصوا بالصبر و تواصوبالمرحمة ) ۔“کرتے ہيں 
ں گے ، جو صاحب ايمان بھی ہوں اور صبر کی دعوت کرنےاس طرح سے وه لوگ اس دشوار گزار گھاٹی سے عبور کر لي

اور عواطِف انسانی جيسے اعلٰی اخالق بھی رکھتے ہوں اور انہوں نے غالموں کو ٓازاد کرنے ميں اور يتيموں اور مسکينوں 
  کو کھانا کھالنے جيسے اعمال صالح بھی انجام ديئے ہوں ۔ 

، اخالق اور عمل ميں قدم رکھيں اور اس سے سر بلند و سرفراز ہو کر نکليں يا دوسرے لفظوں ميں وه تين ميدانوں ، ايمان 
  يہی ہيں وه لوگ جو اس قسم کی دشوار گزار گھاٹی کو عبور کرليں گے ۔

بعد) کی تعبير ہميشہ ہی تاخير زمانی کے معنی ميں نہيں ہوتی کہ اس کالم کا الزمہ يہ ہو کہ پہلے کھانا کھالئيں اور“ ( ثم ” 
کريں اس کے بعد ايمان الئيں ، بلکہ اس قسم کے موارد ميں ۔ جيسا کہ مفسرين کی ايک جماعت نے تصريح کی ہے ۔  انفاق

مقام کی بر تری کے بيان کے لئے ہے کيونکہ مسلمہ طور پر ايمان کا رتبہ ، اور صبر و مرحمت کی وصيت کرنے کا مرتبہ
، بلکہ اعمال صالح کا سرچشمہ ايمان اور اخالق ہی ہيں اور ان سب ، حاجت مندوں کی مدد کرنے کے مرتبہ سے باالتر ہے 

  کی جڑ بنياد اعتقادات اور اعلٰی اخالق ميں ہی تالش کرنا چاہئيے ۔ 
يہاں تاخير زمانی کے معنی ميں ہے ، کيونکہ بعض اوقات اعمال ِ صالح ايمان کی “ ثم ” بعض نے يہ احتمال بھی ديا ہے کہ 

ہ بن جاتے ہيں اور خاص طور پر اخالق کی بنيادوں کو محکم کرنے ميں مٔوثر واقع ہوتے ہيں ، طرف جھکأو کا سر چشم
” کی صورت ميں اور پھر “ حالت” کی صورت ميں ہوتا ہے ، اس کے بعد “ فعل ” کيونکہ انسان کا خلق و خو پہلے 

  ۔ کی صورت اختيار کرليتا ہے “ ملکہ” بن جاتا ہے اور اس کے بعد وه ايک “ عادت
کی خبر تعبير جس کا مفہوم ايک دوسرے کو وصيت اور سفارش کرنا ہے ، ايک اہم نکتہ اپنے اندر ليئے ہوئے “ تواصوا” 

ہے اور وه يہ ہے کہ پر وردگار کی اطاعت کی راه ميں صبر و استقامت اور ہوائے نفس سے مبارزه و مقابلہ جيسے اہم 
ويت دينا معاشرے ميں انفرادی صورت ميں نہيں ہونے چاہيئے ، بلکہ مسائل ، اور اسی طرح اصل محبت و مرحمت کو تق

“ اصول ” اسے ايک عمومی صورت ميں سارے معاشرے ميں جاری ہونا چاہئيے اور سب افراد ہی ايک دوسرے کو اس 
  کی رعايت و حفاظت کرنے کی وصيت کريں تاکہ اس طريقہ سے اجتماعی تعلقات اور زياده محکم سے محکم ہوں ۔ 

يہاں فرمان خدا کی اطاعت ميں استقامت اور اس کے اوامر ميں اہتمام کرنے کے معنی ميں “ صبر” عض نے کہا ہے کہ ب
مخلوق ِ خدا کے لئے محبت کی طرف اشاره ہے اور ہم جانتے ہيں کہ خالق و مخلوق سے ارتباط ہی “ مرحمت” ہے اور 

ر قسم کی اطاعت و بندگی اور گناه وعصيان کے ترک کرنے کی دين کی اساس و بنياد ہے ، بہر حال صبر و استقامت ہی ہ
وه ” اصل و بنياد ہے ۔ اور ان اوصاف کے ٓاخر ميں اس اوصاف کے حاملين کے اوصاف کو اس طرح بيان فرماتا ہے : 

  اوٰلئِک اصھابالميمنة )۔ “ ( اصحاب يمين ہيں 
نشانی اور عالمت کے طور پر ان کے دائيں ہاتھ ميں ديا جائے گا۔اور ان کا نامٔہ اعمال بارگاه دخدا وندی ميں قبول ہونے کی 

کے ماده سے ہے ۔ يعنی وه صاحبان ِ بر کت ہيں اور ان کا وجود خود ان کے “ يمن “ ” ميمنہ” يہ احتمال بھی ديا گيا ہے کہ 
  لئے بھی برکت ہے اور معاشرے کے لئے بھی۔ 
وگو ں کا بيان کرتے ہوئے ، جو اس دشوار گزار گھاٹی سے نہيں گزرے اس کے بعد اس گروه کے نقطٔہ مقابل يعنی ان ل

  فرماتاہے : 
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وه لوگ جنہوں نے ہماری ٓايات کا انکار کرديا ، ايسے بد بخت اور شوم ہيں کہ ان کا نامہ اعمال ان کے بائيں ہاتھ ميں ديا 
  ۔ ( و الذين کفروا بٰاياتنا ھم اصحاب المشئمة)۔ “جائے گا 

ت کی نشانی ہے کہ ان کے ہاتھ حسنات اور نيکيوں سے خالی ہے اور ان کا نامہ اعمال سيئات اور برائيوں  اور يہ اس با
  سے سياه ہے ۔ 

کے ماده سے ہے ، نقطہ مقابل ہے ، يعنی يہ کافر گروه شوم ، بد “ يمن ” کا جو “ ميمنة ” کے ماّده سے “ شوم “ ” مشئمة” 
بد بختی کا سبب بھی ہيں اور معاشرے کی بد بختی کا بھی ، ليکن چونکہ قيامت ميں بد بخت او رنامبارک افراد ہيں جو اپنی 

بخت و شوم ہونا اور مبارک ہونا اس چيز سے پہچانا جائے گا کہ ان کا نامٔہ اعمال ان کے بائيں يا دائيں ہاتھ ميں ہوگا ، لٰہذا 
م کا ماده لغت ميں بائيں طرف کے جھکأو کے بعض نے اس تفسير کو اسی وجہ سے پسند کيا ہے ، خصوصاً جب کہ شو

  8معنی ميں بھی ٓاياہے ۔ 
اس سوره کی ٓاخری ٓايت ميں ٓاخری گروه کی سزا کی طرف ايک مختصر اور پر معنی اشاره کرتے ہوئے فرماتاہے : ان 

عليھم نار مٔوصدة) ۔ ( “کے اوپر ٓاگ ہے ، جو انہيں ہر طرف سے گھيرے ہوئے ہے ، جس سے فرار کی کوئی راه نہيں ہے 
  ۔ 
کے ماده سے دروازه کو بند کرنے اور اسے محکم کرنے کے معنی ميں ہے ۔ يہ بات کہے بغير واضح “ ايصاد“ ”موصدة” 

ہے کہ انسان اس کمرے ميں جس کی فضا گرم ہو يہ چاہتا ہے کہ اس کے در وازه کو بند کرنے اور اسے محکم کرنے کے 
روا ضح ہے کہ انسان اس کمرے ميں جس کی فضا گرم ہو يہ چاہتا ہے کہ اس کے معنی ميں ہے ۔ يہ با ت کہے بغي

  دروازوں کو کھول دے ، تاکہ تازه ہوا ٓائے اور فضا کی گرمی کو معتدل کردے۔ 
  اب سوچنا چاہئيے کہ دوزخ کی جالنے والی بھٹی ميں ، جب کہ تمام دروازے بند ہو جائيں ، کيا حالت پيد اہوگی ؟ 

  ہميں اس قسم کی جان گذار عذاب سے اپنے لطف و کرم کی پناه ميں محفوظ رکھنا۔ خدا وندا ! 
پروردگارا ! ان گھاٹيوں سے گزرنا جو ہمارے سامنے ہيں ، تيری توفيق کے بغير ممکن نہيں ہے ۔ تو اپنی توفيق کو ہم سے 

  نہ روکنا ۔ 
  برار لوگوں کے ساتھ محشور فرمانا ۔ بار الٰہا ! ہميں اصحاب ميمنہ کی صف ميں جگہ دينا اور نيک اور ا

  
  ٓامين يا رب العالمين

  
________________________________  

ہے اور يہ جو بعض نے اسے نفرين يا استفہام کے معنی ميں سمجھا “ خبريہ ” اور “نافيہ ‘ ” ال” ۔ ظاہر يہ ہے کہ اس جملہ ميں ١
ٓاتا ہے تو عام طور پر اس “ ال ” اں موجود ہے يہ ہے کہ جب انسان فعل ماضی پر ہے ، بہت بعيد نظر ٓاتا ہے ۔ وه واحد اعتراض جو يہ

ميں ٓاياہے کہ فال صّدق و ال صلی:( نہ تو اس نے صدقہ ديا اور نہ ہی نمازپڑھی)  ٣١کا تکرار ہوتا ہے ، جيسا کہ سورٔه قيامت کی ٓايت 
ميں نقل کيا ہے کہ بعض “ مجمع البيان ” نے “ طبرسی” کہ مرحوم  کا تکرار نہيں ہوا، ليکن جيسا“ ال” جب کہ زير بحث ٓايت ميں 

نے اپنی تفاسير ميں بعض عربی ادب کے بزرگوں سے “ قرطبی ” اور“ فخر رازی ”اوقات يہ تکرار کے بغير بھی استعمال ہوتا ہے 
بھی ديا ہے کہ يہاں تقدير ميں تکرار ہوا  کے معنی ميں ہوتو پھر تکرار کی ضرورت نہيں ہے ، يہ احتمال“ لم“ ال” نقل کيا ہے کہ اگر 

  “ہے : فال اقتحم العقبة وال فک رقبة وال اطعام فی يوم ذی مسغبة 
   495ص ١٠۔ مجمع البيان جلد2
  .176، خطبه »نھج البالغه-3
  ۔۵٨٣ص  ۵جلد “ نو ر الثقلين ” ۔ 4
  ۔۴٩۵ص ١٠جلد“مجمع البيان ” ۔5
  ۔٩۶ص ١٢تفسير ابو الفتوح رازی ، جلد” ۔ 6
  ۔۴٢۴، ص  ٢٠۔۔ کافی مطابق نقل تفسير الميزان ، جلد7
 ۔“ شٔام ” اور المنجد ماده  ٩٧ص  ١٢۔ تفسير ابو الفتوح رازی جلد 8

 

 15تفسير نمونه جلد



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

 
 

 

  

  سوره الشمس ▲ 
  ٓايات ہيں ۔  ١۵يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ۔اس کی 

  سورهِٔ الشمس اور اس کی فضيلت ▲
اور دلوں کو ٓاالئشوں اور ناپاکيوں سے پاک کرنے واال سوره ہے ، اسی معنی کے “ تہذيب ِ نفس” يہ سوره جوحقيقت ميں 

محور پر گر دش کرتاہے البتہ اس سوره کے ٓاغاز ميں ۔ اس مطلب کوثابت کرنے کے لئے کہ فالح و رست گاری تہذيِب 
موضوعات اور خدا کی ذاِت پاک کی قسم کھائی گئی ہے ۔ اور قرٓا ن  نفس کی مرہون منت ہے ، عالم ِخلقت کے گياره اہم

  مجيد کی بيشتر قسموں کو مجموعی طور پر اپنے اندر سمو ليا ہے ۔
جو تہذيب نفس کو ترک کرنے کی بناء پر ابدی او ” اور سوره کے ٓاخر ميں باغی اور سر کش قوموں ميں سے ايک کا ذکر 

۔ بطور “ ثمود ” ڈوب گئی تھی، اور خدا نے اسے شديد عذاب ميں گرفتار کيا تھا ، يعنی قوم ر دائمی شقاوت و بد بختی ميں 
  نمونہ پيش کرتا ہے ، اور ايک مختصر سے اشاره کے ساتھ ان لوگوں کی سر نوشت کی طرف اشاره کرتا ہے ۔

ن مسئلہ کو موضوع بناتا ہے حقيقت ميں يہ مختصر سا سوره بشرکی زندگی کے سر نوشت ساز مسائل ميں سے ايک اہم تري
  اور انسانوں کے لئے اسالم کے قابل قدر نظام کو مشخص کرتاہے ۔ 

  فضيلت تالوت▲
اور دلوں کو ٓاالئشوں اور ناپاکيوں سے پاک کرنے واال سوره ہے ، اسی معنی کے “ تہذيب ِ نفس” يہ سوره جوحقيقت ميں 

۔ اس مطلب کوثابت کرنے کے لئے کہ فالح و رست گاری تہذيِب  محور پر گر دش کرتاہے البتہ اس سوره کے ٓاغاز ميں
نفس کی مرہون منت ہے ، عالم ِخلقت کے گياره اہم موضوعات اور خدا کی ذاِت پاک کی قسم کھائی گئی ہے ۔ اور قرٓا ن 

  مجيد کی بيشتر قسموں کو مجموعی طور پر اپنے اندر سمو ليا ہے ۔
جو تہذيب نفس کو ترک کرنے کی بناء پر ابدی او ” کش قوموں ميں سے ايک کا ذکر اور سوره کے ٓاخر ميں باغی اور سر 

۔ بطور “ ثمود ” ر دائمی شقاوت و بد بختی ميں ڈوب گئی تھی، اور خدا نے اسے شديد عذاب ميں گرفتار کيا تھا ، يعنی قوم 
  کی طرف اشاره کرتا ہے ۔نمونہ پيش کرتا ہے ، اور ايک مختصر سے اشاره کے ساتھ ان لوگوں کی سر نوشت 

حقيقت ميں يہ مختصر سا سوره بشرکی زندگی کے سر نوشت ساز مسائل ميں سے ايک اہم ترين مسئلہ کو موضوع بناتا ہے 
  اور انسانوں کے لئے اسالم کے قابل قدر نظام کو مشخص کرتاہے ۔

اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ٓاياہے اس سوره کی فضيلت کے بارے ميں بس اتنا ہی کافی ہے کہ ايک حديث ميں پيغمبر
 :  
  “ من قرٔاھا فکانما تصدق بکل شیء طلعت عليہ الشمس و القمر ” 
جو شخص اس سوره کو پرھے گا تو گويا اس نے ان تمام چيزوں کو تعداد ميں جن پر سورج اور چاند طلوع کرتے ہيں ، ” 

  ١صدقہ ديا ہے ۔ 
اس شخص کے لئے ہے ، جو اس چھوٹے سے سوره کے عظيم مطالب پر دل و جا ن  اور مسلّمہ طور پر يہ عظيم فضيلت

  سے عمل کرے اور تہذيب نفس کو اپنا قطعی وظيفہ سمجھے ۔ 
  بسم هللا الرحٰمن الرحيم 

ھا ۔ ٣۔ و القمر اذا تٰلھا ۔ ٢۔ و الّشمس و ضٰحھا ۔ ١   ۔ و الّسماِء اذا يغٰشھا ۔ ۴۔ و النّھار اذا جلّٰ
ھا۔ ٧۔ و االرض و ما طٰحھا ۔ ۶و ما بٰنھا۔  ۔و الّسماءِ ۵   ۔ فالھمھا فجورھا و تقٰوھا٨۔ و نفٍس و ما سّوٰ
ھا ٩ ھا ۔١٠۔ قد افلح َمْن زّکٰ   ۔ و قد خاب َمْن دّسٰ

  
  ترجمہ

۔ اور چاند کی جب کہ وه ٢۔ سورج اور اس کی روشنی کے پھيلنے کی قسم ۔ ١شروع هللا کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے 
  يچھے ٓائے ۔ اس کے پ

  ۔ اور قسم ہے رات کی جب کہ صفحٔہ زمين کو ڈھانپ لے ۔ ۴۔ اور دن کی جب کہ وه صفحٔہ زمين کو روشن کرے ۔ ٣
  ۔ اور قسم ہے زمين اور جس نے اسے بچھايا ۔ ۶۔ اور قسم ہے ٓاسمان کی اور جس نے اسے بنايا ۔ ۵
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  ۔ پھر اسے فجو ر و تقوٰی ( خير و شر)کاالہام کيا۔٨۔ اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور جس نے اسے درست کيا۔ ٧
۔اور جس نے اپنے نفس کو معصيت اور گناه ١٠۔ کہ جس نے اپنے نفس کا تزکيہ کيا وه فالح پاگيا ( اور رست گار ہوا۔ ٩

  سے ٓالوده کياوه نااميد اور محروم ہوا۔
________________________________  

  ۔ ۴٩۶، ص ١٠جلد “ مجمع البيان ” ۔ ١

  تہذيب نفس کے بغير نجات ممکن نہيں ▲ 

قسميں ہيں اور دوسرے حساب “ گياره ” وه پے در پے او راہم قسميں جو اس سوره کے ٓاغاز ميں ٓائی ہيں ايک حساب سے 
قسميں ہيں ، اور قرٓان کی بيشتر قسموں کو اپنے اندر سمويا ہواہے ۔ يہ چيز اس بات کی اچھی طرح سے نشان “ سات”سے 

دہی کرتی ہے کہ يہاں کوئی بہت اہم مطلب در پيش ہے ، ايسا مطلب جو ٓاسمانوں ، زمين اور چاند کی عظمت کے برابر ہے 
  اور ايک ايسا مطلب ہے جو سر نوشت ساز اور حيات بخش ہے ۔ 

ر کريں جس پہلے ضروری ہے کہ ہم ان قسموں کی تشريح و تفسير بيان کريں اور اس کے بعد اس نہايت اہم مطلب پر غو
  کے لئے يہ سب قسميں کھائی گئی ہيں ۔ 

  و الشمس و ضحاھا)۔ “ : ( سورج کی روشنی کی قسم ” پہلے فرماتاہے : 
جيساکہ ہم پہلے بيان کرچکے ہيں قرٓان کی قسموں کے عام ہر دو مقصد ہوتے ہيں ، پہال مقصد اس مطلب کی اہميت جس 

کی اہميت جن کی قسم کھائی گئی ہے کيونکہ قسم ہميشہ اہم موضوعات کی کے لئے قسم کھائی گئی ہے اور دوسرا ان امور 
کھائی جاتی ہے ، اسی بناء پر يہ قسميں انسان کو غور و فکر کی طرف مائل کرديتی ہيں تاکہ وه عالم خلقت کے ان اہم 

  موضوعات کے بارے ميں غور و فکر کريں ،اور ان سے خدا کی طرف راستہ نکاليں۔ 
سان اور تمام زنده زمينی موجودات کی زندگی ميں اہم ترين اور پائنده ترين نقش و اثر ہے ، کيونکہ اس بات کا ان“ سورج” 

کے عالوه کہ وه نور و روشنی اور حرارت کا منبع ہے، اور يہ دونوں انسانی زندگی کے اصلی عوامل ميں سے شمار ہوتے
ٓاتے ہيں ، ہوأوں کا چلنا ، بارش کا برسنا ، نباتات کی پرورش ،ہيں ۔ دوسرے حياتی منابع بھی اسی کے سبب سے وجود ميں 

دريأوں اور ٓابشار کا چلنا ، يہاں تک کہ قوت پيد اکرنے والے منابع کا ظاہر ہونا ، جيسا کہ تيل و پيٹرول اور پتھر کا کوئلہ 
سورج کی روانی سے ارتباط وغيره ،اگر ہم صحيح طور پر غور کريں تو ان ميں سے ہر ايک کسی نہ کسی صورت ميں 

رکھتا ہے اس طرح سے کہ اگر کسی دن يہ حيات بخش چراغ خاموش ہو جائے توتاريکی و سکوت اور خاموشی و موت ہر 
  جگہ کو گھير لے ۔ 

اصل ميں سورج کی روشنی کے پھيلنے کے معنی ميں ہے يہ اس وقت ہوتا ہے جب سورج افق سے اوپر ٓاجائے “ ضٰحی” 
  کا طالق ہونے لگا ۔ “ ضٰحی ” ی ہر جگہ کو گھير لے۔ اس کے بعد دن کے اس موقع پر بھی اور اس کی روشن

پر تکيہ اس کی اہميت کی بناء پر کيونکہ وه زمين پر سورج کی روشنی کے تسلط کا وقت “ ضحی” خصوصيت کے ساتھ 
جب وه سورج کے پيچھے پيچھے قسم ہے چاند کی :” ہوتا ہے ، اس کے بعد تيسری قسم کو پيش کرتے ہوئے فرماتا ہے 

  و القمر اذا تالھا) ۔ “ ( ٓائے 
يہ تعبير ۔ جيسا کہ مفسرين کی ايک جماعت نے کہا ہے ۔ حقيقت ميں چاند کے بدر کامل ہونے يعنی چودھويں رات کی طرف

ور اپنے روشن اشاره ہے ، کيونکہ چودھويں رات کا چاند غروب ٓافتاب کے ساتھ ہی افق پر مشرق سے نمودار ہوتا ہے ا
چہرے کوظاہر کرتے ہوئے اپنا تسلط ٓاسمان پر جماليتاہے ۔ اور چونکہ يہ اس وقت ہر زمانہ سے زياده عمده اور زياده پر 

  شکوه ہوتا ہے لٰہذا اس کی قسم کھائی ہے ۔
منبع نور سے مفسرين نے يہ احتمال بھی ديا ہے اوپر والی تعبير چاند کے دائمی طور پر سورج کے تابع ہونے اور اس 

  کا جملہ قيِد توضيحی ہوگا ۔ “ اذا تالھا” روشنی حاصل کرنے کی طرف اشاره ہے ، ليکن اس صورت ميں 
  بعض نے اس ٓايت کی تفسير ميں کچھ اور احتمال بھی دئے ہيں جو توجہ کے الئق نہيں ہيں ، لٰہذا ان کو ذکرنہيں کيا گيا ۔

  ۔ ( و النھار اذا جال ھا)۔ “سم جب وه صفحٔہ زمين کو روشن کر دے چوتھی قسم ميں مزيد کہتا ہے : اور دن کی ق
  کے ماده سے ، اظہار و ابراز کے معنی ميں ہے ۔ “ تجلية“ جالھا” 

اس کے بارے ميں کہ جالھا کی ضمير کس طرف لوٹتی ہے ، مفسرين کے درميان اختالف ہے ، بہت سے اسے زمين يا دنيا
کے بارے ميں کوئی “ زمين ” ہم نے اوپر بيان کيا ہے )۔ يہ ٹھيک ہے کہ گزشتہ ٓايات ميں کی طرف لوٹا تے ہيں ۔ ( جيساکہ 
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  گفتگو نہيں تھی ، ليکن يہ بات قرينٔہ مقام سے واضح ہوجاتی ہے ۔ 
کی طرف لوٹتی ہے ، يعنی قسم ہے دن کی کہ وه سورج کو ظاہر کرتا “ سورج” بعض کايہ بھی نظر يہ ہے کہ يہ ضمير 

  ہلی تفسير زياده مناسب نظر ٓاتی ہے ۔ ہے، ليکن پ
بہر حال اس اہم ٓاسمانی مخلوق کی قسم اس کی نوع بشر اور تمام زنده موجودات کی زندگی ميں اس کی حد سے زياده تاثير 
کی بناء پرہے ، کيونکہ دن حرکت ، جنبش اور حيات کا مظہر ہے، اور زندگی کی تمام جد و جہد ، کشش اور کو شش عام 

  ر دن کی روشنی ميں ہی صورت پذير ہوتی ہے ۔ طور پ
  ١و الليل اذا يغشاھا)۔ “ ( رات کی قسم جب وه صفحٔہ زمين ( يا سورج ) کو ڈھانپ ديتی ہے :” پانچويں قسم ميں فرماتا ہے 

طرف  رات اپنی تمام بر کات و ٓاثار کے ساتھ ايک طرف تو سورج کی دن کی حرارت ميں اعتدال پيد اکرتی ہے اور دوسری
تمام زنده موجودات کے ٓارام و سکون اور راحت پانے کا سبب بنتی ہے ۔ کيونکہ اگر رات کی تاريکی نہ ہوتی ، اور مسلسل 

سورج چمکتا رہتا تو ٓارام و سکون کا وجود ہی نہ ہوتا کيونکہ سورج جالنےو الی حرارت ہر چيز کو نابود کرديتی ہے ، 
وجوده کيفيت کے بر خالف ہوتا تو بھی يہی مشکل پيش ٓاتی ، جيسا کہ چاند ميں جس يہاں تک کہ اگر شب و روز کا نظام م

کی راتيں کّرٔه زمين کے دو ہفتوں کے برابر ہوتی ہيں اور دن بھی ہفتے کے برابر ہوتے وه حرارت تقريباً تين سو درجہ 
ں باقی نہيں ره سکتا اور ٓادھی رات کے سينٹی گريڈ تک پہنچ جاتی ہے، جس ميں کوئی بھی زنده موجود جسے ہم پہچانتے ہي

وقت اس کا درجہ حرارت صفر سے نيچے چالجاتا کہ اگر وہاں پرکوئی زنده موجود ہوتو يقينی طور پر برف ہوکر نابود 
  ہوجائے ۔ 

 قابل توجہ بات يہ ہے کہ گزشتہ ٓايا ت ميں افعال ماضی کی صورت ميں ٓائے تھے اور اس ٓايت ميں مضارع کی صورت ميں
ٓائے ہيں ، تعبير کا يہ فرق ممکن ہے ، اس بات کی طرف اشاره ہو کہ شب و روز کے ظہور مثالً حوادث کسی زمانے کے 

ساتھ مخصوص نہيں ہوتے وه گزشتہ اور ٓائنده سب کو شامل ہوتے ہيں اس لئے بعض فعل ماضی کی صورت ميں اور بعض 
  ميت کوزمانہ کے ضمن ميں واضح کريں ۔ مضارع کی صورت ميں ٓائے ہيں ، تاکہ ان حوادث کی عمو

قسم ہے ٓاسمان کی اور :” چھٹی اور ساتويں قسم ميں ٓاسمان او رخالق ِ ٓاسمان کی طرف توجہ کرتا ہے اور مزيد فرماتا ہے 
  (والسماء و ما بناہا)۔ “ اس ذات کی جس نے ٓاسمان کو بنايا 

، عالم خلقت کے عظيم عجائبات ميں سے ہے ، اور ان تمام  ايسی خيره کرنے والی عظمت کے ساتھ ٓاسمان کی اصل خلقت
  ستاروں ، اجراِم سماوی اور ان پر حاکم نظام ايک تعجب خيز چيز ہے ۔ اور ان سب سے زياده اہم اس ٓاسمان کا خالق ہے۔ 

صورت ميں ٓايت کااور اس “ مراد لينے پر مجبور ہوئے ہيں نہ کہ ،مو صولہ“کو مصدريہ “ما”قابل توجہ بات يہ ہے کہ لفظ 
  ۔ “مفہوم اس طرح ہوگا ،: قسم ہے ٓاسمان کی اور اس کی بناکی 

کی طرف توجہ کرتے ہوئے ، جن کی تفسير عنقريب بيان کی جائے “ ونفس وما سواھا فالھمھا فجورھا و تقواھا” ليکن ٓايات
ات ِپاک کی طرف اشاره ہو جو تمام ہو اور خدا کی ذ“موصولہ “ ” ما” گی ، اس کے عالوه اور کوئی راستہ نہيں ہے کہ

کا استعمال ہوتا رہتا ہے ، جيساکہ “ ما” ٓاسمانوں کا خالق ہے ، اور عربی زبان ميں افراد ذی العقول کے بارے ميں بھی 
  ميں ٓاياہے : فانکحوا ماطاب لکم من النساء : جو عورتيں پسند ٓائيں ان سے نکا ح کرو۔  ٣سورٔه نساء کی ٓايت 

جس چيز) کی تعبير يہاں اس بناء پرہے کہ مبدٔا جہان کو پہلے مبہم “ ( ما” ايک جماعت کا نظريہ ، يہ ہے کہ مفسرين کی 
جو” صورت ميں ذکر کيا گيا ہو، تاکہ بعد ميں غور و تحقيق اور مطالعہ کے ساتھ اس کے علم و حکمت سے ٓاشنا ہوں ، اور 

  ير زياده مناسب ہے ۔ کے ساتھ تبديل ہوجائے ، ليکن تفس“ اس ذات “ چيز 
کے بارے ميں گفتگو کرتے ہوئے فرماتا ہے : قسم ہے زمين “ زمين کے خالق” اور “ زمين” پھر ٓاٹھويں اورنويں قسم ميں 

  و االرض وما طحاھا)۔ “ ( کی اور اس کی جس نے زمين کو بچھايا 
  زمين جو انسان اور تمام زنده موجودات کی زندگی کا گہواره ہے۔ 

اپنی تمام حيرت انگيز چيزوں : پہاڑوں ، سمندروں ، دّرروں ، جنگلوں ، چشموں ، دريأوں ، معادن اور ا س کے زمين جو 
گرانبہا منابع کے ساتھ ، کہ ان ميں سے ہرايک اکيال بھی حق تعالٰی کی ٓايات ميں سے ايک ٓايت اور اس کی نشانيوں ميں سے

  ايک نشانی ہے ۔ 
  زمين کا خالق اور وه ذات ہے کہ جس نے اسے بجھا يا ہے ۔ اور اس سے بر تر و باال اس 

بروز ن سھو) کے ماده سے بچھانے اور پھيالنے کے معنی ميں بھی ٓاياہے اور دھکيلنے ، اور دور “ ( طحو“ ” طحاھا” 
نی کے نيچے کرنے اور ختم کرنے کے معنی ميں بھی، اور يہاں بچھانے کے معنی ميں ہے ، کيونکہ اوالً زمين ابتداميں پا

غرق تھی ۔ بتدريج ٓاہستہ ٓاہستہ پانی زمين کے گڑھوں ميں قرار پايا اور خشکيوننے سر نکال ليا اور زمين پھيلتی چلی گئی 
  سے تعبير کيا گيا ہے ۔ “ دحو االرض ” اور اس کو 
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پر مسلسل موسالدھار بارشيں ثانياً زمين ابتدا ميں پستيوں اور بلنديوں او رناقابل ِ سکونت گڑھوں کی صورت ميں تھی جس 
بر سيں جنہوں نے زمين کی بلنديوں کو دھو ديا اور گھاٹيوں ميں پھيالديا ۔ اور ٓاہستہ ٓاہستہ انسانی زندگی اور زراعت کے 

  لئے قابِل استفاده ہموار زمينيں وجود ميں ٓاگئيں ۔ 
“ طحو” اجمالی اشاره موجود ه ، کيونکہ بعض مفسرين کا نظريہ يہ ہے کہ اس تعبير مين زمين کی حرکت کی طرف ايک 

کے معانی ميں سے ايک معنی دھکيلنا بھی ، جو سورج کے گرد زمين کی انتقالی حرکت کی طرف اشاره ہوسکتا ہے ، يا 
  اس کی محوری حرکت، يا دونوں قسم کی حرکت بھی ہو سکتی ہے ۔ 

ے کو اس سلسلہ کی ٓاخری قسم ہے ، فرماتا ہے : قسم ہے قسم کوپيش کر تے ہوئ“ گيارہويں ” اور “ دسويں ” اور ٓاخر ميں 
  ونفس و ما سواھا )۔ “ ( انسان کے نفس کی ، اور اس ذات کی ، جس نے اسے مرتب و منظم کيا ہے 

  وہی انسان جو عالم خلقت کا خالصہ جہاِن ملک و ملکوتکا نچوڑاور عالم ِ ٓافرينش کا گِل سر سبد ہے : 
ت اور اسرار سے پر ہے اس قدر اہم ہے کہ خدا نے خود اس کی اور اس کے خالق کی ايک ہی يہ عجيب مخلوق جو عجائبا

سے مراد انسان کی رو ح يا جسم و روح دونوں ؟ مفسرين نے کئی “ نفس“ جگہ قسم کھائی ہے ۔ اس بارے ميں کہ يہاں 
  احتمال ديئے ہيں ۔ 

اده سے ہے ) انسان کے روحی قوٰی اور استعدادوں کی ، سے مراد ( جو تسويہ کے م“ سّواھا” اگر مراد روح ہوتو پھر
” حواس ظاہری سے لے کر ادراک ، حافظہ، انتقال ، تخيل ، ابتکار، عشق ،اور اراده ، تصميم اور اسی قسم کے قوای، جو 

  کے مباحث ميں بيان ہوئے ہيں ، تنظيم و تعديل ہے ۔ “ علم النفس
ر بدن کے تمام حيرت انگيز نظاموں اور ا سکے مختلف کار خانوں کو۔ جن کے اور اگر روح و جسم دونوں مراد ہوں تو پھ

فعال االعضاء) ميں تفصيل کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ شامل ہوگا ۔ البتہ “ ( فزيالوجی “ تشريح االعضاء” بارے ميں علم 
  قرٓان مجيد ميں نفس کا دونوں معانی پر اطالق ہو اہے :

خدا موت کے وقت ارواح کو لے ليتا ”ميں ٓاياہے : هللا يتوفی االنفس حين موتھا: ٢۴ٓايت روح کے بارے ميں سوره زمر کی 
  ۔ “ہے 

ميں ٓاياہے کہ موسٰی عليہ السالم کہتے ہيں : قال رب انی قتلت منھم نفساً  ٣٣اور جسم کے بارے ميں سورٔه قصص کی ٓايت 
ظالم فرعونيوں ) ميں سے ايک کو قتل کرديا ہے ، مجھے ڈر فاخاف ان يقتلون: موسٰی وعليہ السالم نے کہا، ميں نے ان ( 

  ہے کہ وه مجھے قتل کرديں گے ۔ 
ليکن يہاں مناسب يہ ہے کہ دونوں کو شامل ہو ، کيونکہ خدا کی قدرت کی حيرت انگيزياں جسم ميں بھی موجود ہيں اور 

  روح ميں بھی ، اور ان ميں سے کسی ايک کے ساتھ اختصاص نہيں رکھتيں ۔ 
نکره کی صورت ميں بيان ہوا ہے ۔ ممکن ہے کہ يہ بات نفِس انسانی کی اہميت و “ نفس”ابل توجہ بات يہ ہے کہ يہاں ق

عظمت کی طرف اشاره ہو، ايسی عظمت جوتصور سے مافوق اور ابہام سے ملی ہوئی ہو ، جو اس کے انجانے موجود کی 
عظيم ترين عالم نے انسان کو اسی عنوان سے تعبير کيا ہے ،صورت ميں تعارف کراتی ہے جيساکہ موجوده زمانہ کے ايک 

  نام رکھا ہے ۔ “موجودناشناختہ ”اور انسان کا 
جوکام “( بايد ھا و نبايد ھا” وجود ميں ٓاگئی تو خدا نے اسے “ہستی ” ہاں ! جب اس کی خلقت کی تکميل ہوگئی اور اس کی
  ليم دی ۔ کرنے چاہئيں اور جو کام نہيں کرنے چاہئيں ) کی تع

سڑی ہوئی گيلی مٹی اور روِح الٰہی کا مجموعہ ہے ، ” اور اس طرح سے وه ايک وجود بن گيا ،جو خلقت کے لحاظ سے 
اور نتيجہ کے لحاظ سے وه ايک ايسا وجود ہے کہ جو قوِس صعودی “ فجور و تقوٰی سے ٓاگاه ہے ” تعليمات کے لحاظ سے 

سے بھی ٓاگے پرواز کرسکتا ہے ، اور جو بات وہم ميں بھی نہ ٓائے وه بھی بن  ميں فرشتونسے بر تر ہوسکتا ہے ، فرشتوں
کے مرحلہ تک جا پہنچے “ بل ھم اضل ” سکتا ہے ، جب کہ قوس نزولی ميں درنده جانوروں سے بھی پست تر ہوجائے اور

  کرتا ہے ۔  ، اور يہ چيز اس بات پرموقوف ہے کہ وه اپنے اراده و اختيار کے ساتھ کونسی راه اختيار
کے ماده سے اصل ميں تو کسی چيز کے نگلنے يا پينے کے معنی ہے ، اور اس کے بعد پروردگار کی “ الھام “ ” الھمھا”

طرف سے انسان کی روح ميں کسی مطلب کے القاء کرے نے کے معنی ميں ٓاياہے ۔ گويا انسان کی روح اس مطلب کو اس 
گل جاتی ہے ۔ اور کبھی وحی کے معنی ميں بھی ٓاياہے ۔ ليکن بعض مفسرين کے سارے وجود کے ساتھ پی ليتی ہے اور ن

،ميں فرق يہ ہے کہ وه شخص جسے الہام ہوتا ہے وه يہ سمجھتا ہے کہ يہ مطلب “ وحی ” اور “ الہام ” کانظر يہ يہ ہے کہ 
  ذريعہ سے پہنچتی ہے ۔  اسے کہاں سے حاصل ہوا ہے ، جبکہ وحی کے وقت وه جانتا ہوتا ہے کہ يہ اسے کہاں سے کس

کے ماده سے ۔ جيسا کہ ہم نے پہلے بھی اشاره کيا ہے ۔ وسيع شگاف کرنے کے معنی ميں ہے ۔ اور “ فجر “ ” فجور” 
کہا گيا ہے ۔ اور چونکہ گناہوں کا ار تکاب “ فجر ” چونکہ صبح کی سفيدی رات کے پرده کو چاک کرديتی ہے ، لٰہذا اسے 
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  کا اطالق ہواہے ۔ “ فجور ” چاک کرديتا لٰہذا اس پربھی ديانت کے پرده کو 
  سے مراد وہی اس کے اسباب ، عوامل اور طريقے ہيں ۔ “ فجور” البتہ زير بحث ٓايت ميں 

کے ماده سے نگہداری کے معنی مينہے ، يہ ہے کہ انسان اپنے ٓاپ کو قباحتوں، “ وقاية” سے مراد ، جو“ تقوٰی ” اور 
  ور گناہوں سے محفوظ اور دور رکھے ۔ برائيوں ، ٓالودگيوں ا

يہ بات بھی ياد دالنا ضروری ہے کہ اس ٓايت(فالھھا فجورھا و تقواھا) کے معنی يہ ہيں ، کہ خدا نے فجور و تقوٰی کے 
عوامل انسان کی روح کے اندر ايجادکرديئے ہيں ، ايسے عوامل جو اسے فجور و ٓالودگی اور حيا کے پردوں کو چاک 

ت ديتے ہيں ، اور ايسے عوامل جو اسے خيرات اور نيکيوں کی طرف کھينچ لے جاتے ہيں ، جيسا کہ بعض کرنے کی دعو
  نے خيال کيا ہے اور ٓايت کو انسان کے وجود ميں تضاد کے موجود ہونے کی دليل سمجھا ہے ۔ 

ه اور ٓاسان زبان ميں اس کو اور چاه کی بلکہ وه کہتاہے کہ اس نے ان دوحقيقتوں کا اسے الہام کيا اور تعليم دی ، يا زياده ساد
ہم نے انسان کو خير و شر کی ہدايت :“ ميں ٓايا ہے : و ھديناه النجدين  ١٠نشان دہی کر دی ، جيسا کہ سوره بلد کی ٓايت 

  کردی ہے ۔ 
و تقوٰی “ فجور” اور دوسرے لفظوں ميں خدا نے اسے تشخيص کی ايسی قدرت اور بيدار عقل و وجدان عطا کيا ہے کہ وه 

  کے طريقہ سے معلوم کر ليتا ہے ۔ “ فطرت” و “ عقل “ ”
کے مسئلہ کی طرف ايک اشاره ہے کہ “ حسن و قبح عقلی ” اسی لئے بعض مفسرين نے يہ کہا ہے کہ يہ ٓايت حقيقت ميں 

  خدا نے ادراک کی توانائی انسانوں کو عطاکی ہے ۔ 
مار نعمتيں عطا کيں ہيں ، ليکن ان تمام نعمتوں ميں سے يہاں مسئلہ فجور وقابل توجہ بات يہ ہے کہ خدا نے انسا ن کو بے ش

تقوٰی اور حسن و قبح کے ادراک پر تکيہ کيا ہے کيونکہ يہ مسئلہ انسان کی زندگی کے مسائل ميں سے زياده قسمت کو بنا 
  نے يا بگاڑنے واال مسئلہ ہے ۔ 

ان چيزوں کی قسم ہے :” کے نتيجہ کو پيش نظر کرتے ہوئے فرماتاہے  انجام کار ان تمام اہم اور پے در پے قسموں کے بعد
ھا)۔ “جس نے اپنے نفس کا تزکيہ کيا وه نجات پائے گا” کہ    ۔ ( قد افلح من زّکٰ
ھا”  کے ماده سے اصل ميں ، جيسا کہ راغب نے منفردات ميں بيان کيا ہے ، رشد و نمو کے معنی ميں ہے “ تزکية“ ” زّکٰ

اصل ميں نشو نما اور رشد کے معنی ميں ہے ۔ اسی لئے ايک روايت ميں حضرت علی عليہ السالم سے ٓاياہے اور زکٰوة بھی
ما تو خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے ليکن علم خر چ کرنے سے بڑھتا ہے ”۔ “المال تنقصہ النفقة و العلم يکوا علی االنفاق :” 

  2اور نشو و نما پاتا ہے ، 
ور پاک کرنے کے معنی ميں بھی ٓاياہے ، شايد اس مناسبت سے کہ ٓالودگيوں سے پاک کرنا رشد اس کے بعد يہ لفظ طہارت ا

  و نمو کا سبب ہوتا ہے ، اور زير بحث ٓايت ميں دونوں معانی کا امکان ہے ۔ 
ہاں ! رست گاری اور نجات اس شخص کے لئے ہے جو اپنے نفس کی تربيت اور نشو و نما کرے اور اسے شيطانی اخالق 

  و عادات ، گناه و عصيان اور کفر سے پاک رکھے ۔ 
ہی ہے کہ اگر ہوتو وه سعادت مند ہے ورنہ بد بخت و بے نوا “ تزکيہ” حقيقت ميں انسان کی زندگی کا اصلی مسئلہ بھی يہی 

و ہے اس کے بعد گروه ِ مخالف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے ،: نااميد و بد بخت ہو اوه شخص جس نے اپنے نفس ک
کے ماده سے ، اصل ميں کسی چيز کو کراہيت و “ خيبة“ ” خاب” و قدکاب من دسا ھا )۔” ( معصيت و گناه سے ٓالوده کيا ۔

  3ناپسنديدگی کے ساتھ داخل کرنے کے معنی ميں ہے ۔
:” التراب جيسا کہ قرٓان مجيد عرب جاہلوں کے اپنی لڑکيوں کے زنده درگور کرنے کے بارے ميں فرماتاہے : ام يد سہ فی 

   )٩۵۔ ( نحل ۔ “اسے کراہت و نفرت سے مٹی ميں پنہاں کرديتا ہے 
  نقصان ده مخفی کاموں کے لئے بوال جاتا ہے ۔ “ دسيسة” 

  زير بحث ٓايت کے اس معنی کی مناسبت کے بارے ميں مفسرين نے مختلف بيان ديئے ہيں ۔ 
، کيونکہ اہل تقوٰی و صالح خود کو ٓاشکار کرتے ہيں ، جب کہ  کبھی تو يہ کہا گيا کہ يہ تعبير گناه اور فسق سے کنايہ ہے

ٓالوده او رگنہگار لوگ خود کو چھپاتے ہيں ، جيسا کہ نقل ہوا ہے کہ عربوں ميں جو گ زياده سخی ہوتے تھے وه اپنے 
ں ان کے خيمے اونچی جگہ پر نصب کرتے تھے اور رات کو ٓاگ جال ديا کرتے تھے تاکہ حاجت مند رات ميں جب چاہي

پاس ٓاسکيں اور ان سے مانوس ہو سکيں ، ليکن بخيل اور کنجوس لوگ نشيبی زمينوں ميں خيمے لگاتے تھے تاکہ کوئی 
  شخص ان کے پاس نہ ٓاسکے ۔ 

  اور کبھی يہ کہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ گنہگار خود کو صالح لوگوں ميں پنہاں کرليتے ہيں ۔ 
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  نی کو معاصی و گناه ميں چھپاليتے ہيں ۔ يا اپنے نفس يا اپنی ہئيت ِ انسا
  يا معاصی و گناه کو اپنے نفس کے اندر چھپاليتے ہيں ۔ 

  بہر حال يہ گانہ و معصيت اور شيطانی عادات سے ٓالودگی سے ايک کنايہ ہے ۔ اور يہ ٹھک تزکيہ کا نقطۂ  مقابل ہے ۔ 
  بھی کوئی مانع نہيں ہے ۔ اس ٓايت کے وسيع مفہوم ميں ان تمام معانی کو جمع کرنے ميں 

اس طرح سے دنيا وی زندگی کے ميدان ميں کامياب ہونے والے اور شکست کھانے والے مشخص ہوجاتے ہيں اور ان 
انواع و اقسام “ يا ” تزکيہ نفس اور روِح تقوٰی و اطاعت خدا وندی نمود و رشد ” دونوں گروہوں کی قدرو قيمت کا معيار 

  کے سوا اور کچھ نہيں ہے ۔ “ لودگیکے معصی اور گناہوں سے آ 
اور اس سے وه بات واضح ہو جاتی ہے ، جو امام محمد باقر عليہ السالم اور امام جعفر صادق عليہ السالم سے اس ٓايت کی 

  تفسير ميں نقل ہوئی ہے ، کہ ٓاپ نے فرمايا :
  “:قد افلح من اطاع و خاب من عصی ” 
  4۔ “س نے نافرمانی کی و ه نااميد اور محروم ہوگياجس نے اطاعت کی وه نجات پاگيااور ج” 

  يہ حقيقت ميں نتيجہ کا بيان اور مقصود کا ماحصل ہے ۔ 
” کی تالوت کی تو “ قد افلح من زّکاھا” ايک اور حديث ميں ٓاياہے کہ رسول خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے جس وقت ٓايہ

  “، و زکھاانت خير من زکا ھااللھم ٰات نفسی تقواھا، انت وليھا و موالھا 
خدا وندا ! ميرے نفس کو اس کاتقوٰی عطا فرما، تو اس کا ولی و موال ہے ، اور اس کا تزکيہ فرما ، کيونکہ تو بہترين ” 

  5۔ “تزکيہ کرنے واال ہے 
سے گزرنا پيغمبر يہ گفتگو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس پر پيچ و خم راه کو عبور کرنا اور اس دشوار گزار گھاٹی 

اکرام صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم تک کے لئے بھی توفيق الٰہی کے بغير ممکن نہيں ہے ، يعنی بندوں کی طرف سے قدم اٹھانے 
اور خدا کی طرف سے تائيدات کے ذريعے لٰہذا ايک اور حديث ميں ٓاياہے کہ ٓاپ صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے ان دوٓايات کی 

  ايا:تفسير ميں فرم
جس نفس کا خدا نے تزکيہ کيا وه نجات پاگيا ، اور جس نفس “:” افلحت نفس زکاھا هللا ، و خابت نفس خيبھا هللا من کل خير! ”

  6۔ “کو خدا نے خير سے محروم کرديا وه ناميد و محروم ہو گيا 
________________________________  

کی “ زمين ” طرف لوٹتی ہے ؟ يہاں بھی دو نظر يے ہيں ، ايک تو يہ ہے کہ يہ کی ضمير کس چيز کی ““ ۔ اس بارے ميں کہ يغشاھا١
کی طرف لوٹتی“ سورج” طرف لوٹتی ہے ، کيونکہ رات ايک پرده کی مانند ہے جو صفحٔہ زمين پر گر تا ہے ، اور دوسرا يہ ہے کہ يہ 

بتہ اس صورت ميں اس کا مفہوم مجازی ہوگا ، کيونکہ ہے ، کيونکہ رات ايک پرده کی مانند ہے جو سورج کے چہرے پر پڑتا ہے، ال
رات حقيقت ميں سورج پر پرده نہيں ڈالتی ۔ بلکہ سورج کے غروب ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے ۔ حقيقت ميں اگرگزشتہ ٓايت ميں ضمير

  ں بھی اسی طرح ہوگا ۔کی طرف لوٹے تو پھر يہا“ شمس ” کی طرف لوٹے تو يہاں بھی ايسا ہی ہونا چاہئيے اور اگر “ ارض ” 
  ۔١۴٧۔۔نہج البالغہ کلمات قصار کلمہ 2
  “قاموس اللغہ” و “راغب ” ۔مفردات3
  ۔۴٩٨ص  ١٠جلد “ مجمع البيان ” ۔  4
  ۔۴٩٨ص  ١٠جلد “ مجمع البيان ’ ۔ 5
  ۔ ٣۵٧ص  ۶۔ در المنثور جلد 6

  ۔ قرٓانی قسموں کا ان کے نتائج کے ساتھ ربط ١▲

  ، اس حقيقت کے ساتھ جس کے لئے قسم کھائی ہے ، کيا رابطہ ہے ؟  ان گياره انتہائی قسموں کا
ايسا دکھائی ديتا ہے کہ خدا وند تعالٰی کی طرف سے اس حقيقت کو بيان کرنا مقصود ہے کہ ميں نے تم انسانوں کی سعادت و

  خوش بختی کے لئے تمام مادی و معنوی و سائل فراہم کئے ہيں ۔ 
ے نور اور روشنی سے تمہاری زندگی کے ميدان کو روشن کرديا ہے اور تمہاری رات دن ايک طرف تو سورج اور چاند ک

  کے حرکت و سکون کے نظام کو منظم کرکے زمين کو تمہاری زندگی کے لئے ہر جہت سے ٓاماده کيا ہے ۔ 
ے ، اور اشياء کے دوسری طرف تمہاری روح کو تمام صالحيتو ں کے ساتھ خلق کيا ہے ۔ بيدار و وجدان تمہيں عطا کيا ہ

حسن و قبح کا تمہيں الہام کياہے ۔ اس بناء پر سعادت کی راه کو طے کرنے کے لئے تمہارے پاس کسی چيز کی کمی نہيں 
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  ہے ۔ اس حال ميں تم اپنے نفس کا تزکيہ کيوں نہيں کرتے؟ اور شيطان کے بہکانے ميں کيوں ٓاتے ہو؟ 

  ۔ سورج کا عالم ِ حيات ميں نقش و اثر ٢▲ 
سورج کے بارے ميں ، جو نظام شمسی کا مرکز ہے اور اس کے کواکب کا رہبر و ساالر ہے، دو مباحث ہيں ، ايک تو اس 

کے عظيم ہونے کی بحث کے بارے ميں ہم پہلے بحث کرچکے ہيں ، اور دوسری بحث اس کی بر کتوں اور ٓاثار کے بارے 
  کتا ہے ۔ ميں ہے ، جس کے لئے خالصہ کے طور پر اس طرح کہا جاس

۔ انسان اور دوسرے موجودات کی زندگی کے لئے پہلے مرحلے ميں حرارت اور روشنی کی ضرورت ہے ، زندگی کے ١
  يہ دونوں امر اس ٓاتشيں کره کے ذريعے کامل طور پر اعتدال کے ساتھ مہيا ہوئے ہيں ۔ 

وه موجودات جو سمندروں کی گہرائيوں  ۔ تمام غذائی اشياء سورج کی روشنی کے ذريعے حاصل ہوتی ہيں ، يہاں تک کہ٢
ميں زندگی بسر کرتے ہيں ايسی نباتات سے استفاده کرتے ہيں ، جو سمندروں کی سطح پر نور ِ ٓافتاب کے سائے ميں اور 

پانی کی موجوں کے درميان پرورش پاتے ہيں نيچے بيٹھ جاتے ہيں، يا اگرزنده موجودات ايک دوسرے سے استفاده کرتے 
  ان ميں سے ايک گروه کی غذا نباتات ہی ہے ، جو سورج کی روشنی کے بغير پر ورش نہيں پاتی ۔  ہيں تو پھر

۔ وه تمام رنگ ، زيبائياں اور جلوے ، جنہيں ہم عالم ِ طبيعات ميں ديکھتے ہيں ،ايک طرح سے سورج کی چمک کے ساتھ ٣
  يں ثابت ہوچکے ہيں ۔ ارتباط رکھتے ہيں اور يہ معنی مختلف علوم کے ذريعے خصوصاً فزکس م

۔ حيات بخش بارشيں بادلوں سے برستی ہيں ، اور بادل وہی بخارات ہيں جو سمندروں کی سطح پر سورج کے چمکنے ۴
سے وجود ميں ٓاتے ہيں ، اس بناء پر پانی کے تمام منابع جو بارش سے غذا حاصل کرتے ہيں ، چاہے وه دريا ہوں يا چشمے 

  رے کنويں ، سب سورج کی روشنی کی برکات سے ہيں ۔ ، نہريں ہوں يا کھال ، ياگہ
۔ وه ہوائيں جن کا کام فضا کو معتدل کرنا ، بادلوں کو مختلف جگہوں تک پہنچانا، نباتات کی تلقيح اور پيوند لگانا ، اور ۵

رنا ہے گرمی اور سردی کو گرم عالقوں سے سرد عالقوں کی طرف ، اور سرد عالقوں سے گرم عالقوں کی طرف منتقل ک
۔ ٓافتاب کے نور اور روشنی کے زير اثر روئے زمين کے مختلف منطقونکے درجہ حرارت کے بدلنے سے وجود ميں ٓاتی 

  ہيں ۔ اور اس طرح سے و ه بھی سورج سے سرمايہ حاصل کرتی ہيں ۔ 
ہيں کوہستانی عالقوں ميں ۔ انرجی پيدا کرنے والے مادے اور منابع ، چاہے وه ٓابشار ہوں ، يا وه بڑے بڑے بندہوں ، جن۶

بنايا جاتا ہے ، پيٹرول اور تيل کے منابع ، اور پتھر کوئلے کی کانيں ، يہ سب کے سب ايک طرح سے سورج کے ساتھ پيوند
رکھتے ہيں ، کہ اگر وه نہ ہو تا تو ان منابع ميں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تا اور صفحٔہ زمين ميں تمام حرکتيں سکوت 

  ں ۔ ميں بدل جاتي
۔ نظام شمسی کی بقاء جاذبہ و واقعہ کے اعتدال کی بناء پر ہے ، جو ايک طرف تو کّره ٓافتاب کے درميان اور دوسرے ان ٧

سياروں کے درميان ، جو اس کے گردش کرتے ہيں ، وجود رکھتا ہے۔ اس طرح سے سورج ان سيروں کے اپنے مداروں 
  ا ہے ۔ ميں محفوظ رہنے ميں بہت مٔوثر نقش و اثر رکھت

  اس ساری گفتگو سے معلوم ہوتا ہے ، کہ اگر خدا نے پہلی قسم کی ابتداء سورج سے کی ہے ، تو اس کی کيا وجہ تھی ؟
اسی طرح سے چاند اور دن کی روشنی ، اور رات کی تاريکی کّرٔه زمين ميں سے ہر ايک انسان اور غير انسان کی زندگی 

بناء پر ان کی قسم کھائی گئی ہے اور ان سب سے بڑھ انسان کی روح اور اس کا  ميں ايک اہم نقش و اثر رکھتے ہيں ، اسی
  جسم ہے ، جو ان سب سے زياده اسرار ٓاميز اور حيرت انگيز ہے ۔ 

  تہذيب نفس کے بارے ميں ہم اس سوره کے ٓاخر ميں ايک بحث کريں گے ۔ 
  م رسول هللاِ ناقة هللاِ و ُسقٰيَھا ۔ ۔ فقال لھ١٣۔ اِِذ اْنبََث اشٰقھا۔ ١٢۔ کذ بت ثمود بطغٰوھآ ١١
  ۔ واليخاف عقٰبَھا۔ ١۵۔ فکّذ بوه فعقروھا فدمدم عليھم ربھم بذنبھم فَسٰوھا۔ ١۴
  

  ترجمہ 
  ۔ قوم ثمود نے سر کشی کی وجہ سے ( اپنے پيغمبر کی ) تکذيب کی ۔ ١١
  ۔ جب کہ ان کا ايک شقی ترين ٓادمی اٹھ کھڑا ہوا۔ ١٢
ہوئے رسول ( صالح) نے ان سے کہا: هللا کے ناقے کو اس کے پانی پينے کے لئے چھوڑ دو ( اور ۔ اور خدا کے بھيجے١٣

  اس کی مزاحمت نہ کرو)۔ 
۔ ليکن انہوں نے اس کی تکذيب کی ، اور ناقہ کی کونچيں کاٹ ديں ، اور اسے ہالک کرديا ، لٰہذا ان کے خدا نے انہيں ١۴

  تھے تباه کرديا ، اور ان کی زمين کو ہموار کرديا۔  اس گناه کی بناء پر جسکے وه مرتکب ہوئے
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  ۔ اور وه ہر گز اس کام کے انجام دينے سے نہيں ڈرتا۔ ١۵

  سر کشوں کا ہالکت خيز انجام ▲ 
اس تنبيہ کے بعد ، جو گزشتہ ٓايات ميں ان لوگوں کے بارے ميں ٓائی تھی ، جو اپنے نفس کو ٓالوده کرتے ہيں ، ان ٓايات ميں 

کے طور پر اس مطلب کی ايک واضح تاريخی مثال کو پيش کيا ہے اور سرکش قوم (ثمود ) کی سر نوشت کوقاطع نمونہ 
قوم ثمود نے سرکشی کی وجہ سے ( اپنے پيغمبر کی ) :” اور پر معنی عبارتوں کے ساتھ بيان کرتے ہوئے فرماتا ہے 

  ۔ ( کذبت ثمود بطغواھا )۔ “تکذيب کی 
دونوں ايک ہی معنی ميں ہيں ، اور وه حد اور سر حد سے تجاوز کرنا ہے اور يہاں حدود اٰلہی سے “ اور طغيانی “ طغٰوی” 

  ١تجاوز کرنا اور ا سکے فرامين کے مقابلہ ميں سر کشی مراد ہے۔ 
کے درميان ايک “ شام”اور “حجاز ”تھا قديم ترين اقوام ميں سے ہے ، جو “ صالح ” قوم ثمود، جن کے پيغمبر کانام 

تانی عالقے ميں رہتی تھی ۔ ان کی زندگی مرفہ الحال تھی ، زمينيں ٓاباد ، ہموار ميدان اور زراعت کے لئے عمده مٹی ،کوہس
شان و شوکت والے محالت، اور مضبوط و مستحکم گھر رکھتے تھے ۔ ليکن نہ صرف يہ کہ ان سب نعمتوں کا شکر ادا نہيں

مبر صالح عليہ السالم کی تکذيب کے لئے کھڑے ہوگئے ، ٓاياِت اٰلہی کا کرتے تھے ، بلکہ سر کشی کرتے ہوئے اپنے پيغ
  مذاق اڑايا اور ٓاخر کار خدا نے انہيں ايک ٓاسمانی بجلی کے ذريعے نابود کرديا ۔ 

اس کے بعد اس قوم کی ايک ظاہری سر کشی کو پيش کرتے ہوئے مزيد فرماتا ہے : جبکہ ان کا ايک شقی ترين ٓادمی اٹھ 
  ۔ ( اذا نبعث اشقاھا)۔ “ا کھڑا ہو

اس قوم کے شقی ترين اور سنگ دل ترين ٓادمی کے معنی ميں ہے جو اس شخص کی طرف اشاره ہے جس نے ناقٔہ “اشقیٰ ” 
صالح عليہ السالم کو ہالک کيا تھا، وہی اونٹنی ( ناقہ ) جو ايک معجزه کے طور پر اس قوم کے درميان ظاہر ہوئی تھی اور 

  اس پيغمبر اٰلہی کے ساتھ اعالن جنگ تھا ۔ اس کو ہالک کرنا 
  تھا۔ “ قدار بن سالف” مفسرين اور مورخين کے قول کے مطابق اس شخص کانام 

  ؟ “من اشقی االولين ” بعض روايات ميں ٓاياہے کہ پيغمبر اکرم اور حضرت علی عليہ السالم سے فرمايا: 
“ ” عاقر الناقة ” علی عليہ السالم نے جواب ميں عرض کيا : “ پہلی قوموں ميں سب سے زياده شقی اور سنگ دل کون تھا” 

  “وه جس نے ناقہ ثمود کی کونچيں کاٹ کر ہالک کرديا تھا
  صدقت ، فمن اشقی ااٰلخرين ؟: ” پيغمبر نے فرمايا: 

  تم نے سچ کہا ۔ ٓاخری اقوام ميں شقی ترين ٓادمی کون ہے ؟ ”
”رسول هللا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم مجھے معلوم نہيں ہے ، توپيغمبر نے فرمايا:  علی عليہ السالم کہتے ہيں : ميں نے کہا يا
اور پيغمبر نے ٓاپ کی پيشانی “ جو شخص سر کے اس مقام پر ضرب لگائے گا “الذی يضرب علی ٰھذه و اشاره الٰی يافوخہ

  2/3“کے اوپر والے حصہ کی طرف اشاره کيا 
هللا کے رسول ( حضرت ” ر کشی کے بارے ميں مزيد تشريح پيش کرتے ہوئے فرماتاہے : بعد والی ٓايت ميں قوم ثمود کی س

۔ ( فقال “صالح ) نے ان سے کہا : خد ا کے ناقہ کو اس کا پانی پينے کے لئے ٓازاد چھوڑ دو اور اس کی مزاحمت نہ کرو
  4رسول هللا ناقة و سقياھا) ۔

،حضرت صالح عليہ السالم ہيں ، اور ناقة هللا ( وه اونٹنی جو خدا کی طرف سے مراد قوم ثمود کے پيغمبر“ رسول هللا” يہاں 
منسوب ہے )۔ کی تعبير اس بات کی طرف اشاره ہے کہ يہ اونٹنی کوئی معمولی اونٹنی نہيں تھی بلکہ صالح عليہ السالم کی 

ايت کے مطابق اس کی ايک صداقت کی ايک گويا اور ناطق سند اور معجزه کے عنوان سے بھيجی گئی تھی۔ مشہور رو
خصوصيت يہ تھی کہ مذکوره اونٹنی پہاڑ کے ايک پتھر کے اندر سے نکلی تھی تاکہ وه ہٹ دھرم منکرين کے لئے ايک 

  گويا و ناطق معجزه ہو۔ 
قرٓان مجيد کی دوسری ٓايات سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالح عليہ السالم نے انہيں يہ خبر دی تھی کہ بستی 
کے پينے کا پانی ان کے اور ناقہ کے درميان تقسيم ہو۔ ايک دن ناقہ کے لئے ہوگا اور ايک بستی والوں کے لئے ہوگا ، اور 

  ان ميں سے ہر ايک اپنی باری پر پانی سے فائده اٹھا ئے گا ۔ اور ايک دوسرے کے لئے مزاحم نہيں ہوگا : 
  )٢٨مر۔ ق“ ( و نبئھم ان الماء قسمة بينھم کل شرب مختضر” 

“: ” اور انہيں خصوصيت کے ساتھ بتالديا گيا: اگر تم نے اس ناقہ کو ہاتھ لگايا تو عذاب اٰلہی تمہارے دامن گير ہو جائے گا
  )١۵۶شعراء۔ ‘ ‘ ( وال تمسوھا بسوء فئاخذ کم عذاب يوم عظيم

اس کی تنبيہات کی کوئی پرواه نہ کی  اور بعد والی ٓايت ميں فرماتا ہے :اس سر کش قوم نے اس عظيم پيغمبر کے کلمات اور
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  فکذبوه فعقروھا )۔ “ ( ،اس کی تکذيب کی اور ناقہ کو ہالک کرديا 
کے ماده سے ( جو ظلم کے وزن پر ہے ) کسی چيز کی اصل اور جڑ بنياد کے معنی ميں ، اور عقر ناقہ “عقر“ ” عقروھا” 

   کا معنی اس کی جر کاٹنے اور ہالک کرنے کے معنی ميں ہے ۔
بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد اس کی کونچيں يعنی اس جانور کے پأوں کے نچلے حصہ کو کاٹنا او راسے 

  زمين پرپھينکنا ہے کہ اس کا نتيجہ بھی اس حيوان کی موت ہی ہے ۔ 
تعبير کياہے۔ سے “ اشقی” قابل توجہ بات يہ ہے کہ جس شخص نے ناقہ کو ہالک کيا تھا وه ايک ہی تھا جسے قرٓان نے 

ليکن اوپر والی ٓايت ميں ہم ديکھتے ہيں کہ اس عمل کی قوم ثمود کے تمام سر کشوں اور طغيان گروں کی طرف نسبت دی 
جمع کے صيغہ کی صورت ميں ٓايا ہے : اس کی وجہ يہ ہے کہ دوسرعے لوگ بھی اس طرح “ عقروھا” گئی ہے ، اور 

اس قسم کی سازشيں عموماً گروه او رجميعت کے توسط سے پيش ہوتی ہيں  سے اس کام ميں حصہ دار تھے ، کيونکہ اوال
اس کے بعد معين ٓادمی يا چند افراد کے ہاتھوں پايہ تکميل کو پہنچتی ہيں ۔ ثانياً چونکہ دوسروں کی رضا اور خشنودی سے 

  ہ ميں شرکت کا سبب بنتی ہے۔ انجام پاتی ہيں تو وه ان کی اس کام ميں شر کت کاسبب بن جاتا ہے ، يعنی رضامندی نتيج
  اسی لئے امير المومنين علی عليہ السالم کے فصيح و بليغ کالم ميں ٓايا ہے : 

ناقہ ثمود کو صرف ايک ہی شخص نے ہالک کيا تھا ، ليکن خد انے عذاب ميں سب کو شامل کياہے کيونکہ وه سب اس ” 
  امر پر راضی تھے ، اسی لئے فرماتا ہے : 

۔ ( ليکن اس وقت جب پشيمانی کا “ناقہ کو ہالک کيا ، اور اس کے بعد وه سب اپنے کئے پر نادم ہوئے  ان ( سب نے )” 
  5کوئی فائده نہيں تھا ۔ 

اس تکذيب اور شديد مخالفت کے بعد خدا نے انہيں ايسی سزادی کہ ان کانام و نشان تک باقی نہ رہا ، جيسا کہ اسی ٓايت کو 
ان کے پر ور دگار نے ان کے اس گناه کی بنا ء پر جس کے وه مرتکب ہوئے تھے سب ”  جاری رکھتے ہوئے فرماتا ہے :

  فدمدم عليھم ربھم بذنبھم فسواھا)۔ “ ( کو نابود کرديا ، اور ان کی سر زمين کو صاف اور ہموار بنا ديا 
کر ديا اور ايسا زلزلہ پيد اکيا صاعقہ يعنی اس عظيم ٓاسمانی چيخ نے چند ہی لمحوں کے اندر اندر ان کی سر زمين کو ہالک 

  کہ ان کے سارے کے سارے مکانات زمين بوس ہو گئے ، اور ان کے گھروں کو ان کی قبروں ميں بدل کر رکھ ديا ۔ 
کے ماده سے ، کبھی ہالک کرنے کے معنی ميں ٓايا ہے ، اور کبھی عذاب اور نامکمل سزا کے معنی ميں،“ دمدمة“ ” دمدم”

ور نرم کرنے کے معنی ميں ٓايا ہے ، اور کبھی جڑ سے اکھاڑ نے کے معنی ميں اور کبھی غضب ناکبعض اوقات کوٹنے ا
  6ہونے کے معنی ميں يا احاطہ کرنے اور گھير لينے کے معنی ميں ،

اور زيربحث ميں يہ سب معانی صادق ٓاتے ہيں کيونکہ اس وسيع عذاب کا سر چشمہ غضب اٰلہی ہے ، اور ان سب کی اس 
  کوبی کی، انہيں کمزور کيا اور انہيں جڑ سے اکھاڑ پھينکا ۔ نے سر 

کے ماده سے ، ممکن ہے کہ صيحہ عظيم اور صاعقہ و زلزلہ کی وجہ سے ان کے گھروں کا صفايا “ تسويہ“ ” سّواھا” 
ہو ، کرنے اور ان کی زمينوں کو صاف کرنے کے معنی ميں ہو، يا اس گروه کو ايک طرف ٹھکانے لگانے کے معنی ميں 

يا ان سب کی سزا و عذاب ميں مساوات کے لئے ہو اس طرح کہ ا ن ميں سے کوئی بھی اس ماجرے سے صحيح و سالم نہ 
  بچا ۔ 

  ان معانی کے درميا ن بھی جمع ممکن ہے ۔ 
ينمال ثمود کی طرف لوٹی ہے ، ياان کے شہروں اور ٓاباديوں کی طرف ، جنہيں خدا نے مٹی م“ قبيلہ “ ميں ضمير “ سّواھا”

  کر يکساں کرديا ۔ 
کی طرف لوٹتی ہے جو بعد والے جملہ سے معلوم ہوتی ہے ، يعنی خدا نے اس خشم“ دمدم” بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ يہ 

کی طرف لوٹتی ہے جو بعد والے“ دمدم ” و غضب و ہالکت کو ان کے درميان يکساں قرارد يا۔ بعض نے يہ بھی کہا ہے يہ 
ہے ، يعنی خدا نے اس خشم و غضب و ہالکت کو ان کے درميان يکسان قرار ديا ، اور اس طرح سے جملہ سے معلوم ہوتی 

  کے تمام کو اس نے گھير ليا ۔ 
  ليکن پہلی تفسيرزياده مناسب نظر ٓاتی ہے ۔ 

تھ ضمنی طور پر اس ٓايت سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سزا او ر عذاب ان کے گناه کا نتيجہ ، اور اس کے سا
  مناسبت رکھتا تھا اور يہ عين عدالت و حکمت ہے ۔

بہت سی اقوام کے بار ے ميں ہم پڑھتے ہيں کہ وه ٓاثار عذاب کے ظہور کے وقت پشيمان ہو گئيں ، اور توبہ کی راه اختيار 
کی نشانياں  کرلی، ليکن تعجب کی بات يہ ہے کہ بعض روايات ميں ٓاياہے کہ جس وقت صالح عليہ السالم کی قوم نے عذا ب
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  7ديکھيں تو وه صالح عليہ السالم کی تالش ميں نکل کھڑے ہوئے کہ جہاں کہيں بھی وه مل جائيں انہيں ہالک کر ديں ۔ 
اور يہ خدا اور پيغمبر کے مقابلہ ميں ان کے عصيان و سر کشی کے شديد ہونے کی دليل ہے ۔ ليکن خدا نے صالح عليہ 

  ہالک کرديا، اور ان کی زندگی کے دفتر کو کلی طور پر لپيٹ ديا۔ السالم کو نجات دی اور اس قوم کو 
اور خدا کو ” انجام کار ٓاخری ٓايت ميں ان تمام لوگوں کو جو اسی راستہ پر چلتے ہيں،سخت تنبيہ کرتے ہوئے فرماتا ہے : 

  ۔ ( وال يخاف عقباھا) ۔“اس کام کے انجام کا کوئی خوف نہيں ہے 
دينے پر قدرت رکھتے ہيں ، ليکن وه ہميشہ اس کے نتيجہ اور انجام سے ڈرتے رہتے ہيں ، اس بہت سے حاکم ہيں جو سزا 

کے رد عمل اور عکس العمل سے خوف زده رہتے ہيں اور اسی بناء ر اپنی قدرت سے فائده اٹھاتے ، اور زياده صحيح تعبير
تھ مال ہواہوتا ہے وه اس بات سے ڈر تے ہيں ميں ان کی قدرت ضعف و ناتوانائی کے ساتھ اور ان کے علم و جہالت کےسا

  کہ کہيں ان ميں اس کے برے نتائج کے مقابلہ کی طاقت نہ ہو۔ 
ليکن خدا وند قادر متعال جس کا علم ان تمام امور اور ان کے عواقب و ٓاثار پر احاط رکھتا ہے ، اور اس کی قدرت ميں 

ناتوانی کی ٓاميزش نہيں ہوتی ۔ اور اسی بناء پر انتہائی قدرت  حوادث کے برے نتائج کے مقابلہ ميں کسی قسم کے ضعف و
  اور قاطعيت کے ساتھ جس چيز کا اراده کرتا ہے اسے انجام دےتا ہے ۔ 

سر کشوں کو بھی اپنے کئے کی سز بھگتنی پڑے گی ، لٰہذا انہيناپنے اعمال کی وجہ سے خدا کے خشم و غضب کا مشمول 
  ۔ ہونے سے خود کو بچا ناچاہيئے 

 اور ہالکت کی طرف لوٹتی ہے ۔“ دمدمہ ” کی ضمير “ عقباھا” اختتام ، انتہا اور انجام کار کے معنی ميں ہے اور “ عقبیٰ ” 
________________________________  

ت ميں ناقص وادی کی صورت ميں بھی ٓاياہے اور ناقص پانی کی صور“ طغيان” ۔بعض علماء لغت کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ١
  ناقص پانی سے ( غور کيجئے )“ طغيان ” ناقص واوی کے ماده سے ليا گيا ہے ، اور “ طغوی” بھی ۔ 

  ۔ ٧١۶٨ص ۶، يہی معنی کچھ مختصر صورت ميں تفسير قرطبی ميں بھی ٓاياہے ، جلد ۴٩٩ص  ١٠۔ مجمع البيان جلد 2
بالکل نرم ہوتا ہے ، اور ٓاہستہ ٓاہستہ ہڈی کی صورت اختيار کرتا سر کے اس اگلے حصہ کو کہا جاتا ہے ، جو بّچوں ميں “ يافوخ ” ۔ 3

  ہے ، اور مضبوط، اور وه سر کا حساس ترين مقام ہے ۔
منصوب ہے ، ايک فعل محذوف سے اور تقدير ميں اس طرح ہے ، ذروا ناقة هللا و سقياھا ، اس کے مشابہ کو جو سوره “ ناقة هللا ” ۔4

  ميں ٓاياہے ۔ ۶۴ہود کی آيہاور سوره  ٧٣اعراف کی ٓايہ 
  ۔٢٠١۔ نہج البالغہ خطبہ 5
  ۔ مفرداِت راغب، لسان العرب، مجمع البيان اور تفسير کی دوسری کتابيں ۔6
  ۔ ۴۴۶، ص  ١٠۔ روح البيان ، جلد 7

  ۔ قوم ثمود کی سر گزشت کا خالصہ ١▲

زمين ميں ( جس کانا م وادی القرٰی ہے ) زندگی بسرجيساکہ ہم نے بيان کيا ہے ، مدينہ اور شام کی درميانی سر “ ثمود” قوم 
کرتی تھی ۔ ان کا دين و مذہب بت پرستی تھا او روه انواع و اقسا م کے گناہوں ميں ملوث تھے خد اکے عظيم پيغمبر صالح 

پرستی سے  عليہ السالم ان ميں مبعوث ہوئے اور ان کی ہدايت اور نجات کے لئے کمر ہمت باندھی ، ليکن ناتو يہ لوگ بت
  دست بر دار ہوئے اور نہ ہی انہوں نے سر کشی اور گناه کے بارے ميں اپنا نظر يہ بدال ۔ 

جب انہوں نے معجزه کا تقاضا کياتو خدا نے ايک ناقہ ( اونٹنی ) اعجاز ٓاميز اور خارق العاده طريقے سے پہاڑ کے اندر 
ائش کرے يہ حکم دياکہ اس بستی کا ايک دن کا سارا پانی اس سے نکالی ، ليکن اس بناء پر کہ اس بارے ميں ان کی ٓاز م

اونٹنی کے لئے رہے گا اور دوسرے دن کا پانی خود استعمال کريں گے يہاں تک کہ بعض روايات ميں ٓايا ہے کہ جب وه 
اور فسق  پانی سے محروم رہتے تھے تو اونٹنی کے دودھ سے فائده اٹھاتے تھے ،ليکن عظيم معجزه بھی ان کی ہٹ دھرمی

  و فجور ميں کمی نہ کرسکا ۔
لٰہذا انہوں نے ناقہ کو نابود کرنے کامنصوبہ بنايا اور حضرت صالح عليہ السالم کو قتل کرنے کابھی ، کيونکہ وه انہيں اپنی 

  خواہشات اور ہواوہوس ميں مزاحم سمجھتے تھے ۔ 
کے ذريعے عمل ميں ٓاياہے اور اس نے “ دار بن سالفق” ناقہ کی نابودی کا منصوبہ ايک بہت ہی بے رحمی اور شقی ٓادمی 

  کئی ضربوں کے ساتھ ناقہ کو زمين پر ڈھير کرديا ۔ 
يہ بات حقيقت ميں خدا کے ساتھ اعالن جنگ تھی ، کيونکہ وه يہ چاہتے تھے کہ ناقہ کو ختم کردينے سے ، جو صالح عليہ 

اس موقع پر حضرت صالح عليہ السالم نے انہينآگاه کيا کہ وه تين السالم کا معجزه تھی ، نوِر ہدايت کو خاموش کرديں گے ۔
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دن تک اپنے گھروں ميں جس نعمت سے لذت حاصل کرنا چاہيں کرليں ، ليکن وه اچھی طرح جان ليں کہ تين دن کے بعد 
  )۶۵عذاب اٰلہی سب کو گھير لے گا۔ ( سوره ہود ۔

توبہ و باز گشت کے لئے ايک ٓاخری فرصت۔ ليکن انہوں نے نہ يہ تين دن ٓاخری غور و فکر کے لئے مہلت تھی ، اور 
صرف يہ کہ تجديد نظر نہيں کی ،بلکہ ان کے طغيان و سر کشی ميں اضافہ ہو گيا ۔ اس موقع پر عذاب اٰلہی ان پر نازل ہوا 

  ۔)۶٧ہود ۔“( واخذ الذين ظلمواالصيحة فاصبحوا فی ديار ھم جاثمين“ ”صيحہ ٓاسمانی ” اور 
نابود ہوئے ، اور ان کی سر زمين اس طرح خاموش ہوئی کہ گويا ہر گز ہرگز ان گھروں ميں کوئی رہتا ہی نہيں تھا وه ايسے

   )۶۶۔ ليکن خدا نے صالح اور ان کے مومن اصحاب کے اس مہلکہ سے نجات بخشی(ہود۔ 
  مطالعہ کريں سے ٓاگے ٣١٢ص  ۵قوم ثمود کی سر گزشت کی مزيد تفصيل کے بارے مين تفسير نمونہ جلد 

  “و اشقی ااٰلخرين“ ۔ اشقی االولين٢▲
شيعہ و سنی بزرگ علماء کی ايک جماعت منجملہ ثعلبی، واحدی ، ابن مردويہ، خطيب بغدادی ، طبری موصلی اور احمد 

حنبل وغيره نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ عمار ياسر ۻ جابر بن سمرہۻ اور عثمانۻ بن صہيب کی وساطت سے پيغمبر 
  کرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے اس طرح نقل کيا ہے کہ ٓاپ نے علی عليہ السالم سے فرمايا: ا

  يا علی ! اشقی االولين عاقر الناقة، اشقی ااٰلخرين قاتلک، و فی رواية من يخضب ٰھذه من ٰھذا:” 
يا ، اور پچھلے لوگوں ميں سے اے علی ! پہلے لوگوں ميں سے بد بخت ترين شخص وه تھا جس نے ناقہ صالح کو قتل ک” 

بد بخت ترين ٓادمی تيرا قاتل ہے اور ايک روايت ميں ٓايا ہے کہ جو اس سے رنگين کرے گا، ( جو اس طرف اشاره ہے کہ 
  ١تيری داڑھی کو تيرے سر کے خون سے خضاب کرے گا)۔ 

“ عبد الرحمن بن ملجم مرادی” کے قاتل اور امير المومنين“ قدابن يوسف” حقيقت ميں ناقٔہ صالح کی کونچيں کاٹنے والے 
کے درميان ايک شباہت موجود تھی ، ان دونوں ميں سے کسی کو بھی ذاتی رنجش نہيں تھی ، مسلمان بھی امير المومنين 

  علی کی شہادت کے بعد جابرادر بيداد گر بنی اميہ کی حکومت کے زير تسلط دردناک ترين عذابوں کے شاہد ہوئے ۔ 
ميں اس سلسلہ ميں بہت زياده روايت نقل کی ہيں ، جو مضمون“ نے شواہد التنزيل“ حاکم جسکانی” يہ ہے کہ  قابل توجہ بات

  ٢و مطالب کے لحاظ سے اوپر والی روايت کے مشابہ ہيں 
________________________________  

  ۔۵٨٧ص  ۵جلد “ تفسير نو ر الثقلين” ۔ ١
   ۔٣۴٣تا  ٣۵ص  ٢جلد “ ۔ شواہد التنزيل ٢

  ۔ تہذيب نفس ايک عظيم خدائی وظيفہ ہے ٣▲

جس قدر قرٓانی قسميں کسی چيز کے سلسلہ ميں زياده سے زياده محکم ہوں وه اس موضوع کی اہميت کی دليل ہيں ، اور ہم 
ين جانتے ہيں کہ زياده طوالنی اور زياده تاکيدی قسميں اسی سوره مينہيں ، خصوصاً خدا کی ذات پاک کی قسم کا اس ميں ت

مرتبہ تکرار ہواہے ۔ اور انجام کار اس مسئلہ پر تکيہ ہو اہے کہ فالح و رست گاری تزکيہ نفس ميں ہے ۔ اور محروميت اور 
  شکست و بد بختی تزکيہ کے ترک کردينے ميں ہے ۔ 

کے ساتھ مفہوم کو حقيقت ميں انسانی زندگی کا اہم ترين مسئلہ بھی يہی مسئلہ ہے ۔ اور حقيقتاً قرٓان نے اوپر والے معنی 
واضح کرديا ہے کہ انسان کی نجات ورست گاری تصورات اور خيالوں کی مرہون منت نہيں ہے ، نہ ہی مال و ثروت اور 

مقام و منصب کے سايہ ميں اور نہ ہی دوسرے اشخاص کے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے ۔ ( جيساکہ عيسائی خيال کرتے ہيں 
فداکاری کی مرہون منت ہے ) اور نہ ہی اس قسم کی دوسری باتوں ميں ۔ بلکہ نجات کہ ہر شخص کی نجات عيسٰی مسيح کی

  انسانی ايمان و عمل صالح کے سايہ ميں روح و جان کی پاکيزگی اور بلندی کی مرہون منت ہے ۔ 
او رنہ ہی  انسان کی بد بختی اورشکست بھی نہ ہو تو اجباری قضاو قدر ميں ہے ، اور نہ ہی الزامی سر نوشتوں ميں ،

دوسروں کے لئے ہوئے کاموں ميں ، بلکہ وه صرف اور صرف گناه کی ٓالودگی سے بچے رہنے ميں ہے اور تقوٰی کی راه 
  اختيار کرنے ميں ہے ۔ 

تاريخوں ميں ٓايا ہے کہ عزيز ِ مصر کی بيوی ( زليخا) نے ، جب يوسف خزانوں کے مالک اور سرزمين ِ مصر کے حاکم 
  القات کی او رکہا: بن گئے ، ان سے م

ان الحرص و الشہوة تصير الملوک عبيداً ، وان الصبر و التقوی يصير العبد ملوکاً، فقال يوسف قال هللا تعالٰی انہ من يتق و ” 
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  ۔ “يصبر فان هللا اليضيع اجر المحسنين
ہيں۔ يوسف عليہ السالم نے اس  حرص و شہوت بادشاہوں کو غالم بناديتے ہيں اور صبر و تقوٰی غالموں کو بادشاه بناديتے” 

جو شخص تقوٰی او ر صبر و شکيبائی اختيار کرے گا تو خدا نيکو ” کی بات کی تصديق کی ، اور يہ کالم اسے ياد داليا: 
   ١کاروں کے اجر کو ضائع نہيں کرتا ۔

ی تھی کہ يوسف کی يہی مطلب ايک دوسری عبارت ميں نقل ہواہے کہ عزيز مصر کی بيوی ايک راه گزر ميں بيٹھی ہوئ
  سواری وہاں سے گزری ، تو زليخا نے کہا؛ 

  الحمد  الذی جعل الملوک بمعصيتھم عبيداً، و جعل العبيد بطاعتھم ملوکاً:
سب تعريفيں اس هللا کے لئے ہيں کہ جس نے بادشاہوں کو معصيت اور نافرمانی کی بناء پر غالم بنا ديا ، اور غالموں کو ” 

  ٢۔“رداری کی وجہ سے باد شاه اطا عت و فرماں ب
  ہاں نفس کی بندگی انسان کی غالمی کا سبب ہے ، اور تقوٰی و تہذيِب نفس عالم ہستی پر حکومت کرنے کا سبب ہے ۔ 

ايسے افراد کتنے زياده ہيں جو خدا کی بندگی اور طاعت کی وجہ سے ايسے بلند مقام تک پہنچے ہيں کہ واليِت تکوينی کے 
دا کے اذن سے اس عالم کے حوادث ميں اثر انداز ہوسکتے ہيں اور کرامات و خوارق عادات پر دسترس مالک بن گئے ، خ
  رکھ سکتے ہيں ۔ 

  خداوندا !ہوائے نفس کے ساتھ مبارزه کرنے ميں تو ہامری مد داور نصرت فرما۔ 
  ده اٹھانے کی توفيق عنايت فرما۔ کا الہا م کيا ہے ۔ ہميں اس الہام سے فائ“ تقویٰ ” و “ فجور” پروردگارا! تونے ہميں 

  باِر اٰلہا! شيطان کے مکرو فريب انسان کے نفس ميں مخفی و پوشيده ہيں ، ہميں ان مکروں کی شناخت سے ٓاشنا کردے! 
  

  ٓامين يا رب العالمين
________________________________  

  ۔١١۶ص  ۵جلد“ محجة البيضاء ” ۔ ١
 ۔١١٧ص ۵جلد“ محجة البيضاء ” ۔ ٢

 

 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سورهٔ الليل ▲
  ٓايا ت ہيں  ٢١يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا اس کی 

  کے مضامين“ الليل ” سورٔه ▲
يہ سوره جو مکی سورتوں ميں سے ہے اور مکی سورتوں کی خصوصيات کاحامل ہے ، مختصر ٓايات کے ٹکڑوں ميں ہے 

، ليکن ان کے مضامين گرما گرم اور تيز ہيں ، اور زياده تر قيامت ، خد ائی جزا و سزا اور اس کے عوامل و اسباب کے 
  ے بعد لوگوں کو دو گروہوں ميں تقسيم کيا ہے : بارے ميں ہيں ۔ ابتداء ميں تين قسموں کو ذکر کے نے ک

  ۔ تقوٰی کے ساتھ انفاق کرنے والے ۔ ١
۔ وه بخيل جو قيامت کے اجر و پاداش کے منکر ہيں ، پہلے گروه کا انجام کار خوش بختی اور راحت و ٓارام ہے جب کہ ٢

  دوسرے گروه کا انجام سختی ، تنگی اور بد بختی ہے ۔ 
صہ ميں اس معنی کی طرف اشاره کرنے کے بعد کہ بندوں کو ہدايت کرنا خدا کا کام ہے ،سب اس سوره کے دوسرے ح

  لوگوں کو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی ٓاگ سے ڈرايا ہے ۔ 
اور ٓاخری حصہ ميں ، ان لوگوں کے ، جو اس ٓاگ ميں جليں گے، اور اس گروه کے جو اس سے نجات پائيں گے ، اوصاف 

  ايا ہے ۔ بيان کر تے ہوئے تعارف کر
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  اس سوره کی تالوت کی فضيلت▲
  اس سوره کی تالوت کی فضيلت ميں پيغمبر اکرام صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے فرمايا:

  ١“من قرائھا اعطاه هللا حتی يرضی، و عافاه من العسر و يسر لہ اليسر” 
و رخوش ہوجائے گا، اور اسے جو شخص اس سوره کی تالوت کرے گا خدا اسے اس قدر عطا کرے گا کہ وه راضی ا”

  ۔ “سختيوں سے نجات دے گا اور زندگی کی راہوں کو اس کے لئے ٓاسان کردے گا
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
۔ ۴۔ وما خلق الذکر و االنثٰیٓ ۔ ٣۔ و النھار اذا تجلٰی۔ ٢۔ و الليل اذا يغشٰی ۔ ١   ۔ اّن سعيکم لشتّیٰ
  ۔و اما من بخل و استغنٰی ۔٨۔ فسنيسره لليسرٰی۔ ٧لحسنٰی ۔ ۔ و صدق با۶۔ فامامن اعطٰی و اتّقٰی۔ ۵
  ۔ وما يغنی عنہ ما اذا ترّدی ١١فسنيسره لليسرٰی ١٠۔ کذب بالحسنٰی ٩

  
   ترجمہ

  شروع هللا کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے
قسم اس کی جس نے  ۔ اور٣۔ اور قسم ہے دن کی جب کہ وه تجلی کرے ۔ ٢۔ قسم ہے رات کی جبکہ وه عالم کو ڈھاپ لے ۔ ١

  مذکر مو نث پيد اکئے ۔ 
 ۔پس وه خدا کہ جو ( راه خدا ميں انفاق کرے اور پر ہيز گاری ) اختيار کرے ۔ ۵۔ کہ تمہاری سعی و کو شش مختلف ہے ۔ ۴
  ۔ ہم اس کی راہوں کو ٓاسان بناديں گے ۔ ٧۔ اور ( خدا کی ) نيک جزاکی تصديق کرے ۔ ۶
 ۔ اور ( خدا کی ) اچھی جزأوں کی تکذيب کرے ۔ ٩ور اس طريقہ سے بے نياز ہونا چاہے۔ ۔ ليکن جو شخص بخل کرے ، ا٨
  ۔ ہم عنقريب اس کی راہوں کو دشوار بناديں گے ۔ ١٠
  ۔ اور جس وقت وه( جہنم يا قبر ميں )گرے گا تو اس کے اموال اس کی حالت کے لئے مفيد ہوں گے ۔١١
  

  و الليل کا شان نزول ”سورهٔ 
اس سالم سوره کے لئے ابِن عباس ۻ سے ايک شاِن نزول نقل کی ہے ۔ ہم اس شاِن نزول کو مرحوم طبرسی  مفسرين نے

  سے نقل کرتے ہيں : “ مجمع البيان ” کی 
مسلمانوں ميں سے ايک شخص کے کھجور کے درخت کی ايک شاخ ايک فقير عيال دار کے گھر کے اوپر پہنچی ہوئی تھی 

نے کے لئے کھجور پر چڑھتا تو بعض اوقات خرمے کے کچھ دانے اس فقير ٓادمی کے گھر ۔ کھجور واال جب خرمے اتار
ميں جاگر تے اور اس کے بچے انہيں اٹھا ليتے وه شخص کھجور کے درخت سے اتر کر خرمے چھين ليتا ، ( اور وه اتنا 

تو اس کے منھ ميں انگلی ڈال کر بخيل اورسنگ دل تھا کہ )اگر ان ميں سے کسی کے منھ ميں بھی خرمے کا دانہ ديکھتا 
نکال ليتا ۔ اس مرد فقير نے پيغمبر کی خد مت ميں شکايت کی : حضور نے فرمايا : تم جأو ميں تمہارا يہ کام کرتا ہوں : اس 

کے بعد ٓاپ نے کھجور والے سے مالقات کی يہ درخت جس کی شاخيں فالں شخص کے گھر کے اوپر پہنچی ہوئی ہيں ، 
اکہ اس کے مقابلہ ميں جنت ميں ايک درخت دوں ۔ اس نے کہا ميرے پاس کھجور کے بہت سے درخت ہيں مجھے دے دے ت

ليکن کسی کے خرمے اس درخت کے جيسے اچھے نہيں ہيں ۔( لٰہذا ميں يہ سو داکرنے کے لئے تيار نہيں ہوں)۔ اصحاب 
اگر ميں جاکر يہ درخت اس شخص سے خريد پيغمبر ميں سے کسی نے يہ گفتگو سن لی ۔ اس نے عرض کيا: اے رسول هللا 

لوں ، اور ٓاپ کو ديدوں تو ٓاپ وہی چيز جو اس کو دے رہے تھے مجھے عطا فرمائيں گے ؟ٓاپ نے فرمايا:ہاں! اس شخص 
نے جاکر درخت والے سے مالقات کی اور اس سے اس سلسلہ ميں بات کی ، کھجور کے مالک نے کہا : کيا تجھے معلوم 

لی هللا عليہ ٓالہ وسلم ) اس کے بدلے ميں جنت ميں کھجور کا ايک درخت مجھے دينے کے لئے تيار تھے ۔ ہے کہ محمد ( ص
( ليکن ميں نے قبول نہيں کيا )۔ اور ميں نے انہيں يہ کہ د يا کہ ميں اس کے خرموں سے بہت لذت اندوز ہوتا ہوں ، ميرے 

  اچھے نہيں ہيں ۔ پاس بہت سے کھجور کے درخت ہيں ليکن کسی کے خرمے اتنے 
خريدار نے کہا کيا تو بيچنا چاہتا ہے يانہيں ؟ اس نے کہا : ميں اسے نہيں بيچوں گا ، مگر صرف اس صورت ميں کہ تو اتنی

  رقم مجھے دے دے کہ کوئی نہيں دے گا ۔ اس نے کہا: تو کتنی رقم لينا چاہتا ہے ؟ اس نے کہا چاليس درخت ۔ 
: تو ايسے کھجور کے درخت کی جو ٹيڑھا ہوچکا ہے بہت ہی بھاری قيمت مانگتا ہے ۔  خريدار نے تعجب کرتے ہوئے کہا

  چاليس کھجور کے درخت ! 
  پھر تھوڑے سے سکوت کے بعد اس نے کہا : بہت اچھا ، ميں خرمے کے چاليس درخت تجھے ديتا ہوں ۔ 
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ے لئے بال لے! اتفاقاً کچھ لوگ وہاں سے بيچنے والے( اللچی )نے کہا اگر تو سچ کہتا ہے تو کچھ ٓادميوں کو گواہی ک
  گزررہے تھے اس نے انہيں ٓاوازدی اور انہيں اس معاملہ پر گواه بنايا۔ 

اس کے بعد وه پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی خدمت ميں ٓايا اور عرض کيا: اے رسول ِ خدا ! وه کھجور کا درخت 
  ی با رگاه ميں پيش کرتا ہوں ۔ ميری ملکيت مينآگيا ہے ، اور ميں اسے ٓاپ ک

يہ کھجور کا درخت ” پيغمبر اکرام صلی هللا عليہ ٓالہ وسلم فقير کے گھر والوں کے پاس گئے اور صاحب خانہ سے کہا : 
  تيرا اور تيرے بچوں کا ہے ۔ 

کہيں )۔ بعض روايات  نازل ہوئی ( اور بخيلوں اور سخيوں کے بارے ميں ان کے الئق باتيں“ و الليل ” اس موقع پر سورٔه 
  2تھا۔“ ابواالحداح” ميں ٓاياہے کہ اس خريدار کا نام 

________________________________  

  ۔۴٩٩ص  ١٠جلد “ مجمع البيان ” ۔١
  ۔ ۵٠١ص  ١٠جلد “ مجمع البيان ” ۔ 2

  تقوٰی اور خدائی امداديں ▲

” ِق عالم کی ) قسموں کاسامنا کررہے ہيں ، فرماتا ہے : اس سوره کے ٓاغاز ميں ہم پھر تين فکر انگيز ( مخلوقات اور خال
  ۔ ( و الليل اذا يغشٰی)۔ “قسم ہے رات کی جبکہ وه سارے جہاں کو ڈھانپ لے 

کی تعبير ممکن ہے اس بناء پرہوکہ رات کی تاريکی پرده کی طرح ٓادھے کرٔه زمين پر پڑتی ہے ، اور اسے اپنے“ يغشٰی ” 
  نيچے ڈھانپ ليتی ہے ۔ 

ا اس بناپر کی دن کا چہره يا ٓافتاب ِ عالمتاب کا چہره اس کے پہنچ جانے سے ڈھک جاتا ہے ۔ بہرحال يہ رات کی اہميت اوري
انسانوں کی زندگی ميں اس کے اثرات کی طرف سورج کے اعتدال سے لے کر ، اس کے سائے ميں تمام زنده موجودات 

  ٓاگاه افراد کے مسئلہ تک ايک اشاره ہے ۔  کے ٓارام و سکون اور شب زنده دار، بيداردل اور
۔ ( النھار اذا“اور قسم ہے دن کی جب کہ وه ٓاشکار و ظاہر ہو :” اس کے بعد دوسری قسم کو بيان کرتاہے اور مزيد کہتا ہے 

  ١تجلٰی ) 
ھے دھکيل کر اور يہ اس لمحہ کی بات ہے جب سپيده صبح رات کے ظلماتی پرده کو چير ديتا ہے اور تاريکيوں کو پيچ

سارے صفحہ ٓاسامانی پر حاکم بن جاتا ہے ۔ اور ہر چيز کو نور اور روشنی ميں نہالديتا ہے۔ وہی نور و روشنی جو حرکت 
  وحيات کی رمز اور تمام زنده موجودات کی پرورش کا سبب ہے ۔

ر کی طرف بہت زياده توجہ دی کے نظام کے مسئلہ اور ان کی انسانی زندگی پر تاثي“ ظلمت” و “ نور” قرٓان مجيد ميں 
  گئی، کيونکہ يہ عظيم دائمی نعمتيں پروردگار کی اہم ٓايات ميں سے دوٓايتيں ہيں ۔ 

اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر و مٔونث کی جنس کو پيدا ” اس کے بعد ٓاخری قسم کو بيان کرتے ہوئے فرماتاہے : 
  ۔ ( وماخلق الذکر و االنثٰی)۔ “کيا 

ميں ان دونوں جنسوں کا وجود ، اور وه تغيرات جو انعقاد نطفہ سے لے کر “ نبات” اور “ و حيوان“ انسان ” م کيونکہ عال
تولد تک راه نما ہوئی ہيں ، اور وه خصوصيات و صفات جو دونوں جنسوں ميں ان کی فعاليتوں اور پروگراموں کی نسبت 

وم ميں چھپے ہوئے ہيں ، يہ سب عظيم عالم ِ ٓافرينش کی سے پائی جاتی ہيناور وه بہت سے اسرار جو جنسيت کے مفہ
  نشانياں اور ٓايات ہيں جن کے ذريعے ان کے پيدا کرنے والے سے واقفيت حاصل کی جاسکتی ہے ۔

وه چيز)کی تعبير يہاں خدا کے بارے ميں اس کی ذات پاک کی حد سے زياده عظمت سے کنايہ ہے ، اور يہ وه ابہام “ ( ما” 
  حاظ سے يہاں اس طرح حکم فرماہے کہ وه اسے خيال قياس و گمان و وہم سے بر تر کرديتا ہے ۔ ہے جو اس ل

يہاں مصدر يہ ہے ، تو اس بناء پر اس جملہ کا معنی يہ ہوگا : قسم ہے مذکر ومٔونث کی “ ما” بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ 
  خلقت کی ليکن يہ احتمال بھی ضعيف نظر ٓاتا ہے ۔

  اور دوسری دو قسميں ٓايات ٓافاقی کی طرف اشاره ہيں ، اور تيسری قسم ٓايات انفسی کی طرف اشاره ہے ۔ حقيقت ميں پہلی 
زندگی کے لئے تمہاری سعی و کوشش گوناں گوں ہے ۔ ( اّن ” ٓاخر کار ان قسموں کے ہدف کو بيان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

  سعيکم لشتٰی )۔
مکمل طور پر مختلف اور متفاوت ہيں ، جو اس طرف اشاره ہے کہ تم بہر  ان کوششوں کی سمت ، اور ان کے نتائج بھی
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حال زندگی ميں سکون و ٓارام سے نہيں رہو گے ، اور يقينی طورپر سعی و کوشش کے لئے ہاتھ پأوں مارو گے ، اور خدا 
کروگے اب تم خود ديکھو گے داد قوتوں اور توانائيوں کو ، جو تمہارے وجود کا سرمايہ ہيں ۔ کسی نہ کسی راستہ ميں خرچ

کے تمہاری سعی و کوشش کس راستے ، کس سمت اور کس نتيجہ کی حامل ہے ؟ کہيں ايسا نہ ہو کہ تم اپنے سرمايوں اور 
  صالحيتوں کو تھوڑی سی قيمت پر بيچ ڈالو، يا فضول مفت ميں ضائع کربيٹھو ۔ 

ميعت کو پراکنده کرنے کے معنی مينہے اور يہاں بر وزن شط)کے ماده سے ج“( شت” کی جمع ہے جو“شتيت“ ” شتی” 
  کيفيت و مقصد حصول اور انکے نتيجہ کے لحاظ سے لوگوں کی کوششوں کے اختالف کی طرف اشاره ہے ۔ 
پس وه ” اس کے بعد لوگوں کو دو گروہوں ميں تقسيم کرکے ہر ايک کی خصوصيت کو شمار کرتے ہوئے فرماتاہے : 

  ۔ ( فاما من اعٰطيو اتٰقی )۔ “رے اور پرہيزگاری اختيار کرے شخص جو راه خدا ميں بخشش ک
  صدق بالحسنٰی )۔ “ ( اور راه خد اکی اچھی جزا پر ايمان رکھتا ہو” 
  فسنيسره لليسٰری )۔ “ ( ہم اس کے لئے راستہ کو ٓاسان بنا ديں گے اور بہشتِ  جاوداں کی طرف ہدايت کريں گے۔” 
  ں خرچ کرنا اور حاجت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ سے مراد وہی راه خدا مي“ اعٰطی”

اور اس کے بعد تقوٰی کے لئے تاکيد ممکن ہے کہ پاک نيت ، اور خرچ کرتے وقت قصِد خالص، اور مشروع طريقہ سے 
اموال کاحصول اور انہيں مشروع و جائز طريقہ سے خرچ کرنا اور ہر قسم کا احسان جتانے اور اذيت و ٓازار پہنچانے سے 

  ہونے کے لزوم کی طرف اشاره ہو کيونکہ ان اوصاف کا مجموعہ تقوٰی کے عنوان ميں جمع ہے ۔  خالی
باقی تمام عبادتوں کی طرف ، اور “ اتٰقی ” مالی عبادتوں کی طرف اشاره ہے اور“ اعطیٰ ” بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ 

فسير ظاہر ٓايت کے ساتھ ساز گار ہے، اور شاِن واجبات کو انجام دينے اور محرمات کو چھوڑ دينے کی طرف ، ليکن پہلی ت
  نزول کے ساتھ بھی جو ہم نے اوپر بيان کی ہے ۔ 

  جو زياده اچھے کے معنی ميں ہے )۔“ کی مٔونث ہے “ احسن“ ” حسٰنی(” کی تصديق “ حسٰنی ”
نے خدا “ ابو الدحداح” کہ يہ خدا کی اچھی جزأوں پرايمان رکھنے کی طرف اشاره ہے،جيسا کہ شاِن نزول ميں بيان ہواہے 

خد :” ميں ٓايا ہے : و کالً وعد هللا الحسٰنی  ٩۵کی جزأوں پر ايمان رکھتے ہوئے اپنے اموال خرچ کئے ۔ سورٔه نساء کی ٓايہ 
انے ان ميں سے ہر ايک کو اچھے اجر اور جزأوں کا وعده ديا ہے ۔ ( اس ٓايت ميں بھی حسنی اچھی جزا کے معنی ميں ہے 

  )۔ 
  ر بعض نے اس کی کلمہ ال الہ االَّهللا يا شہادتين کے ساتھ تفسير کی ہے ۔ او

ليکن سياِق ٓايات ، شاِن نزول ، اور بہت سی ٓاياِت قرٓانی ميں حسٰنی کا اچھی جزا کے معنی ميں ہونے کے ذکر کی طرف 
  توجہ کرتے ہوئے پہلی تفسير زياده مناسب نظر ٓاتی ہے۔ 

ہ ممکن ہے توفيق اٰلہی ، اور ايسے اشخاص پر امر اطاعت کے ٓاسان کرنے کی طرف اشاره ہو، کا جمل“ فسنيسره لليسری” 
يا ان کی طرف جنت کی راه کھولنے اور تحيت و سالم کے ساتھ مالئکہ اور فرشتوں کے استقبال کرنے ، يا ان تمام چيزوں 

  کی طرف اشاره ہو۔ 
اختيار کرتے ہيں اور عظيم خدائی جزأوں پر گرم جوشی کے ساتھ ايمان  يہ بات يقينی ہے کہ جو لوگ انفاق و تقوٰی کی را ه

رکھتے ہيں ، ان کے لئے مشکالت ٓاسان ہوجاتی ہيں او روه دنيا و ٓاخرت ميں ايک خاص قسم کے سکون و ٓارام کے حامل 
  ہوتے ہيں ۔ 

ے لئے شاق اور مشکل ہو، ليکن تکرار ان سب سے قطع نظر ممکن ہے کہ مالی انفاق ابتداء ميں انسان کی طبيعت و مزاج ک
  کرنے اور مسلسل جاری رکھنے سے اس پر راستہ اس طرح ٓاسان ہو جاتا ہے کہ وه اس سے لذت ٓاٹھا تا ہے ۔

کتنے ہی سخی لوگ ايسے ہيں جو اپنے دسترخوان پر مہمان کی موجودگی ميں خوش ہوتے ہيں، ليکن اس کے برعکس اگر 
ٓائے تو وه پريشان ہو جاتے ہيں اور يہ بھی مشکالت ٓاسان کرنے کی ايک قسم ہے۔ اور اس کسی دن ان کے پاس مہمان نہ 

نکتہ سے بھی غافل نہيں ہونا چاہئيے کہ ا صولی طور پر خدا ئی عظيم جزأوں پر ايمان ، انسان کے لئے انواع و اقسام کی 
وه اپنی جان کو بھی اخالص کے مطابق گزارتا ہے  مشکالت کی بر داشت کو ٓاسان اور سہل بنا ديتا ہے ، نہ صرف مال بلکہ

  اور عشق شہادت ميں ميدان جہاد ميں شرکت کرتا ہے ، اور اپنی اس قربانی اور ايثار سے لذت حاصل کرتا ہے۔ 
کے ماده سے اصل ميں گھوڑے پر زين کسنے ، اسے لگام دينے اور سواری کے لئے ٓاماده و تيارکرنے “ يسر“ ”يسرٰی ” 

  2ميں ہے ۔ اس کے بعد اس کا ہر سہل اور ٓاسان کام کے لئے اطالق ہواہے۔ کے معنی 
ليکن وه شخص جو بخل کرے اور اس ” بعد والی ٓايات ميں اس گروه کے نقطٔہ مقابل کو پيش کرتے ہوئے فرماتا ہے : 

۔ ( “شکل بناديں گے ۔ (وامامن بخل و استغٰنی) ہم عنقريب راستوں کو اس پر دشوار اور م“طريقے سے بے نيازی چاہے
  فسنيسره للعسٰری)۔ 
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“ (و استغنٰی ” کا نقطۂِ مقابل ہے ، جو پہلے گروه ( سعادت مند سختيوں کے گروه) ميں بيان ہوا ہے ۔“ اعطاء” يہاں “ بخل” 
ی بے نيازی چاہے ) يابخل کرنے کے لئے ايک بہانہ ، يا مال جمع کرنے کے لئے ايک وسيلہ ہے ، اور يا يہ اس بات ک

طرف اشاره ہے کہ وه خدا ئی جزأوں سے اپنے ٓاپ کو بے نياز شمار کرتا ہے ، پہلے گروه کے بر عکس ، جن کی ٓانکھ 
ہميشہ لطِف خدا پر لگی رہتی ہے يا وه اپنے آپ کو خدا کی اطاعت سے بے نياز سمجھتا ہے ، اور ہميشہ گناه ميں ٓالوده رہتا 

  ير زياده مناسب نظر ٓاتی ہے۔ اگر چہ تينوں تفاسير کے درميان جمع بھی ممکن ہے ۔ ہے۔ان تينوں تفاسير ميں سے پہلی تفس
کی تکذيب سے مراد وہی قيامت کی جزأوں کا انکار ہے، يا پيغمبروں کے دين و ٓائين اور نيک روش کا انکار ہے ۔ “حسٰنی” 
ہيں ( ہم ان کی راه کو مشکالت کی طرف ٓاسان کی تعبير جو واقعی طور پر دو ظاہر اً متضاد تعبيريں “فسنيسره للعسری” 

  کرديں گے )۔ 
کا نقطٔہ مقابل ہے ، اس طرح سے کہ خدا پہلے گروه کو تو اپنی تو فيقات کا مشمول قرار دے گا اور ان “ فسنيسره لليسرٰی ” 

حاصل کرليں ليکن کے لئے اطاعت و انفاق کی راه کو طے کرنا ٓاسان بنادے گا تاکہ وه زندگی کی مشکالت سے رہائی 
دوسرے گروه کی توفيقات سلب ہو گئی ہيں ، لٰہذا ان کے لئے طے کرنا مشکل ہوجاتا ہے ، اور انہيں دنيا و ٓاخرت ميں 

سختيوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اصولی طور پر ان بے ايمان بخيلوں کے لئے نيک اعمال کو انجام دينا ، خصوصاً راه خدا
  3ر دشوار کام ہے ، جب کہ پہلے گروه کے لئے نشاط ٓاور اور ،روح افزا ہے ۔ ميں انفاق کرنا سخت او

جب وه قبر يا جہنم ميں جا :” اور ٓاخری زير بحث ٓايت ميں ان دل کے اندھے بخيلوں کو خبردار کرتے ہوئے فرماتا ہے 
ی )۔ ۔ ( وما يغنی عنہ مالہ اذا “گرے گا ، تو اس کے اموال ا س کے کچھ کام نہ ٓائيں گے    ترّدٰ

نہ تو وه ان اموال کو دنيا سے اپنے ساتھ لے جاسکتا ہے اور اگر وه گروه لے بھی جائے تو وه اس کے جہنم کی ٓاگ ميں 
  جانے سے مانع نہيں ہوں گے ۔ 

عنی اس ہو( جيساہم نے او پر بيان کيا ہے ) يا استفہام انکاری کے لئے ہو ، ي“ نافيہ ” اس ٓايت کے ٓاغاز ميں ممکن ہے “ ما”
  کے اموال قبر يا دوزخ ميں جاگرنے کے وقت ا سکو کيا فائده ديں ؟ 

کے ماده سے ہالکت کے معنی ميں ہے اور بلندی سے گرنے کے معنی ميں بھی ٓا يا ہے “ اور رٰدی “ ردئت“ ” ترّدٰ ی ” 
ونکہ جگہ سے گرنا ہالکت جو ہالکت کا سبب ہو ۔ بلکہ بعض تو اس کی اصل ہی سقط کے معنی ميں سمجھتے ہيں، ، اور چ

کا سبب ہوتا ہے ، لٰہذا ہالکت کے معنی ميں بھی ٓايا ہے اور زير بحث ٓايت ميں ممکن ہے کہ قبر يا دوزخ ميں گرنے کے 
  معنی ميں ہو يا ہالکت عذاب کے معنی ميں ہو۔ 

، متقی اور سخی اور دوسرے اس طرح قرٓان ان ٓايات ميں دو گروہوں کے بارے ميں گفتگو گو کرتا ہے ، ايک گروه مومن 
  گروه بے ايمان ، بے تقوٰی اور بخيل ، اور ان دونوں گروہوں کانمونہ شاِن نزول ميں وضاحت کے ساتھ بيان ہوا ہے ۔ 

پہال گروه تو فيقا ت ِ الٰہی سے فائده اٹھاتے ہوئے ، اپنی راه کو سہولت کے ساتھ طے کرتا ہے، اور جنت اور اس کی نعمتوں
ا چال تاجا ہے ، جب کہ دوسراگروه زندگی ميں بے شمار مشکالت ميں گھرا ہواہوتا ہے، بہت سال مال جمع کی طرف بڑھ

کرتا ہے اور يہيں پر چھوڑ کر ٓاگے چال جاتا ہے ، اور سوائے حسرت، اندوه و بال اور خدائی عذاب کے انہيں کوئی فائده 
  حاصل نہيں ہوتا ، اور وه اس سے کوئی چيز نہيں خريد تے 

  
ی۔ ١۴۔ و اّن لنا لاٰلخرة و االولٰی ۔ ١٣۔ اّن علينا للھدٰی ۔ ١٢   ۔ فٔانذرتکم ناراً تلظّٰ
۔ ١۶۔ اليصٰلھآ االَّ االشقی۔ ١۵   ۔ و سيجنبھا االتقی۔ ١٧۔ الذی کّذب و تولّیٰ
۔ ١٨ ی۔ ١٩۔ الذی ئُو تی مالہ يتزکّیٰ   ربِّہ االعلٰی۔  ۔ االَّ ابتغآء وجہ٢٠۔ و ما الحٍد عنده من نّْعَمٍة تُجٰزٓ
  ۔ َو لَسوَف يرٰضی۔ ٢١
  

  ترجمہ 
۔ اور ميں تمہيں شعلہ نکالنے والی ٓاگ سے ڈراتا١۴۔ اور دنيا و ٓاخرت ہمارے لئے ۔ ١٣۔ يقينا ہدايت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ١٢

  ہوں ۔ 
خدا کی ) تکذيب کی ۔وہی شخص جس نے ٓاياِت ( ١۶۔ بدبخت ترين لوگوں کے سوا کوئی شخص اس ميں داخل نہيں ہوگا۔ ١۵

  اور پيٹھ پھير لی۔ 
  ۔ اور زياده تقوٰی اختيار کرنے والے عنقريب اس سے دور رہيں گے ۔ ١٧
  ۔ وہی شخص جو اپنے مال کو ( خدا کی راه ميں ) بخش ديتا ہے تاکہ اپنے نفس کا تزکيہ کرے ۔ ١٨
: ٢٠فاق کے ذريعے ) اس کا بدلہ دے۔ ۔ اور کسی شخص کا اس کے پاس کوئی حِق نعمت نہيں ہے تاکہ وه ( اس ان٢٠
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  سوائے اپنے بلند و بر تر پر وردگار کی رضا مندی چاہنے کے لئے ۔ 
  ۔ اور وه عنقريب راضی و خوشنود ہوجائے گا۔٢١

________________________________  

ل ماضی کی صورت ميں ہے ۔بعض نے فع“ تجلیّٰ ” فعل مضارع کی صورت ميں ذکر ہوا ہے ، ليکن “ يغشیٰ ” ۔ قابل توجہ بات يہ ہے ١
ےکہا ہے : يہ اس بناء پر ہے کہ اس زمانہ ميں جب پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی دعوت کا ٓاغاز تھا تو جاہليت کی تاريکی ن

ا ۔ بہتر يہ ہے کہ يہ کہا ہر جگہ کو گھير رکھا تھا ۔ ليکن اس صورت ميں ايسی ظلمت و تاريکی کی قسم کھانا کچھ اچھا دکھائی نہيں ديت
تھا اور “ تتجلی” شرطيہ کے بعد واقع ہواہے : لٰہذا فعل مضارع کا معنی ديتا ہے ، يا يہ اصل ميں “ اذا”جائے کہ يہ فعل ماضی چونکہ 

ں ہوسکتا دن ) اس کا فاعل نہي“ ( نہار” حذف ہوگئی ہے ، ليکن اس صورت ميں فعل مونث ہو جائے گا، اور پھر “ تاء ” ا سکی ايک 
  جب اس ميں سورج ٓاشکار و ظاہر ہو)۔“ ( اذا تجلی الشمس فيہ ” بلکہ پھر تقدير ميں اس طرح ہونا چاہئيے۔ 

  ۔٧۶٢، ص  ۴جلد “ تفسير کشاف” ۔ 2
ہے) اور ان دونوں کا مٔونث کے “ اعسر” و“ اعسر” و “ اليسر” دونوں مٔونث کے صيغہ ہيں ( ان کا مذکر “ عسٰری” و“ يسریٰ ” ۔ 3
فسنيسره” يغہ کی صورت ميں ذکر کرنا تو اس بناء پر ہے کہ ان کا موصوف ( افعال کا مجموعہ ) ہے اور تقدير ميں اس طرح ہوگا ۔ ص

االعمال يسرٰی۔ او۔ ال اعمال عسری يا تمام مسائل اور زندگی مينپيش ٓانے والے واقعات ميں، اور اگر اس کا موصوف مفرد ہو تو ممکن 
  يا اس قسم کا کوئی لفظ ہو۔ “ خلّة” اي“ طريقة” ہے کہ 

  انفاق اور جہنم کی ٓاگ سے دوری▲

گزشتہ ٓايات ميں لوگوں کی دو گرہوں : مومِن سخاوت منداور ايمان بخيل ،ميں تقسيم کرنے ، اور ان ميں سے ہر ايک کی سر
ا کام ہدايت کرنا ہے کسی کو مجبور نوشت بيان کرنے کے بعد زير بحث ٓايات ميں ، پہلے اس بات کو بيان کرتا ہے کہ ہمار

کرنا نہيں ہے ۔ اب يہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اراده و اختيار کے ساتھ مردانہ وار راستہ پر گامزن ہوجأو۔ عالوه از اين 
  اس راستہ کو طے کرنا خود تمہارے نفع مينہے اور ہميں اس کی کوئی ضرورت نہيں ہے۔ 

  ان علينا للھٰدی )۔ “ ( ہمارے ہی ذمہ ہے ۔ فرماتا ہے : يقينا ہدايت کرنا 
چاہے تکوين ( فطرت و عقل ) کے طريق سے ہدايت ہو، اور چاہے تشريح ( کتاب و سنت) کے طريق سے ہو۔ اس سلسلہ 

  ميں جو کچھ ضروری تھا وه ہم نے بيان کرديا ہے اور اس کا حق اداکرديا ۔ 
  ١۔ ( و ان لنا لاٰلخرة و االولٰی )“يت ہےاور يقينی طورپر ٓاخرت اور دنيا ہماری ہی ملک” 

ہميں تمہارے ايمان و اطاعت کی کوئی ضرورت نہيں ہے ، نہ تمہاری اطاعت ہميں کوئی فائده پہنچاتی ہے اور نہ ہی تمہاری
  نافرمانی سے ہميں کوئی نقصان پہنچتا ہے ۔ يہ تمام پروگرام تمہارے فائدے کے لئے ہيں اور خود تمہارے لئے ہيں۔

کے معنی ہے ۔ يہ احتمال بھی ہے کہ ان دوٓايات کا ہدف سخاوت کرنے والے “ ارائہ طريق” تفسير کے مطابق يہانہدايت  اس
مومنين کو شوق دالنا اور اس معنی پر تاکيدی ہو کہ ہم انہيں مزيد ہدايت کا مشمول قرار ديں گے، اور اس جہان ميں بھی اور

سان کرديں گے، اور چونکہ دنيا و ٓاخرت ہمارے ہی ملکيت ہے لٰہذا ہم اس کام کو دوسرے جہان ميں بھی راستہ کو ان پر آ 
  انجام دينے کی قدرت رکھتے ہيں ۔ 

يہ ٹھيک ہے کہ زمانہ کے لحاظ سے دنيا ٓاخرت پر مقدم ہے ، ليکن اہميت اور ہدف اصلی کے لحاظ سے مقصوِد اصلی 
   ٓاخرت ہے ، اور اسی بناء پراسے مقدم رکھا گيا ہے۔

اور چونکہ ہدايت کے شعبوں ميں سے ايک خبر دار کرنا اور ڈرانا ہے ، لٰہذا بعد والی ٓايت ميں مزيد کہتا ہے : اب جب کہ يہ
ی)۔ “( بات کہ ميں تمہيں اس ٓاگ سے ڈراتاہوں جو شعلہ ور ہوگی    فانذر تکم ناراً تلظّٰ

ی”  عنی ميں ہے اور ہم جانتے ہيں کہ خالص شعلوں ميں کو بر وزن قضا) کے ماده سے ،خالص شعلہ کے م“ ( لٰظی“ ” تلظّٰ
کاخود بھی اطالق ہوتا “ لٰظی”ہر قسم کے دھوئيں سے خالی ہوں زياده گرمی اور حرارت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات لفظ 

  2ہے ۔
ے فرماتا اس کے بعد اس گروه کی طرف ، جو اس بھڑکتی ہوئی اور جالنے والی ٓاگ ميں داخل ہوں گے ، اشاره کرتے ہوئ

  بد بخت ترين ٓادمی کے سوا اس ميں کوئی بھی داخل نہيں ہوگا ۔ ( اليصالھا االَّ االشقی) ۔ :” ہے 
۔ ( الذی“وہی شخص جو ٓايات اٰلہی کی تکذيب کرتا ہے اور ان سے پيٹھ پھير ليتا ہے :” اور شقی کی توصيف ميں فرماتا ہے 

)۔    کّذب و تولّیٰ
ختی کا معيار وہی کفر و ايمان ہے يا وه عملی نتائج جو ان دونوں کے ہوتے ہيں ، اور وه واقعاً اس بناء پر خوش بختی و بد ب

کا مصداق، “ اشقی ” جو شخص ہدايت کی ان نشانيوں ، اور ايمان و تقوٰی کے امکانات و وسائل کو نظر انداز کردے تو وه 
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  اور بد بخت ترين شخص ہے ۔ 
اعمال صالح کے “ تولی” تو کفر کی طرف اشاره ہو، اور “ تکذيب ” ممکن ہے کہ کے جملہ ميں “ الذين کذب و تولی” 

  ترک کرنے کی طرف اشاره ہو، کيونکہ کفر کا الزمہ يہی ہے ۔ 
اور يہ بھی ممکن ہے کہ ترک ايمان کی طرف اشاره ہوں ۔ اس طرح سے کہ پہلے تو پيغمبر کی تکذيب کرتے ہيں، اور اس 

  ہ کے لئے اس سے دور ہو جاتے ہيں ۔کے بعد پيٹھ پھير کر ہميش
بہت سے مفسرين نے يہاں ايک اعتراض پيش کيا ہے اور اس کا جواب دياہے اور وه يہ ہے کہ اوپر والی ٓايات اس بات کی 

نشان دہی کرتی ہيں کہ جہنم کی آگ کفار کے ساتھ جہنم مخصوص ہے ۔ يہ بات اس چيز کے مخالف ہے جو قرٓان کی 
مجموعہ روايات اسالمی سے معلوم ہوتی ہے کہ گنہگار مومن بھی جہنم کی ٓاگ ميں حصہ دار بنيں گے، دوسری ٓايات اور 

لٰہذا منحرف گروہوں ميں سے بعض نے ، جويہ نظر يہ رکھتے ہيں کہ ايمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناه ضرر نہيں پہنچاتا 
  ہے۔ “ مرجئہ” ا نام انہوننے اپنے مقصود پر ان ٓايت سے استدالل کياہے ۔ ( اس گروه ک

ہميشہ “ خلود” اس کے جواب ميں دو نکتوں کی طرف توجہ کرانا چاہئيے: پہال يہ کہ يہاں جہنم ميں ورود سے مراد وہی 
رہنا ہے ۔ اور ہم جانتے ہيں کہ خلود کفار کے ساتھ ہی مخصوص ہے ۔ اس بات کا قرينہ وه ٓايات ہيں جو اس بات کی نشان 

  کفار بھی جہنم ميں وارد ہوں گے ۔  دہی کرتی ہيں کہ غير ِ
زياده متقی افراد) سے “ ( اتقی” دوسرا يہ کہ اوپر والی ٓايات اور بعد والی ٓايات يہ کہتی ہيں کہ جہنم کی ٓاگ سے دوری 

بے ايمان بخيل گروه) ١مخصوص ہے ، يعنی مجموعی طور پر وه يہ چاہتاہے کہ صرف دو گروہوں کی حالت بيان کرے : (
زياده تقوٰی رکھنے والے سخاوت مندمومن ۔ان دونوں گروہوں ميں سے صرف پہال گروه جہنم ميں وارد ہوگا ، اور ) ٢اور (

دوسرا گروه بہشت ميں داخل ہو گا، اور اس طرح سے تيسرے گروه يعنی گنہگار مومنين کے بارے ميں تو اصال کوئی بات 
  ہی نہيں ہوئی ہے ۔ 

ہے ۔ گويا جنت صرف دوسرے گروه کے لئے ، اور جہنم کے لئے ، “ حصر اضافی “ ” حصر” دوسرے لفظوں ميں يہاں 
اور جہنم صرف پہلے گروه کے لئے پيدا کی گئی ہے ، اس بيان سے ايک دوسرے اعتراض کاجواب بھی، زير بحث ٓايات 

  ،واضح ہوجاتا ہے سے مخصوص کرتی ہيں “ اتقی” اور ان ٓاينده ٓانے والی ٓايات کے رابطہ سے ہواہے ، جو نجات کو 
عنقريب :” اس کے بعد اس گروه کے بارے ميں گفتگو کرتا ہے جو اس جالنے والی شعلہ ور ٓاگ سے دور ہے ، فرماتاہے 

  ۔ ( و سيجنبھا االتقی )۔ “سب سے زياده تقوٰی کرنے واال ٓادمی اس بھڑکتی ہوئی ٓاگ سے دور رکھا جائے گا
انفاق کرتا ہے اور اس کا مقصد رضائے خدا کا حصول ، تزکيہ نفس ، اور اموال کو وہی ٓادمی جو اپنے مال کو راه خدا ميں 

  پاک کرنا ہوتا ہے ، ( الذی يوتی مالہ يتزٰکی ) ۔
کی تعبير حقيقت ميں قصِد قربت اور نيتِ  خالص کی طرف اشاره ہے ، چاہے يہ جملہ معنوی و روحانی رشد و “ يتزٰکی ” 

کے “ نمودينے“ ’ تزکيہ” اموال کی پاکيزگی کے حاصل کرنے کے معنی ميں ، کيونکہ  نمو کے حصول کے معنی ميں ہويا
ميں ٓايا ہے : خذ من اموالھم صدقة  ١٠٣کے معنی ميں بھی ، سوره توبہ کی ٓايہ “ پاک کرنے ” معنی ميں بھی ٓاياہے ، اور 

کٰوة وصول کرلے تاکہ اس کے ذريعے تو ان کے اموال ميں سے ز”تطھرھم و تزکيھم بھا و صل عليہم ان صالتک سکن لھم:
انہيں پاک کرے اور ان کی پرورش کرے ، اور ( زکٰوة ليتے وقت) اس کے لئے دعا کر کيونکہ تيری دعا ان کے سکون و 

  ۔“ٓارام کا باعث ہے 
کسی :” ے اس کے بعد ان کے خلوِص نيت کے مسئلہ پر ، جو وه خرچ کرنے ميں رکھتے ہيں ، تاکيد کے لئے مزيد فرماتا ہ

وما الحد عند ه من نعمة “ :( شخص کا اس کے اوپر حِق نعمت نہيں ہے کہ اس انفاق کے ذريعے اس کی جزا دی جائے 
  تجزٰی)۔ بلکہ اس کا مقصد تو اپنے بزرگ و برتر پروردگار کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ( االابتغاء وجہ ربہ االعلٰی )۔ 

انفاق ايسے ہوتے ہيں جو ويسے ہی انفاق کا جواب ہوتے ہيں جو طرف دوسرے لفظوں ميں لوگوں کی درميان بہت سے 
مقابل کی طرف سے پہلے سے کئے ہوئے ہوتے ہيں ، البتہ حق شناسی اور احسان کا احسان کے ساتھ جواب دينا ايک اچھا 

کہ پر ہيز گار مومنوں  کام ہے ، ليکن اس کا حساب پرہيز گاروں کے مخلصانہ انفاق سے جدا ہے ۔ اوپر والی ٓايات کہتی ہيں
کا دوسروں پر خرچ کرنا نہ تو ريا کاری کی وجہ سے ہوتا ہے ، اور نہ ہی ان کی سابقہ خدمات کے جواب کے طور پر ، 

بلکہ اس کا سبب صرف اور صرف خدا کی رضا کا حاصل کرنا ہوتا ہے اور يہی چيزان انفاقونکو حد سے زياده قدر و 
  منزلت عطا کرتی ہے ۔ 

  کی معنی ميں ہے اور اس سے مراد اس کی پاک ذات کی رضا و خوشنودی ہے ۔ “ ذات” کی تعبير يہاں “ وجہ” 
کی تعبير اس با ت کی نشاندہی کرتی ہے کہ يہ انفاق پوری معرفت کے ساتھ صورت پذير ہوتا ہے، اور اس “ ربہ االعلیٰ ” 

  ے ، اور اس کے مقام ِ اعلٰی سے بھی باخبر ہوتا ہے ۔ حالت مينہوتا ہے کہ وه پروردگار کی ربوبيت سے بھی ٓاشنا ہوتا ہ
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ضمنی طور پر يہ استثناء ہر قسم کی انحرافی نيتوں کی بھی نفی کرتا ہے ،مثالً نيک نامی، لوگوں کی توجہ مبذول کرنے ، 
نفاق اور معاشرے ميں مقام و حيثيت و غيره حاصل کرنے کے لئے خرچ کرنا ، کيونکہ اس کا مفہوم ان اموال کے ا

  3کامحرک، پر وردگارکی خوشنودی حاصل کرنے مينہے ۔ 
انجام کار اس سوره کی ٓاخری ٓايت ميں اس گروه کی عظيم و بے نظير جزأوں کو پيش کرتے ہوئے ايک مختصر سے جملہ 

  ۔ ( لسوف يرضٰی ) ۔ “اور ايسا ٓادمی عنقريب راضی و خوشنود ہوجائے گا:” ميں فرماتا ہے 
رضائے اٰلہی خدا کے لئے کام کرتا ہے ، خدا بھی ا س کو راضی کرے گا، ايسی رضا جو مطلق اور بےہاں ! جس طرح وه 

مطلق اور بے قيد و شرط ہوگی، ايسی رضا جو وسيع و غير محدود ہوگی ، ايسی پر معنی رضا جس ميں تمام نعمتيں جمع 
وه کون سی نعمت ہو گی اس سے بر تر باالتر ہوہوگی، ايسی رضاجس کا تصور کرنا بھی ٓاج ہمارے لئے غيرممکن ہے اور 

  گی ۔ 
کی ضمير خد اکی طرف لوٹتی ہے ، يعنی عنقريب خدا اس گروه “ يرضیٰ ” بعض مفسرين نے بھی يہی احتمال ديا ہے کہ 

سے راضی ہوجائے گا کہ وه بھی ايک عظيم و بے نظير انعام ہے کہ خدائے بزرگ اور پروردگار ِ برتر اس قسم کے بندے 
سے راضی و خوشنود ہوجائے ۔ وه بھی ايسی رضا جو مطلق عظيم و بے قيد و شرط ہو ، اور يقينی طور پر اس رضائے 
اٰلہی کے پيچھے اس باايمان او رباتقوٰی بنده کی رضايت ہے ، کہ يہ دونوں ايک دوسرے کے الزم و ملزوم ہيں جيسا کہ 

ميں ٓاياہے ، راضية مرضية ، ليکن  ٢٨رضو عنہ ،يا سوره فجر کی ٓايہ  ميں ٓاياہے ، رضی هللا عنھم و ٨سوره بينہ کی ٓايہ 
  تفسير اول زياده مناسب ہے ۔

________________________________  

کے اوپر ہے ، “ اسم انّ ” ظاہراً الم تاکيد ہے جو يہاں “ الم ”کا “ للھٰدی” اور اسی طرح ( گزشتہ ٓايت ميں “ الم ”کا “ لاٰلخرة ” ۔ ١
کی “ان ّ” عام طور پر خبر کے اوپر داخل ہو اکرتی ہے ، يہ اس بناء پر ہے کہ بعض ادب کی کتابوں کی تصريح کے مطابق جب  اگرچہ

  خبر مقدم ہو تو اس کے اسم پرالم داخل ہوتی ہے ۔
  تخفيف کے لئے گر گئی ہے ۔“ تا” ميں سے ايک “ تا”تھا، دو “ تتلظی” اصل ميں “ تلظی” ۔ 2
کے جملہ ميں استثناء ، استثناء منقطع ہے ، البتہ پہلی ٓايت ميں ايک تقدير ہے جو اس طرح ہے ۔ ( وما “ جہ ربہ االعلٰی االبتغاء و” ۔ 3

ے الحد عنده من نعمة تجٰزی فالينفق مالہ لنعمة اال ابتغاء وجہ ربہ االعلی)ٰ ۔ کسی کا اس پر کوئی احسان نہيں ہے کہ اس کا بدلہ دياجائ
کسی احسان کے بدلے ميں خرچ نہيں کرتا مگر اپنے بزرگ و بر تر پر وردگار کی خوشنودی کے لئے ۔ يہ احتمال بھی  لٰہذا وه اپنا مال

ہے کہ يہ استثناء متصل ہو، ايک محذوف کو نظر نظر ميں رکھتے ہوئے اور تقدير اس طرح ہو: الينفق لنعمة عنده وال لغير ذالک 
  ۔ االابتغاء وجہ ربہ االعلٰی (غور کيجئے )

  سورٔه و الليل کے شاِن نزول کے بارے ميں ايک بات ▲

سے مراد حضرت ابو بکر “ اتقی” ميں “ سيجنبھا االتقی” مفسرين اہل سنت عموماً يہ نظر يہ رکھتے ہيں کہ ” فخر رازی : 
شان ميں نازل  ۻہيں ، اور شيعہ عام طور پر اس بات کا انکار کرتے ہيں اور کہتے ہيں کہ يہ حضرت علی عليہ السالم کی

  ١ہوئی ہے ۔ 
اس کے بعد وه اپنے مخصوص انداز ميں تجزيہ کرتے ہوئے اس طرح کہتاہے : امِت اسالمی ( عام اس سے کہ اہل سنت ہوں
يا شيعہ )ٌ اس چيز پر اتفاق رکھتے ہيں کہ رسول هللا صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم کے بعد افضل ترين شخص يا ابو بکر ۻہے يا 

ی عليہ السالم پرمنطبق نہينکيا جا سکتا ، کيونکہ قرٓان اس فرد اتقٰی کے بارے ميں کہتا ہے :وما الحد عنده من علی، اور عل
نعمة تجٰزی کوئی شخص اس پر کوئی حق نہيں اور احسان نہيں رکھتا ، کہ جس کی جزا دی جائے اور يہ صفت علی عليہ 

نعمت رکھتے تھے ، ليکن پيغمبر اکرام صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نہ  السالم پر تطبيق نہيں کرتی کيونکہ پيغمبر ان پر حقِ 
صرف يہ کہ ابو بکر ۻ پر کوئی مادی حق نعمت نہيں رکھتے تھے ، بلکہ اس کے بر عکس وه رسول هللا صلی هللا عليہ و 

  ٓالہ وسلم پر انفاق کرتے تھے اور حِق نعمت رکھتے تھے ! 
کامصداق ابو بکر ۻہے ، اور چونکہ اتقٰی کا معنی سب لوگوں سے زياده پر ہيز گار ہے “ اتقیٰ ” اس کا نتيجہ يہ بنتا ہے کہ 

  2،لٰہذا اس کی افضليت ثابت ہے ۔ 
اگر چہ ہم ا س تفسير کے مباحث ميں ، اس قسم کے مسائل ميں وارد ہونے کی طرف زياده مائل نہيں ہيں ليکن بعض مفسرين

ٓان کی ٓايات کے ذريعے ثابت کرنے پر اصرار اس حدتک پہنچ گيا ہے کہ وه ايسیکااپنے پہلے سے کئے ہوئے فيصلہ کو قر
تعبيريں کرنے لگے ہيں جو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کے مرتبہ ، اور بلند مقام کے الئق نہيں ہے ۔ لٰہذا اسی 

  سبب سے ہم بھی يہاں چند نکات کاذکر کرتے ہيں ۔ 
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تاہے کہ اہل سنت کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ يہ ٓايت ابو بکر ۻ کے بارے ميں نازل ہوئی ہے ،اوالً : يہ جوفخررازی کہ
” ليکن اس چيز کے بر خالف جسے اہل سنت کے مشہور و معروف مفسرين نے صراحت کے ساتھ نقل کيا ہے ، منجملہ 

“ ابو الدحداح” ہ سارا سوره ( سورهٔ  لليل ) اپنی تفسيروں ميں ابن عباس ۻ سے ايک روايت ميں نقل کرتا ہے کہ ي“ قرطبی
  3کی شان ميں نازل ہوا ہے ۔ ( جس کی داستان ہم نے سوره کے ٓاغاز ميں بيان کردی ہے )۔ 

ہے اگر چہ “ ابو الد حداح” خاص طور پر جب وه ٓايہ وسيجنبھا االتقٰيپر پہنچتا ہے تو پھر دوباره کہتا ہے کہ اس سے مراد 
نے يہ بھی نقل کيا ہے کہ (ان کے نزديک ) يہ ابو بکر ۻکے بارے ميں نازل ہوئی ہے ، ليکن خود اکثر مفسرين سے اس 

  اس نے اس نظريہ کو قبول نہيں کيا۔ 
ثانياً: جو اس نے کہاہے کہ شيعوں ک اس پر اتفاق ہے کہ يہ ٓايت علی عليہ السالم کے بارے ميں نازل ہوئی ہے ، ٹھيک نہيں

رين نے وہی ابوالدحداح کی داستان ہی بيان کی ہے اور اسے قبول کيا ہے ۔ البتہ بعض روايات ہے ، کيونکہ بہت سے مفس
ی “ اتقی” ميں امام جعفر عليہ السالم سے نقل ہواہے کہ  سے مراد ان کے پيرو کا ر اور شيعہ ہيں اور الذی ئوتی مالہ يتزّکٰ

  سے مراد امير المومنين علی عليہ السالم ، 
 کہ يہ باتيں شاِن نزول کا پہلو نہيں رکھتيں ، بلکہ يہ واضح اور روشن مصداق کی تطبيق کی قبيل سے ہيں۔ ليکن ظاہر يہ ہے

لوگوں ميں سے زياده تقوٰی رکھنے والے کے معنی ميں نہيں ہے، “ اتقی” ثالثاً: اس ميں شک نہيں کہ اوپر والی ٓايت مينلفظ 
لوگوں ميں سے بد بخت “ اشقی” واضح گواه يہ ہے کہ اس کے مقابلہ ميں بلکہ اس مفہوم وہی متقی ہوناہے ، اور اس بات کا

 ترين کے معنی ميں نہيں ہے ، بلکہ اس سے مراد وه کا فر ہيں جو انفاق سے بخل کرتے تھے ۔ عالوه ازيں يہ ٓايت اس وقت
کو پيغمبر سے بھی مقدم رکھا  نازل ہوئی تھی جب کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ ٓالہ وسلم زنده تھے ، تو کيا ابو بکر ۻ

جاسکتا ہے ؟ پہلے سے کئے ہوئے فيصلوں اور ذہنيتوں کی بناء پر ايسی تعبير کيوں کريں جو پيغمبر تک کے مقاِم بلند 
  کوبھی ضرب لگائيں ۔ 

ان کے معاملے  اور اگر يہ کہاجائے کہ پيغمبر کامعاملہ الگ ہے ، تو پھر ہم کہتے ہيں کہ ٓايہ وماحد عند من نعمة تجٰزی ميں
کو کيوں الگ نہيں رکھا گيا اورعلی عليہ السالم کو ٓايت کے مورد سے خارج کرنے کے لئے کيوں کہاگيا کہ چونکہ وه 

  پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی مادی نعمتوں کے مشمول ہيں لٰہذا وه اس ٓايت ميں داخل نہيں ہيں ۔
زندگی ميں کسی نے محبت کی ہی نہ ہو اور کسی نے بھی نہ اسے ہديہ دياہو نہ رابعاً: ايسا کونسا ٓادمی ہے جس سے اس کی

کبھی دعوت کی ہو۔ کيا واقعاً ايسا ہو اہے کہ ابو بکر ۻ اپنی ساری عمر ميں نہ تو کسی کی مہمانی پرگئے اور نہ ہی کبھی 
ی کيا يہ چيز باور کرنے کے الئق ہے کسی کا کوئی ہديہ قبول کيا اور نہ ہی کوئی اور دوسری مادی خدمت کس سے قبول ک

؟ نتيجہ يہ ہے کہ ٓايہ وماال حد عنده من نعمة تجزٰيسے مراديہ نہيں ہے کہ کسی بھی شخص کااس پر کوئی حق نعمت ہے ہی 
  نہيں ، بلکہ اس سے مراد يہ ہے کہ ان سے انفاق کرنا کسی حق نعمت کی بناء پر نہيں ہے ۔ 

ہيں تو وه صرف خدا کے لئے ہوتا ہے ، نہ کہ وه کسی خدمت کی بناء پر اسے اجر و يعنی اگر وه کسی پر انفاق کرتے 
  پاداش دينا چاہتے ہيں۔ 

خامساً: اس سوره کی ٓايات اس بات کی نشان دہی کرتی ہيں کہ يہ سوره ايک ايسے ماجرے کے بارے ميں ، جس کے دو 
کی “ ابو الدحداح” کے قطب ميں ۔ اگر ہم “ اشقی” را کے قطب ميں تھا اور دوس“ اتقی” قطب ہيں، نازل ہوا ہے ، ايک 

کی مشکل باقی “ اشقی” داستان کو شاِن نزول سمجھيں تو مسئلہ حل شده ہے ليکن اگر ہم کہيں کہ مراد ابوبکر ۻ تھے تو 
  ره جاتی ہے کہ اس سے مراد کون شخص ہے؟ 

تھ علی عليہ السالم کے بارے ميں ہے ۔ ان کی شيعوں کو اس بات پر کوئی اصرار نہيں ہے کہ يہ ٓايت خصوصيت کے سا
کی مشکل حل ہے، کيونکہ سوره شمس “ اشقی” شان ميں ٓايات بہت زياده ہيں ، ليکن اگر اس کی تطبيق علی پرکی جائے تو

 سے مراد علی بن“ اشقی” اذانبعث اشقاھا) کے ذيل ميں اہل سنت کے طرق سے کافی روايات نقل ہوئی ہيں کہ (  ١٢کی ٓايہ 
  ابی طالب کا قاتل ہے ۔ (ان روايات کو ، جيسا کہ ہم نے بيان کيا ہے ، کہ حاکم حسکانی نے شواہد التنزيل مينجمع کيا ہے )۔
خالصہ يہ ہے کہ فخر رازی کی گفتگواور اس ٓايت کے بارے ميناس کی تحليل بہت ہی کمزور او ربہت سے اشتباہات پر 

ور مفسرين مثالً ٓالوسی تک نے بھی روح المعانی ميں اس تجزيہ کو پسند نہيں مشتمل ہے ۔ اسی لئے اہل سنت کے بعض مشہ
  کيا، اوراس پر اعتراض کياہے ، جيسا کہ وه کہتا ہے: 

و استدل بذالک االمام علی انہ ( ابو بکر) افضل االمة و ذکر ان فی ااٰليات ما ئابی قول الشيعة انھافی علی و ٔاطال الکالم فی ” 
  ما اليخلو عن قبيل و قال : ذالک و ٰاتی ب

امام فخر رازی نے اس ٓايت سے يہ استدالل کياہے کہ ابو بکرۻافضل امت ہيں ، اور مزيد کہا ہے کہ ٓايات ميں بعض ” 
قرائن ايسے ہيں جو شيعوں کے قول کے ساتھ ساز گار نہيں ہيں ۔ اور يہاں گفتگو کو طول ديا ہے اور ايسے مطالب بيان 
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   4اور اشکال ) سے خالی نہيں ہيں ۔ کئے ہيں جو قيل (
________________________________  

  ۔٢٠۴، صفحہ ٣١جلد “تفسير فخر رازی”۔ ١
  ۔٧١٨٠جلد ص“ ۔ تفسير قرطبی 2
  ۔٧١٨٠جلد ص“ ۔ تفسير قرطبی 3
   ١۵٣ص  ٣٠۔روح المعاج جلد  4

  ۔ انفاق فی سبيل هللا کی فضيلت٢▲

حروم، خصوصاً ٓابرو مند لوگوں کی مالی امداد کرنا ، جو خلوِص نيت سے لی ہوئی راه خدا ميں انفاق اور بخشش کرنا ، م
ہو، ايسے امور ميں ہے جس کا قرٓان مجيد کی ٓايات ميں بار بار ذکرہوا ہے ، اور اس کو ايمان کی نشانيوں سے لياگيا ہے ۔ 

اس بات کی نشا دہی کرتی ہيں کہ اسالمی اس بارے ميں اسالمی روايات بھی تاکيد سے بھری ہوئی ہيں ، يہاں تک کہ وه 
معاشرے اور تمدن ميں مالی انفاق کرنا ، بشرطيکہ اس کا محرک پر وردگار کی رضاکے عالوه اور کچھ نہ ہو ، اور وه 

  ہرقسم کی ريا کاری ، احسان جتانے اور ٓازار سے خالی ہو ، تو بہترين اعمال ميں سے ہے۔ 
  ث کے ذکر کے ساتھ مکمل کرتے ہيں ۔ ہم اس بحث کو چند معنی خيز احادي

  ۔ ايک روايت ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے ٓاياہے :١
  “ان احب االعمال الی هللا ادخال السرور علی المٔومن ، شعبة مسلم او قضاء دينہ ” 
کيا جائے خدا کے نزديک محبوب ترين عمل ضرورت مند مومن کے دل کو خوش کرنا ہے ، اس طرح سے کہ اسے سير ”

  1ياا س کا قرض ادا کيا جائے ۔ 
  ۔ ايک حديث ميں رسول هللا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ٓاياہے : ٢
  “من االيمان حسن الخلق ، و اطعام الطعام ، و اراقة الدماء”

  2حسن خلق ، کھانا کھالنا، اور خون بہانا ( راه خدا ميں قربانی) ايمان کے اجزاء ميں سے ہيں ۔ 
  ک اور حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ ٓاپ صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے فرمايا: ۔ اي٣
  “: ما اری شيئاً يعدل زيادة المٔومن االاطعامہ، وحق علی هللا ايطعم من اطعم مٔومناً من طعام الجنة” 
ے سوائے اس کو کھانا کھالنے کے ۔ اور جو ميرے نزديک کوئی چيز مومن کے ديدار اور زيارت کے برابر نہيں ہ” 

  3۔ “شخص کسی مومن کو کھانا کھالئے خدا پر الزم ہے کہ وه اسے جنت کے کھانوں ميں سے کھانا کھالئے 
۔ ايک اور حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ و سلم سے ٓاياہے کہ ايک شخص نے ٓانحضرت صلی هللا عليہ ٓالہ ۴

کی مہار پکڑلی اور عرض کيا : اے رسول خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم ! ای االعمال افضل ؟ تمام اعمال وسلم کی سواری 
  ۔ “ميں کون سا عمل افضل ہے

  “ : اطعام الطعام ، و اطياب الکالم ” 
  4۔ “لوگوں کو کھانا کھالنا اور خوش کالم ہونا ” 
  ليہ و ٓالہ وسلم سے منقول ہے : ۔ اور ٓاخر ميں ايک حديث ميں رسول هللا صلی هللا ع۵
  “ : من عال اھل بيت من المسلمين يومھم وليلتھم غفر هللا ذنوبہ”

  5۔ “جو شخص مسلمانوں کے گھرانے کی ايک رات دن پذيرائی کرے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش ديتاہے ” 
  خدا وندا ! ہم سب کو تو فيق دے تاکہ ہم اس عظيم کاِر خير ميں قدم رکھيں ۔ 

  پروردگارا ! تمام اعمال ميں ہمارے خلوص نيت ميں اضافہ فرما۔ 
بار الٰہا ہم تجھ سے دعا کرتے ہيں کہ تو ہميں اپنی نعمت و رحمت کا اس طرح سے مشمول قرار دے کہ تو بھی ہم سے 

  خوش ہو اور ہم بھی خوش اور راضی ہوں ۔ 
  

  ٓامين يا رب العالمين
________________________________  

  ۔٣۶۵ص  ٣۵حديث  ٧۴جلد “ بحا راالنوار” ۔ 1
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  ۔٣۶۵ص  ٣۵حديث  ٧۴جلد “ بحا راالنوار” ۔ 2
  ، باب اطعام المؤمن203، صفحه 2، جلد »اصول كافى«، 79، حديث 378، صفحه 74، جلد »بحار االنوار« -3
  ۔١١٣ص ٧۴جلد “ بحار االنوار” ۔ 4
  ۔٢حديث  ٧۴جلد “ بحار االنوار” ۔  5
  

  سورٔه ضٰحی▲

  ٓايات ہيں ۔  ١١يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ۔ اس ميں 

  کے مضامين اور اس کی فضيلت “الضحیٰ ” سوره▲ 
يہ سوره جو مکی سورتوں ميں ہے ، اور بعض ورايات کے مطابق اس وقت نازل ہوا جب پيغمبر وحی کے وقتی طور پر 

کی زبان کھلی ہوئی تھی،۔ تو يہ سوره نازل ہوا ، اور باران رحمتمنقطع ہوجانے اور تاخير سے پريشان تھے ، اور دشمنوں 
  کی طرح پيغمبر کے قلب ِ پاک پر اُترا ، اور انہيں نئی تاب و توان بخشی او ربد زبانوں کی زبان 

  کو بند کرديا ۔ 
پ کو ہر گز نہيں چھوڑا اس سوره کی دو قسموں کے ساتھ ابتدا ہوتی ہے ۔ اس کے بعد پيغمبر کو بشارت ديتاہے کہ خدا نے آ 

  ۔ 
  اس کے بعد ٓاپ کو يہ خوشخبری ديتا ہے کہ خدا ٓاپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ ٓاپ خوش ہو جائيں گے ۔ 

اور ٓاخری مرحلہ ميں ، پيغمبر کی گزشتہ زندگی کو ٓاپ کی نظر ميں مجسم کرتا ہے کہ خدا نے ہميشہ ٓاپ کو کس طرح اپنی 
  مول قرار ديا ہے ، اور زندگی کے سخت ترين لمحات ميں اس نے ٓاپ کی حمايت کی ہے ۔ انواع و اقسام کی رحمت کامش

اور اسی لئے ٓاخری ٓايات ميں ٓاپ کو حکم ديتا ہے کہ ( خدا کی ان عظيم نعمتوں کے شکرانہ کے طور پر ) يتيموں اور 
  حاجت مندوں پرمہر بانی کريں اور خدا کی نعمت کو ياد کرتے رہيں 

  کی فضيلت اس سوره▲
  اس سوره کی فضيلت ميں يہی بات کافی ہے کہ ايک حديث مينپيغمبراکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ و سلم سے نقل ہوا ہے : 

  من قرٔا ھا کا ن ممن يرضاه هللا ، ولمحمد( ص) ان يشفع لہ ولہ عشر حسنات بعدد کل يتيم و سائل ! ”
سے ہوگا جن سے خدا راضی ہو گا ، اور وه اس الئق ہوگا کہ جو شخص اس کی تالوت کرے گا وه اےسے لوگوں ميں ” 

  ١محمد اس کی شفاعت کريں اور ہر يتيم اور سوال کرنے والے مسکين کے برابر دس حسنات اس کے لئے ہوں گے ۔ 
  اور يہ سب فضائل اس کے لئے ہيں جو اسے پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ 

بق يہ سوره اور اس کے بعد واال سوره ( ( سورٔه الم نشرح) ايک ہی سوره قابل توجہ بات يہ ہے کہ متعدد روايات کے مطا
ہيں اور چونکہ ہر رکعت ميں الحمد کے بعد ايک مکمل سوره پڑھنا چاہئيے، لٰہذا ان دونوں سورتوں کو اکٹھا مال کر پڑھنا 

  کے بارے ميں کہی گئی ہے)۔ “اليالف” اور“سورٔه فيل ”چاہئيے، ( يہی بات 
صحيح طور پر ان دونوں سورتوں کے مطالب ميں غور کريں تو ہم ديکھيں گے کہ ان دونوں کے مطالب ايک  اور اگر ہم

دوسرے سے اتنے ہی ملتے جلتے ہيں کہ يقينی طو رپر ايک دوسرے کے ساتھ تسلسل قائم ہے اگر چہ ان دونونکے درميان 
  کا فاصلہ ہے ۔ “ بسم هللا ” 

يں ہر لحاظ سے ايک ہی ہيں ؟ يا انہيں خصوصيت کے ساتھ نماز ميں ايک سورے کے اس بارے ميں کہ کيا يہ دونوں سورت
حکم ميں شمار کرنا چاہئيے؟ اس ميں اختالف ہے ، جس کی تفصيل کا فقہ کی کتابوں ميں ( قرٔاِت نما ز کی بحث ميں ) 

ں ان ميں سے ايک سوره پر قناعت نہيں مطالعہ کرنا چاہئيے ، ليکن بہرحال علماء کا اجماع اس بات پر ہے کہ قرٔاِت نماز مي
  کرنا چاہيئے۔ 

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  ۔ و لاٰلخرة خير لک من االولٰی ۔ ۴۔ ماوّدعک ربک و ما قلٰی۔ ٣۔ و الّيل اذا سٰجی ۔ ٢۔ و الضٰحی ۔ ١
  ۔ ولسوف يعطيک ربک فترضٰی ۔ ۵
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  ترجمہ 
  شروع هللا کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے 

  دن کی جب کہ سورج نکل ٓائے ( اور ہر جگہ کو گھير لے )۔ ۔ قسم ہے ١
  ۔ اور قسم ہے رات کی جب کہ وه ساکن ہوجائے ۔ ٢
  ۔ کہ ہر گز نہ تو خدا نے تجھے چھوڑا ہے او رنہ ہی تجھ سے غصہ ہوا ہے۔ ٣
  ۔ اور يقينی طور تيرے لئے ٓاخرت دنيا سے بہتر ہے ۔ ۴
  گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ۔ اور عنقريب تيرا رب تجھے اس قدر دے ۵

  
  شان نزول 

اس سوره کے شان نزول کے بارے ميں بہت زياده روايات نقل ہوئی ہيں ، جن ميں سب سے زياده واضح ذيل کی روايت ہے 
  ۔ 
کہتے ہيں : پندره دن گزر گئے اور پيغمبر پر وحی نازل نہ ہوئی۔ مشرکين نے کہا: محمد( صلی هللا عليہ و “ ابن عباس ۻ”
لہ وسلم ) کے پر وردگار نے اسے چھوڑديا ہے اور اس کا دشمن ہو گيا ہے ۔ اگر اس کی يہ بات سچ ہے کہ اس کی آ 

ماموريت خدا کی جانب سے ہے تو پھر اس پرمسلسل وحی نازل ہوتی ۔ اس موقع پر اوپروالی سورت نازل ہو ئی ( اور اس 
  کی باتوں کا جواب ديا)۔ 

  حديث کے مطابق يہ سوره نازل ہواتو پيغمبر نے جبرئيل سے فرمايا: قابل توجہ بات يہ ہے کہ ايک
ميں تو خود ٓاپ “ ، تو جبرئيل نے کہا : و انا کنت اشد اليک شوقا:“تونے دير لگادی حاالنکہ ميں شدت سے تيرا مشتاق تھا ” 

  ۔ “تاکا مشتاق تھا ، ليکن ميں بندٔه مامور ہوں اور پروردگار کی حکم کے بغير نازل نہيں ہو
” ايک اور حديث ميں ٓايا ہے کہ يہوديوں کی ايک جماعت رسول هللا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی خدمت اقدس ميں ٓائی اور

  کی خلقت کے بارے ميں سوال کيا: پيغمبر نے فرمايا: “ روح ” اور“ اصحاِب کہف” و “ ذی القرنين 
اور دشمنوں کی زبان ِ “ ذا اسی وجہ سے وحی اٰلہی کئی دن تک منقطع رہی ، اور انشاء هللا نہ کہا ، لہٰ “ ميں کل بتأوں گا ” 

شماتت سے کھل گئی،اور اس بناء پر پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم غمگين ہوگئے ، تو يہ سوره نازل ہوا تاکہ پيغمبر کے 
غمبر سے ٓاکر ملنا اور اس قسم کے سواالت دل کی تسلی کاباعث ہو(ليکن شان نزول بعيد نظر ٓاتی ہے ، کيونکہ يہوديوں کا پي

  کرنا عام طور پر مدينہ ميں تھا نہ کہ مکہ ميں )۔ 
بعض روايات ميں يہ بھی ٓايا ہے کہ مسلمانوں کی ايک جماعت نے عرض کيا، اے رسول ِ خدا صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم ٓاپ 

  “الوحی و انتم التنقون براجمکم و التقلمون اظفارکم  کيف ينزل علیّ ” پر وحی کيوں نازل نہيں ہوتی ؟ آپ نے فرمايا: 
مجھ پر وحی کيسے نازل ہو جب کہ تم اپنی انگليوں کے جوڑوں کو پاک وصاف نہيں رکھتے ، اور ناخن نہينکترواتے!؟ ” 
2  

، بعض اس بارے ميں کہ انقطاع وحی کی مدت کس قدر تھی ؟ مختلف روايات ہيں ۔ بعض نے باره دن ، بعض نے پندره دن 
نے پچيس دن اور بعض نے چاليس دن تک نقل کئے ہيں ، اور ايک روايت ميں صرف دو تين شب و روز بھی نقل ہوئے ہيں 

  ۔
________________________________  

  ۔۵٠٣ص  ١٠جلد “ مجمع البيان ” ۔ ١
  ، ( تھوڑی سی تلخيص اور اقتباس کے ساتھ )۔ ۵٠۴ص  ١٠جلد“ مجمع البيان ” ۔ 2

  اس قدر عطا کرے گا کہ تو خوش ہوجائے گاتجھے ▲

  اس سورے کے ٓاغاز ميں بھی دو قسميں کھائيں گئی ہيں :
  روشنی ) کی قسم“ ( نور”۔ ١
و “ ( قسم ہے دن کی جب کہ سورج نکل ٓائے اور ہر جگہ کو گھير لے” تاريکی ) کی قسم ، فرماتا ہے : “ ( ظلمت” ۔ ٢

” و لليل اذا سجٰی)۔ “ ( ساکن اور ہر جگہ کو سکون و ٓارام ميں غرق کردےاور قسم ہے رات کی جب کہ وه ” الضٰحی)
دن کے پہلے حصہ کے معنی ميں ہے جب کہ سورج ٓاسمان پر اونچا ہو جائے ، اور اس کی روشنی ہر جگہ مسلط ہو“ضحی
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  جائے ، 
  اور يہ در حقيقت دن کا بہترين وقت ہوتا ہے ۔ 

وانی کے حکم ميں ہے ، جب کہ گرميوں کی ہوا بھی گرم نہيں ہوتی، اور سر ديوںاور بعض کی تعبير کے مطابق يہ فصل ج
” مينہوا کی سردی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اور انسان کی روح و جان اس موقع پر ہر قسم کی فعاليت کے لئے ٓاماده ہوتی ہے ۔ 

“ کے معنی مينہے ، اور چھپانے  بر وزن سرد، اور بر وزن غلو) کے ماده سے اصل ميں سکون و ٓارام“ ( سجو“ ” سجیٰ 
“ مسجی” کو کفن مينلپيٹ ديتے ہيں تو اسے “ ميت ” کے معنی ميں بھی ٓايا ہے ، اسی لئے جب “ تاريک ہونے ” اور 

  کہاجاتا ہے ۔ 
“ ليلة ساجية” ليکن يہاں يہ وہی اصلی معنی ديتا ہے جو سکون و ٓارام ہے ۔ اسی وجہ سے ان راتوں کو جن ميں ہوا نہ چلے 

پر سکون سمندر) کہا “ ( بحر ساج” (ٓارام و سکون کی رات ) کہتے ہيں ،اور طوفان و امواج ِ خروشاں سے خالی سمندر کو 
  جاتا ہے ۔ 

بہر حال جو چيز رات کے سلسلہ ميں اہم بات ہے وہی سکون و ٓارام ہے جو اس پر حکم فرما ہے ، اور طبعاً انسان کے 
ميں ڈبو ديتی ہے ہے اور کل اور ٓائنده ٓانے والے دنوں ميں سعی اور کوشش کے لئے  اعصاب اور روح کو سکون و ٓارام

  ٓاماده و تيار کرتی ہے ۔ اس لحاظ سے يہ بہت ہی اہم نعمت ہے اور اس الئق ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے ۔ 
تو پيغمبر کے پاک دل  ان دونوں قسموں اور ٓايت کے مضمون کے درميان شباہت اور ايک قريبی ربط موجود ہے ۔ دن

پروحی کے نور کے نزول کی مانند ہے اور رات وقتی طو پر وحی کے انقطاع کے مانند ہے جو بعض مقاطع اور اوقات 
تيرے پروردگار:” ميں ضروری ہے ۔ ان دونوں عظيم قسموں کے بعد نتيجہ او رجواب ِ قسم کو پيش کرتے ہوئے فرماتا ہے 

  ۔ ( ماودعک ربک وما قلٰی )۔ “، اور نہ ہی تجھ سے غصہ ہوا ہے  نے ہر گز تجھے چھوڑا نہيں ہے
  کے ماده سے ، چھوڑنے اور وداع کردينے کے معنی ميں ہے ۔ “ توديع“ ” ودع ” 
بروزن سرو) پھينکنے “ ( قلو” بروزن صدا) کے ماده سے شِدت بعض و عداوت کے معنی ميں ، اور ماّده “ ( قال“ ” قلیٰ ”

  عنی ميں بھی ٓاياہے ۔ اور دھکا دينے کے م
راغب کا نظر يہ يہ ہے کہ يہ دونوں ايک ہی معنی کی طرف لوٹتے ہيں، کيونکہ جو شخص کسی سے دشمنی کرتا ہے تو 

  ١گويا دل اسے دھکادے ديتا ہے ، اور اسے قبول نہيں کرتا ۔ 
طرح يہ جان ليں کہ اگر کبھی  بہرحال يہ تعبير پيغمبر کی ذات کے لئے ايک دلداری اور تسلی کے طور پر ہے کہ اچھی

نزول ِ وحی ميں تاخير ہو جائے تو وه کچھ مصالح کی بناء پر ہوتی ہے جسے خدا ہی جانتاہے ، اور ہر گز اس بات کی دليل 
نہيں ہے کہ دشمنوں کے قول کے مطابق خدا اس سے خشمگيں اور غصہ ہوگيا ، يا اس کو چھوڑ ديا ہے۔ وه ہميشہ ہی خدا 

  کرم اور عنايات کے مشمول ہوتے ہيں اور ہميشہ اس کی خاص حمايت کے زير سايہ رہتے ہيں ۔کے خاص لطف و 
۔ ( ولاٰلخرة خير لک من االولٰی ) اورتو “بيشک عالم ٓاخرت تيرے لئے اس دنيا سے بہتر ہے ” اس کے بعد مزيد فرماتا ہے : 

ت ميں خالصہ يہ ہے کہ اے محمد صلی هللا عليہ و اس دنيا ميں بھی اس کے ا لطاف کامشمول ہے، اور ٓاخرت کی دراز مد
  ٓالہ وسلم تو دنيا ميں بھی محترم ہے اور ٓاخرت ميں بھی محترم ہے، البتہ دنيا ميں عزيز و محترم تر ہے ۔ 

کی پيغمبر کی عمر کے ٓاغاز و انجام کی طرف اشاره سمجھا ہے اور يہ کہا ہے “ اولٰی ” اور “ ٓاخرت” بعض مفسرين نے 
س سے مراد يہ ہے کہ تو اپنی ٓاخری عمر ميں زياده موافق اور زياده کامياب ہو گا ۔ اور يہ اسالم کی وسعت اور پھيال و کہ ا

ٔاور مسلمانوں کی دشمنوں پر بار بار کی کاميابيوں اور جنگوں ميں ان کی فتوحات اور اسالم کے پودے باور ہونے اور 
  طرف اشاره ہے شرک و بت پرستی کے ٓاثار کے ہٹ جانے کی 

  ان دونوں تفسيرکے درميان جمع ميں بھی کوئی مانع نہيں ہے ۔ 
عنقريب تيرا پروردگار :” اور ٓاخری زير بحث ٓايت ميں پيغمبر کو افضل و بر تر خوش خبری ديتے ہوئے مزيد فرماتا ہے 

  ۔ ( ولسوف يعطيک ربک فترضٰی)۔ “تجھے اس قدر عطا کرے گا کہ تو خوش ہوجائے گا 
خدا کا اپنے بندٔه خاص محمد صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کے لئے باالترين احترام و اکرام ہے کہ فرماتا ہے : اس قدر تجھے يہ 

  ۔ “بخشوں گا کہ تو راضی ہوجائے گا
کا  دنيا ميں تو دشمنوں پرکامياب ہو جائے گااور تيرا دين عالم گير ہو جائے گا، اور ٓاخرت ميں بھی تو عظيم ترين نعمتوں

  مشمول ہو گا۔ 
اس ميں شک نہيں کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم ، خاتم ِ انبياء اور عالم ِ بشريت کا رہبر ہو نے کی حيثيت سے 
صرف اپنی ہی نجات پر خوش ہو سکتے ،بلکہ ٓاپ اس وقت راضی و خوش ہونگے جب ٓاپ کی شفاعت ٓاپ کی امت کے 

اس بناء پر روايات ميں ٓاياہے کہ يہ ٓايت اميد بخش ترين ٓايت ہے اور ٓانحضرت صلی هللا عليہ بارے ميں قبول ہو جائے گی ، 
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  و ٓالہ وسلم کی شفاعت کے قبول ہونے کی دليل ہے ۔
ايک حديث ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے ٓاياہے کہ انہوں نے اپنے باپ زين العابدين عليہ السالم سے انہوں نے اپنے 

سے ، انہوں نے اپنے باپ امير المومنين عليہ السالم سے روايت کی ہے کہ رسول هللا صلی هللا عليہ “ حمد بن حنفيہ م” چچا 
قيامت کے دن ميں موقف شفاعت ميں کھڑا ہو جأوں گا اور گناه گاروں کی اس قدر شفاعت ” و ٓالہ وسلم نے ارشاد فرمايا:

  کروں گا ، کہ خدا فرمائے گا: 
ميں راضی ہوگيا ، ميں راضی” ؟!تو ميں کہوں گا، رضيت، رضيت : “اے محمد کيا تم راضی ہوگئے” حمد؟! ارضيت يا م” 

تمہارا يہ  -اس کے بعد امير المومنين عليہ السالم نے اہل کو فہ کی ايک جماعت کی طرف رخ کيا اور مزيد فرمايا “!ہو گيا
“ قل يا عبادی الذی اسرفوا علٰی انفسھم ال تقنطوا من رحمة هللا ” يت نظريہ ہے کہ قرٓانی ٓايات ميں سب سے زياده اميد بخش آ 

ہے ( يعنی اے ميرے بندو! جنہوں نے اپنے اوپر زيادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نااميد نہ ہو)۔ اس جماعت نے کہا : جی 
” نی ميں سب سے زياد ه اميد بخش ٓايت ليکن ہم اہل بيت يہ کہتے ہيں کہ ٓاياِت قرآ ” ہاں ! ہم اسی طرح ہيں :ٓاپ نے فرمايا : 

  2ہے ۔ “ ولسوف يعطيک ربک فتر ضٰی 
يہ بات کہے بغير واضح ہے کہ پيغمبر کی شفاعت کے لئے کچھ شرائط ہيں، نہ تو ٓاپ ہر شخص کےلئے شفاعت کريں گے 

ميں مطالعہ  ۴٨کی ٓايتاور نہ ہيں ہر گنہگار اس کی توقع رکھ سکتا ہے ۔ ( اس کی بحث کی تفصيل جلد اول سوره بقره 
  فرمائيے)۔ ايک اور حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓاياہے : 

رسول خدا فاطمہ کے گھر ميں داخل ہوئے، جب کہ ٓاپ کی بيٹی اونٹ کی اون کا سخت لباس پہنے ہوئے تھيں ، ايک ہاتھ ” 
رہی تھيں ، پيغمبر صلی هللا عليہ ٓالہ وسلم کی سے چکی پيس رہی تھيں، اور دوسرے ہاتھ سے اپنے فرزند کو دودھ پال

ٓانکھوں ميں ٓانسو ٓاگئے اور فرمايا، بيٹی ! دنياکی تلخی کو ٓاخرت کی شيرينی کے مقابلہ ميں برداشت کر، کيونکہ خدا نے 
  ۔ “مجھ پر يہ نازل کيا ہے کہ تيراپروردگار اس قدر تجھے دے گا کہ تو راضی ہوجائے گا

  3فترضٰی) ( ولسوف يعطيک ربک 
________________________________  

کی صورت مينبھی پہلی صورت مينبغض و عداوت کے معنی“ واوی“ ناقص” کی صورت ميں بھی ٓاياہے اور “ ناقص يائی” ۔ يہ ماده ١
نوں معنی ايک ہی مينہے ، اور دوسری صورت ميں پھينکنے اور دھکادينے کے معنی ميں ہے ، اور جيسا کہ اوپر بيان کيا گيا ہے دو

  جڑ اور ريشہ کی طرف لوٹتے ہيں ۔
  ۔١١٠، صفحہ ١٢جلد “ ابو الفتوح رازی ” ۔ 2
  ۔ ۵٠۵، ص ١٠جلد“ مجمع البيان ” ۔ 3

  انقطاع وحی کا فلسفہ ▲ 

اوپر والی ٓايات کے مجموعہ سے واضح ہوجاتا ہے کہ پيغمبر کے پاس جو کچھ بھی ہے وه خدا کی جانب سے ہے، يہاں تک
ول وحی ميں بھی ٓاپ اپنی طرف سے کوئی اختيار نہيں رکھتے، جس وقت خدا چاہے وحی کو منقطع کردے، اور جس کہ نز

وقت چاہے بر قرار کردے اور شايد انقطاِع وحی بھی اسی مقصد کے لئے تھا، تاکہ ان لوگوں کا جواب ہو جو پيغمبِر اکرم 
ن کے مطابق معجزوں کا تقاضا کرتے تھے ، يا ٓاپ سے فرمائش صلی عليہ و ٓالہ وسلم سے اپنے من مانے اور اپنے ميال

کرتے تھے کہ فالں حکم فالں ٓايت کو بدل ديجئے، اور ٓا پ ان سے يہ فرماتے کہ ميں ان امور ميں اپنی طرف سے کوئی 
  ميں ٓاياہے )۔  ١۵اختيار نہيں رکھتا ، ( جيسا کہ سورٔه يونس کی ٓايہ

  ۔ ووجدک عآئالً فاغٰنی۔ ٨۔ ووجدک ضاآلًّ فھٰدی۔ ٧۔ الم يجد ک يتيماً فٰاٰوی۔ ۶
  ۔ و اما بنعمِة ربک فحدِّث۔ ١١۔ و اما السآئِل فال تنھر۔ ١٠۔ فاما اليتيم فال تقھر۔ ٩

  
  ترجمہ 

  يا۔ ۔اور تجھے فقير پايا تو بے نياز ک٨۔ اور تجھے گمشده پاياتو راہنمائی کی ۔ ٧۔ کيا تجھے يتيم نہيں پايا تو پھر پناه دی؟ ١
۔ اور اپنے پروردگار کی ١١۔ اور سوال کرنے والے کو نہ دھتکار۔ ١٠۔ اب جب کہ يہ بات ہے تو يتيم کو حقير نہ سمجھ۔ ٩

  نعمتوں کو ياد کر۔ 

  ان تمام نعمتوں کے شکرانے ميں جو خدا نے تجھے دی ہيں ▲
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هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی تسلی و دلداری اور جيسا کہ ہم بيان کرچکے ہيں اس سوره ميں ہدف اور مقصد پيغمبر اسالم صلی 
ٓانحضرت کے لئے الطاف الٰہی کابيان ہے ۔ لٰہذا گزشتہ ٓايات کو جاری کرتے ہوئے ، جن ميں اس مطلب کو بيان کيا گيا تھا، 

ا ہے ، اور اس زير بحث ٓايات ميں پہلے تو پيغمبر ِ اکرم صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم پر خدا کی تين خاص نعمتوں کا ذکر کرت
  کے بعد انہيں سے مربوط تين اہم حکم انہيں ديتاہے۔ 

  فرماتا ہے : کيا خدا نے نے تجھے يتيم نہيں پايا تو تجھے اس نے پناه دی ؟ ( الم يجد ک يتيماً فٰاٰوی)۔ 
( سرداِرکہ) کی تو ابھی شکم مادر ہی ميں تھا کہ تيرا باپ اس دنيا سے چل بسا ، تو ميں نے تجھے تيرے جد عبد المطلب 

  ٓاغوش ميں ميں پرورش کرائی۔ 
” توچھ سالکا تھا تيری ماں دنيا سے چل بسی اور اس لحاظ سے بھی تو اکيال ره گيا ، ليکن ہم نے تيرے عشق و محبت کو 

  کے دل ميں زياده کرديا۔ “ عبد المطلب 
کو تيری “ ابو طالب ” ، تو ہم نے تيرے چچا “ بھی دنيا سے رخصت ہو گيا“ عبد المطلب” تو ٓاٹھ سال کاہوا تو تيرا دادا 

  خدمت و حمايت کے لئے مقرر کرديا ، تاکہ تجھے جاِن شيريں کی طرح رکھے اور تيری حفاظت کرے۔ 
  ہاں! تو يتيم تھا اور ميں نے تجھے پناه دی۔ 

ار نہيں ، منجملہ ان بعض مفسرين نے اس ٓايت کے کچھ اوردوسرے معنی بيان کئے ہيں جو اس کے ظاہر کے ساتھ ساز گ
” کے يہ ہے کہ يتيم سے مراد وه شخص ہے جو شرافت و فضيلت ميں اپنامثل ونظير نہ رکھتا ہو، جيساکہ بے نظير موتی کو

کہتے ہيں ، لٰہذا اس جملہ کامعنی يہ ہوگا کہ خدا نے تجھے شرافت و فضيلت ميں بے نظيرپايا ۔ اس لئے تجھے “ در يتيم 
نبوت بخشا۔ دوسرا يہ کہ تو خود ايک دن يتيم تھا ليکن ٓاخر کار تويتيموں کو پناه گاه اور انسانوں کا رہبر  انتخاب کيا اور مقامِ 

  ہو گيا ۔ 
  اس ميں شک نہيں کہ پہال معنی ہر لحاظ سے زياده مناسب ہے اور ظاہر ٓايت کے ساتھ زياده ہم ٓاہنگ ہے ۔ 

۔ ( ووجدک ضا الًّ “اور تجھے گمشده پاياتو تيری راہنمائی کی ” ے : اس کے بعد دوسری نعمت کو بيان کرتے ہوئے فرماتا ہ
  فھٰدی)

ہاں ! تو ہر گز نبوت و رسالت سے ٓاگاه نہيں تھا ، اور ہم نے يہ نور تيرے دل ميں ڈاال ، تاکہ تو اس کے ذريعہ انسانوں کو 
ن و ٰلکن جعلناه نوراً نھدی بہ من نشاء من ماکنت ماالکتاب و ال االيما:” ہدايت کرے،جيسا کہ ايک دوسری جگہ فرماتاہے 

يعنی نزول وحی سے پہلے تواسالم و قرٓان کے مطالب سے ٓاگاه “ ( نہ توتو کتاب ہی کو جانتاہے اورنہ ہی ايمان کو”عبادنا: 
کرتے نہيں تھا ) ليکن ہم نے اس کو ايک ايسا نور قرار ديا ہے کہ جس کے ذريعے ہم اپنے بندوں ميں جسے چاہيں ہدايت 

  )۵٢شوٰر۔ “ ( ہيں
يہ بات واضح ہے کہ پيغمبر کے پاس مقام نبوت و رسالت تک پہنچنے سے پہلے يہ اٰلہی فيض نہيں تھا ۔ خدا نے آپ کا ہاتھ 

ميں ٓايا ہے : نحن نقص عليک احسن  ٣پکڑ کر ہدايت فرمائی اور اس مقام تک پہنچا ديا ، جيساکہ سورٔه يوسف کی ٓايہ 
ہم نے قرٓان کی وحی کے ذريعہ ايک بہترين داستان تيرے ” اليک القرٰان و ان کنت من قبلہ لمن الغافلين: القصص بما اوحينا

  لئے بيان کی ہے ، اگر تو اس سے پہلے اس سے ٓاگاه نہيں تھا ۔ 
  نہ پاتے۔ يقينا اگر ہدايت الٰہی اور غيبی امداديں پيغمبر کے ہاتھ کو نہ پکڑتيں تو وه ہر گز منزِل مقصود کا راستہ 

سے مراد ايمان ، توحيد، پاکيزگی اور تقوٰی کی نفی نہيں ہے ، بلکہ ان ٓايات کے قرينہ سے جن کی“ جاللت” اس بناء پريہاں 
طرف اوپر اشاره ہواہے، اسراِر نبوت اور قوانيِن اسالم سے ٓاگاہی کی نفی ، اور ان حقائق سے عدم ٓاشنائی تھی، جيسا کہ 

ہے ليکن بعثت کے بعد پروردگار کی مدد سے ان تمام امور سے واقف ہو گئے اور ہدايت پائی، (  بہت سے مفسرين نے کہا
  غور کيجئے)۔ 

ميں قرضوں کی سند لکھنے کے مسئلہ ميں متعدد گواہوں کے فلسفہ کو ذکر کرتے وقت فرماتا ہے :  ٢٨٢سوره بقره کی ٓايہ 
ء پر ہے کہ اگر ان دونوں ميں سے ايک گمراه ہو جائے اور بھول جائےيہ اس بنا:”ان تضل احداھما فتذکر احدھما االخٰری ” 

  ۔ “تو دوسرا ،اسے ياد دالدے
  کے جملہ کے قرينہ سے ۔“ فتذکر” صرف صرف بھول جانے کے معنی ميں ہے “ ضاللت” اس ٓايت ميں 

اد يہ ہے کہ تو بے نام و نشان تھا يہاں اس ٓايت کے لئے اور بھی کئی تفاسيربيان ہوئی ہيں ، منجملہ ان کے يہ کہ اس سے مر
  ، خدا نے تجھے اس قدر بے نظير نعمتيں عطا کينکہ تو ہر جگہ پہچانا جانے لگا۔ 

ہاں ا س سے مراد يہ ہے کہ تو اپنے بچپنے ميں کئی مرتبہ گم ہوا۔ ( ايک دفعہ مکہ کے دّروں ميں جب کہ تو عبد المطلب 
دودھ پالنے کی مدت کے اختتام پر “ حليمہ سعديہ” جب تيری رضاعی ماںکی پناه ميں تھا، اور دوسری مرتبہ اس وقت 

تجھے مکہ کی طرف ال رہی تھی تاکہ تجھے عبد المطلب کے سپرد کردے تو تو راستہ ميں گم ہوگيا ، اور تيسری مرتبہ اس 
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ر اندھيری رات ميں گم وقت جب تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اس قافلہ ميں جو شام کی طرف جا رہاتھا ،ايک تاريک او
ہو گيا تھا ) اور خدا نے ان تمام موارد ميں تيری راہمنائی کی اور تجھے تيرے جد يا چچا کی محبت بھری ٓاغوش ميں تک 

  پہنچا ديا۔
مثالً کہاجاتا ہے کہ“گم راه”۔ ٢“ گم شده ” ۔١لغت کے لحاظ سے دو معنی کے لئے ٓاياہے :“ ضال” قابل توجہ بات يہ ہے کہ 

  ۔“لحکمة ضالة المٔومن: حکمت و دانش مومن کی گم شده چيز ہے : ا
مينآيا ہے : منکران معاد  ١٠اور اسی مناسبت سے مخفی اور غائب کے معنی ميں بھی ٓاياہے جيساکہ سورٔه سجده کی ٓايہ 

  کہاکرتے تھے :
ہو جائيں گے تو پھر نئی خلقت اختيار کريں َء اذا ضللنا فی االرض َء اناّ لفی خلق جديد:کہ جب ہم زمين ميں پنہاں اور غائب 

  ؟۔ “گے
گم شده کے معنی ميں ہو تو پھر کوئی مشکل پيش نہيں ٓاتی ، ( يعنی تو گمشده تھا ،لوگ تيری“ ضال” اگر زير بحث ٓايت ميں 

  عظمت و شرافت سے ناواقف تھے، پس ہم نے انہيں تيری طرف ہدايت کی ، ( مترجم )
عنی ميں ہوتو اس مراد بعثت سے پہلے راه نبوت و رسالت تک دسترس نہ رکھتا ہو گا، يا دوسرے گمراه کے م” اور اگر يہ 

لفظونميں پيغمبر اپنی ذات ميں کوئی چيز نہيں رکھتے تھے، جو کچھ تھا وه خدا کی طرف سے تھا، اس بناء پر دونوں ہی 
  صورتوں ميں کوئی مشکل پيش نہيں ٓائے گی۔

۔ ( ووجدک عائالً “يش کرتے ہوئے فرماتا ہے : خدا نے تجھے فقير يا غنی و بے نياز کرديا اس کے بعد تيسری نعمت کو پ
  ١فاغنٰی)۔ 

جيسی مخلص و باوفا خاتون کی توجہ تيری طرف مبذول کی ، تاکہ وه اپنی عظيم ثروت و دولت کو “خديجہ ۻ ”جناب 
ردے ، اور اسالم کے غلبہ کے بعد جنگوں ميں تيرے اختيار ميں دے دے اور تيرے عظيم اہداف و مقاصد کے لئے وقف ک

  بکثرت مال ہائے غنيمت تجھے عطا کئے ، اس طرح سے کہ تو اپنے عظيم مقاصد تک پہنچنے کے لئے بے نياز ہوگيا ۔ 
  ايک روايت مينامام علی بن موسٰی رضا عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ آپ نے ان ٓايات کی تفسير ميں اس طرح فرمايا : 

يجدک يتيماً فٰاٰوی قال: فرداً ال مثل لک فی المخلوقين، فٰاٰوی الناس اليل، ووجد ک ضاالً ای ضا لة فی قوم اليعرفون الم ” 
  “فضلک فھداھم اليک، ووجدک عائالًتعول اقواماً بالعلم فاغناھم بک:

کو تيری پناه ميں دے ديا ، اور کيا ہم نے تجھے اپنی مخلوق کے اندر يتيم يعنی بے نظيرفرد نہيں پايا تو ہم نے لوگوں ” 
تجھے اپنی قوم کے درميان گمشده اور نا پہچانا ہوا پايا ، جو تيرے مقاِم فضل کو نہيں پہچانتے تھے ، تو خدا نے انہيں تيری 

  2طرف ہدايت کی اور تجھے علم و دانش ميں اقواِم عالم کا سر پرست قرار ديا اورا نہيں تيرے ذريعے بے نياز کرديا۔ 
  تہ يہ حديث ٓاپ کے بطون کو بيان کرتی ہے ورنہ ٓايت کا ظاہر وہی ہے ، جو اوپربيان کيا گيا ۔ الب

ليکن يہ تصور نہيں ہونا چاہئيے کہ يہ امور جو ٓايت کے ٓاخر ميں بيان ہوئے ہيں ۔ پيغمبر کے مقاِم بلندميں کمی اورنقص کا 
ی تو صيف ہے۔ بلکہ يہ تو حقيقت ميں الطاف اٰلہی اور اس سبب ہيں ، يا ٓاپ کے بارے ميں پر وردگار کی طرف سے منف

عظيم پيغمبر کے بارے ميں اس کے اکرام و احترام کابيان ہے ، جب محبوب دلباختہ عاشق کے بارے ميں اپنے لطف و کرم 
ص کیکی بات کرتا ہے تو يہ خود ايک لطف و کرم کی بات کرتاہے تو يہ خود ايک لطف و محبت ہے اور اس کے لطف خا

دليل ہے اور اسی بناء پرمحبوب کی طرف سے ان الفاظ کی سننے سے اس کی روح تازه ہوجاتی ہے، اور ان کی جان ميں 
  صفا پيد اہوتی ہے ، اور اس کے دل کو ٓارام و سکون حاصل ہو تاہے ۔ 

ہ وسلم کو تين احکام ديتی ہے، اگر چہ بعد والی ٓايات ميں گزشتہ ٓايات کا نتيجہ نکالتے ہوئے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓال
ان ميں مخاطب رسول هللا کی ذات گرامی ہے، ليکن يقيناً وه سب کو شامل ہيں، پہلے فرماتا ہے ، : جب معاملہ يہ ہے کہ تو 

  فاما اليتيم فالتقھر)۔“ ( پھر يتيم کی تحقير و تذليل نہ کر
کے مطابق ، اس غلبہ کے معنی ميں ہے جس کے ساتھ  کے قول“ راغب” ميں “مفردات” کے ماده سے “قھر“ ” تقھر”

ہی ہے ۔ “ تحقير” تحقير ہو، ليکن ان دومعانی ميں سے ہر ايک کے لئے عٰليحده بھی استعمال ہوتا ہے، اور يہاں مناسب وہی 
کن اسے سے يہ چيز اس بات کی نشا دہی کرتی ہے کہ يتيموں کے بارے ميں اگر چہ اطعام و انفاق کا مسئلہ بھی اہم ہے لي

بھی زياده اہم دل جوئی و نوازش اور شفقت کی کمی کو رفع کرنا ہے۔ اسی لئے ايک مشہور حديث ميں ٓاياہے کہ رسول هللا 
  صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے ارشاد فرمايا :

  ۔ “من مسح علی رٔاس يتيم کان لہ بکل شعره تمر علی يده نور يوم القيامة” 
نی کے ساتھ يتيم کے سر پر ہاتھ پھيرے تو ہر بال کی تعداد کے مطابق جس پر اس کا ہاتھ جو شخص نوازش و مہر با” 
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  3۔ “پھرے گا قيامت ميں ايک نور ہو گا
گويا پيغمبر سے فرماتاہے : توخودبھی يتيم تھا ، اور تونے بھی يتيمی کا رنج اور تکليف اٹھائی ہے ، تو اب تو دل و جان 

  ور ان کی پياسی روح کو محبت کے ساتھ سيراب کر۔ سے يتيموں کی نگہبانی کر ، ا
  اور بعد والی ٓايت ميں دوسرے حکم کو پيش کرتے ہوئے فرماتا ہے :

  و اما السائل فالتنھر)۔ “ ( اور سوال کرنے والے کو نہ دھتکار” 
ہو“ نھر” س کی اصلکے معنی ميں ہے ۔ اور بعيد نہيں ہے کہ ا“ کے ماده سے سختی کے ساتھ دھتکار نے“نھر“ ”ال تنھر”

  اور جاری پانی کو نہر کے معنی کے ساتھ ايک ہو ، کيونکہ وه بھی پانی کی شدت کے ساتھ دھکيلتی ہے ۔
سے کون مراد ہے ؟ چند تفسيريں موجود ہيں، پہلی يہ کہ اس سے ايسے افراد مراد ہيں جو “ سائل ” اس بارے ميں کہ يہاں

ت رکھتے ہيں ، اور قرينہ ا س کا يہ ہے کہ يہ حکم اس چيز پر جو گزشتہ ٓايات علمی، اعتقادی اور دينی مسائل ميں سواال
خدا نے تجھے گم شده پايا تو تجھے ہدايت کی ، پس اس ہدايِت اٰلہی کے “ ووجدک ضاال فھٰدی” ميں ٓاياہے متفرع ہے، 

اضا کرنے والے کو اپنے پاس شکرانے کے طور پر ہدايت کے نياز مندوں کے لئے کوشاں راه، اور اس کسی ہدايت کا تق
  سے نہ دھتکار۔ 

دوسری تفسير يہ ہے کہ اس سے مراد ايسے لوگ ہيں جو ماده لحاظ سے فقير ہيں اور وه تيرے پاس ٓاتے ہيں ، توجتنی تجھ 
  ميں طاقت ہے اس کے مطابق عمل کر اور انہيں مايوس نہ کر اور اپنے پاس سے نہ دھتکار ۔ 

قِر علمی اور فقِر مادی دونوں کو بيان کررہی ہے ، اور اس کا حکم يہ ہے کہ ہر قسم کا سوال تيسری تفسير يہ ہے کہ يہ ف
کرنے والے کو مثبت جواب دے ، يہ معنی پيغمبر کے لئے خدا کی ہدايت کے ساتھ بھی مناسبت رکھتا ہے ، اور ان کی 

ات يہ ہے کہ بعض مفسرين نے يہ ثابت يتيمی کے زمانے ميں ان کی سر پرستی سے بھی مناسبت رکھتا ہے۔ تعجب کی ب
سائل کی ” کرنے کے لئے کہ سائل سے مراد يہاں صرف علمی مسائل کے بارے ميں سوال کرنے واال ہے ، کہا ہے کہ 

  4تعبير قرٓان مجيد ميں ہر گز مالی تقاضا کرنے والوں کے لئے نہيں آئی۔ 
ميں ٓايا ہے: و فی اموالھم حق  ١٩، چنانچہ سوره ذاريات کی ٓايہ  حاالنکہ يہ قرٓان ميں بارہا اس معنی ميں استعمال ہوا ہے

اور سوره  ٢۵ان کے مالوں ميں سائل اور محروم کے لئے حق ہے اور يہی معنی سوره معارج کی ٓايہ ”للسائل و المحروم:
  ميں بھی ٓاياہے۔ ١٧٧بقره ٓايہ 

و اما “ ( رہيں تيرے پروردگار کی نعمتيں تو توان کو بيان کراور ٓاخر ميں تيسرے اور ٓاخری حکم ميں فرماتا ہے : اور باقی 
  بنعمة ربک فحدث)۔

نعمت کوبيان کرنا کبھی تو زبان سے ہوتا ہے اور ايسی تعبيروں سے جو انتہائی شکر و سپاس کی ترجمان ہوتی ہيں ، نہ کہ 
اس سے راه ِ خدا ميں انفاق غرور و تکبر اور برتری کے خيال سے، اور کبھی عمل سے بھی ہوتا ہے اس طرح کے 

  وبخشش کرے، ايسی بخشش جو اس بات کی نشان دہی ہوکہ خدا نے اسے فرواں نعمت عطا کی ہے ۔ 
يہ سخی اور کريم لوگوں کی سنت ہے کہ انہيں کو ئی نعمت ملتی ہے تو وه اسے بيان کرتے ہيں اور خد اکا شکر بجا التے 

  ہيں ۔ 
ئيد و تاکيد کرتا ہے ، پست ہمت بخيلوں کے بر عکس جو ہميشہ نالہ و فرياد کرتے ہيں ، اور ان کا عمل بھی اس حقيقت کی تا

اور اگر ساری دنيا بھی انہيں دے ديں تو بھی نعمتوں پر پرده پوشی ہی کرتے رہتے ہيں ۔ ان کاچہره فقيرانہ اور ان کی باتينآه
  واال ہوتاہے ۔ و زاری کے ساتھ، اور ان کا عمل بھی فقر و فاقہ کو بيان کرنے 

  يہ اس حالت ميں ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے نقل ہواہے کہ ٓاپ نے فرمايا : 
  “ اّن هللا تعالٰی انعم علی عبده نعمة يحب ان يری اثر النعمة عليہ” 
اس پر نعمت کے ٓاثار خدا وند عالم جب کسی بنده کو کوئی نعمت ديتا ہے ، تو وه اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ ” 

  5“ديکھے
اس بناء پر ٓايت کا ماحصل اس طرح ہے : اس بات کے شکرانے ميں کہ تو فقير تھا اور خدا نے تجھے بےاز کيا ہے ، تو 

  بھی نعمت کے ٓاثارکو ٓاشکار، اور گفتار و عمل سے اس خدائی نعمت کو بيان کر۔ 
د صرف معنوی نعمتيں ہيں، منجملہ انکے نبوت يا قرٓان مجيد ہے سے مرا“ نعمت” ليکن بعض مفسرين نے کہا ہے کہ يہاں 

  کہ پيغمبر ا سکی تبليغ کے ذمہ دار تھے، اور نعمت کوبيان کرنے سے مراد يہی ہے ۔ 
  يہ احتمال بھی ہے کہ يہ تمام مادی و معنوی نعمتوں کو شامل ہو۔ 
  پ نے فرمايا : کہ ٓايت کا معنی اس طرح ہے : لٰہذا ايک حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓاياہے کہ آ 
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  حدث بما اعطاک هللا ، وفضلک ، و رزقک،و احسن اليک وھداک:
جو کچھ خدا نے تجھے بخشا ہے، برتری دی ہے ، روزی عطا کی ہے، اور تيرے ساتھ نيکی اور احسان کيا ہے اور ” 

  6“ تجھے ہدايت کی ہے ، ان سب کو بيان کر
  ور حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ايک دستور کلی کے عنوان سے ٓايا ہے : اور باآلخره ايک ا

  “ من اعطی خيراً فلم ير عليہ، سمی يغيض هللا معادياً لنعم هللا ” 
ر جس شخص کو کوئی خير و نعمت دی جائے ، ليکن اس کی شخصيت ميں اس کے ٓاثار نظر ٓائيں تو اسے خد اکا دشمن او” 

  7ا س کی نعمتوں کا مخالف شمار کرنا چاہئيے۔ 
  ہم اس گفتگو کو امير المومنين کی ايک دوسری حديث کے ساتھ ختم کرتے ہيں ، ٓاپ نے فرمايا: 

  ۔“اّن هللا جميل يحب الجمال ، و يحب ان يری اثر النعمة علی عبده” 
طرح سے وه اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ اپنے  خدا جميل ہے اور وه جمال و زيبائی کو دوست رکھتا ہے ، اور اسی” 

  8۔ “بندے پر نعمت کے ٓاثار ديکھے
________________________________  

اصل ميں عيال دار شخص کے منعی ميں ہے ، چاہے وه غنی و توانگر ہو ، ليکن يہ لفظ فقير کے معنی ميں بھی استعمال “ عائل”۔١
اجوف يائی ہو “ عال” کے کالم سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر“ راغب” معنی کی طرف اشاره ہے ۔  ہوتا ہے ۔ اور زير بحث ٓايت ميں اسی

تو فقير کے معنی ميں ہے ، اور اجوف واوی ہو تو کثير العيال کے معنی ميں ہوتاہے ، (ليکن ان دونوں کاالزم و ملزوم ہونا بعيد نہيں 
  ہے )۔ 

  ۔۵٠۶، ص ١٠جلدا“ مجمع البيان ” ۔ 2
  ۔۵٠۶،ص ١٠جلد“ البيان جمع ” ۔ 3
  ۔١١٣تفسيرعبده، جزء عم ،ص” ۔ 4
  ۔۶٨٣حديث“ نہج الفصاحة” ۔ 5
  ۔۵٠٧ص ١٠جلد “ مجمع البيان ” ۔ 6
  ميں بھی ٓاياہے۔  ٢۔ کتاب الذی و التجمل حديث ۶، اسی معنی کے قريب قريب کافی جلد  ٧١٩٢ص ١٠جلد “ تفسير قرطبی” ۔ 7
  حديث۔  ۴٣٨ص  ۶۔ فروع کافی جلد8

  مصائب و ٓارام کے درميان سے مبعوث ہونے واال پيغمبر ۔١▲

اوپر والی ٓايات جو پيغمبر صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم پر خد اکی نعمتوں کی تشريح و تفصيل کو بيان کرتی ہيں ، ضمنی طور پر
حاالت ميں زندگی بسراس نکتہ کوبھی بيان کرتی ہيں کہ ٓاپ بچپن کے ٓاغاز سے ہی يتيم تھے، مادی لحاظ سے سخت و شديد 

  کررہے تھے، مصائب و ٓاالم ميں گھرے ہوئے تھے اور انہيں مصائب ميں مبعوث ہوئے تھے اور يسا ہی ہونا چاہئيے۔ 
ايک دائی اور انسانی رہبر کو زندگی کی تلخيوں کو چکھنا ، پريشانيوں کو ذاتی طور پر لمس کرنا ، اور اپنے سارے وجود 

کرنا چاہئيے، تاکہ معاشرے کے محروم طبقات کی صحيح طور پر قدر کرسکے، اور ايسے  کے ساتھ تلخيوں کا احساس
  لوگوں کے حاالت سے جو مصائب و ٓاالم ميں مبتال ہيں باخبر ہو سکے۔ 

پھر بچپن ميں ہی باپ ( کی شفقت ) سے محروم ہوجائے، تاکہ اپنے يتيم بچوں کو مصيبت سے باخبرکرہے، دن اس کے 
اور راتوں کو بھوکا سوئے تاکہ بھوکوں کو درد اور تکليف کو اپنے سارے وجود کے ساتھ محسوس بھوک ميں گزريں 

  کرے۔ 
يہی وجہ ہے کہ جب ٓاپ کسی يتيم کو ديکھتے تھے تو ٓاپ کی ٓانکھوں سے ٓانسوں جاری ہو جاتے تھے ۔ اسے اپنی گود ميں 

  طرح اپنی ٓاغوش ميں لے ليتے تھے۔ بٹھاتے تھے، اس سے نوازش وشفقت کرتے تھے ، اور جان شريں کی 
اورپھر اس نے معاشرے کے تمدن ميں فقر کو اچھی طرح سے درک کياہو، تاکہ جو لوگ علم و دانش کے حصول کے لئے 

  اس کی خد مت ميں ٓائيں ان کا احترام کرے، اور کھلی ٓاغوش کے ساتھ ان کی پذيرائی کرے۔
سلم بلکہ شايد تمام انبياء مصائب اور محروميوں کے پرور ده تھے ، اور نہ نہ صرف پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ و

  صرف انبياء بلکہ تمام سچے اور موفق رہبر ايسے ہی ہوئے ہيں اور انہيں ايسا ہی ہونا چاہيئے۔ 
جس شخص نے ناز و نعمت کے درميان پرورش پائی ہو، شان و شوکت والے محلوں ميں زندگی بسر کی ہو ، اس نے جب 
بھی کوئی خواہش کی ہو وه پوری ہو گئی ہو، وه محروم لوگوں کے درد و تکليف کو کس طرح سے درک کرسکتا ہے، اور 
فقراء و مساکين کے کاشانوں اور يتيموں کے گھروں کا منظر اس کی نظروں ميں کيسے مجسم ہو سکتا ہے اور وه ان کی 
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  کتا ہے؟!کمک اور مدد کے لئے بے تابی کے ساتھ کيسے ٓاگے بڑھ س
  ايک حديث ميں امام صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے :

  “ ما بعث هللا نبياً قط حتی يسترعيہ الغنم يعلمہ بذالک رعية الناس” 
خد انے ہر گز کسی نبی کو مبعوث نہيں کيا جبکہ اس سے بھيڑ بکريوں کی چوپانی کا کام نہيں کرايا ، تاکہ وه اس طريقہ ”

  ١۔ “ا طريقہ سيکھ سکيں سے انسانوں کی نگہبانی ک
يعنی ايک تو رنج و تکليف بر داشت کيا ، دوسرے کم شعور افراد سے مقابلہ ميں صبر و تحمل کا تجربہ کيااور کوه و صحرا

  اور فطرت و ماده کی ٓاغوش ميں توحيدو عرفان کے عظيم سبق حاصل کئے ۔ 
سوال کيا کہ ميں کس بناء پر اس مقام تک پہنچا؟خطاب  نے اپنے خدا سے“ موسٰی بن عمرا ن” اور ايک حديث ميں ٓاياہے 

قدر ت ہوا ، کياتجھے وه دن ياد ہے جب گوسفند کا ايک بچہ تيرے گلہ سے بھاگ گيا تھا ؟ پھر تو اس کو دوش پر اٹھا 
کے مقابلہ  کرگوسفندوں کے گلہ ميں واپس لے ٓايا، ميں نے اسی بناء پر تجھے مخلوق کا سر پرست بنا ديا ہے۔ ( ايک جانور

  ميں تيرا يہ عجيب و غريب تحمل و حوصلہ ، تيری عظيم روحی قدرت کی دليل ہے۔ لٰہذا تو اس عظيم مقام کے الئق ہے)۔
________________________________  

  ۔ ٧حديث  ۶۴، ص  ١١جلد “ بحار االنوار” ۔١

  ۔ يتيموں پر نوازش و شفقت٢▲

ے ميں اپنے باپ ( کی شفقت) سے محروم ہو چکے ہوں، ہر معاشرے ميں چھوٹے چھوٹے يتيم بچوں کاوجود ، جوبچپن
  اجتناب ناپذير ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی کئی جہات سے حمايت ہونی چاہئيے۔ 

شفقت و مہر بانی کے لحاظ سے بہت سے محرومياں ہوتی ہيں ۔ اگر ان کے وجود کا خال اس لحاظ سے پر نہ ہوتوغير 
ہت سے مواقع ہر سنگ دل ، مجرم اور خطر ناک بچے پروان چڑھتے ہيں ۔ عالوه ازيں عواطف صحيح، غير سالم، اور ب

انسانی کا تقاضا يہ ہے کہ تمام لوگ ان کی طرف معاشرے کے تمام بچوں کی طرح توجہ اور حمايت کريں ۔ اور ان تمام 
حاالت سے دوچار ہو جائيں، مطمئن  باتوں سے قطع نظر لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے ميں ، جو ممکن ہے انہيں

  ہوں۔ 
بہت سے موارد ميں يتيم بچے ايسے مال کے مالک ہوتے ہيں جسے وقت و امانت کے ساتھ ان کے مستقبل کے لئے محفوظ 

رکھناچاہئيے۔ اور بہت سے موارد ميں ان کے ہاں مالی امکانات و وسائل کا فقدان ہوتا ہے ۔ لٰہذا انہيں اس لحاظ سے بھی 
وجہ ہونا چاہئيے اور دوسرے لوگوں کو، مہر بان ماں باپ کی طرح ، ان کی روح سے يتيمی کے رنج اور تکليف کو موردت

  دور کرنا چاہئيے اور تنہائی کے کے گرد و غبار کو ان کے چہرے سے ہٹا دينا چاہئيے۔ 
اہے جس ميں اخالقی پہلو بھی ہے اور اسی لئے قرٓان مجيد کی ٓايات، اور بہت سی اسالمی روايات ميں اس مسئلہ پر تکيہ ہو

  معاشرتی اور انسانی پہلو بھی۔ 
  يہ حديث پيغمبر اکرام صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے معروف ہے کہ ٓاپ نے فرمايا: 

  “ان اليتيم اذابکی اھتز لبکائہ عرش الرحٰمن” 
  ۔ “جب يتيم روتا ہے کہ خدائے رحمن کا عرش لرز ا ُ ٹھتا ہے ” 
فرشتوں سے فرماتا ہے : اے ميرے فرشتو! اس يتيم کو جس کا باپ مٹی ميں روپوش ہو گيا ہے ، کس نے خدا اپنے ” 

رالديا؟فرشتے کہتے ہيں: خد ايا تو زياده بہتر طور سے جانتا ہے تو خدا فرماتا ہے : اے ميرے فرشتو! ميں تمہيں گواه بنا 
اس کے دل کو خوش کرے گا ، ميں قيامت کے دن اسے کر کہتا ہوں کہ جو شخص اس کو رونے سے خاموش کرے گا اور 

  ١“خوش کروں گا ۔ 
  اس سے باالتر ايک اور حديث ميں پيغمبراکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ٓاياہے: 

  ۔“اذا بکی اليتيم وقعت دموعہ فی کف الرحمن” 
  ٢جب يتيم روتا ہے تو اس کے ٓانسوں خدائے رحمن کے ہاتھ ميں پڑتے ہيں۔ ” 

  اور حديث ميں ٓانحضرت صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے يہ بھی ٓاياہے کہ ٓاپ نے فرمايا:  ايک
  “انا و کافل اليتيم کھاتين فی الجنة اذا اتقی هللا عزوجل و اشار بالسبابة وا لوسطی” 
ہو۔ پھر ٓاپ نے  ميں اور يتيم کا سر پرست ان دو کی طرح جنت ميں ہوں گے، بشر طيکہ وه خوِف خدا اور تقوٰی رکھتا”
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  ٣انگشت شہادت اور درميانی انگلی کی طرف اشاره کيا،
اس موضوع کی اہميت اس قدر زياده ہے کہ امير المومنين علی عليہ السالم نے اپنے مشہور وصيت نامہ ميں يتيموں کی 

  يں:طرف توجہ اور دھيان دينے کو نماز و قرٓان کی طرف توجہ کرنے کے ساتھ قرار ديا ہے ،فرماتے ہ
  “: هللا هللا فی االيتام فال تغلبوا افواھھم واليضيعوا بحضرتکم” 
۴خدا کو ياد رکھو، خدا کو ياد رکھو! يتيموں کو کبھی سير اور کبھی بھوکا نہ رکھو اور تمہارے سامنے وه ضائع نہ ہوں ۔ ” 

خدمت ميں بيٹھے ہوئے تھے کہ ايک ايک حديث ميں پيغمبر کے ايک صحابی سے ٓايا ہے ، وه کہتا ہے کہ ہم رسول خدا کی 
ميں ايک يتيم بچہ ہوں ، ميری ايک يتيم بہن ہے، اور ايک بيوه ماں ہے ، جو ” بچہ ٓاپ کی خدمت ميں ٓايا اور عرض کيا : 

جو کچھ خدا نے ٓاپ کو کھانے کے لئے ديا ہے اس ميں سے ہميں بھی کھالئيے تاکہ خدا کے پاس جو کچھ ہے اس ميں سے 
  “!اس قدر دے کہ ٓاپ راضی ہوجائيں وه ٓاپ کو 

بيٹا تم نے کتنی اچھی بات کہی ہے ! پھر ٓاپ نے حضرت بال لۻ کی طرف رخ کيا جأو اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وه ” 
خرمے کے دانے لے ٓائے پيغمبر نے فرمايا : سات دانے تيرے اور سات دانے تيری بہن کے اور ) ٢١لے ٓأو۔ بالل اکيس(

  ۔ “ی ماں کے لئے سات دانے تير
اٹھے اور يتيم کے سر پر ہاتھ پھير کر کہا : خد اتيری يتيمی کی تالفی کرے اور تجھے اپنے باپ کا اچھا “ معاذ بن جبلۻ” 

  جانشين بنائے۔ ( يتيم بچہ مہاجرين کی اوالد ميں سے تھا )۔ 
  کی طرف رخ کر کے فرمايا: “ معاذ ” پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے

  اس نے عرض کيا : محبت اور رحمت تھی۔ “ تيرے اس کام کا سبب کيا تھا ؟  ”
  ٓاپ صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے فرمايا: 

جو شخص تم ميں سے کسی يتيم کی سر پرستی اپنے ذمہ لے ، اور اس کا حق اداکرے، اور يتيم کے سر پر ہاتھ پھيرے تو ” 
نيکی تحرير کرے گا، اور ہر بال کی تعداد ميں اس کی برائيوں کو محو کردے خدا ہر بال کی تعداد ميں ا س کے لئے ايک 

  5“ گا، اور ہر بال کے بدلے اس کو ايک درجہ عطا کرے گا۔ 
البتہ ايسے وسيع معاشروں ميں جيسا کہ ٓاج کے معاشرے ہيں، مسلمانوں کو چاہئيے کہ وه اس سلسلے ميں انفرادی کا موں 

نہيں چاہئيے کہ اپنی توانائيوں کو يکجا طور پر استعمال کرتے ہوئے يتيموں کو اقتصادی، علمی پر قناعت نہ کريں ، بلکہ ا
اور تربيتی پروگراموں کے ذريعے کار ٓامدبنائيں اور انہيں اسالمی معاشرے کے الئق افراد بنائيں۔ اور يہ اہم کام عمومی 

  تعاون کا محتاج ہے ۔
________________________________  

  ۔۵٠۶ص  ١٠جلد“ مجمع البيان ” ۔١
  ۔٢١٩ص  ٣١جلد “ تفسيرفخر رازی” ۔٢
  ۔٢٣حديث  ۵٩٧،ص  ۵جلد “ نو ر الثقلين” ۔ ٣
  حصٔہ خطوط۔ ۴٧نہج البالغہ خط نمر ” ۔ ۴
  ۔ ۵٠، ص  ١٠جلد“ مجمع البيان” ۔  5

  ۔ نعمتوں کو بيان کرنا ٣▲

وه حکم جو اس سلسلہ ميں اوپر والی ٓايات ميں بيان ہوا ہے، اگر وه خد اکے شکر و سپاس کے عنوان سے ہو، اور خود کو 
بڑا کر کے دکھانے اور فخر کے عنوان سے نہ ہو، تو وه نہ صرف انسان کو پر وردگار کے مقاِم عبوديت ميں تکامل و 

  ہے ، بلکہ انسان کی روح و جان ميں بھی ٓارام بخش اثر چھوڑتا ہے ۔ ارتقاء بخشا ہے اور اجتماعی مثبت اثرات رکھتا 
خد اکی نعمتوں کے ذکر کرنے سے انسان اپنے پاس کسی چيز کے کم ہونے کا احساس ہی نہيں کرتا، بيماری کا شکوه نہ 

کرنے سے  کرنے سے دوسرے اعضاء کی سالمتی پر شکر گزار ہوتا ہے، کسی چيز کے کھوئے جانے پر جزع و فزع نہ
  وه اپنے باقی امکانات و وسائل کو بيان کرتا ہے ۔ 

اس قسم کے افراد زندگی کی سختيوں اور طوفان ميں ياس و ناميدی ميں گرفتار نہيں ہوتے اور نہ ہی مضطرب و پرشان ہو 
ميں زياده توانائی تے ہيں۔ ان کی روح سکون و ٓارام ميں ، اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ اور مشکالت سے مقابلہ کرنے ميں ان 

  ہوتی ہے ۔ 
خدا وندا ! تيری نعمتيں اس سے کہيں زياده ہيں کہ انہيں بيان کياجاسکے ، ان کو ہم سے سلب نہ کرنا ، اور اپنے فضل و 
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  کرم سے ان ميں اضافہ فرمانا۔ 
  بھی اسی طرح ہوں ۔ پروردگار ا ! ہم اس دنيا ميں تيرے احسان ميں غرق ہيں اور يہ توقع رکھتے ہيں کہ اس جہاں ميں 

  باراٰلہا ! ہميں توفيق مرحمت فرما کہ ہم ہميشہ محروم لوگوں کے پشتيبان اور يتيموں کے حقوق کے محافظ ہوں ۔ 
  

 ٓامين يا رب العالمين

 

 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سورهٔ  الم نشرح▲ 
  ٓايات ہيں  ٨يہ مکہ ميں نازل ہوا اس ميں 

  کے مضامين“ الم نشرح” سوره▲ 
مشہور يہ ہے کہ يہ سوره، سوره و الضٰحی کے بعد نازل ہوا ہے اور ا سکے مضامين بھی اسی مطلب کی تائيد کرتے ہيں ، 
کيونکہ اس سوره ميں بھی پھر سے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم پر خداکی نعمتوں کے ايک حصہ کو شمار کيا گيا 

وره و الضحٰی ميں ٓائی تھی اور تين ہی عظيم نعمتيں سوره الم نشرح ميں ٓائی ہيں ۔ہے۔ حقيقت ميں تين قسم کی عظيم نعمتيں س
گزشتہ نعمتوں ميں تو بعض مادی اور بعض معنوی تھيں ، ليکن اس سوره کی تمام نعمتيں معنوی پہلو رکھی ہيں اور يہ 

  سوره خصوصيت کے ساتھ تين محوروں کے گردش کرتا ہے : 
ں کا بيان ہے ، دوسرا پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کو مستقبل ميں ان کی دعوت کی مشکالت ايک تو انہی تينوں نعمتو

کے بر طرف ہونے کے لحاظ سے بشارت ہے ، اور تيسرا خداوند يگانہ کی طرف اور اس کی عبادت و بندگی کی طرف 
  تحريص و ترغيب۔ 

بھی اشاره کياہے۔ يہ دونوں ايک ہی سوره شمار ہوئی ہيں۔ اسی لئے اسی بناء پر روايات اہل بيت ميں ۔۔۔۔جيساکہ ہم نے پہلے 
قرٔات نماز ميں اسی بناء پر کہ ايک مکمل سورت پڑھی جائے ، دونوں کو اکھٹا پڑھتے ہيں۔ اہل سنت ميں بھی بعض 

کہ وه بھی حضرات اسی نظريہ کے طرف دار ہيں جيسا کہ فخر رازی نے طأوس اور عمر بن عبد العزيز سے نقل کيا ہے 
يہی کہا کرتے تھے کہ يہ دونوں سورتيں ايک ہی سورت ہيں اور وه ايک رکعت ميں دونوں کو تالوت کيا کرتے تھے، البتہ 

وه ان دونوں کے درميان بسم هللا کو حذف کرديتے تھے۔ ( ليکن ہمارے فقہاء کے مطابق بسم هللا دونوں ميں ہو نا چاہيئے، 
ع البيان ميں نقل کيا ہے کہ ہمارے فقہا ء بسم هللا کو خذف کرديتے ہيں درست نظر نہيں ٓا اور يہ جو مرحوم طبرسی نے مجم

  تا)۔ 
تعجب کی بات يہ ہے کہ فخر رازی ان لوگو ں کا قول نقل کرنے کے بعد ، جو ان دونوں کو ايک سوره کہتے ہيں ، کہتا ہے 

سے مختلف ہيں۔ سوره و الضحٰی اس وقت نازل ہوا  کہ يہ بات ٹھيک نہيں ہے کيونکہ ان دونوں کے مضامين ايک دوسرے
جب رسول ِ خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کفار کی اذيت رسانی پريشا ن تھے اور زندگی سختی اور غم و اندوه ميں بسر 

کررہے تھے، حاالنکہ دوسری سورت اس وقت نازل ہو ئی جب کہ پيغمبر خوش حال و شادمان تھے، تو يہ دونوں چيزيں 
  #١يک دوسرے کے ساتھ کيسے جمع ہو سکتی ہےں۔ ا

ليکن يہ استدالل عجيب ہے کيونکہ دونوں سورتيں پيغمبر کی گزشتہ زندگی کی بات کررہی ہيں ، اور اس وقت کی بات ہے 
جبکہ ٓاپ بہت ہی مشکالت کو پيچھے چھوڑ چکے تھے ، اور ٓاپ کا پاک دل اميد و سرور ميں غرق تھا ۔ يہ دونوں سورتيں 

دا کی نعمتوں کی بات کرہی ہيں ، اور سختی اور مشکالت سے پر ماضی کی ياد دالرہی ہيں ، تاکہ پيغمبر کے دل کی تسلیخ
  اور زياده سے زياده کامل اميد کا باعث ہو۔ 

بہر حال ان دونوں سورتوں کے مضامين کا قريبی تعلق ايسی چيز نہيں ہے جو شک اور ترديد کے قابل ہو ، اسی معنی کی 
  نظير سوره فيل اور سوره قريش ميں بھی ٓائے گی۔ انشاء هللا ۔ 
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اس سورے کے بارے مينکہ يہ سوره ( الم نشرح) مکہ ميں نازل ہوا ہے يا مدينہ ميں ، اوپر بيان سے واضح ہو جاتا ہے کہ 
توجہ کرتے ہوئے بعض کی طرف “ ہم نے تيرے ذکر کو بلند کيا ” يہ مکہ ميں نازل ہوا ہے ، ليکن ٓايہ (ورفعنالک ذکرک)

کا نظر يہ يہ ہے کہ يہ مدينہ ميں نازل ہوا ہے ، اس وقت جب کہ اسالم اور پيغمبر اسالم کی شہرت، چاروں طرف پھيل 
چکی تھی ليکن انصاف يہ ہے کہ يہ دليل اطمنان بخش نہينہے کيونکہ پيغمبر کی شہرت ان تمام مشکالت کے باوجود ، جو 

ں ۔ ہر طرف پھيل چکی تھی ، اور تمام محفلوں ميں ٓا پ کے قيام ، رسالت اور دعوت کے بارے ٓاپ کو مکہ ميں در پيش تھي
ميں چر چے ہو رہے تھے اور حج کے ساالنہ اجتماع کے ذريعے يہ شہرت حجاز کے دوسرے عالقوں خصوصاً مدينہ ميں 

  پہنچ چکی تھی ۔
________________________________  

  ۔ ٢ص ٣٢جلد“ تفسير فخر رازی -1

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت▲

اس سوره کی تالوت کی فضيلت کے سلسلے ميں ايک حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے منقول ہوا ہے کہ
  “من قرٔا اعطی من االجرکمن لقی محمداً (ص)مغتماً ففرض عنہ” ٓاپ نے فرمايا : 

ا اجر ملے، گا جس نے محمد کو غمگين ديکھا اور ٓاپ کے قلِب جو شخص اس سوره کو پڑھے اس کو اس شخص ک” 
  1۔“مبارک سے غم و اندوه کو دور رکيا ہو

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ۔ الذٓی انقض ظہرک۔ ٣۔ ووضعنا عنک وزرک۔ ٢۔ الم نشرح لک صدرک ۔ ١
  ۔ اّن مع العسر يسراً۔ ۶۔ فاّن مع العسر يسراً ۔ ۵۔ ورفعنالک ذکرک ۔ ۴
  ۔ و الٰی ربک فارغب۔ ٨فرغت فانصب۔  ۔ فاذا٧

  
  ترجمہ 

  هللا کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے 
  ۔ اور تجھ سے بھاری بوجھ بر طرف نہيں کيا ؟ ٢۔ کيا ہم نے تيرے سينہ کو کشاده نہيں کيا ؟ ١
  ۔ اور تيرے ذکر کو ہم نے بلند کيا ۔۴۔ اور وہی بوجھ جو تيری پشت کو جھکائے دے رہا تھا۔ ٣
  ۔ اور يقينا سختی کے ساتھ ٓاسانی ہے ۔ ۶بناء پر يقينا سختی کے ساتھ ٓاسانی ہے ۔ ۔ اس ۵
۔ اور اپنے پروردگار کی طرف توجہ اور ٨۔ پس جب تو ايک اہم کام سے فارغ ہو جائے تو دوسری مہم کو شروع کردے۔ ٧

  رغبت کر۔
________________________________  

  ۔ ۵٠٧ص  ١٠جلد“ مجمع البيان ” ۔ 1

  ہم نے تجھے انواع وا قسام کی نعمتيں عطا کی ہيں ، ▲

ٓايات کا لب و لہجہ پروردگار کے حد سے زياده لطف و محبت، اور پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی تسلی و دلداری
  کے پہلو رکھتا ہے ۔ 

 ۔ “کيا ہم نے تيرے سينہ کو کشاده نہيں کيا”  پہلی ٓايت ميں خدا کی اہم ترين نعمت کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے :
  ( الم نشرح لک صدرک)۔ 

کے ماده سے ، مفرادات ميں راغب کے قول کے مطابق اصل ميں گوشت کے ٹکڑوں کو کشاده کرنے “ شرح“ ” نشرح”
ر اٰلہی اور اور زياده نازک اور پتلے ورق بنانے کے معنی مينہے ۔ اس کے بعد مزيد کہتا ہے کہ شرح صدر سے مراد نو

خدا داد سکو ن و ٓارام کے ذريعے اس کوو سيع کرنا ہے ، اور اس کے بعد کہتا ہے : گفتگو اور کالم کی مشکالت کی شرح 
کرنا، اس کو پھيالنے اور اس کے مخفی معانی کو وضاحت کرنے کے معنی ميں ہے ۔ بہر حال اس ميں شک نہيں ہے کہ 

ی ہے۔ اور وه پيغمبر صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم کی روح و فکر کو وسعت ديناہے ، يہاں شرح صدر سے مراد اس کاکنائی معن
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اور يہ وسعت ممکن ہے کہ ايک وسيع مفہوم رکھتی ہو، جو وحی و رسالت کے طريق سے پيغمبر کے وسعِت علم کو بھی 
کے تحمل و استقامت ميں وسعت  شامل رکھتا ہواور دشمنوں اور مخالفين کی ہٹ دھر ميوں اور کارشکنيوں کے مقابلہ ميں آ 

  و کشادگی کو بھی اپنے اندرلئے ہوئے ہو۔ 
اذھب الٰی فر عون انہ ” اسی لئے جب موسٰی بن عمران عليہ السالم ، فرعون جيسے سر کش کی دعوت پر مامور ہوئے

ی صدری ويسرلی رّب شرح ل” ، تو بال فاصلہ عرض کرتے ہيں:“ فرعون کے پاس جأو کہ وه سرکش ہو گيا ہے “” طٰغی
  ۔)٢۶۔٢۵۔ ( ٰطٰہ۔ “پر وردگار ميرے سينہ کو کشاده کردے اور ميرے کام کو ٓاسان کردے“امری 

دوسرے مقام پر پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے خطاب ہے فا صبر لحکم ربک وال تکن کصاحب الحوت اب جبکہ 
ور استقامت اور صبر و شکيبائی اختيار کر واور يونس کی طرح يہ حال ہے تو اپنے پروردگار کے حکم کے منتظر رہو ، ا

نہ ہو ( جو ضروری و الزمی صبر و شکيبائی کو ترک کرنے کی بناء پر ان تمام مشکالت اور تلخيوں ميں گرفتار ہواہے)۔( 
  )۴٨قلم۔ 

۔ ولقد نعلم انک يضيق ميں ٓاياہے  ٩٧شرح صدر حقيقت ميں ضيق صدر کا نقطٔہ مقابل ہے جيساکہ سورٔه حجر کی ٓايہ 
۔ اصولی طور پر کوئی “ہم جانتے ہيں کہ تيرا سينہ ان کی ( مغرضانہ) باتوں سے تنگ ہوجاتا ہے ” صدرک بما يقولون:

عظيم رہبر شرح صدر کے بغير مشکالت کا مقابلہ نہيں کر سکتا ، اور وه شخص جس کی رسالت سب سے زياد ه عظيم ہے 
 عليہ و ٓالہ وسلم کی تھی )تو اس کا شرح صدر سب سے زياده ہو نا چاہئيے ۔ ابتالٔوں کے ۔ ( جيسا کہ پيغمبراکرم صلی هللا

طوفان اس کی روح کے سمندر کے سکون و ٓارام کو درہم بر ہم نہ کريں ، اور مشکالت سے اس کے گھٹنے نہ ٹک جائيں ، 
ہر طرف سے مجبور کرکے الجواب نہ  دشمنوں کی کارشکنياں اسے مايوس نہ کريں ، پيچيده مسائل کے سواالت اسے

  کرديں ، اور يہ خدا کا رسول هللا کے لئے ايک عظيم ترين ہديہ تھا۔ 
  اسی لئے ايک حديث ميں ٓاياہے کہ پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے فرمايا:

ميں نے عرض کيا مجھ  ميں نے اپنے پروردگار سے ايک درخواست کی ،حاالنکہ ميں چاہتا تھا کہ يہ درخواست نہ کرتا۔”
سے پہلے پيغمبروں ميں سے بعض کو ہوا کے چلنے پر اختيار ديا، بعض مردوں کو زنده کرتے تھے ۔ خدا نے مجھ سے 

فرمايا : کيا تو يتيم نہيں تھا تو ميں نے تجھے پناه دی ؟ ميں نے عرض کيا ، ہاں! فرمايا: کيا تو گمشده نہيں تھا ، ميں نے 
نے عرض کيا ، ہاں ! اے ميرے پروردگار، فرمايا: کيا ميں نے تيرے سينہ کو کشاده اور تيريپشت  تجھے ہدايت کی ؟ ميں

  ١“کے بوجھ کو ہلکا نہيں کيا ؟ ميں نے عرض کيا، ہاں ! اے پروردگار!
 کی نعمت انبياء کے معجزات سے مافوق تھی، اور واقعاً اگر کوئی“شرح صدر” يہ چيز اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ

شخص پيغمبرصلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کے حاالت کا باريک بينی کے ساتھ مطالعہ کرے اور ٓاپ کے شرح صدر کا اندازه 
ٓاپ کی زندگی کے دور کے سخت اور پيچيده حوادث سے لگائے ، تو وه يقين کر لے گاکہ يہ چيز عام طريقہ سے ممکن نہيں

  بّانی ہے ۔ ہے ، بلکہ يہ ايک تائيد اٰلہی اور توفيِق ر
اس مقام پر بعض نے يہ کہا ہے کہ اس شرح صدر سے مراد وہی حادثہ ہے جو پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کو بچپن يا 
جوانی ميں پيش ٓاياتھا کہ ٓاسمان سے فرشتے اترے، ٓاپ کا سينہ شگافتہ کيا، اُن کے دل کو باہر نکال کر اسے پاک و صاف 

  نش اور رافت و رحمت سے بھر ديا ۔ کيا، اور اس کو علم و دا
يہ بات ظاہر ہے کہ اس حديث سے مراد جسمانی دل نہيں ہے ، بلکہ روحانی اور پيغمبر کے عزم و اراده کی تقويت، اور 
اس کی ہر قسم کے اخالقی نقائص، اور وسوسٔہ شيطانی سے پاک سازی کے لحاظ سے خدائی امدادوں کی طرف ، ايک 

  ۔ کنايہ اور اشاره ہے 
ليکن بہر حال ہمارے پاس اس بات کی کوئی دليل نہيں ہے کہ زير بحث ٓايت خاص طور پر اسی واقعہ کی طرف اشاره ہے ، 

  بلکہ اس کا ايک وسيع مفہوم ہے کہ يہ داستان بھی اس کا ايک مصداق شمار ہوسکتی ہے۔ 
مشکالت کو اعلٰی ترين صورت ميں برداشت کيا اسی شرح صدر کی بناء پر پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے رسالت کی 

  اور اس طريقہ ميں اپنی ذمہ داريوں کو اچھی طرح سے نبھا يا ۔ 
”اس کے بعد پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم پر اپنی عظيم نعمتوں ميں سے ايک نعمت کو بيان کرتے ہوئے مزيد کہتا ہے : 

  ؟ ( و وضعنا عنک وزرک)۔“! کيا ہم نے تيرے سنگين بوجھ کو اٹھا نہيں ليا
  ۔ ( الذی انقض ظھرک)۔ “وہی بوجھ جو تيری پشت پر سخت گرانی کررہا تھا” 
کا لفظ بھی اسی معنی سے مشتق ہوا ہے چونکہ وه حکومت کے سنگين “ وزير” لغت ميں بوجھ کے معنی مينہے ۔ “ وزر”

کہتے ہيں ، کيونکہ وه گنہگار کے دوش پرايک “ وزر ”بوجھ اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے ،اور گناہوں کو بھی اسی معنی پر
کے ماده سے ، رسی کی گره کوکھولنے کے معنی ميں ہے ، يا کسی عمارت کے “ نقض“ ” انقض” سنگين بوجھ ہوتا ہے ۔ 
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اس ٓاواز کو کہا جاتا ہے جوکسی “انتقاض” ايک دوسرے ميں گھسے ہوئے حصونکو الگ کرنے کے معنی ميں ہے ، اور
ٹکڑوں کو ايک دوسرے سے جدا کرتے وقت کان ميں پڑتی ہے ۔ يا کمرکے مہروں کی اس ٓاواز کو کہتے ہيں  عمارت کے

  جو سنگين بوجھ کے زير بار ٓانے کے وقت ٓاتی ہے۔ 
يہ لفظ عہد و پيمان اور معاہدوں کو توڑنے کے موقع پر بھی استعمال ہوتا ہے ، کہا جاتا ہے کہ فالں شخص نے نقِض عہد 

  کيا۔ 
۔ يہ کون سا بوجھ “خدا نے وه سنگين اور کمر توڑ نے واال بوجھ تجھ سے اٹھاليا” س طرح اوپر والی ٓايت يہ کہتی ہے کہ : ا

جو خدا نے پيغمبر کی پشت سے اٹھاليا ؟ اور اس ٓالوده ماحول سے فسادکے ٓاثار کو ختم کرنا ہے ، نہ صرف پيغمبر اسالم 
کہ سارے انبياء کا دعوت کے ٓاغاز ميں اس قسم کے عظيم مشکالت سے سامنا رہا ، اور صلی هللا عليہ ٓالہ وسلم بلکہ سارے 

وه صرف خدائی امدادوں سے ہی ان پر کامياب ہوتے تھے ، البتہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کے ماحول اور 
  زمانے کے حاالت کئی جہات سے زياده سنگين تھے ۔ 

  کے بار سنگين کے معنی ميں بھی کی ہے ۔ “ وحی” غاز نزول ميںکی تفسير آ “ وزر” بعض نے 
  بعض نے مشرکين کی ضاللت و گمراہی اور عناد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ بھی ۔ 

  اور بعض نے ان کی حد سے زياده اذيت و ٓازارسے ۔ 
زوجہ حضرت خديجہ کی اور بعض نے اس غم و اندوه سے جو ٓاپ کے چچا حضرت ابو ظالب عليہ السالم کی اور ٓاپ کی 

  وفات سے پيدا ہواتھا۔ 
  اور بعض نے گناه سے عصمت و پاکيز گی کے مسئلہ سے تفسير کی ہے ۔ 

  ليکن ظاہراًوہی پہلی تفسير زياده مناسب ہے اور يہ سب اس کے شاخ و برگ ہيں ۔ 
  2ذکرک ) ۔ ( ورفعنالک“ہم نے تيرے ذکر کو بلند کيا :” اور تيسری نعمت کے بارے ميں فرماتاہے 

تيرا نام اسالم اور قرٓا ن کے ساتھ ہرجگہ پہنچا ، اور اس سے بہتر يہ ہے کہ تيرانام ہر صبح و شام اذان کے گلدستوں پر اور
اذان کے وقت هللا کے نام کے ساتھ ليا جاتاہے ۔ اور تيری رسالت کی شہادت خدا کی توحيد و يگانگت کی شہادت کے ساتھ 

  ک دين کے قبول ہونے کی دليل ہے ۔اسالم کا نشان اورا س پا
اس سے بڑھ کر فخر کی بات اور رفعت مقام کا اس سے باالتر تصور اور کيا ہوگا؟! ايک حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا 

  عليہ وٓالہ وسلم سے اس ٓايت کی تفسير ميں ٓاياہے کہ ٓاپ نے فرمايا : 
د فرماتا ہے : جس وقت ميرانام لياجاتا ہے تو اس وقت تيرانام بھی جبرائيل نے مجھ سے کہا ہے کہ خدا وند تعالٰی ارشا” 

  ۔ (اور تيرے مقام کی عظمت کے لئے يہی کافی ہے )۔ “ميرے ہی ساتھ ليا جاتاہے
(تيرے لئے ) کی تعبير اس بات کی تاکيد کے لئے ہے کہ ہم نے تيرے نام اور شہرت کو ان تمام کا رشکنيوں اور “ لک”

  بلند کيا۔  دشمنيوں کے باوجود
يہاں ايک سوال سامنے ٓاتاہے کہ يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ہے ، جب کہ اسالم کا پھيلنا اور پيغمبر کے کاندھے سے رسالت

  کے بوجھ کاہلکا ہونا اور اطراف عالم ميں ٓاپ کے نام کا بلند ہونا مدينہ ميں ہوا ہے ۔ 
مراد يہ ہے کہ اس کی بشارت پيغمبر صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم  اس سوال کے جوا ب ميں بعض نے تو يہ کہا ہے کہ اس سے

  کو پہلے سے دے دی گئی تھی، اور اسی چيز نے ٓاپ کے د ل سے غم و اندوه کا بوجھ ہٹاديا تھا ۔ 
  کامعنی ديتا ہے ، اور يہ ٓاينده کے لئے ايک خوشخبری ہے ۔ “ مستقبل“ ” ماضی” اور کبھی يہ کہا ہے کہ يہاں فعل

حق بات يہ ہے کہ ان امور ميں سے بعض، مکہ ميں ہی خصوصاً پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کے تيره سالہ ليکن 
دور کے ٓاخری حصہ ميں ہی ، جب کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم مکہ ميں لوگوں کو دعوت دينے ميں مشغول 

ں ايمان و اسالم نفوذکرچکا تھا اور مشکالت نسبتاً کم ہوچکی تھيں، تھے، پورے ہوچکے تھے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں مي
اور پيغمبراکرم کا نام اور کام ہر جگہ پہنچ چکا تھا ، اور ٓاينده کی عظيم کاميابيوں کی تمہيد فراہم ہو چکی تھی۔قابل توجہ بات

شاعر ، ٓانحضرت صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کا مشہور “ حسان بن ثابت” يہ ہے کہ 
  مدح ميں اس ٓايت کے مضمون کی طرف بڑے خوبصورت انداز ميناشاره کرتے ہوئے کہتا ہے :

  ضم االٰلہ اسم النبی الی اسمہ 
  اذا قال فی الخمس المٔوذن اشھد 

  وشق لہ من اسمہ ليجعلہ
  “ محّمد” و ٰھذا“ محمود” فذو العرش

  “کانام اپنے نام کے ساتھ ضم کردياہے خدا نے پيغمبر ” 
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  جب موذن پانچ مرتبہ اشہدکہتا ہے،
  اس نے اپنے نام سے اس کے نام کو مشتق کيا ہے تاکہ اس کا احترام بر قرار رکھے۔ 

  ہے “ محمد” ہے اور وه “ محمود” لٰہذا صاحِب عرش خدا تو 
  سيمرغ فہم ہيچکس از انبياء نرفت 

  پريده ای ٓانجا کہ تو بہ باِل کرامت 
  ہريک بقدرخويش بجائی رسيد اند

  ٓانجا کہ جائے نيست بجائی رسيده ای
  انبياء ميں کسی کابھی طائر فکر وفہم وہاں تک نہيں پہنچا 
  جہاں ٓا پ کرامت و بزرگی کے پرو بال سے پہنچے ہيں 

  ان ميں سے ہر ايک اپنی قدر و منزلت کے ايک مقام پرپہنچا ہے 
  مقام نہيں ہے ٓاپ اس مقام پر پہنچے ہيں جہاں کسی کے لئے کوئی 

بعد والی ٓايت ميں اپنے پيغمبر کو اہم ترين بشارت ديتا ہے اور ٓاپ کے قلب پاک ميں اميد کے انوار کی روشنی پيد اکرتا ہے 
  ۔ ( فان مع العسر يسراً)“يقينا سختی کے ساتھ ٓاسانی ہے” اور فرماتا ہے : 

  ۔ (ان مع العسر يسراً)۔ “قينا سختی کے ساتھ ٓاسانی ہے اس کے بعد پھر تاکيد کرتا ہے ، ي
غم نہ کھاؤ يہ مشکالت اور سختياں ايسی شکل ميں باقی نہيں رہيں گی، دشمنوں کی کار شکنياں ہميشہ کے لئے جاری نہيں 

  ا۔ رہيں اور مادی محرومياں ، اقتصادی مشکالت اور مسلمانوں کا فقر و فاقہ اس صورت ميں باقی نہيں رہے گ
جو شخص مشکالت کو بر داشت کرتا ہے ، اور طوفان کے مقابلہ ميں ڈٹ جاتا ہے ، وه ايک دن اس کا ميٹھا پھل بھی کھاتا 

ہے ۔ جس دن دشمنوں کی چيخ و پکار بند ہو جائے ، اور ان کی کار شکنياں ختم ہوجائيں گی، ترقی و تکامل کے راستے 
  ا ٓاسان ہوجائے گا۔ صاف صاف ہوجائيں گے اور راه حق کو طے کرن

اگر چہ بعض مفسرين نے ان ٓايات کو ظہور اسالم کے ٓاغاز ميں مسلمانوں کے عمومی فقر و فاقہ کی طرف اشاره شمار 
کياہے ليکن ٓايا ت کے مفہوم کی وسعت تمام مشکالت کو شامل ہے يہ دونوں ٓايات اس طرح سے پيش کی گئی ہيں کہ نہ تو 

و ٓالہ وسلم کے ساتھ اختصاص رکھتی ہيں اور نہ ہی ٓاپ کے زمانہ سے ، بلکہ يہ ايک قاعده کلی  پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ
کی صورت ميں اور سابقہ مباحث کی ايک علت کے طور پر پيش کی گئی ہےں، يہ تمام مخلص او رمومن اور سعی و 

کے ساتھ ٓاسانياں ہوتی ہيں ، يہاں تک  کوشش کرنے والے انسانوں کو نويد ہے اور خوش خبری ديتی ہيں کہ ہميشہ سختيوں
  ساتھ ) کی تعبير کرتا ہے ، جو ہمراه ہونے کی عالمت ہے ۔ “ ( مع” کی تعبير نہيں کرتا بلکہ “ بعد” کہ 

ہاں! اسی طرح ہے ، ہر مشکل کے ساتھ ٓاسانی ملی ہوئی ہے اور سختی کے ساتھ سہولت ہے ، يہ دونوں ہميشہ ايک 
  ور رہيں گے۔ دوسرے کےساتھ رہے ہيں ا

يہ ايسی نويد اور وعده اٰلہی ہے ، جو دل کو نور وصفابخشتا ہے ، اور کاميابيوں کا اميد وار بناتا ہے ، اور ياس و نااميدی 
  3کے گرد و غبار کو انسان کے صفحٔہ روح سے صاف کرديتا ہے 

  ايک حديث ميں ٓاياہے کہ پيغمبراکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے فرمايا : 
  “ و اعلم ان مع العسر يسراً ، و ان مع الصبر النصر، و ان الفرج مع الکرب

جان لو کہ سختيوں کے ساتھ ٓاسانی ہے ، اور صبر کے ساتھ کاميابی، اور غم و اندوه کے ساتھ کشائش و خوش حالی ہے ” 
   4۔“

  ايک حديث ميں امير المومنين عليہ السالم سے ٓاياہے : 
لی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکايت کی کہ وه مجھے کوئی خرچہ نہيں ديتا، جبايک عورت نے ٓانحضرت ص

کہ اس کا شوہر واقعاً تنگ دست تھا، حضرت علی عليہ السالم نے اس کے شوہر کو زندان ميں ڈالنے کی بجائے اس کے 
  5جواب ميں فرمايا: ان مع العسر يسراً( اور اسے صبر کی تلقين کی) 

  ہاں! 
  

  صبر و ظفر ہر دو دوستان قديمند 
  بر اثر صبر نوبت ظفر ٓايد
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  صبر اور کاميابی دونوں قديمی دو دوست ہيں ”
  “صبر کے بعد ہی کاميابی کی نوبت ٓاتی ہے 

پس جب تم کسی اہم کام سے فارغ ہو جأوتو دوسرے کام ميں لگ ” اس کے بعد اس سوره کی اخری ٓايت ميں فرماتاہے ،:
  فرغت فانصب)۔فاذا “(جاؤ 

ہر گز کبھی بيکار نہ رہو ، تالش و کوشش کو نہ چھوڑو، ہميشہ جد و جہد ميں مشغول رہو ، او رہر اہم کا م کے ختم کرنے 
  کے ساتھ ہی دوسرے اہم کام کو شروع کرديا کرو۔ 

  بک فارغب)۔ و الٰی ر“ ( اور اپنے پروردگار کی طرف توجہ رکھو“ اور ان تمام حاالت ميں خدا پر بھروسہ رکھو
  اس کی رضا و خوشنودی طلب کراور اس کے قرب و جوار کی طرف جلدی کر۔ 

جو کچھ بيان کيا گيا اس کے مطابق ٓايت ايک وسيع مفہوم رکھتی ہے ، جو مفہوم سے فارغ ہونے اوردوسری مہم کو شروع 
ہے ، ليکن بہت سے مفسرين نے کرنے کو شامل ہے ، اور تمام کوششوں کا رخ پر وردگار کی طرف کرنے کا حکم ديتی 

اس ٓايت کے لئے محدود معانی ذکر کئے ہيں، جن ميں سے ہر ايک کو ا س کے ايک مصداق کے عنوان سے قبول کيا جا 
  سکتا ہے ۔ 

بعض نے يہ کہا ہے کہ اس سے مراديہ ہے کہ تو واجب نماز سے فارغ ہو جائے تو دعا ميں مشغول ہوجا، اور خدا سے در 
  تيری حاجت کو پورا کردے ۔ خواست کر کہ 

  يا يہ کہا کہ جب تو فرائض سے فارغ ہو جائے تا نافلٔہ شب کے لئے کھڑا ہوجا۔ 
يا يہ کہا کہ جب تو دنيا کے کاموں سے فارغ ہو جائے تو ٓاخرت کے امور ، عبادت اور اپنے پروردگار کی نماز ميں مشغول 

  ہو جا۔ 
  ئے ،توجہاد نفس کے لئے کھڑاہو جا۔ يا يہ کہا کہ جب تو واجبات سے فارغ ہو جا

  يا يہ کہ جب تو دشمن سے جہاد کرنے سے فارغ ہو جائے تو جہاد نفس کے لئے کھڑا ہو جا ۔ 
  يا يہ کہا کہ جب تو ادائے رسالت سے فارغ ہو جا ئے تو شفاعت کی در خواست کرنے کے لئے کھڑا ہو جا۔ 

ميں نقل کيا ہے ، امام جعفر“ شواہد التنزيل” نے “ حاکم حسکانی” حافظ متعدد روايات ميں ، جنہيں اہل سنت کے مشہور عالم
  صادق عليہ السالم سے اس طرح ٓاياہے کہ ٓاپ نے فرمايا: 

   6۔ “جب تو فارغ ہوجائے تو علی عليہ السالم کی واليت کے لئے نصب کر دے :” يعنی 
کے “نصب“ ” فانصب ” وضوع معين نہيں ہواہے اور اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ٓايۂ  شريفہ ميں فراغت کا م

ماده سے ( نسب کے وزن پر) تعب اور زحمت کے معنی ميں ہے ، يہ ٓايت ايک ہمہ گيراصل کلی کو بيان کرتی ہے ، اور 
اس کا مقصد يہ ہے کہ پيغمبر کو کسی ايک مہم کے ختم ہو نے کے بعد ٓارام سے بيٹھ جانے سے روکے اور انہيں ايک 

  اور مثال کے طور پر زندگی ميں ہميشہ مسلسل طور پر سعی و کوشش ميں مصروف رہنے کی تلقين کرے ۔  نمونہ
اس معنی کی طرف توجہ کرتے ہوئے واضح ہو جاتاہے کہ اوپر والی تمام تفاسيريں صحيح ہيں ، ليکن ان ميں سے ہرايک 

  اس وسيع اور عام معنی کے ايک مصداق کے عنوان سے ہے ۔ 
ی اصالحی اور مٔوثر پروگرام ہے ، جس ميں کاميابی اور تکامل و ارتقاء کی رمز چھپی ہوئی ہے ۔ اصولی طور اور کای ہ

پر بيکار رہنا اور مکمل طور پر فارغ ہوکر بيٹھ رہنا تھکاوٹ، خوشی کے کم ہونے اور سستی و فرسودگی کا سبب ہوتا ہے، 
  ام کے گناہوں کا باعث بنتا ہے ۔ اور بہت سے مواقع ميں فساد و تباہی اور انواع و اقس

قابل توجہ بات يہ ہے کہ اعداد و شمار اس بات کی نشان دہی کرتے ہيں کہ تعليمی اور اداروں کی تعطيالت کے زمانے ميں 
  بعض اوقات فتنہ و فساد کی تعداد سات گنا تک پہنچ جاتی ہے ۔ 
ٓالہ وسلم پر خدا کی خاص عنايت اورمصائب و ٓاالم ميں  بہر حال يہ سوره مجموعی طور پر پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و

تسلی اور رسالت کے کام کی مشکالت اور نشيب و فراز کا مقابلہ کرنے کے لئے ايک تائيد و نصرت کا وعده ہے اور ا س 
  ہے ۔  کے ساتھ ہی يہ تمام انسانوں اور راه حق پرچلنے والوں کے ايک اميد بخش ، اصالحی اور حيات ٓافرين مجموعہ

  
  چند نکات

فاذا فرغت )” جيسا کہ ہم نے اوپر اشاره کياہے ، متعدد روايات ميں ٓاياہے کہ ( ايک اہم مصداق کے بيان کے عنوان سے 
  کی ٓايت سے مراد کاِر رسالت کی انجام دہی کے بعد امير المومنين عليہ السالم کو خالفت کے لئے نصب کرناہے “ فانصب

کو ‘ فانصب” ميں بعض اماميہ ( شيعہ ) کی گفتگو کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے ، انہوں نے “ نی روح المعا“ ” ٓالوسی ” 
کی زبر کے ساتھ پڑھا ہے ، بالفرض اگر ايسا ہو بھی تو وه اس بات کی دليل نہيں بنتا کہ اس سے علی بن ابی طالب “ ص”



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

 
 

سے نقل کرتا ہے کہ اگر شيعوں کے لئے اس قسم  عليہ السالم کو نصب کرنا مراد ہو۔ اس کے بعد وه زمخشری کی کشاف
دشمناِن علی عليہ السالم ) بھی اس کی نصب کے دستور کے عنوان سے ( بغض علی بن “ ( ناصبی” کی تفسير ممکن ہو تو 

   7ابی طالب کے معنی ميں ) تفسير کرسکتے ہيں ۔ 
” د جہد کرنے کے معنی ميں ٓاياہے ، جب کہ ص کی زبر کے ساتھ) خود کو مشقت ميں ڈالنے اور ج“ ( انصبب” کيونکہ 
  (ص کی زير کے ساتھ ) نصب کرنے ، اوپر جانے اور قائم کرنے کاحکم دينے کے معنی ميں ہے ۔ “ انصب

ان مفسرين نے يہ خيال کرليا ہے کہ شيعہ مسئلہ واليت پر استدالل کرنے کے لئے ٓايت کی قرائت کو تبديل کرديتے ہيں ، 
تبديلی کی ہر گز کوئی ضرورت نہيں ہے ، بلکہ مذخوره تفسير کے لئے وہی مشہور اور جانی پہچانی  حاالنکہ اس قسم کی

قرائت ہی کافی ہے کيونکہ وه يہ کہہ رہاہے کہ رسالت کے اہم امر سے فارغ ہو جانے کے بعد دوسرے اہم امر کے لئے 
پر قابل قبول ہے ۔ اور ہم جانتے ہيں ہيں کہ جيسا کہ واليت ہے ، سعی و کوشش کر اور يہ ايک اعتبار سے مکمل طور 

پيغمبر مشہور حديِث غدير اور دوسری بہت سے احاديث کے مطابق ، جو تمام علماء اسالم کی کتابوں ميں ٓائی ہےں ، ہميشہ 
مسلسل طور پر کوشش کرتے رہتے تھے ، ليکن کتنی قابل افسوس اور دکھ دينے والی بات ہے کہ زمخشری جيسا عالم جو 

لی عليہ السالم کو پيغمبر کا چوتھا جانشين اور اسالم کا عظيم پيشوا سمجھتا ہے ، يہ کہنے کے لئے تيار ہو گيا کہ ناصبی ع
بھی يہ حق رکھتے ہيں کہ ٓايت کو علی بن ابی طالب عليہ السالم کے بغض کے ساتھ تفسير کريں ، يہ کتنی رکيک اورچبھنے

  ے ؟ واقعاً تعصب سے بھی کيسے کيسے گل کھالتا ہے ؟ والی تعبير ہے ؟ وه بھی ايسے مفسر س
زبيربن بکار سے جو اس کے قول کے مطابق نہ “ کی شرح ميں “ نہج البالغہ“ ’ ابن ابی الحديد” ۔ مشہورمعتزلی عالم ٢

ر ٓا پ کے شيعہ تھا اور نہ معاويہ سے دشمنی رکھتا تھا ، بلکہ علی عليہ السالم سے جدا ہو کر گوشہ گير ہوگيا تھا ، او
معاويہ کی “ مغيره” مخالفين سے جامال تھا ، روايت کی ہے کہ وه مغيره بن شربہ کے بيٹے سے نقل کرتاہے کہ ميرا باپ 

عقل اور سمجھ کے بارے ميں بہت باتيں کيا کرتا تھا اور اس کے طرز فکر پرحيران ہو اکرتا تھا، ليکن رات وه ا سکے پاس
حالت ميں ٓايا، ميں سمجھ گيا کہ کوئی اہم مسئلہ پيش ٓاگياہے ، ميں نے اس سے سوال کيا سے بہت غمگين اور پريشانی کی 

تو اس نے معاويہ کو سخت بر ابھال کہنا شروع کرديا جب ميں نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا آج رات جب ميں اور وه 
د تھا وه تونے حاصل کرليا ہے ۔ اب تو عدل و خلوت ميں تھے تو ميں نے اس سے کہا ، توجس مقام و مر تبہ کا خواہش من

انصاف اور نيکی کرنے ميں کوشش کر ، کيونکہ تيری عمر بھی اب بہت زياده ہوگئی ہے ۔ لٰہذا بنی ہاشم کے بارے ميں 
  نيکی کر کيونکہ اب تجھے ان سے کوئی خطره باقی نہيں رہا ۔ اور يہ بات تيرے لئے نيک نامی کا سبب بن جائے گی۔ 

نے جواب ميں کہا: ہيہات اب مير ے لئے کون سی نيک نامی باقی ره جائے گی، خليفہ اول و دوم نے کتنے کام کئے  تو اس
محمد صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم ) کو ديکھو کہ لوگ اس کان نام “ ( ابن ابی کبشہ” تو ان کا کون سا نام باقی ره گيا ، ليکن تم 

کی صورت ميں باقی ہيں ، اے بيچارے !اب اس کے بعد کون “ اشہد ان محمداً رسول هللا ” ہرروز پانچ مرتبہ گلدستہ اذان پر 
سا کام باقی ره گيا ہے ، اور ہمارا کون سا نام باقی ره جائے گا ، نہيں خدا کی قسم نہيں ، سوائے اس صورت کے کہ يہ حالت

   8بدل جائے اور پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کا نام دفن ہوجائے۔
ليکن ورفعنالک ذکرک کے مقتضی کے مطابق خدا نے چاہا ہے کہ يہ مبارک نام ساری دنيا ئے تاريخ اور تمام عالم بشريت 
ميں بلند اور مشہورہے ، چاہے دوسرے لوگ پسند کريں ی اپسند نہ کريں ؟ خوش ہونيا ناخوش ؟اگر ہم ان تعبيرات کو کھول 

  حول وال قوة اال با ! کر ديکھيں تو ان کا کيا معنی ہوگا ؟ ال
  خدا وندا ! ہمارے دل کو حب ذات سے خالی کر دے اور پانے عشق و محبت سے پرکردے ۔ 

پروردگارا ! تونے خود کووعده ديا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ راحت اور ٓاسودگی ہے ، اس زمانہ کے مسلمانوں کو ان عظيم
  ہی ہيں ، ٓاسوده کردے۔ سخت مشکالت سے جو دشمنوں کی طرف سے انہيں پہنچ ر

  بار الٰہا تيری نعمتيں اور مواہب ہم پر بہت زياده ہيں ان کی شکر گزاری کی توفيق مرحمت فرما۔ 
  

  ٓامين يا رب العالمين
________________________________  

  ۔۵١٨ص  ١٠جلد“ مجمع البيان ” ۔ ١
 ے کہ ايک دوسرے کی ضد ہيں، يہاں ايک خاص لطف ديتی ہے ۔کے بعد، اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئ“ وضع” کی “ رفع” ۔  2
” ميں الف الم جنس کے لئے ہے، اور عہد کے لئے نہيں ہے اور “ العسر” ۔ جو کچھ ہم نے بيان کياہے اس سے واضح ہو گيا کہ  3

مقام پرنکره ہونا عظمت کے کا لفظ اگر چہ نکره کی صورت ميں ذکر ہوا ہے ليکن وه بھی جنس کے معنی ديتا ہے ،اور ايسے “ يسر
  بيان کے لئے ہوتا ہے۔
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  ۔١٣۔ ١١حديث  ۶٠۴صفحہ “ تفسير نور الثقلين ” ۔  4
  ۔١٣۔ ١١حديث  ۶٠۴صفحہ “ تفسير نور الثقلين ” ۔  5
  )١١١٩تا  ١١١۶احاديث (  ٣۴٩ص  ٢۔ شواہد التنزيل جلد 6
  ۔٧٧٢ص  ۴جلد “ تفسير کشاف” ۔ ١٧٢ص  ٣جلد “ روح المعانی ” ۔  7
۔ ( ابن ابی الحديد) کی عبارت يہا اس طرح ہے :فای عمل يبقی؟ و ای کرم يدوم بعد ٰھذا ؟ ال اباً لک ،١٢٩ص  ۵۔ شرح نہج البالغہ جلد 8

 ً   “! ال و هللا دفناً دفنا

  

  سوره التين▲

  ٓايات ہيں ۔  ٨يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا۔ اس ميں 

  مطالب اور فضيلت“التين ” سوره ▲
قت ميں انسان کی خلقِت زيبا، اور اس کے تکامل و ارتقاء اور انحطاط و پستی کے گرد گھومتا ہے اور يہ مطلب يہ سوره حقي

سوره کے شروع ميں پرمعنی قسموں کے ساتھ شروع ہوا ہے ، اور انسان کی نجات اور کاميابی کے عوامل کو شمار کرنے 
  کی تاکيد پر ختم ہوتا ہے ۔ کے بعد ٓاخر ميں مسئلہ معاد اور خدا کی حاکميِت مطلقہ 

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت▲
  ايک اور حديث ميں پيغمبراکرم صلی هللا عليہ و وسلم سے ٓاياہے :

 من قرٔاھا اعطاه هللا خصلتين :العادية و اليقين مادام دی دار الدنيا، فاذا مات اعطاه هللا من االجر بعدد من قرٔا ٰھذه السورة صيام” 
  “: يوًم!

و شخص اس سوره کو پڑھے گا جب تک وه دنيا ميں رہے گا خدا اس کو دو نعمتيں عطا کرے گا: سالمتی اور يقين، اور ج”
جب دنيا سے رخصت ہوجائے گا، تو ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے اس سوره کو پڑھا ہے، ان سب کے ايک 

  ١ “دن کے روزه کا ثواب اجر کے طور پر اسے عطا کرے گا۔
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ۔ لقد خلقنا االنسان فْیٓ احسن تقويٍم ۴۔ و ٰھذا البلِد االَمين۔ ٣۔ و طور سينيَن ٢۔ و التين و الزيتون۔ ١
  ۔ اال الذين ٰامنوا و عملوا الٰصلٰحت فلھم اجر غير ممنوٍن۔ ۶۔ ثم رددٰنہ اسفل ٰسفلين۔ ۵
   باَحکم الٰحکميَن۔ ۔ اليس هللاُ ٨۔ فما يکذبُک بعُد بالديِّن۔ ٧

  
  ترجمہ 

  شروع هللا کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے 
  ۔ انجير اور زيتون کی قسم ( يا سر زميِن شام اور بيت المقدس کی قسم )۔ ١
  ۔ اور اس امن والے شہر( مکہ) کی قسم ٣۔ اور طور سنين کی قسم ۔ ٢
  دا کيا ہے ۔ ۔ کہ ہم نے انسان کو بہترين صورت اور بہترين نظام ميں پي۴
  ۔ پھر ہم نے اسے پست ترين مرحلہ کی طرف لوٹا ديا ۔ ۵
۔ سوائے ان لوگوں کے جو ايمان لے ٓائے اور عمِل صالح بجاالئے ، تو ان کے لئے ايسا اجر و ثواب ہے جو منقطع نہ ہوگا۔۶
  ۔ پس ان تمام چيزوں کے باوجود تيرے روِز جزا کے تکذيب کرنے کا سبب کياہے ؟ !٧
  يا خدا بہترين حکم کرنے واال نہيں ہے ؟۔ ک٨

________________________________  

  ۔ ۵١٠ص ١٠جلد “ مجمع البيان ” ا۔ 



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

 
 

  ہم نے انسان کو بہترين صورت ميں پيدا کيا ہے ۔ ▲ 

  اس سوره کے ٓاغاز ميں بھی چار پر معنی قسميں بيان کی گئی ہيں جو بہت ہی اہم معنی کے بيان کا مقدمہ ہيں ۔ 
  ١اور طور سينين کی قسم ( و طور سينين)” انجير و تين کی قسم ( و التين و الزيتون)۔ :” رماتا ہے ف

  اور اس امن و امان والے شہر کی قسم ( و ٰھذا البلد االمين)۔ 
وہی معروف زيتون ہے جس سے ايک مفيد روغنی ماّده حاصل ہو “ زيتون” لغت ميں انجير کے معنی ميں ہے اور “ تين ” 
اتا ہے۔ اس بارے ميں کہ کيا اس سے انہيں دو مشہور پھلوں کی طرف اشاره سمجھتے ہيں ، جو حد سے زياده غذائی اور ج

دوائی خواص کے حامل ہيں ، ليکن بعض کا نظريہ ہے کہ اس سے مراد وه دو پہاڑ ہيں جن پر شہر دمشق اور بيت المقدس 
ء اور خدا کے بزرگ پيغمبروں کے قيا م کی سر زمين ہيں ، اور يہ دونوں واقع ہيں ۔ کيونکہ يہ دونوں مقامات بہت سے انبيا

  قسميں ، تيسری اور چوتھی قسموں کے ساتھ، جو مقدس سر زمينوں کی قسميں ہيں ، ہم ٓاہنگ ہيں۔ 
انجير اور بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کی تين اور زيتون اس ليے کہا گيا ہے کيونکہ ان ميں سے ايک پر 

  کے درخت اُگتے ہيں اور دوسرے زيتون کے درخت۔ 
اور بعض نے تين کو ٓادم عليہ السالم کے زمانہ کی طرف اشاره سمجھا ہے، کيونکہ وه لباس جو ٓادم عليہ السالم اور حّوانے 

جھا ہے، کيونکہ جنت ميں پہناتھا وه انجير کے درختوں کے پتوں کا تھا ، اور زيتون کو نوح کے زمانہ کی طرف اشاره سم
طوفان کے ٓاخری مرحلوں ميں نوح نے ايک کبوتر اس مقصد سے چھوڑا تھا تاکہ پانی کے نيچے سے خشکی کے ظاہر 

ہونے کو معلوم کرے وه ( کبوتر) زيتون کی ايک شاخ لے کر واپس ٓايا تو نوح سمجھ گئے کہ طوفان تھم گيا ہے ، اور 
  ( اس ليے زيتون صلح و امنيت کی رمز ہے )۔ خشکی پانی کے نيچے سے ظاہر ہو گئی ہے ۔ 

بعض تين کو اس مسجد نوح کی طرف اشاره سمجھتے ہيں کہ جو کوه جودی پر تعمير کی گئی تھی ۔ اور زيتون کو بيت 
  المقدس کی طرف اشاره سمجھتے ہيں ۔ 

توجہ کرتے ہوئے دو پہاڑ يا مورِد  ابتدائی نظر ميں تو ٓايت کا ظاہر وہی دو مشہور پھل ہيں ،ليکن بعد والی قسموں کی طرف
  احترام دو مقدس مراکز ہی مناسب معلوم ہوتے ہيں۔ 

اسی لئے ايک حديث ميں پيغمبرصلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ٓايا کہ خدا نے شہروں ميں سے چار شہروں کو منتخب کيا ہے 
  اور ان کے بارے ميں فرماياہے:

کوفہ ہے اور“ طور سينين” ، “ بيت المقدس“ زيتون ”مدينہ ہے ، اور “ تين” د االمين : التين و الزيتون و طور سينين وٰھذ البل
  2“ مکہ“ ” ٰھذا البلد االمين” 
کی طرف اشاره سمجھا جاتا“ طور” ہے جسے مفسرين نے اسی مشہورکوهِ “ طورسينا” سے مراد ظاہراً وہی “ طور سينين” 

  ون کے پر بار درخت موجود ہيں۔ ہے جو صحرائے سينا ميں ہے ، ، اور وہاں زيت
کو بر کتوں واال يا درختوں سے پر يا خوبصورت پہاڑ سمجھتے ہيں ، اور يہ وہی پہاڑ ہے جہاں موسٰی عليہ السالم “ سينا” 

  مناجات کے وقت گئے تھے ۔ 
  بعض نے اسے کوفہ کے نزديک سر زمين نجف کا ايک پہاڑبھی سمجھا ہے ۔ 

  ايک ہی چيز ہے، اور اس کا معنی پر بر کت ہے ۔ “ سينا” اور “ سينين” اور بعض نے تصريح کی ہے کہ 
تو يہ يقينا سر زمين مکہ کی طرف اشاره ہے ، وه سر زمين جو زمانٔہ جاہليت ميں بھی منطقٔہ “ ٰھذا البلد االمين ” باقی رہا 

رکھتا تھا، يہاں تک مجرم اور  امن اور حرِم خدا سمجھی جاتی تھی، اورکوئی شخص وہاں دوسرے پر تعرض کا حق نہيں
  قاتل بھی جب اس سر زمين ميں پہنچ جاتے تھے تو وه بھی امن ميں ہوتے تھے۔ 

يہ سر زمين اسالم ميں حد سے زياده اہميت رکھتی ہے ، انسان تو رہے ايک اس کے جانور، درخت اور پرندے بھی 
   3خصوصيت کے ساتھ امن سے رہنے چائيں۔

صرف اسی جگہ استعمال ہوا ہے ۔ جبکہ لفظ زيتون قرٓان مجيد ميں “ تين ” ے کہ قرٓان مجيد ميں لفظيہ نکتہ بھی قابل غور ہ
  چھ مرتبہ صراحت کے ساتھ ٓاياہے ، اور ايک دفعہ اشاره کی صورت ميں جہاں فرماتا ہے: 

ے ، اس سے کھانے والوں وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدھن وصبغ لاٰلکلين،اور وه درخت جو طور سينا ميں اُگا ہ” 
  )٢٠کے لئے روغن اور سالن فراہم ہوتا ہے ۔ ( مومنون۔
________________________________  

” کی جمع سمجھا ہے جو درخت کے معنی ميں ہے ، اور اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ “ سينہ” کو“ بعض نے سينين ” ۔ ١
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ايک زمين کا نام “ سينين” کے معنی ميں ہے ، تو اس کا معنی درختوں سے پُر پہاڑ ہوگا، بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ “ پہاڑ“ ” طور
پر برکت اور خوبصورت کے معنی ميں ہے ، اور يہ اہل حبشہ کی “ سينين ” بعض نے يہ کہا ہے کہ ہے کہ جس پر وه پہاڑ واقع ہے، 

  )١٧٣ص  ٣٠زبان کا لفظ ہے ۔ ( روح المعانی جلد 
يہ ٹھيک ہے کہ اس زمانہ ميں کوفہ ايک بڑا شہر نہينتھا ، ليکن اس سر زمين سے  ۴حديث  ۶٠۶ص  ۵۔ تفسير نو الثقلين جلد  2

کے گزرنے کی وجہ سے يقينی طور پر بہت سی ٓابادياں اس زمانہ ميں بھی وہاں بھی موجود تھيں۔ ( تواريخ سے معلوم دريائے فرات 
  مادٔه کوفہ)۔ ٢ہوتا ہے کہ اسالم سے پہلے بھی وہاں پر ايک شہر ٓاباد تھا )۔ ( دائرة المعارف مصاحب جلد

ہو ، “ مفعول ” بمعنی “ فعيل” ہو اور يا “ ذو االمانة” اور ا س کا معنی  ہو“ فاعل” بمعنی “ فعيل” ممکن ہے کہ يہاں “امين ”۔لفظ  3
  يعنی وه سر زمين جس ميں لوگ امن ميں ہيں۔ 

  انجير اور زيتون کا فايده▲

اب اگر ان دونوں قسموں ( تين و زيتون) کو ان کے ابتدائی معنی پرمحمول کريں، يعنی معروف انجير و زيتون پر، توپھر 
  پرمعنی قسم ہے کيونکہ : بھی يہ ايک

بہت زياده غذائی قدر و قيت کا حامل ہے، اور ہر سن و سال کے لئے ايک مقوی اور غذا سے بھر پورنوالہ ہے، “ انجير” 
  جس ميں چھلکا ، گٹھلی اور کوئی زائد چيز نہيں ہوتی۔ 

ل کرايا جا سکتا ہے اور ورزش غذا کے ماہرين کہتے ہيں کہ :انجير کو بچوں کے لئے طبيعی شکر کے طور پر استعما
  يامحنت مشقت کرنے والے اوربڑھاپے اور کمزوری ميں مبتال لوگ اپنی غذا کے لئے انجير سے فائده اٹھاسکتے ہيں۔ 

  انجير کو جذب کرنے واال اور نقصا ن ده ماّدوں کو دفع کرنے واال سمجھا جاتا تھا۔“ افالطون” کہتے ہيں کہ 
لوانوں کے لئے ايک خاص قسم کی غذا تيار کی تھی ، روم اور قديم يونان کے پہلوانوں کو نے انجير سے پہ“ جالينوس” 

  بھی انجير دئے جاتے تھے ۔ 
غذا شناس ماہرين کہتے ہيں کہ انجير ميں مختلف قسم کے بہت سے وٹامن اور شکر موجودہے۔ اور بہت سی بيماريوں ميں 

ہے۔ خاص طور پر انجير اور شہد کو مساوی طور پر مخلوط کر ديں اس سے ايک دوا کے طور پر فائده حاصل کياجاسکتا
تو زخم معده کے لئے بہت ہی مفيد ہے ۔ خشک انجير کا کھانا دماغ کو تقويت ديتا ہے ، خالصہ يہ ہے کہ انجير ميں معدنی 

او رہر قسم کے حاالت عناصر کے وجود کی بناپر جو قوائے بدن اور خون ميں اعتدال کا سبب بنتے ہيں انجير ہر سن و سال
  ميں غذا کے طور پر بہترين پھل ہے ۔ 

  ايک حديث ميں امام علی بن موسی رضا عليہ السالم سے ٓايا ہے : 
التين يذھب بالبخر و يشد الفم و العظم، و ينبت الشعر ويذھب بالداء واليحتاج معہ الی دواء و قال عليہ السالم : التين اشبہ ” 

  شیء بنبات الجنة:
جيرمنہ کی بدبو کو دور کرتا ہے ، مسوڑھوں اور ہڈيوں کو مضبوط بناتا ہے ، بالوں کو ا ُ گاتاہے درد اور تکليف کو بر ان” 

  طرف کرتا ہے۔ اور اس کے ہوتے ہوئے کسی دوا کی ضرورت نہيں ہے۔ 
  ٢ ١اور ٓاپ نے يہ بھی فرمايا کہ انجير جنت کے پھلوں سے زياده مناسبت رکھتا ہے ۔ 

تو اس کے بارے ميں غذا شناس اور بڑے بڑے ماہرين جنہوں نے سالہا سال تک پھلوں کے مختلف “ زيتون”  باتی رہا
خواص کامطالعہ کرنے ميں اپنی عمريں صر ف کی تھيں ، زيتون اور اس کے تيل کی حد سے زياده اہميت کے قائل ہيں ، 

  چاہيں انہيں اس حياتی اکسير سے فائده اٹھانا چاہئيے۔ اور وه يہ نظريہ رکھتے ہيں کہ جو لوگ ہميشہ صحيح و سالم رہنا 
روغن زيتون انسا ن کے جگر کا پکا اور مخلص دوست ہے ۔ اور گردوں کی بيماريوں ، صفرادی پتھر يوناور درد گرده اور 

  درد جگر کو دور کرنے اور خشکی کو رفع کرنے کے ليے بہت ہی مٔوثر ہے۔ 
  ٓان مجيد ميں شجرٔه مبارکہ کہا گيا ہے ۔ اسی بناء پر زيتون کے درخت کو قر

روغن زيتون بھی انواع و اقسام کے وٹامن سے سر شار ہے اور اس فاسفورس، سلفر، کيلشيم ،فيرم پوٹا شيم اور منگنز بھی 
  پائی جاتی ہے ۔ 

ہے ، پِتّہ کی پتھری  وه مرہم جو روغن زيتون اور لہسن کے ساتھ بنائی جاتی ہے گٹھيا کے دردوں کے ليے ،مفيد بتائی جاتی
  ٣روغن زيتون کے کھانے سے ختم ہوجاتی ہے ۔ 

  ايک روايت ميں امير المومنين عليہ السالم سے ٓاياہے : 
  “ ما افقر بيت ئا تدمون بالخل و الزيت وذالک ادام االنبياء” 
خالی نہ ہوگااور يہ پيغمبروں وه گھر جس ميں سرکہ اور زيتون سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے ، وه کبھی کھانے سے ” 

  ۔ “کی غذا ہے 
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  ۴اور ايک حديث ميں امام علی بن موسی رضا عليہ السالم سے ٓاياہے :
  “:نعم الطعام الزيت: يطيب النکھة۔ ويذہب بالبلغم، و يصفی اللون، يشد العصب و يذھب الوصب، ويطفیء الغضب”
ہے ، بلغم کو دور کرتا ہے ، چہرے کے رنگ کو صاف کرتا  روغن زيتون ايک اچھی غذا ہے ، منھ کو خوشبودار کرتا”

ہے ۔ او ر تر و تازه بناتا ہے ، اعصاب کو تقويت ديتا ہے، بيماری، درد اور ضعف کو دور کرتا ہے ، اور غصہ کی ٓاگ کو 
  ۵۔ “بجھا تا ہے 

  ے ہيں، ٓاپ نے فرمايا:ہم اس بحث کو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی ايک حديث کے ساتھ ختم کرت
  “:کلو الزيت و ادھنوا بہ فانہ من شجرة مبارکة”
  ۶روغن زيتون کھأو اور بدن پر اس کی مالش کروکيونکہ يہ ايک مبارک درخت سے ہے۔ ”

يقينا ہم نے انسان کو ” اس چار پر معنی قسموں کے ذکر کرنے کے بعد جواب قسم پيش کرتے ہوئے اس طرح فرماتا ہے : 
  صورت اور نظام ميں پيدا کيا ہے ،،۔ ( لقد خلقنا االنسان فی احسن تقويم)۔ بہترين 

کامعنی کسی چيز کو مناسب صورت، معتدل نظام اور شائستہ کيفيت ميں الناہے ۔ اور ا س کے مفہوم کی وسعت اس “تقويم” 
جسم کے لحاظ سے بھی ، اور  بات کی طرف اشاره ہے کہ خدا نے انسان کو ہرلحاظ سے موزوں اور شائستہ پيدا کياہے ،

روحانی و عقلی لحاظ سے بھی، کيونکہ اس کے وجود ميں ہر قسم کی استعداد رکھی گئی ہے اور اسے ايک بہت ہی عظيم 
“ ہے ، عالم کبير“ جرم صغير” قوس صعودی کو طے کرنے کے لئے ٓاماده کيا گيا ہے ، اور اس کے باوجود کہ انسان ايک 

ہم نے بنی آدم کو ”ہے، اسے اس قدر استعداديں اور شائسگياں بخشی ہيں وه ولقد کرمنا بنی ٰادم کو اس ميں جگہ دی گئی 
کی خلقت کے الئق ہو گياہے ۔ وہی انسان جس کی خلقت کی تکميل پر )٧٠۔ ( سوره اسراء ٓايہ“کرامت و عظمت بخشی ہے 

“! رتر اور برکتوں واال ہے جو بہترين خلق کرنے واالپس وه خدا بہت ہی بزرگ و ب”فرماتا ہے :فتبارک هللا احسن الخالقين 
ليکن يہی انسان ان تمام امتيازات و اعزازات کے ہوتے ہوئے اگر حق کے راستے سے منحرف ہوجائے تو اس طرح سقوط 

حل ميں پھرہم اس پست ترين مرا” ميں جا پہنچا ہے ، اس ليے بعد والی ٓايت ميں فرماتا ہے : “اسفل السافلين” کرتا ہے کہ 
  ۔ ( ثم رددناه اسفل سافلين )“لوٹا ديتے ہيں 

کہتے ہيں کہ ہميشہ بلند پہاڑوں کے ساتھ بہت ہی گہری گھاٹياں ہوتی ہيں اور انسان کی اس تکامل و ارتقاء کی قوس صعودی
و ہر قسم کی کے ساتھ ہی ايک وحشت ناک قوس نزولی بھی نظر ٓاتی ہے ايسا کيوں نہ ہو کيونکہ وه ايک ايسا موجود ہے ج

استعداديں رکھتا ہے ، اگر وه ان سے صالح و درستی کے لئے فائده اٹھا ئے تو افتخار کی بلندترين چوٹی پر پہنچ جاتا ہے 
اور اگر ان تمام استعدادوں کو فساد اور خرابی کی راه پر ڈال دے تو اس ميں عظيم ترين مفسده پيدا کرديتا ہے ، اور طبيعی 

  کی طرف کھينچتا چال جاتا ہے ۔ “فليناسفل السا” طور پروه
مگروه لوگ جو ايمان الئے ہيں اور انہوں نے اعمال ِ صالح انجام ديے ہيں وه اس “: ليکن بعد والی ٓايت ميں مزيد کہتا ہے

لحات ۔ (اال الذين ٰامنوا وعملو الصا“سے مستثٰنی ہيں ، کيونکہ ان کے لئے ايسا اجر و ثواب ہے جو ختم ہونے واال نہيں ہے 
  فلھم اجر غيرممنون)۔

دائمی اور ہرقسم “ غير ممنون” کے ماده سے يہاں ختم ہونے يا کم ہونے کے معنی مينہے ، اسی بناء پر “ من“ ”ممنون”
کے نقص سے خالی اجرو ثواب کے معنی ميں ہے ۔ اور بعض نے يہ کہا ہے کہ منت و احسان سے خالی مراد ہے ، ليکن 

  ر ٓاتا ہے ۔ پہال معنی زياده مناسب نظ
بعض نے ثم رددناه اسفل سافلينکے جملہ کی بڑھاپے کے دور کے ضعف و ناتوانی اور حد سے زياده ہوش کی کمی کے 

معنی ميں تفسير کی ہے، ليکن اس صورت ميں يہ بعد والی ٓايت کے استثناء کے ساتھ ساز گار نہيں ہے ۔ اس بناء پر قبل و 
  ہ کرتے ہوئے وہی پہلی تفسير ہی درست نظر ٓاتی ہے ۔ بعد کی ٓايات کے مجموعہ کی طرف توج

بعد والی ٓايت ميں اس ناشکرے اور معاد کے دالئل اور نشانيوں سے بے اعتناء انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کيا 
  سبب ہے کہ تو ان تمام دالئل کے باوجود روِز جزا کی تکذيب کرتا ہے؟ ! (فما يکذبک بعد بالدين)۔

ف تو خود تيرے وجود کی ساخت اور دوسری طرف اس وسيع و عريض عالم کی عمارت اس بات کی نشان دہی ايک طر
  کرتے ہيں کہ دنيا کی چند روزه زندگی تيری خلقت اور اس عظيم جہان کی خلقت کا اصل ہدف نہيں ہوسکتی ۔ 

نشٔاة اخری کی ” خود“ نشٔاة اولیٰ ” ير ميں يہ سب کچھ وسيع تر اور کامل تر جہان کے ليے ايک مقدمہ ہے اور قرٓان کی تعب
  7)۶٢خبر ديتی ہے ۔ تو پھرانسان متذکر کيوں نہيں ہوتا۔(ولقد علمتم النشٔاة االولٰی فلوال تذکرون)۔( واقعہ ۔ 

عالم نباتات ہميشہ اور نئے سال نئے سرے سے موت و حيات کے منظر کو انسان کی ٓانکھ کے سامنے مجسم کرتا ہے اور 
ور کی پے در پے خلقتيں ہر ايک معاد اور ايک نئی زندگی شمار ہوتی ہے۔ ان تمام چيزوں کے باوجوديہ انسان روز جنينی دَ 

  جزاء کا کس طرح انکار کرتا ہے ۔ 
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جو کچھ ہم نے بيان کياہے اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ اس ٓايت ميں مخاطب نوِع انسان ہے ، اور يہ احتمال کہ يہاں پيغمبر 
  هللا عليہ و ٓالہ وسلم اسالم صلی 

کی ذات مخاطب ہے اور مراد يہ ہے کہ معاد کے دالئل کے باوجود کون شخص يا کون سی چيز تيری تکذيب کرسکتی ہے ،
  بعيد نظر ٓاتاہے ۔ 

سے مراد يہاں ٓائين و شريعت نہيں ہے، بلکہ وہی جزا اورروزجزا ہے ۔ اس کے بعد “ دين ” اور يہ بھی واضح ہو گيا کہ 
  ی ٓايت بھی اسی معنی کی گواه ہے وال

  ۔ (اليس هللا باحکم الحاکمين)۔ “کيا خدا بہترين حکم کرنے واال اور فيصلہ کرنے واال نہيں ہے ”جيسا کہ فرماتا ہے : 
 کيا خدا کے احکام و” اور اگر ہم دين کو کل شريعت اور ٓائين کے معنی ميں ليں تو پھر ٓايت کا مفہوم و معنی اس طرح ہو گا،

؟ يا يہ کہ انسان کے لئے خدا کی خلقت ہر لحاظ سے حکمت ، “فرامين سے سب سے زياده حکيمانہ اور قابل يقين نہيں ہيں 
  علم اور تدبيرکے ساتھ ٓاميختہ ہے ۔ ليکن جيسا کہ ہم نے بيان کيا ہے پہال معنی زياده مناسب نظر ٓاتاہے ۔ 

کی تالوت فرماتے تھے تو جيسے ہی “ و التين ” عليہ وٓالہ| وسلم سوره  ايک حديث ميں ٓاياہے کہ جب پيغمبر اکرم صلی هللا
  ۔“بلی و انا علٰی ذالک من الشاھدين” پر پہنچتے تھے تو فرماتے تھے “ اليس هللا باحکم حاکمين” ٓايہ

مارے اخالق بھی خدا وندا ! تونے ہماری خلقت کو بہترين صورت ميں قرار ديا ہے۔ ہميں توفيق عطا فرماکہ ہمارا عمل اور ہ
  بہترين صورت ميں ہوں ۔ 

بار اٰلہا ! ايمان و عمِل صالح کی راه کو طے کرنا تيرے لطف و کرم کے بغير ممکن نہيں ہے ۔ ہم پر اس راه ميں اپنا لطف و 
  کرم فرما۔

  
  ٓامين يارب العالمين

________________________________  

ميں انجير کے خواص کے بارے ميں متعدد  ١٨۴۔ ص  ۶۶ی نے بحار االنوار جلد۔ مرحوم عالمہ مجلس٣۵٨ص  ۶جلد “ کافی” ۔ ١
  روايات نقل کی ہيں ۔

  سے ٓاگے۔ ٩٠ص  ٩جلد“ اولين دانش گاه و ٓاخرين پيغمبر” ۔ ٢
  کے بعد۔ ١٣٠ص  ٩جلد“ اولين دانش گاه و ٓاخرين پيغمبر” ” ۔ ٣
  ۔۶حديث  ١٨٠ص  ۶۶جلد “ بحار االنوار” ۔ ۴
  ۔٢٢حديث  ١٨٣ص  ۶۶جلد “ اربحاراالنو” ۔ ۵
  ۔١۶حديث  ١٨٢۔وہی ماخذ ص ۶
 سے ٓاگے سورٔه واقعہ کی ٓايات سے استفاده کرتے ہوئے سات دليليں بيان کی گئی ہيں۔ ٣٠۶ص  ١٣۔ جلد  7

 

 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سورهٔ  العلق ▲
  ٓايات ہيں  ١٩يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ۔ اس ميں 

  سورٔه علق کے مطالب اور فضيلت▲ 
مفسرين کے درميان مشہور ہے کہ يہ سوره وه پہال سوره ہے جو پيغمبر گرامی اسالم پرنازل ہوا اور اس کے مطالب بھی 

ہے ، يہ بات “ مدثر” يا سوره“ حمد” اسی بات کی تائيد کرتے ہيں ، اور يہ بات جو بعض نے کہی ہے کہ پہال سوره، سورٔه، 
  قطعی مشہور نہيں ہے ۔ 

بر اکرام صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کو قرائت و تالوت کا حکم ديتا ہے اور اس کے بعد اس با عظمت انسان يہ سوره پہلے پيغم
  کی ايک بے قدر و قيمت قطرهِٔ خون سے خلقت کی بات کرتا ہے ۔ 

اور قلماور بعد کے مرحلہ ميں پروردگار کے لطف و کرم کے سائے ميں انسان کے تکامل و ارتقاء اور اس کے علم و دانش 
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  سے ٓاشنائی کے بارے ميں بحث ہوتی ہے ۔
اور ا س کے بعد مرحلہ ميں ان ناشکرے انسانوں کے بارے ميں ، جو ان تمام خدائی نعمتوں اور الطاِف اٰلہی کے باوجودسر 

  کشی کی راه اختيار کرتے ہيں ، گفتگو کرتا ہے ۔ 
  ہے جو لوگوں کوہدايت اورنيک اعمال سے روکتے ہيں ۔  اور ٓاخر ميں ان لوگوں کی درد ناک سزا کی طرف اشاره کرتا

  اور بارگاهِ  پروردگار ميں تقرب حاصل کرنے کے حکم پر ختم کرتا ہے ۔ “ سجده” اور سوره کو

  اس سوره کی قرٔات کی فضيلت▲
  ايا:اس سوره کی قرٔات کی فضيلت کے بارے ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے نقل ہو اہے کہ ٓاپ نے فرم

من قرٔا فی يومہ اوليلتہ اقرٔا باسم ربک ثم مات فی يومہ اوليلتہ مات شہيداً و بعثہ هللا شہيداً ، وحياه کمن ضرب بسيفہ فی سبيل ”
  ۔ “هللا مع رسول 

جو شخص دن ميں يا رات کو سورٔه اقراء باسم ربک پڑھے گا اور وه اس رات يا دن ميں مر جائے گا تو وه دنيا سے شہيد ” 
ے گا اور خدا اسے شہيد مبعوث کرے گا اور شہيدوں کی صف ميں اسے جگہ دے گا ، اور وه قيامت ميں اس شخص کی مر

  ۔ “مانند ہو گا جس نے را ه خدا ميں پيغمبر اکرم نوِر مجسم صلی هللا علہ و ٓالہ وسلم کی معيت ميں شمشير سے جہاد کيا ہو
” ياسوره “ اقرأ ” يا سوره “ علق” سوره کے ٓاغاز ميں ٓائی ہيں سوره  يہ سوره ان مختلف تعبيروں کی مناسبت سے جو اس

  ١کے نام سے موسوم ہواہے ۔ “ قلم 
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ۔ اقرا وربک االکرم ۔٣۔ خلق االنسان من علٍق ٢اِقرا باسم ربک الذی خلق ۔  ١
  ۔ علّم االنسان مالم يعلم ۔ ۵۔ الذی علّم بالقلم ۔ ۴

  
   ترجمہ

  روع هللا کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے ش
  ۔ وہی جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پيدا کيا۔ ٢۔ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے جہان کو پيدا کيا۔ ١
  ۔ وہی جس نے قلم کے ذريعے تعليم دی ۔۴۔ پڑھ کہ تيرا پروردگار سب سے زياده مکرم و باعزت ہے۔ ٣
  کچھ سکھا ديا جو وه نہيں جانتا تھا۔  ۔ اور انسان کو وه سب کو۵

  
  شاَن نزول 

جيسا کہ ہم نے سور ه کے مطالب کی تشريح ميں اشاره کيا ہے کہ اکثر مفسرين کے نظريہ کے مطا بق يہ پہال سوره ہے جو
ات سب ہی مفسرين پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم پرنازل ہواہے ، بلکہ بعض کے قول کے مطابق تو اوپر والی پانچ ٓاي

کے نزديک ٓاغاز وحی مينہی رسول اکرم صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم پر نازل ہوئی تھيں اور ان کامضمون بھی اس معنی کی 
  تاکيد کرتاہے ۔ 

ہ روايات ميں ٓاياہے کہ پيغمبر کوِه حرا پر گئے ہوئے تھے کہ جبرئيل ٓائے اور کہا: اے محمد پڑھو: پيغمبرصلی هللا عليہ و ٓال
  وسلم نے فرمايا ميں پڑھا ہوا نہيں ہوں۔ 

  جبرئيل نے انہيں ٓاغوش ميں لے کر دبايااور پھر دوباره کہا: 
  اقرٔا باسم ربک الذی خلق پانچون ٓايات کے ٓاخر تک ۔ ” 

کو  جبرئيل يہ بات کہہ کرپيغمبرصلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی نظروں سے غائب ہوگئے۔ رسول خدا جو وحی کی پہلی شعاع
مجھے اڑھا دو اور “: زملونی و دثرونی” حاصل کرنے کے بعد بہت تھکے ہوئے تھے خديجہ کے پاس ٓائے اور فرمايا:

  2کوئی کپڑا ميرے اوپر ڈال دو تاکہ ميں ٓارام کروں۔ 
جب ميں ” بھی مجمع البيان ميں يہ نقل کرتے ہيں کہ رسول خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے خديجہ سے فرمايا:“ طبرسی”

  ۔“تنہا ہوتا ہوں تو ايک ٓاوازسن کرپريشان ہو جاتا ہوں 
حضرت خديجہ نے عرض کيا : خدا ٓاپ کے بارے ميں خير او ربھالئی کے سوا کچھ نہيں کرے گا کيونکہ خدا کی قسم ٓاپ 

   امانت کو ادا کرتے ہيں اور صلٔہ رحم بجاالتے ہيں ، اور جو بات کرتے ہيں اس ميں سچ بولتے ہيں ۔
کہتی ہيں: اس واقعہ کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، ( نوفل خديجہ کا چچا زاد بھائی اور عرب کے علماء “ خديجہ”
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نے کہا: جس “ ورقہ” سے بيان کيا۔“ ورقہ” ميں سے تھا)۔ رسول خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے جو کچھ ديکھا تھا وه
  غور سے سنو کہ وه کيا کہتا ہے َ اس کے بعد مجھ سے بيان کرنا۔ وقت وه پکارنے واال ٓاپ کے پاس ٓائے تو 

  اے محمد کہو: بسم هللا الرحمن الرحيم ” پيغبراکرم نے اپنی خلوت گاه ميں سنا کہ وه کہہ رہا ہے: 
ين انعمت عليہم الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالک يوم الدين اياک نعبد و اياک نستعين اھدنا الصراط المستقيم صراط الذ

  غير المغضوب عليھم و الالّضالين ۔
  اور کہو الالہ اال هللا ، اس کے بعدٓاپ ورقہ کے پاس ٓائے اور اس ماجرے کو بيان کيا ۔ 

نے کہا: ٓاپ کو بشارت ہو، پھر بھی ٓاپ کو بشارت ہو۔ ميں گواہی ديتا ہوں کہ ٓاپ وہی ہيں جن کی عيسٰی بن مريم نے“ ورقہ”
  ، ٓاپ موسٰی عليہ السالم کی طرح صاحِب شريعت ہيں اور پيغمبر مرسل( صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم ) ہيں ۔  بشارت دی ہے

ٓاج کے بعد بہت جلد جہاد کے ليے مامور ہوں گے اور اگر ميں اس دن تک زنده رہا تو ميں ٓاپ کے ساتھ ہوکر جہاد کروں 
  “! گا

  صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے فرمايا:دنيا سے رخصت ہوگيا تو رسول خدا “ ورقہ” جب 
ميں نے اس روحانی شخص کو بہشت ( برزخی جنت)ميں ديکھا ہے کہ وه جسم پر ريشمی لباس پہنے ہوئے تھا کيونکہ وه ” 

  3۔ “مجھ پر ايمان اليا تھا اور ميری تصديق کی تھی 
هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی زندگی کی اس فصل کے يقينی طور پر مفسرين کے بعض کلمات يا تاريخ کی کتابوں ميں پيغمبر صلی

بارے ميں ايسے ناموزوں مطالب نظر ٓاتے ہيں جو مسلمہ طور پر جعلی ، وضعی، گھڑی ہوئی روايات اور اسرائيالت سے 
نہ  ہيں ، مثالً يہ کہ پيغمبر نزول وحی کے پہلے واقعہ کے بعد بہت ہی ناراحت ہوئے اور ڈرگئے کہ کہيں يہ شيطانی القاب

ہوں ، يآاپ نے کئی مرتبہ اس بات کا پختہ اراده کرليا کہ خود کو پہاڑسے گراديں، اور اسی قسم کے فضول اور بے ہوده 
باتيں جو نہ تو نبوت کے بلند مقام کے ساتھ ساز گار ہيں اور نہ ہی پيغمبر کی اس عقل اور حد سے زياده دانش مندی، 

  تسلط اور اس اعتماد کو ظاہر کرتی ہيں جو جو تاريخوں ميں ثبت ہے ۔  مدبريت، صبر و تحمل و شکيبائی، نفس پر
ايسادکھائی ديتا ہے کہ اس قسم کی ضعيف ورکيک روايت دشمنان ِ اسالم کی ساختہ و پرداختہ ہينجن کامقصديہ تھا کہ اسالم 

گرامی کو بھی۔ جو کچھ بيان کيا گيا  کو بھی مورِد اعتراض قرادے ديں اور پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی ذاتِ 
  ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے ٓايات کی تفسيرپيش کرتے ہيں ۔

________________________________  

  ۔۴٧٨ص  ۴جلد “ تفسير بر ہان ” ۔ ١
بہت سے شاخ ، ( تھوڑی تلخيص کے ساتھ ، اسی مطلب کو بہت سے مفسرين عامہ و خاصہ نے ٩۶ص ١٢جلد“ ابو الفتوح رازی” ۔ 2

  و برگ اور پھول بوٹے لگاکر نقل کياہے، جن ميں سے بعض بالکل قابِل قبول نہيں ہے )۔
  ۔ ۵١۴ص  ١٠جلد“ تفسير مجمع البيان” ۔ 3

  اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ▲

نام سے پڑھ  اپنے پروردگار کے:” پہلی ٓايت ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے 
  1۔ ( اقرٔا باسم ربک الذی خلق )۔ “جس نے سارے جہان کوخلق کيا ہے 

بعض نے يہ کہا ہے کہ اوپر والے جملہ ميں مفعول مخذوف ہے اور اصل ميں اس طرح تھا اقرٔا القرٰان باسم ربّک اپنے 
پر دليل بناياہے کہ بسم هللا قرٓان کی پروردگار کے نام سے قرٓان مجيد پڑھ ، اور اسی بناء پر علماء نے اس ٓايت کو اس 

  2سورتوں کا جز ہے۔ 
کو زائده سمجھا ہے اور يہ کہاہے کہ اپنے پروردگارکے نام کو پڑھ ہے ، ليکن يہ تفسير بعيد نظر ٓاتی “ باء ” اور بعض نے 

  ہے ، کيونکہ مناسب يہ ہے کہ کہاجائے اپنے پروردگار کے نام کو ياد کر۔ 
” کے مسئلہ پر تکيہ ہواہے ۔ اور ہم جانتے ہينکہ “ ربوبيت” کہ يہاں سب سے پہلے پروردگار کی  قابل توجہ بات يہ ہے

کے معنی ميں ہے ، يعنی وه ہستی جو کسی چيز کی مالک بھی ہے اور اس کی اصالح و تربيت بھی “ مالک مصلح“ ” رب
  کرتی ہو۔ 

ی کوخلقت و ٓافرينش پر تکيہ ہو اہے ، کيونکہ اس کی اس کے بعد پروردگار کی ربوبيت کی ثابت کرنے کے لئے عالم ہست
  ربوبيت کی بہترين دليل اس کی خالقيت ہے ، اور عالم کی تدبير وہی کرسکتا ہے جس نے اس کو خلق کيا ہے ۔ 

يہ حقيقت ميں عرب کے مشرکوں کا جواب ہے جو خدا کی خالقيت کو تو قبول کرتے ہيں ليکن ربوبيت اور تدبير کے ضمن 
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  توں کے قائل تھے۔ ميں ب
  اس کے عالوه نظام ہستی ميں خد اکی ربوبيت اور اس کی تدبير اس کی ذاِت مقدس کو ثابت کرنے کی بہترين دليل ہے۔ 

اس کے بعد تمام مخلوقات ميں سے عالم خلقت کے اہم ترين موجود اور ٓافرينش کے گل سر سبد يعنی انسان پر تکيہ کرتا ہے 
۔ ( خلق “وہی خداجس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پيدا کيا ” ر کرتے ہوئے فرماتا ہے : اور اس کی ٓافرينش کو ذک

  االنسان من علق)۔ 
“ جو نک” اصل ميں کسی چيز کے چپک جانے کے معنی ميں ہے۔ اسی ليے جمے ہوئے خون کو اور اسی طرح“ من علق”

اور چونکہ نطفہ عالم جنين کا پہال دورگزار نے کہتے ہيں، “ علق” کو جو خون ُچوسنے کے ليے بدن سے چپک جاتی ہے
کے بعد جمے ہوئے اور چپکے ہوئے خون کی صورت اختيار کرليتا ہے ، جو ظاہرميں بہت ہی کم قدر و قيمت رکھتا ہے 
لٰہذا اس ٓايت ميں انسان کی خلقت کا مبداء اسی ناچيز موجودکو شمار کرتا ہے تاکہ پروردگار کی عظيم قدرت نمائی واضح 

  ہوجائے جس نے اس قسم کی بے قدر و قيمت موجود سے ايسی قابل قدر اور قيمتی مخلوق پيد اکردی ہے۔ 
بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ علق سے مراديہاں ٓادم عليہ السالم کی مٹی ہے جو چپکنے کی حالت بھی رکھتی تھی ، اور يہ 

کے ايک ٹکڑے سے وجود ميں الياہے ، وہی “ ٹی چپکی ہوئی م” بات واضح ہے کہ وه خدا جو اس عجيب مخلوق کو اس 
  ہر قسم کی حمد و ستائش کے الئق ہے ۔ 

وجود کے معنی ميں ليا ہے جو انسان کی اجتماعی روح اور ان کے ايک دوسرے کے “ صاحِب عالقہ ” کو “ علق” کبھی
  کا پايہ اصلی ہے ۔ ساتھ تعلق کی طرف اشاره ہے ، اور يہ حقيقت ميں تکامل بشر اور تمدنوں کی پيش رفت 

کے ساتھ بہت زياده مناسبت رکھتا ہے “ جونک” کو نر کے نطفہ ( سپرم) کی طرف اشاره سمجھتے ہيں جو “ علق” بعض 
يہ خورد بينی موجود نطفہ کے پانی ميں تيرتا ہے ، رحم ميں عورت کے نطفہ کی طرف بڑھتا ہے ، اس کے ساتھ چپک 

  نسان کا کامل و مکمل نطفہ وجود ميں ٓاتا ہے ۔ جاتا ہے اور ان دونوں کی ترکيب سے ا
يہ ٹھيک ہے کہ اس زمانہ ميں يہ مسائل تحقيق و دريافت نہيں ہوئے تھے، ليکن قرٓان مجيد نے علمی اعجاز کے طريق سے 

ن جمع اس سے پرده اٹھايا ہے ۔ ان چار تفاسير ميں سے پہلی تفسير زياده واضح معلوم ہوتی ہے، اگر چہ تفسيروں کے درميا
  کرنے ميں بھی کوئی مانع نہيں ہے ۔ 

ايک تفسير کے مطابق حضرت ٓادم عليہ السالم کے معنی “ انسان” ہم نے جو کچھ بيان کيا ہے اس سے واضح ہو جاتاہے کہ 
  ميں ہے اور دوسری تفسير کے مطابق انسانوں کے معنی ميں ہے ۔

ردگارہر کريم سے زياده کريم اور اور ہر بزرگوار سے اور باعزت پڑھ کہ تيرا پرو” دوباره تاکيد کے لئے مزيد کہتا ہے : 
  3اقرٔاو ربک االکرم )۔ “( سے بڑھ کر بزرگوار اور باعزت ہے ۔

کی ايک تاکيد ہے جواس پہلی ٓايات ميں ہے ۔ اور بعض نے يہ کہا کہ يہ “ اقرأ ” اسی “ اقرأ ” بعض کا نظر يہ ہے کہ دوسرا 
  ميں پيغمبر کا اپنے ليے پڑھنا مراد ہے ، اور دوسرے جملہ ميں لوگوں کے ليے پڑھنا۔  اس سے مختلف ہے ۔ پہلے جملہ

  ليکن تاکيد زياده مناسب نظر ٓاتی ہے کيونکہ اس فرق پر کوئی دليل موجود نہيں ہے۔ 
تھی کہ  بہر حال اس ٓايت کی تعبيرحقيقت ميں پيغمبر کی اس گفتگوکا جواب ہے کہ جو جبرئيل کے جواب ميں ٓاپ نے کہی

ميں پڑھا ہو انہيں ہوں۔ يعنی پروردگار کی برکت سے جو حد سے زياده کريم وبزرگوار ہے تو قرٔات و تالوت کی طاقت 
  وتوانائی رکھتا ہے ۔ 

  اس کے بعداس خدا کی توصيف کر تے ہوئے جو سب کريموں سے بڑھ کر کريم و بزرگوار ہے ، فرماتا ہے : 
  ۔( الذی علم االنسان بالقلم )“عليم دی ہےوہی ہستی جس نے قلم کے ذريعے ت”
  ۔ ( علم االنسان مالم يعلم )۔ “اور انسان کو وه سب کچھ سکھا ديا جو وه نہيں جانتا تھا ”

۔ “ميں قرٔات کرنے واالنہيں ہوں” يہ ٓايات بھی درحقيت پيغمبر کی اسی گفتگو کا جواب ہيں جس ميں ٓاپ نے فرماياتھا کہ : 
انسان کو قلم کے ذريعہ تعليم دی ہے اور جو کچھ انسان نہيں جانتاتھا اسے سکھا يا ہے، وه اس بندے  يعنی وہی خدا جس نے

  کو بھی جس نے کسی سے سبق نہيں پڑھا ہے قرٔات و تالوت سکھانے کی قدرت رکھتا ہے ۔ 
ر کتابت کرنا سکھا يا ،اوراس کے جملہ کے دو معنی نکلتے ہيں، ايک يہ کہ : خدا نے انسان کو لکھنا او“الذی علم بالقلم ” 

عظيم کام کی قدرت و توانائی، جو تاريخ بشرکا مبداء اور تمام علوم و فنون اور تمدنوں کا سر چشمہ ہے ، اس ميں ايجاد کی ۔
  دوسرا يہ کہ اس سے مراد يہ ہے کہ انسان کو اس طريق سے اور اس وسيلہ سے علوم و فنون سکھائے۔ 

ر کے مطابق تولکھنے کی تعليم مراد ہے ،اور دوسری تفسير کے مطابق وه علوم مراد ہيں جو خالصہ يہ ہے کہ ايک تفسي
  کتابت کے ذيعہ انسان تک پہنچے ہيں ۔ 

بہرحال يہ ايک ايسی پر معنی تعبير ہے، جو نزول وحی کے ا ن حّساس لمحات ميں ان عظيم اور پر معنی ٓايات ميں منعکس 



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

 
 

  ہو گئی ہے ۔
________________________________  

حروف کلمات کو ايک دوسرے ميں مالنے اور ضم کرنے کے معنی ميں ہے ، اس ليے حرف “ قرٔات” کہتا ہے “ مفردات“ راغب”۔ 1
  کو قرائت نہيں کہتے ۔

  مالبست کے ليے ہے ۔“ باء” ۔ اس صورت ميں 2
  سے مرکب ہے۔ ‘ خبر” اور “ مبتدا” کا جملہ اسميہ استينافيہ ہے اور “ وربک االکرم ” ۔ 3

  ۔ وحی کا ٓاغاز ايک حرکت علمی کے ٓاغاز کے ساتھ ہوا ۔١▲

يہ ٓايات، جيسا کہ ہم نے بيان کيا ہے ، اکثر مفسرين يا تمام مفسرين کے نظريہ کے مطابق، وه سب سے پہلی ٓايات ہيں جو 
عاعوں کی روشنی سے تاريِخ بشريت ميں پيغمبر صلی هللا عليہ ٓالہ وسلم کے قلِب پاک پرنازل ہوئی تھيں اور وحی کی پہلی ش

ايک نئی فصل کا ٓاغاز ہوا، اور نوع انسانی ايک عظيم ترين الطاِف اٰلہی کی مشمول ہوئی ، اور خدا کا وه اکمل ترين دين ، 
کم دينکم وجو سارے دينوں کا نقطٔہ اختتام تھا، نازل ہوا، اور تمام احکام اور اسالمی تعليمات کے نزول کے بعد اليوم اکملت ل

کے مطابق دين اٰلہی کی تکميل ہوئی اس کی نعمت حد، کمال کو پہچ )٣اتممت عليکم نعمتی و رضيت لکم االسالم ديناً۔ ( مائده۔
گئی اور اسالم خدا کا پسنديده دين قرار پايا۔ يہاں ايک بہت عمده موضوع ہے، ( اور وه يہ ہے ) کہ باوجود اس بات يہ کہ 

امی تھے ، اور ٓاپ نے کسی سے درس نہيں لياتھا، اور حجاز کے ماحول کو ” ہ و ٓالہ وسلم پيغمبر صلی هللا علي
کے مسئلہ پر گفتگو ہوئی، “ قلم ” اور “ علم ” سراسرجہالت و نادانی کے ماحول نے گھير رکھاتھا، وحی کی پہلی ٓايات ميں 

فاصلہ ذکر ہوا ہے ۔ حقيقت ميں يہ ٓايات پہلے انسانی  جو ان ٓايات ميں خلقت و ٓافرينش جيسی عظيم نعمت کے فوراً بعد بال
جيسے موجود تکامل و ارتقاء کی خبر ديتی ہيں، اور دوسری طرف سے روح“ علقہ” جسم کی ايک بے قدر و قيمت لوتھڑے

اس دن نہکے تکامل کی ، تعليم و تعلم کے ذريعے خصوصاً قلم کے ذريعہ بات کرتی ہيں ۔ جس دن يہ ٓايات نازل ہورہی تھيں 
صرف حجاز کے ماحول ميں، جو جہالت کا ماحول تھا، کوئی شخص قلم کی قدر و منزلت کا قائل نہ تھا بلکہ اس زمانہ کی 
متمدن دنيا ميں بھی قلم کی کم ہی قدر کی جاتی تھی۔ ليکن ٓاج کے زمانہ ميں ہم جانتے ہيں کہ وه تمام تمدن ، علوم و فنون اور

مداِد ” بشر کو نصيب ہوئی ہيں، قلم کے محور کے گرد گردش کرتی ہيں۔اور حقيقت يہ ہے کہ ترقياں جو ميدان ميں نوعِ 
علماء( علماء کے قلم کی سياہی) دماء شہداء( شہداء کے خون) پرسبقت لے چکی ہے کيونکہ شہيد کے خون کی بنياد اور اس

معاشروں کی سر نوشت پہلے درجہ ميں قلم کی  کی پشتيبان علماء کے قلمونکی سياہی ہی ہے ، اور اصولی طور پر انسانی
  نوک سے ہی لکھی گئی ہے 

انسانی معاشروں کی اصالحی باتيں مٔومن و متعمد قلموں سے لکھی جاتی ہےں، اور معاشروں کے فساد اور تباہيوں کی 
  باتيں بھی مسموم اور فاسد قلمونسے ہی تحرير ميں ٓاتی ہيں ۔

کی “ ٓالہ” مجيد نے قلم کی اور جو کچھ قلم سے لکھتے ہيں ، ا س کی قسم کھائی ہے ۔ يعنیيہ بات بالوجہ نہيں ہے کہ قرٓان 
 )١قلم ۔“ ( ٓن و القم وما يسطرون:” قسم بھی کھاتا ہے اورجو کچھ اس سے حاصل ہوتا ہے اس کی قسم ، جيسا کہ فرماتا ہے 

  ے ہيں ۔ ہم جانتے ہيں کہ بشر کی زندگی کے ادوار کو دو ادوار ميں تقسيم کرت
  ۔ قبل از تاريخ کا دور٢۔ تاريخ کا دور ١

تاريخ کا دور وه ہے جس ميں قلم ، پڑھنے اور لکھنے کا زمانہ شروع ہوا ،اور انسان اس قابل ہو گيا کہ قلم کے ذريعہ اپنی 
مونہ کی جلد زندگی کی کوئی چيز لکھ سکے ، اور ٓانے والے انسانوں کی زندگی ميں قلم کے اثرات کے بارے ميں تفسير ن

  ميں سوره قلم کے ٓاغاز ميں ايک مفصل اور مبسوط تشريح پيش کی ہے ۔  ١۴
اسی بناء ابتداء سے ہی اسالم کی بنياد علم و قلم پر رکھی گئی ہے، اور يہ بات بالوجہ نہيں ہے کہ اس قسم کی پس مانده قوم 

ے مطابق ، انہوں نے ساری دنيا ميں علم و دانش علوم و فنون ميں اس قدر ترقی کر گئی کہ ،دوست و دشمن کے اعتراف ک
کو پھيال ديا اور يورپ کے مورخين کے اعتراف کے مطابق يہ مسلمان کا نور علم و دانش ہی تھا جو قروِن وسطٰی ميں 

  تاريک يورپ کے صفحہ پر چمکا اور انہيں متمدن عصر ميں داخل کرگيا ۔ 
کے عنوان سے لکھی “ ميراِث اسالم ” يا“ تاريخ تمدِن اسالم” ے کتابيںاور اس سلسلہ ميں خود انہيں کی طرف سے بہت س

  گئی ہيں۔ 
کس قدر نامناسب بات ہے کہ اس قسم کی ملت اور ايسا دين علم و دانش کے ميدان ميں پيچھے ره جائے اور دوسروں کا 



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

 
 

  محتاج ہو جائے ، يہاں تک کہ ان سے وابستہ ہوجائے۔ 

  ۔ ہرحال ميں ذکِر خدا٢▲
اور قابِل غور “ اقرٔا باسم ربک” مبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ کی دعوت کا ٓاغازخدا کے نام کے ذکر سے شروع ہوا ہے پيغ

  بات يہ ہے کہ آپ کی بھر پور زندگی ذکر خدا اورياِد خدا سے ملی ہوئی تھی۔ 
تے، اور سوار ہوتے،پياده چلتے يا توقف ٓأپ کا ہر سانس ذکر خداکے ساتھ وابستہ تھا ۔ کھڑے ہوتے، بيٹھتے، سوتے ، چل

  هللا کے نام کے ساتھ تھا۔ ” کرتے سب ياِد خدا کے ساتھاور 
  “الحمد  الذی احيانا بعد مااماتنا و اليہ النشور” جب نيند سے بيدار ہوتے تھے تو فرماتے تھے: 

  ۔ “ہم سب نے لوٹ کرجانا ہے حمد کے الئق وہی ہے جس نے ہميں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی جانب ” 
کہتے ہيں کہ ايک رات ميں ٓاپ صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کے يہاں سويا ہواتھا۔ جب ٓاپ بيدار ہوئے تو ٓاپ نے“ ابن عباسۻ” 

  ٓاسمان کی طرف سر کوبلند کيااور سورٔه ٓاِل عمران کی ٓاخری دس ٓايات کی تالوت فرمائی۔ 
  اختالف الليل و النھاران فی خلق السماوات و االرض و 

پھر عرض کيا: اللھم لک الحمد انت نور السماوات و االرض و من فيھناللھم لک اسلمت و بک ٰامنت و عليک توکلت و اليک 
  انبت 

خدايا سب تعريفيں تيرے ہی ليے ہيں ، تو ہی آسمانوں اور زمين اور جو کچھ ان ميں ہے سب کا نور ہے خدا يا ميں تيرے ” 
  ۔ “تسليم خم کرچکا ہوں، تجھ پر ايمان ال چکا ہوں ، تجھ پر توکل کر چکاہوں ، اور تيری طرف لوٹ چکاہوں سامنے سر 

  جس وقت ٓاپ گھر سے نکلتے تو فرماتے:
  ۔ “بسم هللا ، توکلت علی هللا ، اللھم انی اعوذبک ان اضل ، او اضل، اوازل، او ظلم، او اظلم، او جھل، اويجھل علیّ ” 
م سے ، ميں هللا پر توکل کرتا ہوں، خدا يا ميں تجھ سے پناه مانگتا ہوں کہ ميں گمراه ہوجأوں، يا کسی کی گمراہی هللا کے نا” 

کا سبب بنوں ، يا ميں پھسل جأوں يا کسی پرظلم کروں يا ظلم کيا جأو، ياجہالت سے کام لوں ، يا مجھ سے جہالت کا بر تأو 
  ۔“کياجائے 

  تے تو فرماتے: جب ٓاپ مسجد ميں داخل ہو
  ۔“اعوذ با العظيم، وبوجھہ الکريم و سلطانہ القديم من الشيطان الرجيم” 

 ۔“ميں عظيم خدا سے اور اس کی کريم ذات سے اور اس کی قديم سلطنت کے ذريعہ راندٔه در گاه شيطان سے پناه مانگتا ہوں
  اور جس وقت ٓاپ نيا لباس زيِب تن کرتے تو فرماتے: 

  ۔ “حمد انت کسوتنيہ اسئلک خيره وخير ماصنع لہ و اعوذبک من شره و شرما صنع لہاللھم لک ال”
خد ايا سب تعريفيں تيرے ہی ليے ہيں ۔ تونے ہی يہ لباس مجھے پہنايا ہے۔ ميں تجھ سے اس کی خير چاہتا ہوں اور جس ” 

  ۔“ے يہ بنا ہے خير کے ليے يہ بنا ہے اور تجھ سے اس کے شر سے پناه مانگتا ہوں اور جس شرکے لي
  اور جب گھر کی طر ف لوٹتے تو فرماتے: 

  ۔“الحمد الذی کفانی و ٰاوانی و الحمد  الذی اطعمنی و اسقانی”
حمد ہے اس هللا کی جس نے ميری کفالت کی اور مجھے پناه دی، اور حمد ہے اس  کی جس نے مجھے کھاليا اور پاليا۔ ” 

  ١خدا، نام خدا اور الطاِف خدا کے تقاضوں سے گوندھی ہوئی اور ملی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح ٓاپ کی تمام زندگی ياد
  سے ٓاگے( بہت زياده تلخيص کے ساتھ)۔ ۶١٩ص  ٨فی ظالل القرٰان جلد ” ۔ ١

  
اهُ اْستَغنٰی۔ ٧۔ کاّلٓ اِّن االنسان ليطغٰیٓ ۶   ۔ ارء يَت الذی ينھیٰ ٩۔ اِّن اِلٰی ربِّک الرجعٰی ٨۔ ٔاْن رَّ
ی۔ ۔ َعبْ ١٠   ۔ ٔاْو اََمَر بالتّقٰوی ١٢۔ ٔار ء يَت اِن ْ کاَن علی الُھٰدٓی ١١داً اذا صلّٰ
۔ ١٣   ۔ ٔاَلم يعلم بِٔانَّ هللا يٰری۔١۴۔ ٔارء يَت اِْن کذََّب و تولّیٰ
  

  ترجمہ
  ے ۔ ۔ اس وجہ سے کہ وه خود کو بے نياز سمجھتا ہ٧۔ ايسانہيں کہ انسان حق شناس ہو، يقيناوه سر کشی کرتا ہے ۔ ۶
  ۔ مجھے بتا کيا وه شخص جو نہی کرتا ہے ۔ ٩۔ يقينی طور پر سب کی باز گشت تيرے پروردگار کی طرف ہے ۔ ٨
  ۔ مجھے بتا اگر يہ بنده طريِق ہدايت پرہو ۔ ١١۔ بنده کو جب وه نماز پڑھتا ہے ( کيا وه مستحق عذاِب الٰہی نہيں ؟ ) ١٠
  ہيں کرنا مناسب ہے ؟ )۔ يالوگوں کو تقوٰی کا حکم دے( کيا اسے ن١٢
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۔ مجھے بتا اگر( يہ سر کش) حق کی تکذيب کرے اور اس کی طرف سے پشت پھيرلے( تو اس کی کيسی دردناک سر ١٣
  نوشت ہو گی؟) 

  ۔ کيا وه نہيں جانتا کہ خدا اس کے تمام اعمال کو ديکھتا ہے؟ ١۴

  کيا تجھے معلوم نہيں کہ خدا تيرے تمام اعمال کو ديکھتا ہے ؟▲
زشتہ ٓايات کے بعد جن ميں انسان کے ليے پروردگار کی مادی و معنوی نعمتوں کی طرف اشاره ہوا تھا، اور ايسی وسيع گ

نعمتوں کا الزمہ يہ ہے کہ انسان شکر ادا کرے اور خدا کے سامنے سر تسليم خم کردے، لٰہذا زير بحث ٓايات ميں فرماتا ہے: 
ی انسان ميں شکر گزاری کی روح بيدار کرتی ہوں بلکہ وه يقينی طور پر طغيان و ايسا نہيں ہے کہ خدا ئی نعمتيں ہميشہ ہ

  ١۔ ( کاّل ان االنسان ليطغٰی)۔“سر کشی کرتا ہے 
  ٢۔ ( ان ٰراه استغنٰی)“اور اس کی وجہ يہ ہوتی ہے کہ وه اپنے ٓاپ کو بے نياز سمجھنے لگ جاتا ہے ” 

فطرت اور عادت جنہوں نے عقل و وحی کے مکتب ميں پرورش نہ پائی يہ عام لوگوں کی فطرت ہوتی ہے ، ان لوگوں کی 
  ہو، چنانچہ جب وه اپنے ٓاپ کو بے نياز سمجھنے لگ جاتے ہيں تو سر کشی و طغيان شروع کرديتے ہيں ۔ 

حق و  نہ تو خدا کا بنده بنتے ہيں ، نہ اس کے احکام کو قبول کرتے ہيں، نہ وجدان کی پکار پر کان دھرتے ہيناور نہ ہی
  عدالت کا خيال کرتے ہيں ۔ 

انسان اور کوئی بھی دوسری مخلوق ہر گز بے نياز اور مستغنی نہيں ہو سکتی۔ بلکہ تمام ممکن موجودات ہميشہ خدا کے 
لطف اور نعمتوں کے محتاج اور نياز مند رہتے ہيں ۔اور اگر ايک لمحہ بھی اس کافيض و کرم منقطع ہو جائے تو ٹھيک اسی

ے سب نابودو فنا ہو جائيں۔ البتہ انسان بعض اوقات غلطی سے اپنے ٓاپ کو بے نياز سمجھنے لگ جاتا ہے ، اور لمحہ سب ک
۔ “وه خود کو بے نياز سمجھنے لگ جاتا ہے:” ٓايت کی تعبير لطيف بھی اسی معنی کی طرف اشاره ہے، جو يہ کہتی ہے کہ 

  ۔ “يہ نہيں کہتی کہ وه بے نياز ہو جاتا ہے
ہے ، جو پيغمبر صلی “ ابو جہل ” سے مراد خصوصيت کے ساتھ “ انسان ” ظريہ يہ ہے کہ زير بحث ٓايت ميں بعض کا ن

ايک “ انسان’ ’ هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی دعوت کے ٓاغاز ہی سے مخالفت کے ليے کھڑا ہو گيا تھا۔ ليکن مسلّمہ طور پر يہاں 
  س کے مصاديق ہيں۔جيسے افراد ا“ ابو جہل” مفہوم کلی رکھتا ہے اور 

بہر حال ايسامعلوم ہوتا ہے کہ ٓايت کا ہدف اور مقصد يہ ہے کہ پيغمبر کو يہ توقع رکھنی چاہئيے کہ لوگ فوراًہی ان کی 
دعوت قبول کرليں گے۔ بلکہ انہيں چاہئيے کہ وه خود کو سر کش مستکبرين کے انکار اور مخالفت کے ليے ٓاماده تيارو 

  ہ ايک نشيب و فراز سے بھراہوا راستہ ان کے سامنے ہے ۔ رکھيں اور يہ جان ليں ک
۔ (“اس کے بعد ان مستکبر سر کشونکو تہديد کرتے ہوئے فرماتاہے : يقينا سب کی باز شگت تيرے پروردگار کی طرف ہے 

  ان الٰی ربک الرجعٰی)۔ 
  اور وہی سر کشوں کو ان کے کيفر کردار تک پہنچا تا ہے ۔

ہ ہر چيز کی باز گشت اس کی طرف ہے اور سب مرجائيں گے ، اور ٓاسمان و زمين کی ميراث اصولی طور پر جس طرح ک
ابتداء ميں بھی تمام چيزيں اسی )١٨٠اس کی پاک ذا ت کے ليے ره جائے گی: و  ميراث السماوات و االرض( ٓال عمران۔ 

از سمجھنے لگ جائے ، اور مغرور ہوکر کی طرف سے تھيں، اور اس با ت کی گنجائش نہيں ہے کہ انسان خود کو بے ني
  سر کش بن جائے۔ 

اس کے بعد مغرور سر کشوں کے کاموں کے ايک حصہ، يعنی راه حق پر چلنے اور ہدايت و تقوٰی کے طريق کو طے 
 ۔ (ارئت الذی ينھٰی)“مجھے بتا کيا وه شخص جو منع کرتا ہے ” کرنے سے روکنے کو بيان کرتے ہوئے مزيد فرماتا ہے : 

ی)۔“بنده کو جب کہ وه نماز پڑھتا ہے ”   ۔ ( عبداً اذا صلّٰ
  کيا ايسا ٓادمی عذاب اٰلہی کا مستحق نہيں ہے ؟ !

نے اپنے اطرافيوں سے سوال کيا! کيا محمد صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم، تمہارے سامنے “ ابو جہل” احاديث ميں ٓايا ہے کہ 
؟ انہوں نے کہا: ہاں ! اس نے کہا : قسم ہے اس کی جس کی ہم قسم  بھی ( سجده کے لئے ) مٹی پر چہرے کو رکھتا ہے

کھاتے ہيں ، اگر ميں اسے اس حالت ميں ديکھوں گا تو اپنے پأوں سے اس کی گردن کو کچل کر رکھ دوں گا۔ انہوں نے اس 
  سے کہا : وه ديکھوں! وه اس جگہ نماز پڑھنے ميں مشغول ہے۔ 

 عليہ و ٓالہ وسلم کی گردن کو اپنے پأوں کے نيچے کچلے۔ ليکن جب وه قريب پہنچا تو ابو جہل چال تاکہ پيغمبر صلی هللا
پيچھے ہٹ گيا اور ايسا معلوم ديتاتھا جيسے کہ وه کسی چيز کو اپنے ہاتھ سے ہٹا رہا ہے ۔ان لوگوں نے اس سے کہا ، ہم 

  تيری يہ حالت کيا ديکھ رہے ہيں ؟ 
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اس کے درميان ٓاگ کی ايک خندق ديکھی ہے ، اور ايک وحشت ناک منظر اور کچھ اس نے کہا: ميں نے اچانک اپنے اور 
  پر و بال مشاہده کيے ہيں !

اس موقع پر پيغمبر نے فرمايا: قسم ہے اس کی جس کے قبضٔہ قدرت ميں ميری جان ہے ، اگر وه ميرے قريب ٓاجاتا تو خدا 
  “!ک ايک عضو کو اچک کرلے جاتےکے فرشتے اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کرديتے اور ا س کے اي

  3اس موقع پر اوپر والی ٓايات نازل ہوئيں ، 
ان روايات کے مطابق اوپر والی ٓايات ٓاغاِز بعثت ميں نازل ہوئيں ، بلکہ اس وقت نازل ہوئيں جب اسالم کی دعوت برمال ہو 

ی ٓاغاِز بعثت ميں نازل ہوئی تھيں، اور چکی تھی۔ اسی ليے ايک گروه کا نظريہ يہ ہے کہ اس سورت کی پہلی پانچ ٓايات ہ
  باقی کافی مدت کے بعد نازل ہوئيں ۔ 

  ليکن بہر حال يہ شاِن نزول ٓايت کے مفہوم کی وسعت سے مانع ہے ۔ 
۔ ( ارء يت ان “مجھے بتا اگر نماز گزار بنده طريق ہدايت پر ہو :” بعد والی ٓايت ميں اور زياده تاکيد کے لئے مزيد کہتا ہے 

  علی الھٰدی)۔کان 
۔ ( او امر بالتقوٰی)۔ کيا منع کرنا مناسب ہے ، اور کيا اس قسم کے شخص کی سزا جہنم کی“يا لوگوں کو تقوٰی کا حکم دے ” 

  ٓاگ کے عالوه کچھ اور ہوسکتی ہے ؟ !
زا کے ليے ثبت و کياوه نہيں جانتا کہ خدا اس کے تمام اعمال کو ديکھتا ہے ، اور ان سب کو حساب و کتاب اور جزا و س” 

  ۔ ( الم يعلم بان هللا يٰری)۔ “ضبط کررہا ہے 
اوپر والی ٓايات ميں قضيہ شرطيہ کی تعبير اس بات کی طرف اشاره ہے کہ اس مغرور سرکش کو کم از کم يہ احتمال تودينا 

وٰی کی طرف دعوت ہے ، يہی چاہئيے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم طريِق ہدايت پر ہيں ، اور ان کی دعوت تق
  احتمال اس کی سر کشی کو روکنے کے ليے کافی ہے ۔ 

اس بناء پر ان ٓايات کا مفہوم ، پيغمبر کی تقوٰی کی طرف دعوت، اور ہدايت ميں ترديد نہيں ہوگا ، بلکہ يہ اوپر والے باريک 
  نکتہ کی طرف اشاره ہے ۔

“ ابو جہل”ی کرنے والے شخص کی طرف لوٹا يا ہے ، جيسا کہ کی ضمير کو اسی نہ“ مر”و “ کان” بعض مفسرين نے 
تھا۔ اس بناء پر ٓايات کا مفہوم اس طرح ہوجائے گا، اگر وه ہدايت کو قبول کرلے اور نماز سے منع کرنے کی بجائے تقوٰی 

  کی دعوت کرے تو اس کی حالت کے لئے يہ کتنا مفيد ہوگا؟
  ۔ ليکن پہلی تفسير زياده مناسب نظر ٓاتی ہے

________________________________  

اس چيز کو روکنے کے ليے ہے جو گزشتہ ٓايات کے مضمون کاالزمہ ہے، اور بعض نے “ کال” ۔ جو کچھ ہم نے اوپر بيان کيا ہے ١
ً ’ ’ اسے    کے معنی ميں بھی ليا ہے جو تاکيد کے لئے ہے۔“حقا

ميں الن ہے اور رٔويت يہاں علم کے معنی ميں ہے ، لٰہذا اس کے دو مفعول  کا جملہ مفعول الجلہ ہے اور تقدير“ان ٰراه استغنی”۔ ٢
  کے ہو۔“ حال” بمنزلہ “ استغنیٰ ” ہوئے ۔ يہ احتمال بھی ہے کہ روئيت ِحسی کے معنی ميں ہو اور 

  ۔ ۵١۵ص  ١٠جلد“ مجمع البيان ” ۔ تفسير 3

  عالم ہستی محضر خدا ميں ہے ▲

تمام عالم ہستی محضر ” جو کام بھی انجام ديتاہے وه خدا کے سامنے ہے ، اور اصوالً، اس واقعيت کی طرف توجہ کہ انسان
اور انسان کے اعمال ميں سے کوئی چيز بھی ، يہاں تک کہ اس کی نيّات بھی خدا سے پنہان نہيں ہيں ، انسان “خدا ميں ہے 

روائيوں سے روک سکتی ہے ، ليکن شرط يہ کی زندگی کے پروگرام پر زياده اثر انداز ہو سکتی ہے، اور اس کی غلط کا
  ہے کہ وه واقعی اس مطلب پر ايمان رکھتا ہو اور ا س نے ايک قطعی يقين کی صورت اختيار کرلی ہو۔ 

  ايک حديث ميں ٓاياہے : 
  “اعبد هللا کانک تراه فان لم تکن تراه فانہ يراک” 
  ۔ “گر تو اسے نہيں ديکھ سکتا تو وه تجھے ديکھ رہاہے خدا کی اس طرح عبادت کر گويا کہ تو اسے ديکھ رہاہے، اور ا”

کہتے ہيں کہ ايک بيدار دل نے گناه کے بعد توبہ کرلی تھی، ليکن ہميشہ روتا رہتا تھا ۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تو اتنا 
معاف کردے، ليکن يہ  کيوں روتا ہے؟ کيا تونہيں جانتا کہ خدا وند تعالٰی بخشنے واالہے ؟ اس نے کہا : ہاں ممکن ہے کہ وه

  خجالت و شرمساری کہ اس نے مجھے گناه کرتے ہوئے ديکھ ليا ہے ، اس کو اپنے سے کيسے دور کروں؟!
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  گيرم کہ تو از سّر گنہ گزری زان شرم کہ ديدی کہ چہ کردم چکنم ؟ 
  ميں نے مانا کہ تو ميرے گناه کو ضرورمعاف کردے گا۔ 

  ديکھ ليا ہے ميں نے کيا کيا ہے ؟ ليکن اس شرم کا کيا کروں کہ تونے يہ 
  
  ۔ فليدع ناديہ۔١٧۔ ناصيٍة کاذبٍة کاطئٍَة ۔ ١۶۔ کال لئن لم ينتہ لنسفعاً بالناصيةَ ۔ ١۵
  ۔ کال التطعہ و اسجد و اقترب۔ ١٩۔ سندع زبانية۔ ١٨
  

  ترجمہ 
و ہم اس کی ناصيہ(اس کے سر کے ۔ جيسا کہ وه خيال کرتا ہے ايسا نہيں ہے ، اگر وه اپنے کام سے دستبردار نہ ہوگا ت١۵

  اگلے حصہ کے بال) پکڑ کر( عذاب کی طرف کھيچ لے جائيں گے) 
  ۔ وہی دروغ گو اور خطاکار ناصيہ ( پيشانی)١۶
  ۔ ہم بھی عنقريب دوزخ کے مامورين کو پکاريں گے۔ ١٨۔ پھر وه جسے چاہے پکار تارہے( کہ وه اس کی مدد کرے) ١٧
  ايسا نہيں ہے ، ہر گز اس کی اطاعت نہ کر، اور سجده کر ، اور خدا کا تقرب حاصل کر۔ ۔ جيسا کہ وه سمجھتا ہے ،١٩

  سجده کر اور تقرب حاصل کر! ▲
اس بحث کے بعد ، جو گشتہ ٓايات ميں کافر سرکشوں ، اور پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم اور نماز گزاروں کے ليے 

جيسا کہ وه ” ۔ ان ٓايات ميں ان پر سخت دھمکيوں کی بارش کرتے ہوئے فرماتا ہے ،ان کی مزاحمت کے بارے ميں ٓائی تھی
خيال کرتا ہے ايسا نہيں ہے ( وه گمان کرتا ہے کہ وه پيغمبر کی گردن پر ان کے سجده کے وقت پأوں رکھ سکتا ہے ، اور 

  ۔ ( کاّل)۔“)انہيں اس عبادِت خدا سے روک سکتا ہے 
ور جہالت سے دستبردار نہ ہوگا تو ہم اس کے سر کے اگلے حصہ کے بالوں کو پکڑ کر اسے اگر وه اپنے اس غرور ا” 

  ۔ ( لئن لم ينتہ لنسفعاً بالناصية)۔“عذاب کی طرف کھينچ لے جائيں گے
  ناصية کاذبة خاطئة)۔“( وہی دروغ گو اور خطا کار کے سر کا اگال حصہ ( پيشانی) 

 ” ً ے بعض مفسرين کے قول کے مطابق مختلف معنی رکھتا ہے : پکڑنا، اور سختی بروزن عفو) کے ماده س“( سفع“ لنسفعا
کے ساتھ کھينچنا، منہ پر طمانچہ مارنا ، منہ کو کاالکرنا( ان تين پتھر وں کو بھی ، جو ديگ کو ٓاگ پر رکھتے وقت ديگ 

سے ٓالوده ہوتے ہيں)۔ اور ٓاخری بات کے پايے کے طور پر استعمال ہوتے ہيں ، سفع کہاجاتا ہے کيونکہ وه سياه اور دھوئيں 
  ١نشان زده کرنے اور ذليل کرنے کے ليے ٓاياہے۔ 

  اور يہاں سب سے زياده مناسب وہی پہال معنی ہے۔ اگر زير بحث ٓايت ميں دوسرے معانی کا احتمال بھی ہے ۔ 
کے سر کے اگلے حصہ کے بالوں بہر حال کيا اس سے مراد ہے کہ يہ ماجراقيامت ميں واقع ہوگاکہ ابو جہل جيسے افراد 

کو پکڑيں گے اور جہنم کی طرف کھينچ کر جائيں گے ، يا دنيا ميں پورا ہوجائے گا، يا دونوں باتيں ہوں گی؟ يہ بات بعيد 
  نہيں ہے کہ دونوں ہی مراد ہوں، اوراور اس کا گواه ذيل کی روايت ہے ۔

  ايک رويت ميں ٓاياہے :
  يغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمايا:جس وقت سوره رحمن نازل ہواتو پ”

  ۔ “تم ميں سے کون ہے؟ جو اس سوره کو رٔوسائے قريش کے سامنے جاکر پڑھے” 
  حاضرين کچھ دير کے ليے خاموش رہے چونکہ وه سرداراِن قريش کی ايذا رسانی سے ڈرتے تھے ۔ 

ول خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم ! ميں يہ کام کرونگ ابن مسعود ۻ کھڑے ہوگئے اور کہا: اے رس“ عبد هللا بن مسعود” 
چھوٹے سے جثہ کے تھے اور جسمانی لحاظ سے کمزور بھی تھے، کھڑے ہو کر سرداراِن قريش کے پاس پہنچ گئے۔ انہيں

  ديکھا کہ وه کعبہ کے ارد گردبيٹھے ہيں، لٰہذا( ابن مسعود نے ) سوره رحمن کی تالوت شروع کردی۔ 
  نے کھڑے ہوکر ابِن مسعودۻ کے منہ پر ايسا تھپڑ مارا کہ ان کا کان پھٹ گيا اور خون جاری ہوگيا ۔ “ ابو جہل” 

ابن مسعودۻ روتے ہوئے پيغمبر کی خدمت ميں حاضرہوئے، جب پيغمبر کی نگاه ان پر پڑی تو ٓاپ کو دکھ ہوا ۔ ٓاپ نے 
  ۔ سر نيچے کرليا اور گہرے غم و اندوه ميں ڈوب گئے 

اچانک جبرئيل نازل ہوئے جب کہ وه خندان و مسرو رہے تھے ، ٓاپ نے فرمايا: اے جبرئيل تم کس ليے ہنس رہے ہو جب 
  کہ ابن مسعود رو رہا ہے ؟ ( جبرئيل نے ) عرض کيا عنقريب ٓاپ کواس کی وجہ معلوم ہو جائے گی۔ 

ہوئے تو ابن مسعود مشرکين کے مقتولين کے درميان ماجرا گزر گيا ۔ جب مسلمان جنگ بدر کے دن کامياب و کامران  ٠يہ
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گر دش کررہے تھے، ان کی نظر ابو جہل پر پڑی کہ وه ٓاخری سانس لے رہا تھا ، ابن مسعود اس کے سينہ پر سوار ہوگئے،
: االسالم  جب اس کی نگاه ان پر پڑی تو کہا : اے حقير چر واہے تو کتنے بلند مقام پر چڑھ کر بيٹھ گيا۔ ابن مسعودنے کہا

  ۔ “اسالم برتری حاصل کرے گا اور کسی چيز کو اسالم پر برتری حاصل نہيں ہوگی” يعلو و اليعلٰی عليہ : 
ابو جہل نے ان سے کہا اپنے دوست محمد ( صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم ) سے کہہ دے :نہ تو زندگی ميں کوئی شخص ميری 

  ت کی حالت ميں ۔نظر ميں اس سے زياده مبغوض تھا اور نہ ہی مو
  جب يہ بات پيغمبر کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے فرمايا :

ميرے زمانے کا فرعون موسٰی کے زمانے کے فرعون سے بد تر ہے ۔ کيونکہ اس نے تو اپنی عمر کے ٓاخری لمحات ميں ”
  ۔ “يہ کہا تھا: ميں ايمان لے ٓايا ہوں ، ليکن اس کی سر کشی اور بھی بڑھ گئی ہے 

بعد ابو جہل نے ابن مسعودۻ کی طرف رخ کر کے کہا: مير اسراس تلوار سے قطع کر جو زياده تيز ہے ۔ جب ابناس کے 
مسعود نے اس کا سرقلم کيا تو وه اس کو اٹھاکر پيغمبر کی خدمت ميں نہ السکے۔ ( لٰہذا اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر 

سلم کی خدمت ميں پہنچے اور ٓايت کا مضمون اس دنيا ميں پورا ہوگيا )۔ زمين پرکھينچتے ہوئے پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ و
2  
سر کے اگلے حصہ کے بالوں کو کہتے ہيں۔ اور ان بالوں کو پکڑنا ايسی جگہ بوال جاتا ہے جب کسی شخص کو “ ناصبہ” 

ں کو پکڑ تے ہيں کسی کام کے لئے ذلت وخواری کے ساتھ لے جائيں ، کيونکہ جب کسی کے سر کے اگلے حصہ کے بالو
تو اس سے ہر قسم کی حرکت کی قدرت سلب ہوجاتی ہے اور اس کے ليے سر تسليم خم کرنے کے عالوه اور کوئی چاره 

  نہيں رہتا ۔ 
سر کے افراد و اشخاص کے لئے بھی اور نفيس اشياء کے بارے ميں بھی استعمال کيا جاتا ہے جيسا کہ “ ناصبة” البتہ لفظ 

  سے تعبير کرتے ہيں ۔ “ عمارت کی پيشانی” يا“ جمعيت کی پيشانی” و) زبان ميں ہم فارسی ( اور ارد
کی تعبير ايسے شخص کی طرف اشاره ہے ، جو يہ ناصيہ رکھتا ہے ، جو چھوٹا بھی تھا اور خطا “ ناصبة کاذبہ خاطئة” 

  کار بھی ، جيسا کہ ابو جہل تھا۔ 
بو جہل رسول خدا کے پاس ٓاياجب کہ ٓانحضرت صلی هللا و ٓالہ وسلم ايک روايت ميں ابن عباسۻ سے ٓايا ہے کہ ايک دن ا

مقام ابراہيم کے پاس نماز ميں مشغول تھے ، اس نے پکار کر کہا کيا ميں نے تجھے اس کام سے منع نہيں کيا تھا؟ حضرت 
  نے اس کو جھڑک کر دھتکار ديا ۔ 

تم مجھے جھڑک تے ہو اور مجھے دھتکارتے ہو؟ کيا تمہيں معلوم ابو جہل نے کہا : اے محمد (صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم ) !
  3نہيں ہے کہ اس سر زمين ميں ميری قوم اورقبيلہ سب سے زياده ہے ۔

اس موقع پر بعد والی ٓايت نازل ہوئی: يہ جاہل و مغرور اپنی ساری قوم و قبيلہ کو پکار لے اورانہيں مدد کے ليے باللے ( 
  فليدع نادية)۔ 

  ۔ ( سندع زبانية)۔ “اس مامورين دوزخ کو پکار لينگے ہم بھی” 
تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس بے خبر غافل سے کوئی کام بھی نہيں ہو سکتا۔ اور ماموريِن عذاب کے چنگل ميں پر کاه 

  کی طرح ايک خوفناک طوفان کے درميان ميں ہے ۔
ميں ہے ، اور بعض اوقات مرکِز تفريح کو بھی نادی کہا  پکار نا) کے مادے سے مجلس عمومی کے معنی“ ( ندا“ ” نادی” 

  جاتا ہے ، چونکہ وہاں لوگ دوسرے کو پکار تے اور ندا ديتے ہيں ۔
سے ليا گيا ہے جو بخشش کے معنی مينہے ، کيونکہ وہاں ايک دوسرے کی پذيرائی کرتے “ندا” بعض نے يہ کہا ہے کہ يہ

  مجلس مشاورت کہی جاتی تھی اسی معنی سے لی گئی ہے ۔  بھی جو قريش کی مشہور“ دار الندوة’ ’ہيں 
سے مراد وه جماعت ہے جو اس مجلس ميں جمع ہو تی تھی ۔ يا دوسرے لفظوں ميں اس سے وه قوم و قبيلہ“نادی” ليکن يہاں

  اور دوست مراد ہيں جن کی قوت پر ابو جہل جيسے لوگ اپنے کاموں ميں بھروسہ کرتے تھے ۔ 
بروزن متن) “ ( زبن” (زاء کی زير کے ساتھ)اصل ميں يہ انتظامی مامورين کے معنی ميں ہے جو“ زبينہ ”جمع“ زبانية” ” 

کے ماده سے دفع کرنے ، ضرب لگانے اور دور کرنے کے معنی ميں ، اور يہاں فرشتگان عذاب اور دوزخ کے مامورين 
  کے معنی ميں ہے ۔ 

اس طرح نہيں ہے جيسا کہ وه خيال کرتا ہے او رتيرے سجده :” فرماتا ہے اس سوره کی ٓاخری ٓايت ميں جو ٓائہ سجده ہے ، 
  “کال” کے ترک کرنے پر اصرار کرتا ہے 

التطعمہ و اسجد و “ ( ہر گز ا س کی اطاعت نہ کر، اپنے پروردگار کی بار گاه ميں سجده کر اور اس کا تقرب حاصل کر” 
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  اقترب)۔ 
ه حقير و ناچيز ہيں کہ تجھے سجده کرنے سے روک سکيں، يا تيرے دين و ٓائين دنيا زمانے کے ابو جہل اس سے کہيں زياد

کی ترقی ميں روڑے اٹکاسکيں اور اس ميں کوئی رکاوٹ ڈال سکيں ۔ تو پروردگار پر توکل کرتے ہوئے اس کی عبادت و 
ک سے نزديک تر ہوتا چال بندگی اور سجده کے ساتھ اس راستہ ميں قدم بڑھائے جا، اور ہر روز اپنے اپنے خدا سے نزدي

  جا۔ 
ضمنی طور پر اس ٓايت سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ سجده انسان کے لئے بار گاِه خدا کے قرب اور نزديکی کا 

  باعث ہے ۔ اور اسی ليے ايک حديث ميں رسول خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ٓايا کہ ٓاپ نے فرمايا:
  “ذا کان ساجداً اقرب مايکون العبد من هللا ا”

  ۔ “بندے کی خدا سے سب سے زياده قرب کی حالت اس وقت ہوتی ہے ، جب وه سجده ميں ہوتا ہے ” 
ٰحم ” و “ الم سجده” البتہ ہميں معلوم ہے کہ اہل بيت عصمت کی روايات کے مطابق قرٓان مجيد ميں چار سجدے واجب ہيں 

  قرٓان کے باقی سجده مستحب ہيں ۔ ميں اور“ سورٔه علق” اور يہاں “ النجم ” و “ سجده 
________________________________  

  ۔٢٣ص ٣٢جلد “ فخر رازی” ۔ ١
  تلخيص کے ساتھ )۔(  ٢٣ص  ٣٢جلد “ تفسير فخر رازی ”  2
  ۔ ۶٢۴ص  ١٠جلد “ فی ظالل القرآن” ۔3

  سر کشی اوربے نيازی کا احساس▲

دنيا کے اکثر مفاسد اور خرابياں مرفہ الحال اور مستکبر طبقوں سے قوت حاصل کرتی ہيں ، اور انبياء کے مقابلہ ميں 
سے تعبير )۶٠اعراف۔“ ( مالٔ ” مخالفت کرنے والوں کی صف اول ميں يہی لوگ ہوتے تھے، وہی لوگ جنہيں قرٓان کبھی 

کے ساتھ جن ميں پہال لفظ تو ان ) ۶٧مٔومنون۔“( مستکبرين” ور کبھی سے ، ا) ٣۴سبا۔ “ ( مترفين” کرتا ہے ، اور کبھی 
اشراف کی جمعيت کی طرف اشاره ہے جن کا ظاہر ٓانکھوں کو بھاللگتا ہے ليکن ان کا باطن خالی ہوتا ہے ، اور دوسرا لفظ 

ے ہيں اور انہيں دوسروںان لوگوں کی طرف اشاره ہے جو نارو نعمت ميں زندگی بسر کرتے ہيں اور مست و مغرور ہو جات
کے دکھ درد کی کوئی خبر نہيں ديتی، اور تيسرا لفظ ايسے لوگوں کی طرف اشاره ہے جو کبر و غرور کی سواری پر سوار

  ہو کر خدا اور خلق خدا سے دور ہو جاتے ہيں ۔ 
ميں سے ہے کہ جب وهاور ان سب کا سر چشمہ بے نيازی اور غنا کا احساس ہے ، اور يہ کم ظرف لوگوں کی خصوصيات 

کوئی نعمت، مال يا کوئی مرتبہ و مقام حاصل کرليتے ہيں تو وه ايسے مست ہوجاتے ہيں اور بے نيازی کا احساس کرنے 
  لگ جاتے ہيں کہ جس سے خدا کو بھی بھول جاتے ہيں ۔ 

ے اور انسان کا سارامال و حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ ہو اکے ايک ذراسے جھونکے سے دفتر ربام درہم و بر ہم ہو جاتا ہ
دولت ايک ساعت سے بھی کم وقت ميں نابود ہو سکتا ہے ، يا سيال ب و زلزلہ اور بجلی کی کڑک سب کچھ بر باد کرکے 

رکھ ديتی ہے اور انسان کی سالمتی بھی ، پانی کے ايک گھونٹ کے گلے ميں پھنس جانے سے ، ايسی خطرے ميں پڑجاتی 
  نے نظر ٓانے لگتی ہے ہے کہ موت ٓانکھوں کے سام

يہ کيسی غفلت ہے جو کچھ لوگوں کو دامن گير ہوجاتی ہے اور وه اپنے آپ کو بے نياز خيال کرنے ميں لگ جاتے ہيں اور 
  غرورکی سر کش سوار پر سوار ہوکر معاشرے کے ميدان کو اپنی جوالنگاه بناليتے ہيں ۔ 

  خدا کی پناه اس جہل و نادانی، اور اس بے خبری اور خيره سری سے 
ايسی حالت سے بچنے کے ليے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان تھوڑا سا اپنے بے حساب ضعف و کمزوری اور پروردگار کی 

عظيم قدرت پر غور کرے، اور تھوڑا سا گزرے ہوئے لوگوں کی تاريخ کی ورق گردانی کرلے، اور ان اقوام کی سر گزشت
  ديکھ لے تاکہ غرور کے سواری سے نيچے اترٓائے۔ کو جو اس سے زياده قوی اور طاقتور تھے، 

  خدا وندا ! ہميں کبر و غرور سے ، جو تجھ سے دوری کا اصل سبب ہے ، محفوظ رکھ۔
  پروردگارا ! ہميں دنيا و ٓاخرت ميں ايک لمحہ کے ليے بھی ہمارے اپنے سپرد نہ کرنا۔ 

ين کی ناک کو ، جو تيرے سامنے سدِّراه بنے ہوئے ہيں، رگڑ بارٰلہا ! ہميں ايسی قدرت عطا فرما کہ ہم ان مغرور و مستکبر
  کر رکھ ديں اور ان کے تمام منصوبوں کو مٹا ديں۔ 
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 ٓامين يا رب العالمين 

 

 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سورهٔ  القدر ▲
  

  ٓايات ہيں ۔ ۵يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ۔ اس ميں 

  سورٔه قدر کے مطالب▲ 

اس سوره کا مضمون ، جيسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے ، شب قدِر قدر ميں قرٓان کا نزول ہے ۔ اس کے بعد شب 
  قدر کی اہميت اور اس کے بر کات و ٓاثار کا بيان ہے ۔

ہونا ہے “ مکی” ميں ، مفسرين کے درميان مشہور اس کا “ مدينہ” ميں نازل ہوا ہے يا“ مکہ” اس بارے ميں کہ يہ سوره
ليکن بعض نے احتمال ديا ہے کہ يہ مدينہ ميں نازل ہوا ہے کيونکہ ايک روايت ميں ٓايا ہے کہ پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ 

ٓاپ کے منبر پر چڑھ گئے ہيں ۔ يہ چيز ٓاپ پر گراں گزری اور ٓاپ رنجيده ہوئے “ بنی اميہ ” وسلم نے خواب ميں ديکھا کہ 
کو بنی اميہ کی حکومت کی “ ليلة القدر خير من الف شہر ” اور ٓاپ کو تسلی دی ، لٰہذا بعض علماءتو سوره قدر نازل ہوئی 

 ١طرف ناظر سمجھتے ہيں جو تقريباً ايک ہزار ماه رہی ) اور ہم جانتے ہيں کہ مسجد اور منبر مدينہ ميں بنائے گئے تھے۔ 
________________________________  

  ۔ ٣٧١ص  ۶جلد “ در المنثور” و  ١٨٨ص  ٣٠جلد “ روح المعانی” ۔ 1

  اس سوره کی فضيلت▲

  اس سوره کی فضيلت ميں يہی کافی ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے منقول ہے کہ ٓاپ نے فرمايا: 
  “من قرٔا ھا اعطی من االجر کمن صام رمضان و احيا ليلة القدر”

اس شخص کی طرح ہو گا جس نے ماه رمضان کے روزے رکھے اور شب قدر جو شخص اس کی تالوت کرے گا تو وه ” 
  1۔ “کو احياء کيا ہو

  ايک اور حديث ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے ٓاياہے :
  ۔ “من قرٔا انّا انزلناه بجھر کان کشا ھر سيفہ فی سبيل هللا، ومن قرٔاھا،سّراً کان کالمتشحط بدمہ فی سبيل هللا ”

رٔه انّا انزلناه کو بلند ٓاواز سے پڑھے وه اس شخص کی مانند ہے جس نے راه خدا ميں تلوار کھينچی اور جو شخص سو” 
جہاد کيا ، اور جو شخص اسے ٓاہستہ اور پنہانطور پڑھے وه اس شخص کے مانند ہے جو راه خدا ميں اپنے خون ميں لت پت

  2ہو۔ 
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  ۔ ليلة القدر خير ّمن الف شہر۔٣۔ وما ٓ ادراک ماليلة القدر۔ ٢ة القدر۔ ۔ انّآ انزلناه فی ليل١
وُح فيھا باذن ربھم من کل امٍر۔ ۴   ۔ سالٌم ھی حتّی مطلع الفجر۔ ۵۔ تنّز ُل المآلئکةُ و الرُّ

  
   ترجمہ

ر تو کيا جانے شب قدر ۔ او٢۔ ہم نے اس قرٓان کو شب قدر ميں نازل کيا ہے ۔ ١شروع هللا کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے 
  ۔ شب قدر ہزار مہينہ سے بہتر ہے ۔ ٣کيا چيز ہے ؟ ! 
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  ۔ فرشتے اور روح اس رات ميں اپنے پروردگار کے اذن سے ہرکام ( کی تقدير) کے ليے اتر تے ہيں ۔۴
________________________________  

  ۔۵١۶ص  ١٠جلد“ مجمع البيان ” ۔ 1
   ۔۵١۶ص  ١٠جلد“ مجمع البيان ’ ۔2

  شب قدر نزوِل قرٓان کی رات▲

شہر رمضان الذی انزل فيہ :” قرٓان کی ٓايات سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ قرٓان مجيد ماه مبارک ميں نازل ہوا ہے 
  اور اس تعبير کا ظاہر يہ ہے کہ سارا قرٓان اسی ماه ميں نازل ہوا ہے ۔ ) ١٨۵(بقره۔ “ القرٰان 

  ۔ (انّآ انزلناه فی ليلة القدر)“ں مزيد فرماتا ہے : ہم نے اسے شب قدر ميں نازل کيا اور سوره قدر کی پہلی ٓايت مي
کی ضمير قرٓان کی “ انّا انزلناه” اگر چہ اس ٓايت ميں صراحت کے ساتھ قرٓان کا نام ذکر نہيں ہوا ، ليکن يہ بات مسلم ہے کہ 

  ے بيان کے ليے ہے ۔ طرف لوٹتی ہے اور اس کا ظاہری ابہام اس کی عظمت اور اہميت ک
ہم نے اسے نازل کيا ہے ) کی تعبير بھی اس عظيم ٓاسمانی کتاب کی عظمت کی طرف ايک اور اشاره ہے “ ( انّا انزلناه” 

جس کے نزول کی خدا نے اپنی طرف نسبت دی ہے مخصوصاً صيغہ متکلم مع الغير کے ساتھ جو جمع کامفہوم رکھتا ہے ، 
  اور يہ عظمت کی دليل ہے ۔ 

ميں نزول وہی شب جس ميں انسانوں کی سر نوشت اور مقدرات کی تعين ہوتی ہے ۔ يہ اس عظيم ٓاسمانی “ قدر” اس کا شب
  کتاب کے سرنوشت ساز ہونے کی ايک اور دليل ہے۔ 

ه اس ٓايت کو سوره بقره کی ٓايت کے ساتھ مالنے سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ شب قدر ماه مبارک رمضان ميں ہے ، ليکن و
کون سی رات ہے قرٓان سے اس بارے ميں کچھ معلوم نہيں ہوتا ۔ ليکن روايات ميں اس سلسلہ ميں بھی اور دوسرے مسائل 

  کے بارے ميں بھی گفتگو کريں گے۔ 
يہاں ايک سوال سامنے ٓاتا ہے اور وه يہ ہے کہ تاريخی لحاظ سے بھی اور قرٓان کے مضمون کے پيغمبر اکرم کی زندگی 

سال کے عرصہ ميں نازل ہوئی /  ٢٣کے لحاظ سے بھی يہ مسلم ہے کہ يہ آسمانی کتاب تدريجی طور پر اور سے ارتباط 
 ہے ۔ يہ بات اوپر والی ٓايات سے جو يہ کہتی ہينکہ ماه رمضان ميں اور شب قدر ميں نازل ہوئی، کس طرح ساز گار ہوگی؟

  ے کہ قرٓان کے دو نزول ہيں ۔ اس سوال کا جواب:۔ جيسا کہ بہت محققين نے کہا ہے ۔ يہ ہ
۔ نزول دفعی : جو ايک ہی رات ميں سارے کا ساراپيغمبراکرم کے پاس قلب پريا بيت المعمور پر يا لوح محفوظ سے نچلے ١

  ٓاسمان پر نازل ہوا۔ 
تفسير نمونہ  ١٢جلد  ٣۔ نزول تدريجی : جو تيئس سال کے عرصہ ميں نبوت کے دوران انجام پايا ۔ ( ہم سوره ُدخان کی ٓايہ ٢

  سے ٓاگے اس مطلب کی تشريح کے چکے ہيں )۔ ٢۶ص 
بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ ٓاغاِزنزول ِ قرٓان شب قدر ميں ہواتھا، نہ کہ سارا قرٓان ، ليکن يہ چيز ٓايت کے ظاہر کے خالف 

  ہے ، جو کہتی ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر ميں نازل کيا ہے ۔ 
تعبير ہوئی “ تنزيل” اور بعض ميں “ انزال” قرٓان کے نازل ہونے کے سلسلے ميں بعض ٓايات ميں قابل توجہ بات يہ ہے کہ 

کا لفظ عام طور پر وہاں بوال جاتا ہے جہاں کوئی چيز “ تنزيل ” ہے ۔ اور لغت کے کچھ متنوں سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ 
  ١زول دفعی کو بھی شامل ہوتا ہے ۔ زياده وسيع مفہوم رکھتا ہے جو ن“ انزال ” تدريجاًنازل ہو ليکن 

  تعبير کايہ فرق جو قرٓان ميں ٓاياہے ممکن ہے کہ اوپر والے دو نزولوں کی طرف اشاره ہو۔ 
۔( وما ادراک ماليلة “تو کيا جانے کہ شب قدر کيا ہے :” بعد والی ٓايت ميں شب قدر کی عظمت کے بيان کے ليے فرماتاہے 

  القدر)۔ 
  ۔( ليلة القدر خير من الف شہر )۔“شب قدر ايک ايسی رات ہے جو ہزار مہينے سے بہتر ہے :” ے اور بال فاصلہ کہتا ہ

يہ تعبير اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ اس رات کی عظمت اس قدر ہے کہ پيغمبر اکرم نور مجسم صلی هللا عليہ و ٓالہ 
  پہلے واقف نہيں تھے ۔  وسلم تک بھی اپنے اس وسيع وعريض علم کے باوجود ٓايات کے نزول سے

سال سے زياده ہے ۔ واقعاً کتنی باعظمت رات ہے جو ايک پر برکت طوالنی عمر کے ) ٨٠ہم جانتے ہيں کہ ہزار ماه اّسی (
  برابر قدر و قيمت رکھتی ہے ۔ 

  بعض تفاسير ميں ٓايا ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے فرمايا: 
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ايک شخص نے لباِس جنگ زيب تن کررکھا تھا ، اور ہزار ماه تک اسے نہ اتا را ، وه ہميشہ جہاد  بنی اسرائيل ميں سے” 
فی سبيل هللا ميں مشغول ( يا ٓاماده ) رہتا تھا ، پيغمبر اکرم کے اصحاب و انصار نے تعجب کيا، اور ٓارزو کی کہ کاش اس 

يات نازل ہوئيں ۔ اور بيان کياکہ شب قدر ہزار ماه سے افضل ہے قسم کی فضيلت و افتخار انہيں بھی ميسر ٓائے تو اوپروالی آ 
  ٢۔ 

ايک اور حديث ميں ٓاياہے کہ پيغمبر نے بنی اسرائيل کے چار افراد کو ذکر کيا جنہوں نے اسی سال بغير معصيت کيے خدا 
سلہ ميں اوپر والی ٓايات کی عبادت کی تھی۔ اصحاب نے آرزو کی کہ کاش وه بھی اس قسم کی توفيق حاصل کرتے تو اس سل

  ٣نازل ہوئيں۔
کے ليے بعض نے کہا ہے : يہ تکثير کے ليے ہے ، اور “ تکثير” کے لئے ہے يا“ تعداد” اس بارے مينکہ يہاں ہزار کا عدد

شب قدر کی قدر و منزلت کئی ہزار ماه سے بھی زياده ہے ، ليکن وه روايات جوہم نے اوپرنقل کی ہيں وه اس بات کی نشان 
ی کرتی ہينکہ عدِد مذکور تعداد ہی کے لئے ہے اور اصولی طور پر بھی عدد ہميشہ کے لئے ہوتا ہے مگر يہ تکثير پر دہ

” کوئی واضح قرينہ موجود ہو ، اوراس کے بعد اس عظيم رات کی مزيد تعريف و توصيف کرتے ہوئے اضافہ کرتا ہے : 
۔ (تنزل المالئکة و “ہر کام کی تقدير کے ليے نازل ہوتے ہيںاس رات ميں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے اذن سے 

  الروح فيھا باذن ربھم من کل امر)۔ 
“ تتنزل” فعل مضارع ہے اور استمرار پر داللت کرتا ہے ( جو اصل ميں “ تنزل” اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ 

ے زمانہ کے ساتھ مخصوص نہيں تھی، بلکہ يہ ايک امر تھا)۔ واضح ہو جاتا ہے کہ شِب قدر پيغمبر اکرم اور نزوِل قرٓان ک
  مستمر ہے ، اور ايسی رات ہے جو ہميشہ ٓاتی رہتی ہے اور ہر سال ٓاتی ہے ۔ 

روح ” ہے ، جسے “ جبرئيل امين ” اس بارے ميں کہ روح سے کيا مراد ہے بعض نے تو يہ کہا ہے کہ اس سے مراد 
“ ” و کذلک اوحينا اليک روحاً من امرنا” ۵٢کی سوره شورٰی کی ٓايہ “ روح” بھی کہا جاتا ہے ، اور بعض نے “ االمين 

  ۔ “جيسا کہ ہم نے گزشتہ انبياء پر وحی کی تھی، اسی طرح سے تجھ پر بھی اپنے نافرمان سے وحی کی ہے
  کے معنی ميں تفسير کی ہے ۔ “ وحی” کے قرينہ سے 

ی اٰلہی کے ساتھ، مقدرات کی تعيين کے سلسلہ ميں ، اس رات ميں نازلفرشتے وح” اس بناء پر ٓايت کا مفہو م اس طرح ہوگا
روح ايک بہت بڑی ” ۔ يہاں ايک تيسری تفسير بھی ہے جو سب سے زياده قريب نظر ٓاتی ہے ۔ اور وه يہ ہے کہ“ہوتے ہيں 

کہ ايک شخص نے ٓاپ مخلوق ہے جو فرشتوں سے مافوق ہے ، جيساکہ ايک امام جعفر صادق عليہ السالم سے نقل ہوا ہے 
جبرئيل من المالئکة، و الروح اعظم من” ؟ امام عليہ السالم نے جواب ميں فرمايا:“ سے سوال کيا : کيا روح وہی جبرئيل ہے 

  ۔“المالئکة ان هللا عز و جل يقول : تنزل المالئکة و الروح
خدا وند تعالٰی يہ نہيں فرماتا : مالئکہ اور  جبرئيل تو مالئکہ ميں سے ہے ، اور روح مالئکہ سے زياده عظيم ہے ، کيا” 

  4روح نازل ہوتے ہيں ، ؟
کے لئے يہاں دوسری تفاسير بھی ذکر ہوئی ہيں “ روح” يعنی مقابلہ کے قرينہ سے يہ دونوں ٓاپس ميں مختلف ہيں لفظ 

  کيونکہ ان کے ليے کوئی دليل نہيں تھی ، لٰہذا ان سے صرف نظرکی گئی ہے 
مراد يہ ہے کہ فرشتے سر نوشتوں کی تقدير و تعين کے لئے ، او رہر خير و برکت النے کے لئے اس سے “ من کل امر” 

  رات ميں نازل ہوتے ہيں ، اور ان کے نزول کا مقصدان امور کی انجام دہی ہے ۔ 
  5يا يہ مراد ہے کہ ہر امر خير اور ہر سر نوشت اور تقدير کو اپنے ساتھ التے ہيں ۔ 

کو، جس ميں ربوبيت اور تدبير جہاں کے مسئلہ پر بات ہوئی ہے ، ان فرشتوں کے کام کے ساتھ قريبی کی تعبير “ ربھم”
مناسبت ہے ، کہ وه امور کی تدبير و تقدير کے ليے نازل ہوتے ہيں، اور ان کا کام بھی پروردگارکی ربوبيت کا ايک گوشہ 

  ہے ۔ 
، جو طلوع صبح تک سالمتی اور خير و برکت و رحمت سے پر  يہ ايک ايسی رات ہے:” اور ٓاخری ٓايت ميں فرماتا ہے 

  ۔ “رہتی ہے 
  ( سالم ھی حتی مطلع الفجر)۔

قرٓان بھی اسی ميں نازل ہوا، اس کا احياء اور شب بيداری بھی ہزار ماه کے برابر ہے ، خدا کی خيرات و برکات بھی اسی 
مل حال ہوتی ہے ، اور فرشتے اور روح بھی اسی رات شب ميں نازل ہوتی ہيں ، اس کی رحمِت خاص بھی بندوں کے شا

  ميں نازل ہوتے ہيں ۔ 
اسی بناء پر يہ ايک ايسی رات ہے جو ٓاغاز سے اختتام تک سرا سر سالمتی ہی سالمتی ہے۔ يہاں تک کہ بعض روايات کے 



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

 
 

يک ايسی رات ہے جو سالم او مطابق تو اس رات ميں شيطان کو زنجير ميں جکڑ ديا جاتا ہے ۔ لٰہذا اس لحاظ سے بھی يہ ا
  رسالمتی سے تؤام ہے ۔ 

کا اطالق ، جو سالمت کے معنی ميں ہے ۔( سالم کے اطالق کے بجائے) حقيقت ميں ايک قسم کی تاکيد “ سالم ” اس بناء پر 
  ہے ، جيسا کہ بعض اوقات ہم کہہ ديتے ہيں کہ فالں ٓادمی عين عدالت ہے ۔ 

کا اطالق اس بناء پر ہے کہ فرشتے مسلسل ايک دوسرے پريا مومنين پر “سالم ” ت پربعض نے يہ بھی کہا ہے کہ اس را
  سالم کرتے ہيں ، يا پيغمبر کے حضور ميں اور ٓاپ کے معصوم جانشين کے حضور ميں جاکر سالم عرض کرتے ہيں ۔ 

  ان تفسيروں کے درميان بھی ممکن ہے ۔
و رحمت ، خير و بر کت، سالمت و سعادت، اور ہر لحاظ سے بے  بہر حال يہ ايک ايسی رات ہے جو ساری کی ساری نور

  نظير ہے ۔ 
ايک حديث ميں ٓاياہے کہ امام محمد باقر عليہ السالم سے پوچھا گيا ۔ کيآاپ جانتے ہينکہ شب قدر کونسی رات ہے ؟ تو ٓاپ 

   -نے فرمايا
  “کيف النعرف و المالئکة تطوف بنا فيھا” 
  6۔ “کہ فرشتے اس رات ہمارے گرد طواف کرتے ہيںہم کيسے نہ جانيں گے جب ” 

حضرت ابراہيم عليہ السالم کے واقعہ ميں ٓايا ہے کہ خدا کے کچھ فرشتے ٓاپ کے پاس ٓائے اور انہيں بيٹے کے تولد کی 
ٓائی،  ۔ کہتے ہيں کہ ابراہيم عليہ السالم کی جو لذت ان فرشتوں کے سالم ميں)۶٩بشارت دی اور ان پر سالم کيا ، ( ہود۔

ساری دنيا کی لذتيں بھی اس کے برابرنہيں تھيں۔ اب غور کرنا چاہئيے کہ جب شب قدر ميں فرشتے گروه درگروه نازل 
ہورہے ہوں، اور مومنين کو سالم کررہے ہوں ،تو اس ميں کتنی لذت، لطف اور برکت ہوگی؟! جب ابراہيم کو ٓاتش نمرودميں 

سالم کيااور ٓاگ ان پر گلزار بن گئی ، تو کيا شب قدر ميں مومنين پر فرشتوں کے سالم ڈاال گيا ، تو فرشتوں نے ٓاکر ٓاپ کو 
  نہيں ہو گی ؟ ۔ “ سالم ” و“برد” کی برکت سے ٓاتش دوزخ

ہاں ! يہ امت محمد صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی عظمت کی نشانی ہے کہ وہاں تو خليل پر نازل ہوتے ہيں اور يہاں اسالم کی 
  7۔ اس امت پر

________________________________  

  ۔ مفردات راغب ماّده نزل۔١
  ۔٣٧١ص  ۶جلد “ در المنثور” ۔ ٢
  ۔٣٧١ص  ۶جلد “ در المنثور” ۔ ٣
  ۔۴٨١ص  ۴جلد “ تفسير بر ہان ” ۔ 4
 پہال معنی ہے ۔بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد يہ ہے کہ وه خدا کے امر و فرمان سے نازل ہوتے ہيں ليکن مناسب وہی -5
  ۔٢٩حديث  ۴٨٨ص ۴جلد “ تفسير برہان” ۔ 6
  ۔ ٣۶ص  ٣٢جلد “ تفسير فخر رازی” ۔ 7

  ۔ شب قدر ميں کون سے امورمقّدر ہوتے ہيں ؟ ١▲ 

  اس سوال کے جواب ميں کہ اس رات کو، شب قدر، کا نام کيوں ديا گياہے ، بہت کچھ کہا گيا ہے : منجملہ يہ کہ :
قدر کا نام اس ليے ديا گيا ہے کہ بندوں کے تمام سال کے سارے مقدرات اسی رات ميں تعين ہوتے ۔ شب قدر کو نام شب ١

“: ہيں ، اس معنی کی گواه سورٔه دخان ہے جس ميں ٓاياہے کہ :انا انزلناه فی ليلة مبارکة انا کنا منذرين فيا يفرق کل امر حکيم
ا ہے ، اور ہم ہميشہ ہی انداز کرتے رہتے ہيں ، اس رات ميں ہر ہم نے اس کتاب مبين کو ايک پر بر کت رات ميں نازل کي

  )۴۔ ٣۔ ( دخان۔ “امر خدا وند عالم کی حکمت کے مطابق تنظيم و تعين ہوتا ہے 
يہ بيان متعدد روايات کے ساتھ ہم آہنگ ہے جو کہتی ہيں کہ اس رات ميں انسان کے ايک سال کے مقدرات کی تعين ہوتی 

  اور دوسرے امور اسی مبارک رات ميں تقسيم اور بيان کيے جاتے ہيں ۔  ہے اور رزق ، عمريں
البتہ يہ چيز انسان کے ارده اور مسئلہ اختيارکے ساتھ کسی قسم کا تضاد نہيں رکھتی ، کيونکہ فرشتوں کے ذريعے تقدير 

  پاکيزگی کے مطابق ہوتی ہے ۔اٰلہی لوگوں کی شائستگيوں اور لياقتوں ، اور ان کے ايمان و تقوٰی اور نيت ِ اعمال کی 
يعنی ہر شخص کے ليے وہی کچھ مقدر کرتے ہيں جو اس کے الئق ہے ، يا دوسرے لفظوں ميں ، اس کے مقدمات خود اسی 

کی طرف سے فراہم ہوتے ہيں ، اور يہ امر نہ صرف يہ کہ اختيارکے ساتھ کوئی منا فات نہيں رکھتا، بلکہ يہ اس پر ايک 
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  تاکيد ہے ۔ 
نے يہ بھی کہاہے کہ اس رات کا اس وجہ سے شب قدر نام رکھا گياہے کہ وه ايک عظيم و قدر و شرافت کی حامل ۔ بعض ٢

ميں ٓائی ہے ) (ماقدر و هللا حق قدره)انہوں نے حقيقت ميں خدا کی قدر و عظمت کو  ٧۴ہے ( جس کی نظير سورٔه حج کی ٓايہ
  ۔“ہی نہيں پہچا نا

کی وجہ يہ ہے کہ قرٓان اپنی پوری قدر و منزلت کے ساتھ، قدر و منزلت والے رسول پر  ۔ بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ اس٣
  اور صاحِب قدر و منزلت فرشتے کے ذريعے اس ميں نازل ہواہے۔ 

  ۔ يايہ مطلب ہے کہ ايک ايسی رات ہے جس ميں قرٓان کا نازل ہونا مقدر ہوا ہے ۔ ۴
  صاحِب قدر و مقام و منزلت ہوجاتا ہے ۔ ۔ يايہ کہ جو شخص اس رات کو بيدارر ہے تو وه ۵
۔ يا يہ بات ہے کہ اس رات ميں اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہيں کہ ان کے ليے عرصٔہ زمين تنگ ہو جاتا ہے ، کيونکہ ۶

  )٧تقدير تنگ ہونے کے معنی ميں بھی ٓاياہے۔ و من قدر عليہ رزقہ ( طالق۔
م ميں جمع ہونا پورے طور پر ممکن ہے اگر چہ پہلی تفسير زياده مناسب اور کے وسيع مفہو“ ليلة القدر ” ان تمام تفاسير کا 

  زياده مشہور ہے ۔ 

  ۔ شب قدر کون سی رات ہے ؟٢▲
ماه رمضان ميں ہوتی ہے ، کوئی شک و شبہ نہيں ہے کيونکہ قرٓان کی تمام کی تمام ٓايات “ ليلة القدر” اس بارے ميں کہ 

اور دوسری ) ١٨۵يک طرف تو وه کہتی ہيں کہ قرٓان ماه رمضان ميں نازل ہوا ہے ( بقره۔ اسی معنی کا اقتضا کرتی ہيں ، ا
  طرف يہ کہتی ہيں کہ شب قدر ميں نازل ہوا ہے ۔ ( ٓايات زير بحث)۔ 

ليکن اس بارے ميں کہ ماه رمضان کی راتوں ميں سے کون سی رات ہے ، بہت اختالف ہے ، اوراس سلسلہ ميں بہت سی 
کی گئی ہيں ۔ منجملہ : پہلی رات سترھويں رات ، انيسويں رات، اکيسويں رات، تيئسويں رات، اور ستائيويں رات تفاسير بيان 

  اور انتيسويں رات۔ 
ليکن روايات ميں مشہور و معروف يہ ہے کہ ماه رمضان کی ٓاخری دس راتوں ميں سے اکيسويں يا تيئسويں رات ہے ۔ اسی 

غمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم ماه مبارک کی ٓاخری دس راتوں ميں تمام راتوں کا احياءليے ايک روايت ميں ٓاياہے کہ پي
  فرماتے اور عبادت ميں مشغول رہتے تھے ۔ 

ايک روايت ميں امام جعفر صاق عليہ السالم سے ٓاياہے کہ شب قدر اکيسويں يا تيئسويں رات ہے ، يہاں تک کہ جب راوی 
وں راتوں ميں سے کون سی رات ہے اور يہ کہا کہ اگر ميں ان دونوں راتوں ميں عبادت نہ کر نے اصرار کيا کہ ان دون

اس “مااليسر ليلتين فيما تطلب”۔ تو بھی امام نے تعين نہ فرمائی اور مزيدکہا: “سکوں تو پھر کون سی رات کا انتخاب کروں
  ١چيز کے ليے جسے تو چاہتا ہے دو راتيں کس قدرٓاسان ہيں ؟ 

متعدد روايات ميں جو اہل بيت کے طريقہ سے پہنچی ہيں زياده تر تيئسويں رات پر تکيہ ہوا ہے ۔ جب کہ اہل سنت کی ليکن 
  زياده تر روايات ستائيسويں رات کے گرد گردش کرتی ہيں ۔ 

  ايک روايت ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے يہ بھی نقل ہوا ہے کہ ٓاپ نے فرمايا: 
  ۔ “القدر تسعة عشر، و االبرام فی ليلة احدی و عشرين، و االمضاء فی ليلة ثالث و عشرين التقدير فی ليلة”
تقدير مقدرات تو انيسوں کی شب کو ہوتی ہے ، اور ان کا حکم اکيسويں رات کو ، اور ان کی تصديق او رمنظوری تيئسويں ”

  ٢رات کو۔ 
  اور اس طرح سے روايات کے درميان جمع ہو جاتی ہے ۔ 

 بہر حال ، اس وجہ کی بناء پر جس کی طرف بعد ميں اشاره ہوگا، شب قدر کو ابہام کے ايک ہالے نے گھير رکھا ہے۔ليکن 
________________________________  

  ۔۵٨حديث  ۶٢۵ص  ۵جلد “ تفسير نور الثقلين” ۔ 1
  ۔ ۶٢حديث  ۶٢۶ص  ۵جلد “ تفسير نور الثقلين” ۔ ٢

  ی ؟ ۔ شب قدر مخفی کيوں رکھی گئ٣▲

بہت سے علماء کا نظر يہ يہ ہے کہ سال بھر کی راتوں يا ماه مبارک رمضان کی راتوں ميں شب قدر کا مخفی ہونا اس بناء 
پر ہے کہ لوگ ان سب راتوں کو اہميت ديں ۔ جيسا کہ خدا نے اپنی رضا و خوشنودی کی مختلف قسم کی عبادتوں ميں پنہاں 
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اطاعتوں کی طرف رخ کريں ۔ او ر اپنے غضب کو معاصی کے درميان پنہاں رکھا کررکھا ہے تاکہ لوگ سب عبادتوں اور 
ہے ، تاکہ سب لوگ گناہوں سے پر ہيز کريں ، اپنے دوستوں کو لوگوں سے مخفی رکھا ہے تاکہ سب کا احترام کريں، اور 

  دعأوں کی قبوليت کو مختلف دعأوں ميں پنہاں رکھا ہے تاکہ دعأوں کی طرف رخ کريں ۔ 
اسم اعظم کو اپنے اسماء ميں مخفی رکھا ہے تاکہ تمام اسماء کو بزرگ و عظيم سمجھيں ۔ اور موت کے وقت کو مخفی رکھا 

  ہے تاکہ ہر حالت ميں ٓاماده وتيار رہيں۔ اور يہ فلسفہ مناسب نظر ٓاتا ہے ۔ 

  ۔ کيا گزشتہ امتوں ميں بھی شب قدر تھی؟۴▲
ت کی نشان دہی ہوتی ہے کہ شب قدر منزل ِ قرٓان اور پيغمبر اسال م صلی هللا عليہ و اس سوره کی ٓايات کے ظاہر سے اس با

  ٓالہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ مخصوص نہيں تھی۔ بلکہ دنيا کے اختتام تک اس کا ہرسال تکرار ہوتا رہے گا۔ 
کی “ سالم ھی حتی مطلع الفجر ”فعل مضارع (تنزل)کی تعبير، جو استمرار پر دالت کرتی ہے ، اور اسی طرح جملہ اسميہ 

  تعبير بھی ، جو دوام کی نشانی ہے ، اسی معنی کی گواه ہے ۔ 
اس کے عالوه بہت سی روايات بھی ، جو شايد حِد تواتر ميں ہيں ، اس معنی کی تائيد کرتی ہيں ۔ ليکن يہ بات کہ کيا گزشتہ 

يہ امت پر مواہب اٰلہيہ ميں سے ہے ، جيسا کہ ايک حديث  امتوں ميں بھی تھی يا نہيں ؟ متعدد روايات کی تصريح يہ ہے کہ
خدا نے ميری امت کو “” اّن هللا وھب المتی ليلة القدر لم يعطھا من کان قبلھم” ميں پيغمبر اسالم سے ٓاياہے کہ آپ نے فرمايا: 

  ١۔“شب قدر عطا کی ہے ، گزشتہ امتوں ميں سے کسی بھی يہ نعمت نہيں ملی تھی
  ات کی تفسير ميں بعض وارد شده روايات اس مطلب پر داللت کرتی ہيں ۔اوپر والی ٓاي

________________________________  

  ۔ ٣٧١ص  ۶ج“ در المنثور” ۔ ١

  ۔ شب قدر ہزار ماه سے کيسے بر تر ہے ؟ ۵▲

ظاہر ہے کہ اس شب کا ہزار ماه سے بہتر ہونا اس رات کو بيدار رہنے اور اس کی عبادت کی قدر و قيمت کی وجہ سے ہے 
، اور ليلة القدر کی فضيلت اور اس ميں عبادت کی فضيلت کی روايات، جو شيعہ اور اہل سنت کی کتابوں ميں فراوان ہيں ، 

  اس مطلب کی مکمل طور پر تائيد کرتی ہيں ۔ 
اس کے عالوه اس رات ميں قرٓان کا نزول اور اس ميں برکات اور رحمت الٰہی کا نزول بھی اس بات کا سبب ہے کہ يہ ہزار 

  ماه سے برتر و باال تر ہو۔ 
سے فرمايا:شب قدر کی “ علی بن ابی حمزه ثمالی” ايک حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓاياہے کہ ٓاپ نے 

يں اور تيئسويں رات ميں تالش کرو، اور ان دونوں راتوں ميں سے ہرايک ميں ايک سو رکعت نماز بجاالٔو۔ فضيلت کو اکيسو
کہتا ہے :“ ابو حمزه” ۔ “اور اگر تم سے ہو سکے تو ان دونوں راتوں کا طلوِع صبح تک احياء کرو، اور اس رات غسل کرو

  ۔ “ہ پڑھ سکوں اگر ميں کھڑے ہو کر يہ سب نمازيں ن” ميں نے عرض کيا : 
ٓاپ نے فرمايا: پھر بيٹھ کر پڑھ لو ۔ ميں نے عرض کيا اگر اس طرح بھی نہ پڑھ سکوں ۔ ٓاپ نے فرمايا: پھر بستر ميں( ليٹ 
کر) پڑھ لو ، اور رات کے پہلے حصہ ميں تھوڑا سا سولينے ميں بھی کوئی امر مانع نہيں ہے ، اور اس کے بعد عبادت ميں 

رمضان ميں ٓاسمان کے دروازے کھل جاتے ہيں اور شياطين طوق و زنجيرميں جکڑے ہوئے ہوتے ہيں مشغول ہو جأو۔ ماه 
  اور مومنين کے اعمال مقبول ہوتے ہيں ، ماه رمضان کتنا اچھا مہينہ ہے ۔ 

  ۔ قرٓان شب قدر ميں کيوں نازل ہوا؟۶▲
وں اور صالحيتوں کے مطابق مقدر کی جاتی ہے کيونکہ شب قدر ميں ايک سال کے ليے انسانوں کی سر نوشت ان کی قابليت

۔ لٰہذا ضروری ہے کہ انسان اس رات بيدار رہے ۔ اور توبہ اور اپنے ٓاپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور خدا کی بار گاه 
  ميں حاضر ہوکر خود ميں اس کی رحمت کے ليے زياده سے زياده اور بہتر سے بہتر لياقت پيدا کرے ۔ 

ت ميں ہماری سر نوشت کی تعين ہوتی ہے ان ميں انسان کو سوياہوانہيں ہونا چاہئيے ، اور نہ ہی ہر چيز سے ہاں ! جن لمحا
  غافل او ر بے خبر رہنا چاہئيے کيونکہ اس صورت ميں ايک غم ناک سر نوشت ہو جائے گی۔ 
ور ہدايت کی باتوں کی وضاحتقرٓان چونکہ ايک سر نوشت ساز کتاب ہے ، اور اس ميں انسانوں کی سعادت و خوش بختی ا

کی گئی ہے ، لٰہذا ضروری ہے کہ سر نوشتوں کی تعين کا پروگرام شب قدر ميں نازل ہو۔ قرٓان اور شب قدر کے درميان 
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  کتنا خوبصورت رابطہ ہے ، اور ان دونوں کا ايک دوسرے سے تعلق اور رشتہ کس قدر پر معنی ہے ؟ 

  ب قدر ہوتی ہے ؟ ۔ کيا مختلف عالقوں ميں ايک ہی ش٧▲
ہم جانتے ہيں کہ تمام شہروں ميں قمری مہينوں کا ٓاغاز يکساں نہيں ہو تااور يہ ممکن ہے کہ ايک عالقہ ميں تو ٓاج اول ماه 

ہو، اور دوسرے عالقہ ميں دوسری تاريخ ہو۔ اس بناء پر شب قدِر سال ميں ايک معين رات نہيں ہو سکتی ، کيونکہ مثال کے 
تيئسويں رات ، ايران و عراق ميں بائيسويں رات ہو سکتی ہے ، اس طرح اصولی طور پر ہر ايک کی طور پر مکہ کی 

علٰيحده شب قدر ہو گی ۔کيا يہ بات اس چيز سے ، جو ٓايات و روايات سے معلوم ہوتی ہے ، کہ شب قدر ايک معين رات ہے ،
  ساز گارہے ؟ !

واضح ہو جاتا ہے ۔ اور وه يہ ہے کہ رات وہی کرٔه زمين کے اس سوال کا جواب ايک نکتہ کی طرف توجہ کرنے سے 
ٓادھے سايہ کوہی کہتے ہيں ، جو کرٔه زمين کے دوسرے حصہ پرپڑتا ہے اور ہم جانتے ہيں کہ يہ سايہ گردش زمين کے 

شب قدر رات ساتھ حرکت ميں ہے ، اور اس کا ايک مکمل دوره چوبيس گھنٹوں ميں انجام پاتا ہے ، اس بناء پرممکن ہے کہ 
کا زمين کے گرد ايک مکمل دوره ہو۔ يعنی تاريکی کی چوبيس گھنٹے کی مدت جو زمين کے تمام نقاط کو اپنے سائے کے 
نيچے لے لے ، وه شب قدر ہے ، جس کا ٓاغاز ايک نقطہ سے ہوتا ہے ، اور دوسرے نقطہ ميں اختتام پذير ہوتا ہے ۔ ( غور 

  کيجئے)۔ 
  کی بيداری و ٓاگاہی عطا فرما کہ ليلة القدر کی فضيلت سے پورا پورا فائده اٹھائيں ۔ خدا وندا ! ہميں اس قسم 

  پروردگارا ! ہماری چشم اميد تيرے لطف و کرم پر لگی ہوئی ہے ، ہمارے مقدرات کو اس کے موافق معين فرما۔ 
  محروميت نہيں ہے ۔ بار اٰلہا ! ہميں اس مہينہ کے محرومين ميں سے قرار نہ دے کہ جس سے باالتر کوئی 

  
  ٓامين يا رب العالمين 

  

  سورٔه بينة▲ 
  ٓايات ہيں ۔  ٨يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ۔ اس ميں 

  سورٔه بينہ کے مطالب ▲ 
مشہور يہ ہے کہ سورٔه بينہ مدينہ ميں نازل ہواہے اور اس کے مطالب بھی اسی معنی کی گواہی ديتے ہيں ، کيونکہ اس ميں 

ارے ميں بحث ہوئی ہے ۔ اور ہم جانتے ہيں کہ اہل کتاب سے مسلمانوں کا زياده تر سرو کار مدينہ ميں ہی ہوا اہل کتاب کے ب
  ۔ 

اس سے قطع نظر نماز اور زکٰوة دونوں کے بارے ميں گفتگو ہوئی ہے ، يہ ٹھيک ہے کہ زکٰوة کا شرعی حکم تو مکہ ميں 
  دينہ ميں دی گئی۔ ہی ہوگيا تھا، ليکن اس کو قانونی صورت اور وسعت م

بہر حال يہ سوره پيغمبر اکرام صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی رسالت کے ہمہ گير ہونے ، اور اس کے روشن و واضح دالئل 
اور نشانيوں سے ٓاميختہ ہونے کی طرف اشاره کرتی ہے ۔ ايسی رسالت جس کے ليے پہلے سے انتظار کيا جارہا تھا ۔ ليکن 

ت پہنچی تو ايک گروه نے اس بناء پر کہ ان کے مادی منافع خطرے ميں پڑ رہے تھے ، اس کی جب ان کے پاس يہ رسال
  طرف سے پشت پھير لی۔ 

ضمنی طور پر يہ اس حقيقت کو بھی اپنے اندر ليے ہوئے ہے کہ انبيا ء کی دعوت کا اصول ، مثالً ايمان و توحيد و نماز و 
  ی ہے اور يہ تمام ٓاسمانی اديان ميں موجود رہا ہے ۔ روزه ، ايک ايسا اصول ہے جو ثابت او رجاودان

اس سوره کے ايک دوسرے حصہ ميں اہل کتاب اور مشرکين کے اسالم کے مقابلہ ميں اعترضات کو مشخص کرتا ہے کہ 
رک اوروه گروه جو ايمان لے ٓايا ہے اور اعمال صالح انجام ديتا ہے وه تو بہترين مخلوق ہے ۔ اور وه گروه جس نے کفر ، ش

  گناه کی راه اختيار کرلی ہے ، وه بد ترين مخلوق شمار ہوتی ہے ۔ 
اس سوره کے مختلف نام ہيں ، جو اس کے الفاظ کی مناسبت سے انتخاب ہوئے ہيں ، ليکن ان ميں سب سے زياده مشہور 

  ہيں “ قيمة” و“لم يکن”بينة و ” سوره

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت▲
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اگر ”اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے اس سوره کی تالوت کی فضيلت ميں اس طرح نقل ہوا ہے :۔ ايک حديث ميں پيغمبر 
لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اس سوره ميں کون کون سی بر کتيں ہيں تو وه اپنے گھر والوں اور مال و منال کو چھوڑ کر اس کی 

ول خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم ! اس کی تالوت کا کے ايک شخص نے عرض کيا: اے رس“ خزاعہ” ۔ قبيلہ “طرف بڑھتے
  اجر و ثواب کيا ہے؟

  ٓاپ صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے فرمايا: 
کوئی منافق اور وه لوگ جن کے دل ميں شک و شبہ ہے ، اس کی تالوت نہيں کريں گے ۔خدا کی قسم مقرب فرشتے اس ” 

يں ، اسے پڑھتے ہيں ، اور اس کی تالوت ميں ايک لمحہ کے ليے بھی دن سے جب سے سارے ٓاسمان اور زمين پيداہوئے ہ
سستی نہيں کرتے جو شخص اسے رات کے وقت پڑھے گا ، خدا ايسے فرشتوں کو مامور کرے گا، جو اس کے دين و دنيا 
 کی حفاظت کريں گے، اور اس کے ليے بخشش اور رحمت طلب کريں گے، اور دن کے وقت پڑھے گا تو ان چيزوں کی

  ١مقدار ميں جنہيں دن روشن کرتا ہے ، اور رات انہيں تاريک بناديتی ہے ، اسے ثواب ديں گے۔ 
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ۔ لم يکن الذين کفروا من اہل الکتاب، و المشرکين منفکين حتی تاتيھم البينة۔ ١
  ۔ فيھا کتب قيّمة۔ ٣۔ رسول من هللا يتلوا صحفا مطھرة۔ ٢
  ذين اوتوا الکتاب االَّ من بعد ما جآئْتھم البينة۔ ۔ وما تفّرق ال۴
  ۔ ومآ ٔاُمرْوٓ اال ليعبدوا هللا مخلصين لہ الدِّين۵

ٰلوةَ و ئوتوا الّزٰکوة و ٰذلک دين القيِّمة۔   حنفآء و يقيموا الصَّ
  

  ترجمہ 
  شروع هللا کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے 

ھے ) جب تک ان کے ليے واضح دليل نہ ٓاجائے وه اپنے دين سے دستبردار ۔ اہل کتاب اور مشرکين ميں کفار ( کہتے ت١
  نہيں ہو نگے۔ 

  ۔ خدا کی طرف ايسا رسول جو پاکيزه صحيفوں کی تالوت کرے۔ ٢
  ۔ اور ان ميں صحيح اور قا بل قدر تحريريں ہوں ۔ ٣
  دليل پہنچ جانے کے بعد۔  ۔ ليکن اہل کتاب نے ( خدا کے دين ميں ) اختالف نہيں کيا مگر ان کے پاس واضح۴
۔ حاالنکہ انہيں کوئی حکم اس کے سوا نہيں ديا گيا تھا کہ وه کمال اخالص کے ساتھ خدا کی عبادت کريں ، شرک سے ۵

  توحيد کی طرف لوٹيں ، نماز قائم کريں اور زکٰوة ادا کريں ، اور يہی مستقيم اور صحيح دين ہے ۔
________________________________  

  ۔ ۵٢١ص  ١٠جلد “ مجمع البيان ۔ ١

  يہ جاودانی دين ہے ▲

سوره کے شروع ميں ظہور اسالم سے پہلے اہل کتاب ( يہود و نصارٰی ) اور مشرکين عرب کی حالت کو پيش کرتے ہوئے 
ئے ، وه فرماتا ہے : وه اس بات کا دعوٰی کيا کرتے تھے کہ جب تک کوئی واضح دليل اور مسلمہ پيغمبر ان کے پاس نہ ٓا جا

  ۔ ( لم يکن االلذين کفروا من اہل الکتاب و المشرکين منفکين حتی تٔاتيھم البينة)۔ “اپنے دين سے دستبردارنہيں ہو ں گے 
۔ ( رسول من هللا يتلوا “ايسا پيغمبر جو خدا کی طرف سے ہو او رپاک و پاکيزه صحيفوں کو ہمارے سامنے تالوت کرے” 

  صحفاً مطھرة)۔ 
  ۔ (فيھا کتب قيمة)۔ “ميں موزوں، ثابت اور قابل قدر تحريريں ہوں ايسے صحيفے جن 

ہاں ! وه پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کے ظہور سے پہلے اسی قسم کے دعوے کيا کرتے تھے ۔ ليکن ٓاپ کے 
اور اہل ” کرنے لگ گئے۔  ظہور اور ٓاپ کی کتاِب ٓاسمانی کے نزول کے بعد ميدان بدل گيا اور وه خدا کے دين ميں اختالف

کتاب نے اختالف نہيں کيا ، مگر واضح دليل اور سچا اور ٓاشکار پيغمبر ان کے پاس ٓاجانے کے بعد ( وما تفرق الذين اوتوا 
  الکتاب االمن بعد ماجائتھم البينة)۔ 
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ء ميں تو نہيں يہ اصرار تھا کہاسی طرح سے اوپر والی ٓايات اہل کتاب اور مشرکين کے دعوو ں کو بيان کررہی ہيں کہ ابتدا
  اگر کوئی پيغمبرواضح دالئل کے ساتھ ہميں دعوت دينے کے لئے ٓائے گا تو ہم قبول کرليں گے۔ 

ليکن اس کے ٓاجانے کے بعد اپنے قول سے پھرگئے اور اس کے مقابلہ ميں جنگ و جدال کے ليے کھڑے ہوگئے ، سوائے 
  ر کرلی۔ اس گروه کے جنہوں نے ايمان کی راه اختيا

ولما جاء کتاب من عند هللا مصدق لمامعھم و : ٨٩اس بناء پر اوپر والی ٓايت اسی چيز کے مشابہ ہے جو سوره بقره کی ٓايہ 
کانوا من قبل يستفتحون علی الذين کفروا فلما جاء ھم ماعرفوا کفروا بہ فلعنة هللا علی الکافرين:ميں ٓائی ہے يعنی جب خدا کی 

کتاب ٓائی جو ان نشانيوں کے موافق تھی جو ان کے پاس تھيں ، اور اس سے پہلے وه خود کو فتح طرف سے ان کے پاس 
کی خوش خبری ديا کرتے تھے۔ ليکن جب يہ کتاب اور پيغمبر جسے انہوں نے پہلے سے پہچانا ہواتھا ، ان کے پا س ٓايا تو 

  وه کافر ہو گئے، پس کافروں پر خدا کی لعنت ہو۔ 
اہل کتاب اس قسم کے ظہور کا انتظار کررہے تھے ، اور اصولی طور پر، مشرکين عرب بھی ، جو اہل  ہم جانتے ہيں کہ

کتاب کو اپنے سے زياده عالم اور زياده ٓاگاه سمجھتے تھے، اس پروگرام ميں ان کے ساتھ ہم ٓاواز تھے ليکن جب ان کی 
  مخالفين کی صفوں ميں جاملے ۔ ٓارزوئيں پوری ہوگئيں تو انہوں نے اپنے راستہ کو بدل ليا اور 

مفسرين کی ايک جماعت کا ان ٓايات کی تفسير کے بارے ميں ايک دوسرا نظريہ ہے ، اور وه يہ ہے کہ اس سے مراد يہ ہے
کہ واقعاً ووه اپنے ادعا کے مطابق اپنے دين سے دستبردار نہيں ہوئے، اور اسے نہيں چھوڑا جب تک کہ واضح دليل ان کے

  ئی۔ پاس نہ ٓا گ
ليکن اس بات کا مفہوم يہ ہوگا کہ اس قسم کی واضح دليل ٓاجانے کے بعد وه ايمان لے ٓائےں گے ۔ حاالنکہ بعد والی ٓايات اس 
بات کی نشان دہی کرتی ہيں کہ يہ مطلب اس طرح نہيں تھا ، مگر اس صورت ميں کہ يہ کہا جائے کہ اس سے مراد ان ميں 

کی “ موجبٔہ جزئيہ” چاہے وه بالکل قليل تعداد ميں ہی ہوں ، اور اصطالح کے مطابق يہ  سے ايک گروه کا ايمان النا ہے ،
  قبيل ہے ۔ 

اپنی تفسير ميں پہلی ٓايت کو قرٓانی ٓايات ميں “ فخر رازی ” ليکن بہرحال يہ تفسير بعيد نظر ٓاتی ہے ، اور شايد اسی بناء پر 
کی نظر ميں ) بعد والی ٓايات سے تضاد رکھتی ہے ۔ اس کے بعد وه اس  سب سے زياده پيچيده ٓايت شمار کرتا ہے ، جو( اس

  مشکل کو حل کرنے کے ليے چند طريقے بيان کرتا ہے جن ميں سے بہترين وہی ہے جو ہم نے اوپر نقل کيا ہے ۔ 
ن کی حالت پر يہاں ايک تيسری تفسير بھی ہے ۔ اور وه يہ ہے کہ اس سے مراد يہ ہے کہ خدا مشرکين اور اہل کتاب کو ا

نہ بھيجے ، اور انہيں راستہ نہ بتا دے ۔ “ بينہ” نہيں چھوڑے گا ، جب تک کہ ان پر اتمام حجت نہ کردے اور کوئی دليل 
  اسی ليے پيغمبر اسالم کو ان کی ہدايت کے ليے بھيجا ہے ۔

خدا اتمام حجت کے ليے ہر قوم و  حقيقت ميں يہ ٓايت قاعده لطف کی طرف اشاره ہے جو علم کالم ميں بيان کيا جاتا ہے کہ
  ١ملت کے ليے واضح دالئل بھيجے گا۔ 

صلی هللا عليہ “ رسول هللا ” سے مراد يہاں واضح و روشن دليل ہے جس کا مصداق دوسری ٓايت کے مطابق“ بينہ” بہر حال 
  و ٓالہ وسلم کی ذات ہے جب کہ آپ کی زبان پر قرٓان مجيد تھا۔ 

ہے ، ايسے اوراق کے معنی ميں ہے جن پر کوئی چيز لکھتے ہيں ، اور يہاں اسے سے مرادکی جمع “ صحيفہ“ ” صحف” 
ان اوراق کے مطالب ہيں ، کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ پيغمبر اکرام صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم ہرگز کوئی چيز اوراق سے نہيں 

  پڑھتے تھے ۔ 
دروغ اور باطل سے پاک ہونا ہے اور شياطيِن جن و انس کے سے مراد ، اس کا ہر قسم کے شرک ، کذب ، “ مطہره” اور

  اس ميں دخل دينے سے پاک ہے ۔ 
اس کے پاس کسی قسم کا باطل نہ ” ميں ٓاياہے :الياتيہ الباطل من بين يديہ وال من خلفہ: ۴٢جيسا کہ سوره ٰحم سجده کی ٓايہ 

کا جملہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ ان “ ب قيمةفيھا کت” اس کے سامنے سے ٓايا ہے اور نہ ہی اس کے پيچھے سے ۔ 
“ ” کتب” صحف ٓاسمانی ميں ايسے مطالب لکھے ہوئے ہيں جن ميں کسی قسم کا انحراف اور کجی نہيں ۔ اس بناء پر تو 

مکتوبات کے معنی ميں ہے ، يا يہ ان احکام و مقررات کے معنی ميں ہے جو خدا کی طرف سے مقررکيے گئے ہيں کيونکہ 
  ۔“بت تعين حکم کے معنی مينبھی ٓائی ہے جيسا کہ فرماتا ہے :کتب عليکم الصيام کما کتب علی الذين من قبلکم کتا
  )١٨٣بقره۔ “( روزه تمہارے اوپر اسی طرح مقرر کيا گيا ہے جيسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر مقرر کيا گيا تھا ” 

ار، يا قدرو قيمت واال کے معنی ميں ہے ، يا يہ سب مفاہيم اس ميں صاف ومستقيم ، يا محکم و پائيد“ قيمة” اور اس طرح 
  جمع ہيں۔ 

يہ احتمال بھی ديا گيا ہے کہ چونکہ قرٓان ميں تمام گزشتہ کے مضامين و مطالب بہت سے اضافات کے ساتھ ہيں ، لٰہذا يہ کہا
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  گيا ہے کہ اس ميں گزشتہ کتب قيمة ہيں ۔ 
سے پہلے ذکر کيا گيا ہے ، اور چوتھی ٓايت ميں صرف اہل “ مشرکين” ت ميں اہل کتاب کاقابل توجہ بات يہ ہے کہ پہلی آي

  کتاب کا بيان ہے اور مشرکين کے سلسلہ ميں کوئی بات نہيں کی گئی ، حاالنکہ ٓايت دونوں کی طرف ناظر ہے۔ 
ثيت رکھتے تھے اور مشرکين ان کےيہ تعبيرات ظاہراً اس وجہ سے ہيں کہ ان پروگراموں ميں اہل کتاب اصل اور بنيادی حي

  تابع تھے ۔ 
يا اس بناء پر کہ اہل کتاب زياده الئق مذمت تھے کيونکہ ان ميں بہت سے علماء اور دانش مند موجود تھے اور وه اس لحاظ 

زياده سر  سے مشرکين کی نسبت بلند سطح پرتھے۔ اس بناء پر ان کی مخالفت زياده قبيح اور زياده ناپسنديده تھی، لٰہذا وه
  زنش کے الئق تھے 

انہوں نے اس جديد دين ميں :” کو مالمت کرتے ہوئے فرماتا ہے “ مشرکين” کو اور ان کے تابع “اہل کتاب” اس کے بعد 
اختالف کيوں کيا کہ بعض تو ايمان لے ٓائے اور بعض کا فر ہو گئے حاالنکہ اس دين ميں انہيں اس کے سوا کوئی اور حکم 

خدا کی عبادت کريں، اور اس کی عبادت کو ا س کے غير کی عبادت سے خالص رکھيں، اور ہر قسم کے  نہيں دياگيا کہ
  ۔“شرک سے باز رکھيں اور توحيد کی طرف مائل رہيں ، نماز کو قائم کريں ، اور زکٰوة اداکريں 

  2۔“وما امروا اال ليعبدوا هللا مخلصين لہ الدين حنفاء و يقيموا الصلٰوة ئوتوا الزکاة” 
  ٰذلک دين القيّمة)۔ “ ( اور يہ ايک مستقيم و پائيدار دين ہے ” اس کے بعد فرماتا ہے : 

سے کيا مراد ہے ؟ ايک جماعت نے يہ کہاہے کہ اس سے مراد يہ ہے کہ اہل کتاب “وما امروا” اس کے بارے ميں کہ يہاں 
ايسے مسائل ہيں جو ثابت ہيں، ليکن وه ان احکام کے بھیکے اپنے دين ميں مسئلہ توحيد اور نماز و زکٰوة موجود تھا ،اور يہ 

  وفا دار نہيں رہے تھے ۔ 
دوسرا معنی يہ ہے کہ دين اسالم ميں سوائے خالص توحيد ، اور نماز و زکٰوة وغيره کے اور کوئی حکم نہيں ٓايا۔ اور يہ 

ردانی کيوں کرتے ہيں ؟ اور ان کو ماننے ايسے امور ہيں جنہيں وه سب جانتے تھے ۔ تو پھر وه ان کو قبول کرنے سے روگ
  سے انکار کررہے ہيں ۔ 

دوسرا معنی زياده نزديک دکھائی ديتا ہے ، کيونکہ گزشتہ ٓايت کے بعد ، جو دين جديدکے قبول کرنے ميں ان کے اختالف 
ال معنی صرف اہلجديد دين کی طرف ناظر ہو۔ اس سے قطع نظر پہ“ امروا” کرنےکی بات کررہی تھی، مناسب يہی ہے کہ 

  کتاب کے بارے ميں صادق ٓاتا ہے ، اور مشرکين پر صادق نہيں ٓاتا ، جب کہ دوسرا معنی سب کو شامل ہے۔ 
” ہے ، اور “ عبادت” سے مراد جسے خدا کے ليے خالص کرنا چاہئيے وہی “ دين” بعض مفسرين کے نظريہ کے مطابق

  ے ذکر ہو اہے ، اسی معنی کی تائيد کرتا ہے ۔ کا جملہ بھی ، جو اس سے پہل“ اال ليعبدوا هللا 
ليکن احتمال بھی ہے کہ اس سے دين و شريعت کا مجموعہ مراد ہو، يعنی اس بات پر مامور ہوئے تھے کہ خدا کی پرستش 

۔ کے وسيع مفہوم کے ساتھ زياده ساز گار ہے “ دين ” کريں اور ہر جہت سے اپنے دين و ٓائين کو خا لص رکھيں۔ يہ معنی 
“ ” حنفاء” جو دين وسيع معنی ميں پيش کرتا ہے اسی معنی کی تائيد کرتا ہے ۔ “ و ٰذلک دين القيمة” اور بعد واال جملہ 

کے قول کے مطابق، “ راغب” ميں “بر وزن کنف) کے ماده سے ہے ، اور مفردات“ ( حنف” جمع ہے ، جو “ حنيف
” بجا التے تھے يا “ حج” ں ہے اور عرب ان تمام لوگوں کو جوگمراہی سے راه مستقيم کی طرف مائل ہونے کے معنی مي

  کہا کرتے تھے ( اور احنف) اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا پأوں ٹيڑھا ہو۔ “ حنيف”کيا کرتے تھے، “ ختنہ
امجموعی طور سے لعنت کی مختلف کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ لفظ اصل ميں انحراف اورٹيڑھے پن کے معنی ميں تھ

  البتہ قرٓان، اور اسالمی روايات ميں شرک سے توحيد و ہدايت کی طرف انحراف کے معنی ميں استعمال ہوا ہے ۔ 
اس تعبير کا انتخاب ممکن ہے اصل ميں اس بناء پرہو کہ بت پرست معاشرے ہر اس شخص کو جو ان کے دين کو چھوڑ کر 

شمار کرتے تھے ، اور پھر ٓاہستہ ٓاہستہ يہ تعبير راه توحيد کو منحرف ) “ ( حنيف” توحيد کی طرف قدم بڑھاتا تھا، اسے 
سے ہدايت “ضاللت” طے کرنے والوں کے لئے ايک رائج تعبير کے عنوان سے پہچانی گئی، اور حقيقت ميں اس کا مفہوم 
فريط سے اجتناب کی طرف انحراف تھا ۔ اور اس کا الزمہ ، وہی توحيد خالص اور اعتداِل کامل اور ہر قسم کے افراط و ت

  ہے ، ليکن اس بات کو نہيں بھولنا چاہيئے کہ يہ سب اس نقط کے ثانوی معنوی ہيں ۔
  3“و ٰذلک دين القيمة” 

کا جملہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ يہ اصول يعنی توحيد خالص اور نماز ( خالق کی طرف توجہ ) اور زکٰوة( مخلوق 
 اور پائيدار اصول ہيں، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ يہ انسا ن فطرت ميں داخل ہيں ۔ کی طرف توجہ ) تمام اديان کے ثابت ہونے 

کيونکہ ايک طرف تو انسان کی سر نوشت مسئلہ توحيد پر اور دوسری طرف سے اس کی فطرت منعم کا شکر ادا کرنے اور
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ی مدنيت اسے محروم افراداس کی معرفت و شناخت کی دعوت ديتی ہے ، اور تيسری طرف سے روح اجتماعی اور انسان ک
  کی مدد کے ليے پکارتی ہے ۔ 

اس بناء پر ان احکام و دستورات کی جڑ بنياد کلی طور پر فطرت کی جملہ گہرائيوں ميں موجود ہے ۔ اسی ليے يہ تمام 
  گزشتہ انبياء اور پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی تعليمات ميں پائی جاتی ہے۔ 

  
  کفروا من اہل الکتاب و المشرکين فی نار جھنم خالدين فيھا اوٰلٓئک ھم شر البريّة۔  ۔ اَن الذين۶
۔ جزٓأوُ ھم عند ربھم جنات عدن تجری من تحتھا االنھار خالدين ٨۔ اّن الذين ٰامنوا وعملوا الصالحات اوٰلٓئَک ھم خير البريّة۔ ٧

  ۔ فيھآ ابداً رضَی هللا عنھم و رضو عنہ ٰذلک لمن خشی ربّہ
  

  ترجمہ
  ۔ اہل کتاب اور مشرک کفار و دوزخ ميں جائيں گے اور ہميشہ اسی ميں رہيں گے ، وه بدترين مخلوق ہيں ۔ ۶
 ۔ يقينی طور سے وه لوگ جو ايمان الئے ہيں اور انہوں نے اعمال صالح انجام ديے ہيں ، وه ( خدا کی )بہترين مخلوق ہيں۔ ٧
بہشِت جاودانی کے باغات ہيں ، جس کے درختوں کے نيچے نہريں ہيں ۔ وه  ۔ ان کی جزاء ان کے پروردگار کے يہاں٨

ہميشہ ہميشہ اسی رہيں گے ، خدا بھی ان سے راضی ہے اور وه بھی خدا سے راضی ہيں ، اور يہ ( بلند مقام) اس شخص 
  کے ليے، جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔

________________________________  

کی جمع ہے ، ممکن ہے کہ اسم فاعل ہو، يا اسم مفعول ہو، پہلی اور “ منفک” جو“ منفکين” نا چاہئيے کہ ۔ اس بات پر توجہ کر١
  دوسری تفسير کی بناء پر اسم فاعل کے معنی ديتا ہے اور تيسری تفسير کی بناء پر اسم مفعول کا ( غور کيجئے)۔

ہو ، اور يہاں اس سے مراد وه “ الم غرض“ ” ميں الم“ ليعبدوا” ہو اور  “استينافيہ” ہو يا “ جملٔہ حاليہ” کا جملہ کہ “ وما امروا” ۔2
مقصد اور نتيجہ ہو جو بندوں کی طرف لوٹتا ہے ، نہ کہ وه ہدف و نتيجہ جو خدا کی طرف لوٹے ، جيسا کہ بعض مفسرين نے خيال کيا 

ا کے تمام افعال کی کوئی نہ کوئی غرض اور علت کا انکار کيا ہے ۔ اصولی طور پر خد“ ہے ۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے الم غرض
کے معنی ميں سمجھا“ ان” کو“الم ” ہوتی ہے ، ليکن وه اغراض ايسے ہوتے ہيں جو بندوں کی طرف لوٹتے ہيں ، اور بعض نے يہاں

  ميں ہے ۔) ٢۶نساء:“ ( يريد هللا ليبين لکم ” ہے جيسا کہ 
اضافت کی صورت ميں ہے، وصف کی صورت ميں نہيں ہے ۔ اور اس کا مفہوم يہ “ ةدين القيم” ۔اس بات پرتوجہ رکھنا چاہيئے کہ 3

ہے کہ يہ ايک ايسا دين ہے جو گزشتہ( مستقيم اور قابل قدر) کتب قيمہ ميں ٓايا ہے، يايہ ايک ايسا دين ہے جس ميں اسالم کے مستقيم 
ياملت و شريعت کا وصف ہے ( “ کتب” اس وجہ سے ہے کہ وه  اور قابل قدر احکام بيان ہوئے ہيں ، اس بناء پر قيمة کا مٔونث ہونا

  غور کيجئے) 

  بہترين اوربد ترين مخلوق▲ 

گزشتہ ٓايات ميں ٓاياتھا کہ کفار اہل کتاب اور مشرکين اس انتظار ميں تھے کہ خدا کی طرف سے کوئی واضح و روشن و 
نے کے بعد وه متفرق اور پراگنده ہوگئے اور ہرايک نے کے ٓاجا“ بينہ” دليل ان کے پاس ٓائے، ليکن واضح و روشن دليل 

  الگ الگ راه اختيار کرلی۔ 
دونوں گروہوں اور ان سے “ اور ايمان النے والے “ کفر کرنے والے ” زير بحث ٓايات ميں اس دعوت الٰہی کے مقابلہ ميں 

  ہر ايک کے انجام کی طرف اشاره کرتا ہے ۔ 
رکين ميں سے جو لوگ اس جديد دين سے کافر ہوئے ہيں وه دوزخ کی ٓاگ ميں ہونگے پہلے فرماتاہے : اہل کتاب اور مش

۔ ( اّن الذين کفروا من اھل الکتاب و المشرکين فی نار جھنم “اور ہميشہ ہميشہ اسی ميں رہيں گے۔ وه بد ترين مخلوق ہيں 
  خالدين فيھا اوٰلئک ھم شر البرية)۔

ميں ان کے کفر کی طرف اشاره ہے ، ورنہ ان کا پہلے کا کفر و شرک کوئی نئی  کی تعبير دين اسالم کے مقابلہ“ کفروا” 
  بات نہيں ہے ۔ 

وه بد ترين مخلوق ہيں ) کی تعبير ايک لرزه خيز تعبير ہے ، جو اس بات کی نشان دہی کرتی ہے “ ( اوٰلئک ھم شر البرية” 
لوق ميں سے ، ان لوگوں سے بڑھ کر مردود اور کہ تمام چلنے پھر نے والی مخلوق ، اور نہ چلنے پھر نے والی مخ

دھتکاری ہوئی مخلوق اور کوئی نہيں ہے ، جنہوں نے حق کے واضح ہوتے ہوئے اور اتمام حجت کے بعد سيدھی راه کو 
چھوڑ ديا اور ضاللت و گمراہی کی راه اختيار کرلی ۔ اور يہ بات حقيقت ميں اسی چيز کے مشابہ ہے جو سوره انفال کی ٓايہ 
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خدا کے نزديک بد ترين جاندار وه لوگ ہيں جو نہ ” ميں بيان ہوئی ہے : ان شر الدواب عند هللا الصم البکم الذين اليعقلون: ٢٢
  “ سننے والے کان رکھتے ہيں ، نہ گويا زبان اور نہ ہی بيدار فکر و انديشہ

ه کو ان ہی اوصاف کے ساتھ ذکر کرنے ميں بيان ہوا ہے ، جہاں دوزخيوں کے گرو١٧٩يا جو کچھ سورة اعراف کی ٓايہ 
کے بعد فرماتاہے : اوٰلئک کاالنعام بل ھم اضل اوٰلئک ھم الغافلون: وه چوپأوں کی طرح ہيں ۔ بلکہ ان سے بھی زياده گمراه 

  اور غافل ہيں ۔ 
تعارف کراتی ہے زيربحث ٓايت کا مطلب ان سے بھی کچھ ٓاگے ہے کيونکہ يہ ان کا بد ترين مخلوق ہونے کے ساتھ ان کا 

اور حقيقت ميں ان کے جہنم کی آگ ميں ہميشہ ہميشہ رہنے کی ايک دليل کے طور پرہے ۔ وه بد ترين مخلوق کيوں نہ ہوں 
گے جب کہ سعادت کے تمام دروازے ان کے سامنے کھلے ہوئے تھے ليکن وه کبر و غرور اور عناد و ہٹ دھرمی کی وجہ

  ڑے ہوگئے ۔ سے جان بوجھ کر مخالفت کے ليے کھ
کو مشرکين پر مقدم رکھنے کی وجہ بھی ممکن ہے يہ ہو کہ وه کتاِب آسمانی کے حامل او ر “ اہل کتاب” اس ٓايت ميں بھی 

  دانشمند تھے ۔ 
اور پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی نشانياں ان کی کتابوں ميں صراحت کے ساتھ ٓائی تھيں ۔ اس بناء پر ان کا 

  ت کرنا زياده قبيح و بد تر تھا۔ مخالف
بعد والی ٓايت ميندوسرے گروه کی طرف ، جو ان کے مخالف نقطٔہ مقابل اور قوس صعودی ميں واقع ہوئے ہيں اشاره کرتے 

“: ہوئے فرماتا ہے : وه لوگ جو ايمان الئے ہيں اور انہوننے اعمال صالح انجام ديئے ہيں ، وه خدا کی بہترين مخلوق ہيں 
  الذين امنوا و عملوا الصالحات اوٰلئک ھم خير البرية)۔ (اّن 

اس کے بعد ان کی جزا اور پاداش کو چند مختصر سے جملوں ميں اس طرح بيان کرتا ہے ، : ان کی جزا ان کے پرورگار 
رہيں  کے پاس بہشت کے جاودانی باغات ميں ، جن کے درختوں کے نيچے نہريں جاری ہيں ، اور وه ہميشہ ہميشہ اسی ميں

  جزأوھم عند ربھم جنات عدن تجری من تحت االنھار خالدين فيھا ابداً)۔“ ( گے
  ۔(رضی هللا عنھم و رضو عنہ)۔ “ خدا بھی ان سے خوش اور راضی ہے ، اور وه بھی خدا سے خوش اور راضی ہيں ” 
۔ (ذالک لمن خشی “دگار سے ڈرےيہ بلند و واال مقام اور اہم و بے نظير جزائيں اس شخص کے لئے ہيں جو اپنے پر ور” 

  ربہ)۔ 
قابل توجہ بات يہ ہے کہ مومنين کے بارے ميں اعمال صالح کی گفتگو بھی درميان ٓائی ہے ، جو حقيقت ميں ايمان کے 

درخت کا پھل ہے ۔ اور يہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ ايمان کا دعوٰی کرنا اکيال کافی نہيں ہے ، بلکہ انسان کے اعمال 
س کے ايمان پرگواه ہونا چاہئيں ، ليکن کفر اکيال ہی ، چاہے اس کے ساتھ غير صالح اعمال نہ بھی ہوں، سقوط و بد بھی ا

بختی کا سبب ہے ۔ اس سے قطع نظر کفر عام طور پر انواع و اقسام کے گناہوں ، جرائم اور غلط اعمال کا مبداء بھی ہوتا 
  ہے ۔ 

ھی طرح اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ مومن اور اعمال صالح بجاالنے والے کی تعبير اچ“ اوٰلئک ھم خير البرية” 
انسان فرشتوں تک سے بھی باالتر ہيں ، کيونکہ ٓايت مطلق ہے ، اور اس ميں کسی قسم کا استثناء نہيں ہے۔ قرٓان کی دوسری 

رنے کی ٓايات ، اور ٓايہ و لقد کرمنا بنی ٓادم ( ٓايات بھی اسی معنی کی گواه ہيں مثالً: فرشتوں کے ٓادم عليہ السالم کو سجده ک
  )٧٠اسراء 

بہرحال اس ٓايت ميں پہلے تو ان کے مادی و جسمانی صلہ ، جو جنت کے پر نعمت باغات ہيں، کا ذکر کرتا ہے ، اور اس 
اضی اور کے بعد ان کی معنوی و روحانی جزاء کو بيان کرتا ہے کہ خدا بھی ان سے راضی ہے اور وه بھی خدا سے ر

  خوش ہيں ۔ 
وه خدا سے راضی اور خوش ہيں کيونکہ جو کچھ وه چاہتے تھے وه اس نے انہيں ديا ہے ، اور خدا ان سے راضی اور 

خوش ہے چونکہ وه جو کچھ چاہتا تھا وه انہوں نے انجام ديا ، اور اگر ان سے کوئی لغزش ہوبھی گئی تو اس نے اپنے لطف 
اس سے بڑھ کر اور کون سی لذت ہو سکتی ہے کہ اسے اس بات کا احساس ہوجائے  و کرم سے اس سے صرف نظر کی ،

کہ اس کے کاموں کو معبود نے قبول کرليا ہے اور اس کا محبوب اس سے راضی اور خوش ہے ۔ اور اسے اس کی لقاء 
  حاصل ہوگئی ہے ۔ 

  
  دارند ہر کس از تو مرادے ومطلبے 
  مقصود ما ز دنيا عقبٰی لقایء تو است
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  ۔“ہر شخص تجھ سے کوئی نہ کوئی خواہش اور مطلب رکھتا ہے ليکن ہمارا مقصد دنيا ميں تيری لقاء ہے ” 
ہاں ! انسان کے جسم کی جنت تو اس جہاں کے جاودانی باغات ہيں ، ليکن اس کی روح کی بہشت خدا کی رضا اور لقائے 

تا ہے کہ ان تمام برکات کا سر چشمہ خدا کا خوف ، کا جملہ اس بات کی نشان دہی کر“ ٰذلک لمن خشی ربہ” محبوب ہے 
خشيت اور ڈر ہے ، کيونکہ يہی خوف ہی ہر قسم کی اطاعت ، تقوٰی اور اعمال صالح کی طرف حرکت کرنے کا سبب بنتا 

  ہے ۔ 
“ڈرتے ہيں  صرف علماء ہی خد اسے” ۔انما يخشی هللا من عباده العلماء ٢٨بعض مفسرين نے اس ٓايت کو سورٔه فاطر کی ٓايہ 

  کے ساتھ مال کر يہ نتيجہ نکاالہے کہ بہشت پر حقيقتاًعلماء اور ٓاگاه دانش مند لوگوں کا مسلمہ حق ہے ۔ 
البتہ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ خشيت اور خوِف خدا کے کئی درجے اور مرتبے ہوتے ہيں اور علم و دانش و 

  ں اس بات کا مفہوم واضح اور روشن ہو جاتا ہے ۔ ٓاگاہی ميں بھی کئی درجے اور مرتبے ہوتے ہي
مقام ِ خوف سے باالترہوتا ہے ، کيونکہ خوف تو ہر قسم کے ڈر پر “ مقام خشيت” ضمنی طور پربعض کا نظر يہ يہ ہے کہ 

  بوالجاتا ہے ، ليکن خشيت اس خوف کو کہتے ہيں جو تعظيم و احترام کے ساتھ ہو۔ 

  کے شيعہ خير البريہ ہيں ۔ علی عليہ السالم اور ان ١▲
بکثرت روايات ميں ، جو اہل سنت کے طريقوں سے ان کی مشہور کتابوں ميں اور اسی طرح شيعوں کی مشہور کتابوں ميں 

نقل ہوئی ہيں آيہ (اوٰلئک ھم خير البرية) (وه خدا کی بہترين مخلوق ہيں )کی علی عليہ السالم اور ان کے پيرو کاروں کے 
  ہے ۔  ساتھ تفسير ہوئی

نيشاپوری نے ، جو پانچويں صدی ہجری کے مشہور علماء اہل سنت ميں سے ہيں ، ان رويات کو اپنی “ حاکم حسکانی ” 
ميں مختلف اسناد کے ساتھ نقل کيا ہے ، اور ان کی تعداد بيس ہزار روايات سے زياده ہے جن “ شواہدالتنزيل”مشہور کتاب 

  پر ٓاپ کے سامنے پيش کرتے ہيں ۔  ميں سے ہم چند روايات کو نمونہ کے طور
نازل ہوئی تو پيغمبر اکرم “ الذين امنوا و عملوا الصالحات اوٰلئک ھم خير البرية” کہتے ہيں جس وقت ٓايہ“ ابن العباس” ۔ ١

اناً ھو انت و شيعتک تٔاتی انت و شيعتک يوم القيامة راضيين مرضيين و ئاتی عدوک غضب” نے علی عليہ السالم سے فرمايا : 
اس ٓايت سے مراد تو اورتيرے شيعہ ہيں جو روز قيامت عرصٔہ محشر ميں اس حال ميں وارد ہوں گے کہ تم بھی “” مقمحين

خدا سے راضی ہوگے اور خدا بھی تم سے راضی ہوگا ، اور تيرا دشمن غصہ کی حالت ميں عرصٔہ محشرميں وارد ہوگا 
۔ ( حديث کے بعض نسخوں ميں مقمحين ٓايا ہے ، جس کا معنی طوق و “ا اور زبر دستی اس کو جہنم ميں دھکيل ديا جائے گ

  )١١٢۶حديث  ٣۵٧ص  ٢جلد “ زنجير کے ذريعہ سر کو اونچا رکھنا ہے )۔ ( شواہد التنزيل
سے ٓايا ہے کہ جس وقت پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے اس ٓايت کی تالوت کی “ ابو برزه” ۔ ايک دوسری حديث ميں ٢

  فرمايا : تو 
  “ ھم انت و شيعتک يا علی و ميعاد ما بينی و بينک الحوض” 
  ١اے علی ! وه تو اور تيرے شيعہ ہيں ، اور تيری اور ميری وعده گاه حوض کوثر ہے ۔ ” 
سے ٓاياہے کہ ہم خانٔہ خد اکے پاس پيغمبر اکرم کی خدمت ميں بيٹھے “ جابر بن عبد هللا انصاری” ۔ ايک اور حديث ميں ٣
ميرا بھائی “قد اتاکم اخی” وئے تھے کہ علی عليہ السالم ہماری طرف ٓاے ، جس وقت پيغمبر کی نگاه ان پر پڑی تو فرمايا:ہ

  تمہاری طرف ٓارہاہے ۔ 
  پھر ٓاپ صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے خانہ خدا کی طرف رخ کيا او رفرمايا : 

  “يوم القيامةفقال ورب ٰھذه البنية ان ٰھذا و شيعتہ ھم الفائزون 
  “اس کعبہ کے خدا کی قسم يہ شخص اور اس کے شيعہ قيامت کے دن رست گار اور کامياب ہو نگے” 

  اس کے بعد ہماری طرف رخ کيا اور فرمايا: 
اعدلکم فی اما و هللا انّہ ٔاولکم ايماناًبا ، و اقومکم بامر هللا و اوفاکم بعہد هللا ، و اقضا کم بحکم هللا و قسمکم بالسوية، و ”

  ۔“الرعية، و اعظمکم عند هللا مزية
فکان اذا اقبل قال اصحاب محمد ( صلی هللا “ فانزل هللا : اّن الٰذن ٰامنوا و عملوا الصالحات اوٰلئک ھم خير البرية“: جابر” قال 

  عليہ و ٓالہ وسلم )قد اتاکم خير البرية بعد الرسول : 
ر ايمان اليا ہے اور اس نے خدا کے حکم سے تم سب ميں پہلے قيام کيا ہے، خدا کی قسم يہ تم سب ميں سے پہلے خدا پ” 

خدا کے عہد کو تم سب سے زياده وفا کرنے واال ہے ، اور وه تم سب سے زياده هللا کے حکم کے مطابق فيصلے کرنے واال 
سے زياده عدل کرنے واال  ہے اور وه ( بيت المال ) کی تقسيم ميں سب سے زياده مساوات کرنے واالہے ، رعيت ميں سب



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

 
 

  ۔ “ہے ، اور اس کا مقام و مرتبہ خدا کے نزديک تم سب سے زياده ہے 
  “اّن الذين ٰامنواو عملوا الصالحات اوٰلئک ھم خير البرية”جابر کہتے ہيں کہ اس موقع پر خدا نے ٓايہ 

ی هللا عليہ و ٓالہ وسلم )انہيں ٓاتا ہوا ديکھ نازل فرمائی۔ اس کے بعد جب بھی کبھی علی عليہ السالم ٓاتے تو اصحاب محمد( صل
  ٢کر کہتے :رسول هللا کے بعد خدا کی مخلوق ميں جو سب سے زياده بہتر وه ٓارہاہے ۔ 

اس ٓايت کا خانٔہ کعبہ کے پاس نزول اس سوره کے مدنی ہونے کے ساتھ منافات نہيں رکھتا ، کيونکہ ممکن ہے کہ يہ نزول 
تطبيق کے عنوان سے ہو، عالوه از يں بعيد نہيں ہے کہ ان ٓايات کا نزول ان سفروں ميں ہوا ہو  مجدد کے قبيل سے ہوا ، يا

ہے “ جابر بن عبد هللا انصاری ” جن ميں پيغمبر مدينہ سے مکہ کی طرف ٓائے تھے ، خصوصاً جب کہ اس روايت کا راوی
  مدنی ہونے کا اطالق بعيد نہيں ہے ۔  جو مدينہ ميں ٓاپ کے ساتھ ملحق ہوئے تھے ، اور اس قسم کی ٓايات پر

نور ” ميں نقل کيا ہے ۔ بعض کو شبلنجی نے “ صواعق محرقہ” نے کتاب“ ابن حجر” ان احاديث ميں سے بعض کو
  ٣ميں ذکر کيا ہے ۔ “ االبصار

“ هللا انصاریسے جابر بن عبد “ ابن عساکر” ميں بھی ٓاخری روايت کا عمده حصہ“ در المنثور” نے “ جالل الدين سيوطی” 
  4سے نقل کياہے۔ 

نازل ہوئی ، تو پيغمبر “اّن الذين ٰامنواو عملوا الصالحات اوٰلئک ھم خير البرية” ميں ٓاياہے کہ جس وقت ٓائہ “ در المنثور” ۔ ۴
  نے علی عليہ السالم سے فرمايا: 

  “ھو انت و شيعتک يوم القيامة راضين مرضين ” 
  5۔ “مت کے دن تم خدا سے راضی ہوگے اور خدا تم سے راضی ہوگاوه تو اور تيرے شيعہ ہيں ، قيا” 
کے واسطے سے علی عليہ السالم سے نقل کيا ہے کہ پيغمبر “ ابن مردويہ” ۔ مذکوره مٔولف نے ايک دوسری حديث ميں ۵

  اکرام نے مجھ سے فرمايا:
ية؟ انت و شيعتک و موعدی و موعدکم الحوض، اذات الم تسمع قول هللا : اّن الذين ٰامنواو عملوا الصالحات اوٰلئک ھم خير البر

  6جئت االمر للحساب تد عون غرا محجلين:
کيا تم نے خداکا يہ ارشاد نہيں سنا کہ فرماتا ہے : لوگ ايمان الئے اور انہوں نے اعمال صالح انجام ديے وه بہترين مخلوق ” 

گاه حوض کوثر کا کناره ہے ۔ جب ميں امتوں کے حساب  ہيں ؟ يہ تم اور تمہارے شيعہ ہيں ۔ اور ميری اور تمہاری وعده
  (سفيد پيشانی والے )کہہ کر پکارا جائے گا۔ “ غر محجلين ” کے ليے ٓأوں گا تو تمہيں 

خطيب ” اہل سنت کے اور بھی بہت سے دوسرے علماء نے اسی مضمون کو اپنی اپنی کتابوں ميں نقل کيا ہے ، منجملہ 
نے اپنی مشہور تفسير ميں “ عالمہ طبعی” ،ميں “ کفايت الخصام ” نے “ ابو نعيم اصفہانی” ں مي“ مناقب ” نے “ خوارزمی

ينابيع ” نے“ شيخ سليمان قندوزی ” ميں “ نے فتح القدير “ ميں عالمہ شوکانی “ فصول المھمة” نے “ ابن صباغ مالکی” 
  ميں ، اور بہت سے دوسرے علماء نے ۔  ميں زير بحث ٓايات کے ذيل“ روح المعانی”نے “ ٓالوسی” اور ‘والمودة

خالصہ يہ ہے کہ اوپر والی حديث ميں بہت ہی مشہور و معروف احاديث ميں سے ہے کہ جسے اکثر دانش مندوں اور علماء
  اسالم نے قبول کيا ہے ، اور يہ علی عليہ السالم اور ان کے شيعوں کی ايک بہت بڑی فضيلت ہے ۔ 

رسول خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ “ شيعہ ” ہ حقيقت اچھی طرح ٓاشکار ہو جاتی ہے کہ لفظضمنی طور پر ان روايات سے ي
وسلم کے زمانہ سے ہی ٓانحضرت کے ذريعے مسلمانوں کے درميان نشر ہوا، اور يہ امير المومنين علی عليہ السالم کے 

کی تعبير صديوں بعد وجود ميں ٓائی “ ہشيع” خاص پيروکار وں کی طرف اشاره ہے ۔ لٰہذا وه لوگ جو يہ گمان کرتے ہيں 
  ہے، بہت بڑی غلط فہمی ميں مبتال ہيں ۔

________________________________  

  ۔١١٣٠حديث  ٣۵٩۔ وہی مدرک ص ١
  ۔١١٣٩حديث  ٣۶٢۔ وہی مدر ک ص ٢
  ۔١٠١، ٧٠ص “ نو ر االبصار”  ٩۶ص “صواعق محرقہ” ۔ ٣
  ۔٣٧٩ص  ۶جلد“ در المنثور” ۔4
  ۔٣٧٩ص  ۶جلد“ ردر المنثو” ۔ 5
  ۔ ٣٧٩ص  ۶جلد“ در المنثور” ۔ 6

  ۔ عبادت ميں خلوص نيت الزم ہے ٢▲
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سے عبادات ميں قصِد قربت کے الزم “ وما امرو اال ليعبدون ا هللا مخلصين لہ الدين” اصول فقہ کے بعض علماء نے ٓايہ
” توصلی ہونا۔ اور يہ اس سے وابستہ ہے کہ يہاں ہونے پر استدالل کياہے اور يہ اوامر ميں اصل ان کا تعبدی ہونا ہے نہ کہ 

کو ہم اس ٓايت ميں مطلق “ امر” کا معنی عبادت ہو، تا کہ يہ عبادات ميں خلوص کے الزم ہونے کی دليل بنے اور “ دين 
سے خارج  قرار ديں ، تاکہ اس کامفہوم تمام اوامر ميں قصِد قربت کا الزم ہوناہے ، ( سوائے ان موارد کے جو دليل کی وجہ

ہوں ) حاالنکہ ٓايت کا مفہوم ، ظاہر کے اعتبار سے ، ان ميں سے کوئی بھی نہيں ہے ، بلکہ اس سے مقصود شرِک کے 
مقابلہ ميں توحيد کا اثبات ہے ۔ يعنی انہيں توحيد کے سوال اور کسی چيز کی دعوت نہيں دی گئی ہے اور اس حال ميں اس 

  ں ہے ۔ کا احکام فرعی کے ساتھ کوئی ربط نہي

  ۔ انسان کی عجيب قوِس صعودی و نزولی٣▲
اس سوره کی ٓايات سے اچھی طر ح معلوم ہوتا ہے کہ عالم ميں کسی بھی مخلوق کے قوس صعودی و نزولی کا فاصلہ انسان

نہيں ہے ۔ اگر انسان ايمان لے ٓائے اور اعماِل صالح بجاالئے( اس بات پر توجہ رہے کے قوس صعودی و نزولی کے برابر 
تمام اعمال صالح کو شامل ہے ، نہ کہ بعض کو)) تو وه خدا کی مخلوق ميں سے زياده افضل اور بر “ عملوا الصالحات” کہ 

اختيار کرلے ، تو اتنا گر جاتا ہے کہ خدا کی ترہوجاتا ہے ، ليکن اگر وه کفر و ضاللت اور ہٹ دھر می اور عنادکا راستہ 
کا يہ عظيم، فاصلہ اگر چہ ايک حساس “ و نزولی“ قوس صعودی” مخلوق ميں سب سے زياده بد تربن جاتا ہے !انسان کے 

اور خطر ناک مسئلہ ہے ليکن يہ نوع بشر کے مقام عظمت اور اس کے تکامل و ارتقاء کی قابليت پر داللت کرتا ہے ، اور 
ہ ايک طبيعی و فطری چيز ہے کہ اس قسم کی حد سے زياده قابليت و استعداد کے ہوتے ہوئے ، تنزل و سقوط کا امکان ي

کے بلند مقام تک پہنچنے کے ليے تيرے لطف و کرم سے مدد طلب کرتے“ خير البريہ” بھی حد سے زياده ہو۔ خدا وندا ! ہم 
  ہيں ۔ 

تی کے شيعوں اور پيروکاروں ميں سے قرار دے جو اس کے ليے سب سے زياده پروردگارا ! ہميں اس عظيم اور بزرگ ہس
  الئق اور شائستہ ہے ۔ 

بار اٰلہا ! ہميں اس قسم کا خلوص مرحمت فرماکہ ہم تيرے سوال کسی کی پرستش نہ کريں اور تيرے غير سے محبت نہ 
  رکھيں ۔ 

  
 ٓامين يا رب العالمين

 

 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سوره الّزلزال▲
  ٓايات ہيں ۔ ٨يہ سوره مدينہ ميں نازل ہوا۔ اس ميں 

  

  سوره زلزلہ کے مطالب اور فضيلت ▲
اس بارے ميں کہ يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا يا مدينہ ميں ، مفسرين کے درميان اختالف ہے ۔ بہت سے اسے مدنی سمجھتے 

کی “ قيامت” اور “ معاد” ہيں جب کہ بعض کا نظريہ يہ ہے کہ يہ مکہ ميں نازل ہو ا ہے ۔ اس کی ٓايا ت کا لب و لہجہ جو
سورتوں سے زياده مشابہت رکھتا ہے ، ليکن ايک حديث ميں ٓايا ہے کہ جس شرائط کے بارے ميں گفتگو کرتی ہيں ، مکی 

نے پيغمبر اکرام سے ٓايہ فمن يعمل مثقال ذرةکے بارے ميں سوال کيا ، اور ہم “ ابو سعيد خدری” وقت يہ سوره نازل ہوا تو 
  ١مدينہ ميں مسلمانوں سے ملحق ہوئے تھے ۔“ ابو سعيد” جانتے ہيں کہ 

  کا مکی يا مدنی ہونا اس کے مفاہيم اور تفسير پر اثر انداز نہيں ہوتا۔ ليکن اس سوره 
  بہرحال يہ سوره خصوصيت کے ساتھ تين محوروں کے گردگردش کرتاہے ۔ 
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  اور قيامت کے وقوع کی نشانيوں سے بحث کرتا ہے ۔ “الشرائط الساعة ” پہلے
  ہی کی گفتگو ہے ۔ اور اس کے بعد انسان کے تمام اعمال کے بارے ميں زمين کی گوا

ميں تقسيم، اور ہر ايک شخص کے اپنے اعمال کا “ اور بد کار“ نيکو کار” اور تيسرے حصہ ميں لوگوں کی دو گروہوں 
  نتيجہ پانے کی بات ہے ۔

________________________________  

  ۔ ٢٠٨ص  ٢٠جلد “ روح المعانی ” ۔ ١

  اس سوره کی فضيلت▲

می روايات ميں اہم تعبيريں ٓائی ہيں منجملہ ايک حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ اس سوره کی فضيلت ميں اسال
وسلم سے ٓايا ہے : من قرٔاھا فکانما قرٔا البقرة و اعطی من االجر کمن قرٔا ربع القرٰان :جو شخص اس کی تالوت کرے گويا 

کے برابر ہے جس نے قرٓان کے چوتھے حصہ کی قرائتاس نے سوره بقره کی قرا ئت ، اور اس کا اجزر ثواب اس شخص 
  1کی ہو۔ 

  اورايک حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:
کی تالوت کرنے سے ہر گز خستہ نہ ہونا ، کيونکہ جو شخص اس کو نافلہ نمازوں ميں پڑھے “ اذا زلزلت االرض” سورٔه 

تار نہ ہوگا اور نہ ہی ا س کی وجہ سے مرے گا ۔ اور مرتے دم تک صاعقہ اور ٓافاِت دنيا ميں سے گا وه ہر گز زلزلہ ميں گف
  2کسی ٓافت ميں گفتار نہ ہوگا۔ 

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ۔ و قال االنسان مالھا ٣۔ و اخرجت االرض اثقالھا ٢۔ اذا زلزلت االرض زلزالھا ۔ ١
  ۔ يومئذ يصدر الناس اشتا تا ليروا اعمالھم۔۶وحٰی لھا۔ ۔باّن ربک ا۵۔ يومئٍذ تحدث اخبارھا ۴
  ۔ ومن يعمل مثقال ذرٍة شراً يره٨۔ فمن يعمل مثقال ذرٍة خيرا يره۔ ٧

  
  ترجمہ 

  شروع کرتا ہوں هللا کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے 
  کررکھ دے گی۔ ۔ اور زمين اپنے سنگين بوجھ کو باہر نکال٢۔ جس وقت زمين شدت کے ساتھ لرز نے لگے گی۔ ١
  ۔ اور انسان کہے گا کہ زمين کو کيا ہوگيا ہے ۔ ( کہ اس طرح لرز رہی ہے )٣
  ۔ کيونکہ تيرے پروردگار نے اسے وحی کی ہے ۔ ۵۔ اس دن زمين اپنی تمام خبروں کو بيان کردے گی۔ ۴
  دکھائے جائيں ۔ ۔ اس کے لوگ مختلف گروہوں کی صورت ميں قبروں سے نکليں گے، تاکہ ان کے اعمال انہيں ۵
  ۔ پس جس شخص نے ايک ذره کے وزن کے برابر بھی اچھا کام انجام ديا ہوگا وه اسے ديکھے گا ۔٧
  ۔ اور جس نے ايک ذره کے وزن کے برابر بر اکام کيا ہوگا وه اسے ديکھے گا۔٨

________________________________  

  ۔۵٢۴ص  ١٠جلد“ مجمع البيان ” ۔ 1
  ۔ )٣۴٧ص  ۵مطابق نو الثقلين جلد “ ( اصول کافی” ۔ 2

  جس دن انسان اپنے تمام اعمال ديکھے گا ▲

جس طرح سوره کے مطالب کے بيان ميں اشاره ہوا ہے يہ سوره اس جہان کے اختتام اور قيامت کے شروع کے بعض 
ين شدت کے ساتھ جس وقت زم:” ہولناک اور وحشت ناک حوادث کے بيان کے ساتھ شروع ہوا ہے ۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے 

  ١۔ ( اذا زلزلت االرض زلزالھا)۔ “ہلنے لگے گی
۔ ( واخرجت “جو اس کے اندر ہيں ، باہر نکال کررکھ دے گی “ وه سارے سنگين بوجھ” اور اس طرح زير و زبر ہوگی کہ 

  االرض اثقالھا)۔ 
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کرٔه زمين لرزنے لگے گا۔ (عام زلزلوں اس زلزلہ) کی تعبير يا تو اس بات کی طرف اشاره ہے کہ اس دن سارا “ ( زلزالھا” 
کے برخالف جو سب کے سب کسی خاص موضع يا عالقہ ميں ہوتے ہيں )۔ اور زلزلٔہ معہود يعنی زلزلٔہ قيامت کی طرف 

  ٣/  ٢اشاره ہے۔ 
و يہ کہا سنگين بوجھ) سے کيا مراد ہے ، مفسرين نے متعد د تفاسير بيان کی ہيں ، بعض نے ت“ ( اثقال ” اس بارے ميں کہ 

ہے کہ اس سے مراد انسان ہيں جو قيامت کے زلزلہ سے قبروں کے اندر سے باہر اچھل پڑيں گے ، جيسا کہ سورٔه انشقاق 
  “ القت مافيھا وتخلّت”ميں ٓايا ہے ۔  ۴کی ٓايہ

ے حسرت کا اور بعض نے يہ کہا ہے کہ وه اپنے اندرونی خزانوں کو باہر پھينک دے گی۔ اور بے خبر دنيا پرستوں کے لئ
  ۴سبب بنے گی۔ 

يہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد زمين کے اندر بہہنے والے بھاری مواد کو باہر پھينکنا ہے جن کی کچھ مقدار عام طور 
  پر ٓاتش فشانی اور زلزلوں کے وقت باہر نکلتی ہے 

  گا ۔  عالم کے اختتام پر جو کچھ زمين کے اندر ہے وه اس زلزلہ عظيم کے بعد باہر ٓاجائے
  پہلی تفسير زياده مناسب نظر ٓاتی ہے ، اگر ان تفاسير کے درميان جمع بھی بعيد نہيں ہے ۔ 

يہ کيا ہوگيا ہے کہ زمين اس ” بہرحال اس دن انسان اس اَن ديکھے منظر کو ديکھ کر سخت متوحش ہو گا ، اور کہے گا : 
  ۔ ( و قال االنسان مالھا)۔ “ک ديا ہے طرح لرز رہی ہے ، اور جو کچھ اس کے اندر تھا اسے باہر پھين

اگر چہ بعض نے يہاں انسان کی کافر انسانوں کے ساتھ تفسير کی ہے ، کيونکہ زمين کے اوضاع و احوال سے تعجب اس 
  دن کفار کے ساتھ مخصوص نہيں ہوگا۔ 

  سے ؟“ وم نفخٔہ د”سے مربوط ہے يا “ نفخٔہ اولٰی ” کيا يہ تعجب ، اور اس سے پيدا ہونے واال سوال
  ظاہر يہ ہے کہ يہ وہی پہالنفخہ ہے جو اس عالم کے اختتام کا نفخہ ہے ۔کيونکہ يہ زلزلہ عظيم اختتام ِ جہاں پر ٓائے گا۔ 

يہ احتمال بھی دياگياہے کہ اس سے مراد نفخہ قيامت اور مردوں کے زنده ہونے اور ان کے زمين سے باہر پھينک دينے کا 
ٓايات بھی سب کی سب نفخہ دوم کے ساتھ مربوط ہيں ۔ ليکن چونکہ قرٓان کی ٓايات ميں ان دونوں نفخہ ہے کيونکہ بعد والی 

نفخوں کے حوادث بارھا اکھٹے ذکر ہوئے ہيں ، لٰہذا اختتام جہاں پر وحشت ناک زلزلہ کے بيان کی طرف توجہ کرتے ہوئے
سے مراد معدنيات ، خزانے اور اس کے اندر “ ال اثق” پہلی تفسير زياده مناسب نظر ٓاتی ہے ، اور اس صورت ميں کے 

“( زمين اس دن اپنی ساری خبريں بيان کرے گی” موجود پگھلے ہوئے مواد ہيں ۔ اور اس سے زياده اہم بات يہ ہے کہ 
  يومئذتحدث اخبارھا)۔

ر کردے گی۔ اور اس جو خوبيان اور برائياں، اور خير و شر کے اعمال روئے زمين پرواقع ہوئے ہيں ، وه ان سب کو ظاہ
دن انسان کے اعمال کے گواہوں ميں سے اہم ترين گواه يہی زمين ہو گی جس پر ہم اپنے اعمال انجام ديتے ہيں ۔ اور جو 

اتدرون ما ” ہماری شاہد و ناظر ہے ۔ ايک حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ٓايا ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:
  ؟ “م جانتے ہو کہ زمين کے اخبار سے يہاں کيا مراد ہے کيا ت”؟:“اخبارھا

  ۔ “انہوں نے کہا: خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہيں “: قالوا: هللا و رسولہ اعلم ” 
  “:ٓاپ نے فرمايا: اخبارھا ان تشھد علی کل عبد و امة بما عملوا علی ظھرھا، تقول عمل کذا و کذا، يوم کذا، فٰھذا اخبارھا

خبر دينے والے سے مراد يہ ہے کہ زمين ہر مرد اور عورت کے اعمال کی ، جو انہوں نے روئے زمين پر  زمين کے”
  5۔ “انجام ديے ہيں ، خبر دے گی، وه کہے گی کہ فالں شخص نے فالں دن فالں کام کيا ہے ، يہ ہے زمين کا خبر دينا

  ايک اور حديث ميں پيغمبر اکرم سے ٓايا ہے : 
ء و خير اعمالکم الصلٰوة فتحفظوامن االرض فانّھااّمکم، وليس فيھا احد يعمل خيراً او شراً اال و ھی مخبرة حافظوا علی الوضو

  ۔ “بہ 
وضوء اور اپنے اعمال ميں سے بہترين عمل ، نماز کی حفاظت کر، اور زمين کی طرف ديکھتے رہو، کيونکہ وه تمہاری ” 

  6۔ “ام نہيں ديتا مگر يہ کہ زمين اس کی خبر ديتی ہے ماں ہے ، کوئی انسان بھی اچھا يا برا کام انج
ابو سعيد خدری سے نقل ہوا ہے کہ وه کہا کرتے تھے : جب کبھی تم بيا بان ميں ہو، تو بلند ٓاواز کے ساتھ اذان دو، کيونکہ 

انس، اور پتھرکو کوئی جن و “ال يسمعہ جن وال انس وال حجر االيشھد”ميں نے رسول هللا کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے : 
  7“کوئی ٹکڑا اسے نہيں سنتا ، مگر يہ کہ( قيامت ميں ) اس کے ليے گواہی دے گا

کيا واقعاً خدا کے حکم سے زمين کی زبان کھل جائے گی اور وه بات کرے گی؟ يا اس سے مراد روئے زمين پر انسان کے 
عمل بھی انجام ديتا ہے ، وه خواه مخواه اس کے اطراف اعمال کے ٓاثار کا ظاہر ہونا ، کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ انسان جو 
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ميں کچھ ٓاثار چھوڑ تا ہے ۔ چاہے وه ٓاج ہمارے ليے محسوس نہ ہوں ۔ ٹھيک ايک دوست يا دشمن کی انگليوں کے انہيں ٓاثار 
ر زمين کا بات کے مانند، جو دروازے کے قبضہ پر ره جاتے ہيں ، اور اس دن يہ سب کے سب ٓاثار ظاہر ہو جائيں گے ، او

کرنا اس عظيم ظہور کے عالوه اور کچھ نہيں ہے ۔ جيسا کہ ہم کسی خواب ٓالود شخص سے کہتے ہيں ، کہ تيری ٓانکھيں 
  بتالرہی ہيں کہ تو کل رات سو يا نہيں ہے ۔ يعنی بے خوابی کے ٓاثار اس ميں نماياں ہيں ۔

مانے ميں انسان کے علم و دانش کی پيش رفت کی وجہ سے بہر حال يہ کوئی غير مانوس بات نہيں ، کيونکہ موجود ه ز
ايسے ٓاالت ووسائل اختراع ہوچکے ہيں جو ہر جگہ اور ہر لمحہ انسان کی ٓاواز کو گرفت ميں لے سکتے ہيں ، يا انسان اور 

کرسکتے اس کے اعمال و افعال کی تصويريں کھينچ سکتے ہيں ، اور ايک مسلم سند کے عنوان سے اسے عدالت ميں پيش 
  ہيں ، اس طرح کہ انکار کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے ۔ 

اگر لوگ گزشتہ زمان ميں زمين کی گواہی سے تعجب کرتے تھے ، تو موجود ه زمانہ ميں ايک پتلی سی ريل ( فيتہ ) يا ( 
ائل کو بيان ريکارڈ) ضبط کے کرنے کی مشين جو ايک بٹن کی صورت ميں لباس سے ٹکی ہوئی ہوتی ہے ، بہت سے مس

  کرسکتی ہے ۔ 
صلو ا المساجد فی بقاع مختلفة، ” قابل توجہ بات يہ ہے کہ ايک حديث ميں علی عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ ٓا پ نے فرمايا: 

مساجدکے مختلف حصوں ميں نماز پڑ ھا کرو، کيونکہ زمين کا ہرٹکڑا ، اس “” فان کل بقعة تشھد للمصلی عليھا يوم القيامة
  8ليے جو اس پر نماز پڑھتا ہے ، گواہی دے گا۔ شخص کے 

ايک اور دوسری حديث ميں ٓاياہے ، کہ امير المومنين علی عليہ السالم جب بيت المال تقسيم فرماتے تھے، اور وه خالی ہو 
گواہی دينا )” قيامت کے دن “ ( اشہدی انی مألتک بحق و فرغتک بحق” جاتا تھا تو ہاں دو رکعت نماز بجاالتے اور فرماتے:

  9۔ “کہ ميں نے تجھے حق کے ساتھ پر کيا تھا اور حق کے ساتھ ہی خالی کياہے 
۔ ( بان ربک “بعد والی ٓايت ميں مزيد فرماتا ہے : يہ اس خبر(نباء) پر ہے کہ تيرے پروردگار نے زمين کی وحی کی ہے 

  10اوٰحی لھا) 
کی تعبير يہاں اس بناء پر ہے کہ اس قسم کی اسرار ٓاميز “ یاوحٰ ” اور زمين اس فرمان کے اجزاء ميں کوتا ہی کرے گی ،

  گفتگو کرنا زمين کی طبيعت کے خالف ہے ۔اور يہ چيز ايک وحی اٰلہی کے طريقے کے سوا ممکن نہيں ہے ۔ 
 بعض نے يہ کہا ہے کہ اس سے مراد يہ ہے کہ وه زمين کو وحی کرے گا کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وه باہر پھينک دے۔ 

  ليکن پہلی تفسير زياده صحيح اور مناسب نظر ٓاتی ہے ۔ 
اس دن لوگ مختلف گروہوں کی صورت ميں قبروں سے نکل کر عرصٔہ محشر ميں وارد ہوں ” اس کے بعد فرماتا ہے : 

  گے، تاکہ ان کے اعمال انہيں دکھائے جائيں ۔ ( يومئذ يصدر الناس اشتاتاً ليروا اعمالھم)۔ 
وزن شط) کی جمع ہے ، پراگنده اور متفرق کے معنی ميں ہے ، يہ اختالف و پراگندگی ممکن ہے اس بر“ ( شت“ ” اشتات” 

بناء پر ہو کہ ہر مذہب والے الگ عرصٔہ محشر ميں وارد ہوں گے، يا زمين کے عالقوں ميں سے ہر عالقے کے لوگ جدا 
حسين و خوبصورت چہروں کے ساتھ ٓائے گا اور  جدا وارد ہوں گے، يا يہ ہے کہ ہر ايک گروه تو ہشابشاش، شاد و خندان،

  ايک گروه تيوری چڑھا ئے تيره و تاريک چہروں کے ساتھ محشر ميں وارد ہوگا ۔ 
ميں ٓايا ہے ، : يوم ندعوا کل انا ساس  ٧١ياہر امت اپنے امام ، رہبر اور پيشوا کے ساتھ ہو گی جيسا کہ سوره اسراء کی ٓايہ 

وه کو اس کے امام و پيشوا کے ساتھ بالئيں گے ۔ يايہ ہے کہ مٔو منين ، مٔومنين ساتھ، اور کفار، اس دن ہم ہر گر“: ” باماھم
کفار کے ساتھ محشور ہوں گے۔ ان تما م تفاسير کے درميان جمع بھی پورے طور پر ممکن ہے کيونکہ ٓايت کا مفہوم وسيع 

والی جگہ سے نکلنے کے معنی ميں ہے ، انبوه کی بروزن صبر)کے ماده سے اونٹوں کے پانی “ ( صدر“ ” يصدر” ہے ۔ 
کے بر عکس جو پانی کی جگہ ميں داخل ہونے کے معنی ميں ہے “ ورود” صورت ميں ہيجان ميں ٓائے ہوئے باہر ٓاتے ہيں 

  ۔ اور يہاں مختلف قوموں کے قبروں سے نکلنے اور حساب دينے کے ليے محشر ميں ٓانے سے کنايہ ہے ۔ 
  ٓايات کے ساتھ زياده مناسبت رکھتا ہے ۔ پہال معنی گزشتہ 

  تاکہ ان کے اعمال انہيں دکھائے جائيں ) کے جملہ سے مراد اعمال کی جزا کا مشاہده ہے ۔ “ ( ليروا اعمالھم” 
  يا نامٔہ اعمال کا مشاہده مراد ہے جس ميں ہر نيک و بد عمل ثبت ہے ۔ 

  کيفيت کی معرفت و شناخت ہے ۔  يا مشاہده باطنی مراد ہے جس کا معنی ان کے اعمال کی
  کی صورت ميں خود اعمال کا مشاہده مراد ہے ۔ “ تجسم اعمال ” يا 

ٓاخری تفسير ظاہر ٓايہ کے ساتھ سب سے زياده موافق ہے ، اور يہ ٓايت مسئلہ تجسم اعمال پر روشن ترين ٓايات ميں سے شمار
سم ہو کر اس کے سامنے حاضر ہو ں گے، اور ان کی ہم ہوتی ہے کہ ا س دن انسان کے اعمال مناسب صورتوں ميں مج
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  نشينی خوشی کا مو جب يا رنج و بال کا باعث ہوگی۔ 
” اس کے بعد ان دونوں گروہوں مومن و کافر، نيکو کار و بد کار کے انجام کار کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے : 

  ۔ ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره)۔ “گاپس جس شخص نے ذره برابر بھی نيکی کی ہوگی وه اسے ديکھے 
  ۔ ( ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)“اور جس شخص نے ذره برابر بر اکام کيا ہوگا وه اسے ديکھے گا

 يہاں بھی مختلف تفسيريں ذکرہوئی ہيں کہ کيا اعمال کی جزا کو ديکھے گا، يا نامٔہ اعمال کا کا مشاہده کرے گا، يا عمل کو۔ 
اور خود عمل کے مشاہده کے مسئلہ پر،نئے سرے سے ايک تاکيد ہے ، “ تجسم اعمال“ ظاہر بھی قيامت کے دن ان ٓايات کا

چاہے وه عمل نيک ہو يا برا، يہاں تک کہ اگر ايک سوئی کے برابر بھی نيک يابرا کام ہوگا تو وه بھی اپنے کرنے والے کے
  سامنے مجسم ہوجائے گا، اور وه اس کا مشاہده کرے گا۔ 

لغت ميں بوجھ اور سنگينی کے معنی ميں بھی ٓاياہے ، اور اس ترازوکے معنی ميں بھی جس سے چيزوں کو توال “ مثقال ”
  جاتا ہے ، اور يہاں يہ پہلے معنی ميں ہی ہے ۔ 

ں،کے ليے بھی لغت اور مفسرين کے کلمات ميں مختلف تفسيرں ذکر ہوئی ہيں ، کبھی تو چھوٹی چيونٹی کے معنی مي“ ذرة”
اور کبھی اس گرد و غبار کے معنی ميں جو زمين پر ہاتھ رکھ کر اٹھانے کے بعد اس سے چپک جاتا ہے اور کبھی غبار 

کے ان چھوٹے چھوٹے ذرات کے معنی ميں تفسيرہوئی ہے جو فضا ميں معلق ہوتے ہيں اور جب سورج کی شعاعيں کسی 
  اتے ہيں ۔ سوراخ سے تاريک کمرے ميں پڑےتيں ہيں تو وه ظاہر ہو ج

 کہتے ہيں ۔ “ القنبلة الذرية” پر بھی اطالق کرتے ہيں ۔ اور ايٹم بم کو “ ايٹم” کا “ ذره” ہم جانتے ہيں کہ موجوده زمانہ ميں 
اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ نہ تو وه عام ٓانکھ سے ديکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی دقيق ترين خورد بينوں کے کے “ ايٹم ” 

ہے ، اور صرف اس کے ٓاثار کا ہی مشاہده کرتے ہيں، اور اس کا حجم اور وزن علمی حساب و کتاب  ذريعے قابل مشاہده
کے ذريعے ہی ناپاتوال جاتا ہے ، اور وه اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ سوئی کی ايک نوک پر الکھوں کی تعداد ميں سما جاتے 

  ہيں ۔ 
  وزن ہے ۔ ذّره کا مفہوم چاہے جو بھی ہو يہاں مراد سب سے چھوٹا 

بہر حال يہ ٓايت ان ٓايات ميں سے ايک ہے جو ٓادمی کی پشت ميں لرزه پيدا کرديتی ہےں، اور اس بات کی نشان دہی کرتی 
ہيں کہ اس دن حساب و کتاب حد سے زياده دقيق اور حساس ہو گا۔ اور قيامت ميں ناپ تول کا ترازو اس قدر ظريف ہوگا، کہ 

  اعمال کا وزن اور اس کا حساب کرلے گا۔وه انسان کے چھوٹے سے چھوٹے 
________________________________  

يو مئذ تحدث ” يہاں شرطيہ ہے ، اور اس کے بارے ميں کہ جزائے شرط کياہے کئی احتمال دئے گئے ہيں ، بعض اس کی جزا“ اذا”۔ ١
جزا کو محذوف جانا ہے ۔ اس طرح کہ لوگ يہ سوالکو، اور بعض نے “يومئذ يصدر الناس اشتاتا ” کو سمجھتے ہيں ، بعض “ اخبارھا

  کرتے تھے کہ متی الساعة( قيامت کب واقع گی)تو جواب ميں فرمايا : جب وه عظيم زلزلہ ٓائے گا، يعنی اس وقت قيامت واقع ہوگی۔
  ۔ پہلی صورت ميں اضافت عمومی معنی رکھتی ہے اور دوسری صورت ميں عہد کے معنی ديتی ہے ۔٢
کی زير کے ساتھ مصدری معنی ديتا ہے اور َزلزال( زا کی زبر کے ساتھ)اسم مصدرکے معنی ديتا ہے اور يہ وضع “ زا“ ”ِزلزال”۔ ٣

  ۔“وسواس” اور“ صلصال ”عام طور پر ان افعال ميں ٓاتی ہے جو مضاعف کی صورت ميں استعمال ہوتے ہيں ، مثالً 
بروزن عمل) کی جمع “ ( ثقل”کے معنی ميں ہے ، اور بعض نے اسے “ ربا” بر وزن فکر ) کی جو“( ثقل ” جمع ہے “ اثقال” ۔ ۴

  سمجھا ہے جو وسائِل خانہ يا وسائل مسافر کے معنی ميں ہے ، ليکن پہال معنی زياده مناسب ہے ۔
  ۔۶۴٩ص  ۵جلد“ نور الثقلين” ۔ 5
  ۔۵٢۶ص  ١جلد “ مجمع البيان” ۔ 6
  ۔ وہی مدرک ۔7
  جديد۔ چاپ ٧٩ص  ۵جلد “ لئالی الخبار” ۔8
  چاپ جديد۔ ٧٩ص  ۵جلد “ لئالی الخبار” ۔9

ميں  ۶٨کی ٓايہ “ نحل ” کے معنی ميں ہے کہ جيساکہ سوره“ الٰی “ ” الم” سببيت کے لئے ہے اور لھا ميں “ باء” ميں“ بان”۔ 10
  “ و اوٰحی ربک الی النحل” ٓاياہے 

  قيامت کے حساب و کتاب ميں دقت اور سخت گيری: ١▲

کی ٓاخری ٓايات سے ، بلکہ قرٓان کی مختلف ٓايات سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ قيامت ميں اعمال  نہ صرف اس سوره
ميں ٓاياہے : يا بنّی انھا ان تک مثقال  ١۶کی حساب رسی ميں حد سے زياده دقت ار موشگافياں ہوں گی۔ سورٔه لقمان کی ٓايہ 

اے بيٹے! اگر ايک رائی کے ” ئات بھا هللا ان هللا لطيف خبير:  حبة من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات اوفی االرض
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دانے کے برابر بھی ( نيک يا بد عمل ہوگا ) اور وه پتھر کے اندر يا ٓاسمان يا زمين کے کسی گوشہ ميں چھپا ہوا ہوگا، تو 
  خدا ( قيامت ميں ) حساب رسی کے ليے اسے لے ٓائے گا ، بے شک خدا لطيف و خبير ہے ۔ 

  رائی کا دانہ ، جو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے ، اور وه چھوٹے ہونے ميں صرف ضرب المثل ہے ۔ “ دل خر”
يہ تعبير يں اس بات کی نشان دہی کرتی ہيں کہ اس حساب رسی ميں چھوٹے چھوٹے کاموں کا بھی محاسبہ ہوگا ۔ ضمنی 

کم اہميت شمار کريں، اور نہ ہی چھوٹے نيک کاموں  طور پر يہ ٓايات اس بات کی تنبيہ کرتی ہيں کہ نہ تو چھوٹے گناہوں کو
  کو وه چيز جس کا خدا حساب لے گا ، چاہے کچھ بھی ہو کم اہميت نہيں ہے ۔ 

اس ليے بعض مفسرين نے يہ کہا ہے کہ يہ ٓايات اس وقت نازل ہوئيں ہيں جب پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کے 
کے سلسلہ ميں بے اعتنا تھے، وه يہ کہتے تھے کہ اجر و ثواب تو ان چيزوں پر  بعض صحابہ تھوڑے مال کے خرچ کرنے

ديا جاتا ہے جنہيں ہم دوست رکھتے ہيں ، اور چھوٹی چھوٹی چيزيں ايسی نہيں ہوتيں جن سے ہميں کچھ لگأو اور محبت ہو، 
يہ ٓايات نازل ہوئيں ، اور انہيں چھوٹیاور اسی طرح سے وه چھوٹے چھوٹے گناہوں کے سلسلہ ميں بھی بے اعتنا تھے، لٰہذا 
  اور کم خيرات کرنے کی بھی ترغيب دی ، اور چھوٹے چھوٹے گناه کرنے سے ڈرايا۔ 

  ۔ ايک سوال کا جواب٢▲
يہاں ايک سوال سامنے ٓاتا ہے ، اور وه يہ ہے کہ ان ٓايات کے مطابق انسان قيامت ميں اپنے اعمال ، چاہے وه اچھے ہوں يا 

کے ساتھ کيسے ساز “ توبہ”و “ عفو”اور ٓايات “ تکفير”و “ احباط” ٹے ہوں يا بڑے، ديکھے گا۔ يہ معنی ٓايات برے ، چھو
انسان کی تمام نيکيونکو ختم کرديتا ہے ۔ “ کفر” تويہ کہتی ہيں کہ بعض عمل مثالً “ احباط” گار ہوسکتا ہے ۔ کيونکہ ٓايات 

کے مطابق بعض اوقات نيکياں برائيوں کو ختم کرديتی ہے ۔ ان “ تکفير” تاو رٓايا) ۶۵لئن اشرکت يحبطن عملک ( زمره۔ 
اور عفوو توبہ کی ٓايات يہ کہتی ہيں کہ عفو اٰلہی کے سائے ميں ۔ ياتوبہ کرنے سے: گناه ) ١١۴الحسنات يذہبن السيئات( ہود 

  کے ساتھ کيسے مطابقت کرتے ہيں ؟  محو ہو جاتے ہيں ، يہ سارے مفہوم تمام نيک و بد اعمال کا مشاہده کرنے کے مسئلہ
اس سوال کے جواب ميں ايک نکتہ کی طرف توجہ کرنا چاہئيے اور وه يہ ہے کہ : وه دو اصول جو اوپر والی ٓايات ميں بيان

ہوئے ہيں۔ اور جو يہ کہتے ہيں کہ انسان اچھے اور برے کام کا ايک ايک ذره تک ديکھے گا، ايک قانون کلی کی صورت 
اور ہم جانتے ہيں کہ ہر قانون ميں کچھ مشتثنيات ہوسکتے ہيں ۔ لٰہذا آيات عفو و توبہ ، اور احباط و تکفير حقيقت  ميں ہے ،

  ميں اس قانون ِکلی ميں استثناء کی حيثيت رکھتے ہيں ۔ 
ہوتا ہے ، اور کے سلسلہ ميں در حقيقت موازنہ اور ايک عجز و انکسار رونما “ تکفير”و “ احباط” دوسرا جواب يہ ہے کہ 

يہ ٹھيک مطالبات اور قرضوں کے مانند ہے ، جن ميں ايک دوسرے منہا ہوجاتے ہيں ، جس وقت انسان اس موازنہ کا نتيجہ 
ميں بھی “ توبہ” و “ عفو”ديکھتا ہے تو حقيقت ميں اس نے اپنے تما م اچھے اور برے اعمال کو ديکھ ليا ہے ۔ يہی بات

  ائستگی کے بغير صورت پذيرنہينہوتا، اور توبہ خود ايک نيک عمل ہے ۔جاری ہے،کيونکہ عفو لياقت و ش
بعض نے يہاں ايک اور جواب ديا ہے ، جو صحيح نظر نہيں ٓاتا ، اور وه يہ ہے کہ کافر اپنے اچھے اعمال کا نتيجہ اسی دنيا

  ميں ديکھ ليں گے ،جيسا کہ مومن اپنے برے اعمال کی سزااسی جہان ميں پاليتے ہيں۔
ن ظاہر يہ ہے کہ زير بحث ٓايات قيامت کے ساتھ مربوط ہيں نہ کہ دنياکے ساتھ ، عالوه از ايں يہ کوئی کليہ نہيں کہ ليک

  ہرمومن و کافر اپنے اعمال کا نتيجہ دنيا ميں ديکھے۔ 

  ۔ قرٓان کی سب سے زياده جامع ٓايات٣▲
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن ” ياده محکم ٓاياتسے نقل ہوا ہے کہ قرٓان مجيد کی سب سے ز“ عبد هللا بن مسعود ۻ

سے تعبير کيا کرتے تھے، اور سچی بات يہ ہے کہ ان کے مطالب “ جامعہ” ہی ہيں ۔ اور وه انہيں “ يعمل مثقال ذرة شراً يره
وکے۔ اسی ليے پر گہرا ايمان ، اس بات کے ليے کافی ہے کہ انسان کو راه حق پر چالئے اور ہر قسم کی فساد و شر سے ر

علمنی مما ” ايک حديث ميں ٓايا ہے کہ ايک شخص نے پيغمبراکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی خدمت ميں ٓاکرعرض کی:
  جو کچھ خدا نے ٓاپ کو تعليم دی ہے اس ميں سے مجھے بھی تعليم ديجئے۔ “ علمک هللا 

ں سے ايک کے سپرد کرديا تاکہ و ه اسے قرٓان کی تعليم دے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے اسے اپنے اصحاب مي
کی ٓاخرتک تعليم دی ۔ وه شخص اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا: ميرے “ ۔ اور اس نے اسے سوره اذا زلزلت االرض

ی ايک ٓايت ميرے يہ“ ” تکفينی ٰھذه ااٰلية” ليے تو يہی کافی ہے ۔( اور ايک اور دوسری روايت ميں ٓاياہے کہ اس نے کہا: 
ليے کافی ہے )۔ پيغمبر اکرم نے فرما يااسے اس کے حال پر چھوڑ دو کہ وه ايک مرد فقيہ ہو گياہے۔ ( اور ايک روايت کے 

وه فقيہ ہو کر لوٹاہے )اس کی وجہ بھی واضح ہے، کيونکہ جو شخص يہ جانتا ہوکہ “ رجع فقيھا” مطابق ٓاپ نے فرمايا:
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ره کے برابر ہوں ، يا رائی کے ايک دانہ کے برابر، ان کا حساب لياجائے گا، تو وه ٓاج ہی سے ہمارے اعمال ، چاہے ايک ذ
  ١اپنے حساب و کتاب ميں مشغول ہو جائے گا اور اس کا اس تربيت پرسب سے زياده اثر ہوگا۔ 

عرض کيا: اے رسول خدا سے ٓايا ہے کہ جس وقت ٓائہ فمن يعمل نازل ہوئی تو ميں نے “ ابو سعيد خدری” اس کے باوجود 
کيا ميں اپنے تمام اعمال کو ديکھوں گا ؟ ٓاپ نے فرمايا:ہاں ميں نے کہا :ان بڑے بڑے کاموں کو ؟ فرمايا: ہاں ميں نے کہا : 
چھوٹے چھوٹے کام بھی ؟ فرماياہاں! ميں نے کہا وائے ہو مجھ پر ، ميری ماں ميری عزا ميں بيٹھے ، فرمايا :اے ابو سعيد! 

ارت ہو، کيونکہ نيکياں دس گناه شمار ہوں گی، جو سات سو تک ہو سکتی ہيں اور خدا جس چيز کے ليے چاہے گا تجھے بش
اس سے بھی کئی گناه کردے گاليکن ہرگناه کے ليے صرف ايک ہی گناه کی سزا ملے گی، ياخدا معاف کردے گا، اور جان 

گر يہ کہ خدا کا کرم اس کے شامل حال ہو) ميں نے لے کہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہيں پائے گا( م
  ٢عرض کيا: اے رسول خدا کيا ٓاپ بھی؟ فرمايا: ہاں ميں بھی مگر يہ کہ خدا مجھے اپنی رحمت کا مشمول قرار دے ۔ 

خدا وندا ! جب تيرا پيغمبر اس عظمت و بزرگی کے باوجود صرف تيری بخشش اور عفو پر دل بستہ ہے تو پھر ہماری 
  تو واضح ہے ۔ حالت 

پروردگارا !اگر ہمارے اعمال ہماری نجات کا معيار ہوں تو وائے ہے ہماری حالت پر ، اور اگر تيرا کرم ہمارا يار و مدد گار
  ہو تو پھر خوشا بحال ِما۔ 

بار اٰلہا ! جس دن ہمارے سارے چھوٹے بڑے گناه ہمارے سامنے مجسم ہوجائيں گے، اس دن کے ليے ہم صرف تيرے ہی 
  لطف و کرم پرنظر رکھے ہوئے ہيں ۔ 

  
  ٓامين يارب العالمين

________________________________  

  ميں بھی آياہے ۔ ۶٠جلد“ نور الثقلين” ۔ يہی مضمون  ۴٩۵ص  ١٠جلد“ تفسير روح البيان” ۔ ١
  ۔٣٨١ص  ۶جلد“ در المنثور”۔٢

  

  سوره الٰعدٰيت▲ 

  يات ہيں آ  ١١يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا اس ميں 

  سوره و العاديات کے مطالب ▲
ميں مفسرين کے در ميان شديد اختالف ہے ۔ بہت سوں نے تو اسے “ ميں نازل ہوا ،يا مدينہ“ اس برے ميں کہ يہ سوره مکہ 

  مکی شمار کيا ہے جب کہ ايک جماعت اسے مدنی سمجھتی ہے 
ٓايات کے مقطع کا مختصراور چھوٹا ہونا اور قسموں پر تکيہ ، اور اسی طرح مسئلہ معاد کے بارے ميں بيان ايسے قرائن 

  ہونے کی تاکيد کرتے ہيں ۔“ ہيں جو اس کے مکی
ليکن دوسری طرف سے اس سوره کی قسموں کا مضمون ، جہاد کے مسائل سے زياده مناسبت رکھتا ہے ، جيسا کہ انشاء هللا

  کے بعد نازل ہوا ہے ۔ “ تفصيل کے ساتھ بيان ہوگا ، اسی طرح وه روايات جو کہتی ہيں کہ يہ سوره جنگِ ذات السالسل
( يہ وه جنگ ہے جو ہجرت کے ٓاٹھويں سال واقع ہوئی تھی، اور اس ميں کفار کے بہت سے گروه قيدی بنائے گئے تھے، 

ہوگيا ، جس کی تفصيل انشاء هللا ٓايات کی تفصيل ميں “ ا اس کانام ذات السالسلاور انہيں محکم رسيوں سے باندھا گيا تھا، لٰہذ
  ٓائے گی)۔ 

يہ اس سوره کے مدنی ہونے پر گواه ہے ، يہاں تک کہ اگر ہم اس سوره کے ٓاغاز کی قسموں کو حاجيوں کے منٰی و مشعر 
  ہے ۔ کی طرف جانے پر ناظرسجھيں، تب بھی يہ مدينہ ہی کے ساتھ مناسبت رکھتا

يہ ٹھيک ہے کہ مراسم حج اپنی اکثر فروعات کے ساتھ زمانٔہ جاہليت کے عربوں ميں بھی۔ سنِت ابراہيمی کی اقتداء کرنے 
کی وجہ سے رواج رکھتے تھے ليکن وه خرافات کے ساتھ ايسے ٓالوده ہوچکے تھے کہ يہ بات بعيد نظر نہيں ٓاتی ہے کہ 

  قرٓان نے ان کی قسم کھائی ہو۔ 
ہونے کو تر جيح ديتے ہيں ہم نے جو کچھ بيان کيا ہے اس “ م جہات کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہم اس کے مدنی ان تما
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سے سوره کے مطالب بھی واضح ہو گئے ہيں ۔ کہ ٓاغاز ميں کچھ بيدار کرنے والی قسموں کا ذکر کرتا ہے ۔ اور ا س کے 
رستی کو درميان ميں لے ٓاتاہے ، اور انجام کار مسئلہ معاد پر ايک بعد نوع انسان کی چند کمزوريوں ، مثالً بخل او ر دنيا پ

  مختصراور گويا اشارے اور بندوں پر خدا کے علمی احاطہ پر سوره کو ختم کرتاہے 

  اور اس کی فضيلت ▲
  اس سوره کی تالوت کی فضيلت کے بارے ميں پيغمبر اکرم سے ٓاياہے : 

  بعدد من بات بالمزدفلة، و شہد جمعاً: من قرٔاھا اعطی من االجر عشر حسنات،” 
ميں توقف کرتے ہيں “ مزدلفہ” جو شخص اس کی تالوت کرے گا تو ان تمام حاجيوں کی تعداد ( جو عيد قربان کی رات ) ” 

   ١، اور وہاں حاضر رہتے ہيں ، دس گنا زياده نيکياں اسے دی جائيں ۔ 
  اہے :ايک اور حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم ٓاي

  من قرٔاھا والعاديات و ادمن قرائتھا بعثہ هللا مع امير المومنين ( سالم هللا عليہ) يوم القيامة خاصہ، و کان فی حجره ورفقائہ:” 
جو شخص سوره والعاديات کو پڑھے گا، اور اس کی مداومت کرے گا ، تو خدا اسے قيامت کے دن خصوصيت کے ساتھ ”

يہ ) کے ہمراه مبعوث کرے گا، اور وه ٓاپ کی جماعت ميں اور ٓاپ کے دوستوں کے دميان ہوگا۔ امير المومنين ( سالم هللا عل
2  

  3بعض روايات سے يہ بھی معلوم ہوتاہے کہ سوره والعاديات نصف قرٓان کے برابر ہے ۔ 
ا الئحہ عمل بناليں يہ بات کہے بغير ظاہر و واضح ہے کہ يہ تمام فضيلتيں ان لوگوں کے ليے ہيں جو اس کو اپنی زندگی ک

  گے، اور اس کے تمام مطالب و مضامين پر ايمان رکھيں گے اور اس پر عمل کريں گے ۔ 
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ۔ فوسطن بہ جمعاً۔۵۔ فاثرن بہ نقعاً ۔ ۴۔ فالمغيرات صبحاً۔ ٣۔ فالموريات قدحاً ۔ ٢۔ و العاديات ضبحاً۔ ١
  ۔ و انہّ لحب الخير لشديد۔٨ہ علٰی ذلک لشہيد۔ ۔و انّ ٧۔ اّن االنسان لربہ لکنود۔ ۶
  ۔ اّن ربھم بھم يومئٍذ لّخبير۔ ١١۔وُحصل مافی الصدور۔ ١٠۔ افاليعلم اذا بعثر مافی القبور۔ ٩

  
  ترجمہ

  
  شروع هللا کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے 

  ف پيش رفت کرتے ہيں )۔ ۔ ان فراٹے بھر تے ہوئے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ( جو ميدان جہاد کی طر١
  ۔ اور ان کی قسم جو( اپنے سموں سے پتھروں پر ٹاپ مارتے ہوئے) چنگارياں نکالتے ہيں ۔ ٢
  ۔ اور اس سے ہر طرف گرد و غبار ہی گرد و غبار کر ديتے ہيں ۔ ۴۔ اور صبح ہوتے ہی دشمن پر يلغار کرديتے ہيں ۔ ٣
۔ بيشک انسان اپنے پروردگار کی نعمتوں کے سامنے ناشکرا اور ۶يں ۔ ۔ اور يکا يک دشمن کے دل بادل ميں گھس جاتے ہ۵

  بخيل ہے ۔ 
  ۔ وه مال کے ساتھ شديد لگأو اور محبت رکھتا ہے ۔ ٨۔ اور وه خود بھی اس معنی پر گواه ہے ۔ ٧
  ۔ کيا وه نہيں جانتا کہ اس دن جو بھی قبروں ميں ہيں وه سب زنده ہوجائيں گے۔ ٩
۔ اس دن ان کا پروردگار ان سے مکمل١١وں کے اندر (چھپاياہوا )ہے، وه ٓاشکار اور ظاہر ہوجائے گا۔ ۔ اور جو کچھ سين١٠

  طور پر باخبر ہے ۔ 
  

  شان نزول 
  کے بعد نازل ہوا، اور اس کا واقعہ اس طرح ہے ۔ “ ذات السالسل” ايک حديث ميں ٓاياہے کہ يہ سوره جنگ 

مينجمع ہيں “ يا ليس”  عليہ و ٓالہ وسلم کوخبر ملی کہ باره ہزار سوار سر زمين ہجرت کے ٓاٹھويں سال پيغمبر اکرم صلی هللا
، اور انہوں نے ايک دوسرے کے ساتھ يہ عہد کيا ہے کہ جب تک پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم اور علی عليہ السالم

  ہيں بيٹھيں گے۔ کو قتل نہ کريں اور مسلمانوں کی جماعت کومنتشر نہ کرديں ٓارام سے ن
پيغمبراکرم نے اپنے اصحاب کی ايک بہت بڑی جماعت کو بعض صحابہ کی سر گردگی ميں اس کی جانب روانہ کيا، ليکن 

  وه کافی گفتگو کے بعد بغيرکسی نتيجہ کے واپس لوٹ ٓائے۔ 
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روه کثير کے ساتھ ان سے جنگ ٓاخر کار پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ نے علی السالم کو مہا جرين و انصار کے ايک گ
کرنے کے ليے بھيجا۔ وه بڑی تيزی کے ساتھ دشمن کے عالقہ کی طرف روانہ ہونے اور رات بھرميں سارا سفر طے 

کرکے صبحدم دشمن کو اپنے محاصره ميں لے ليا ۔ پہلے تو ان کے سامنے اسالم کو پيش کيا ۔ جب انہوں نے قبول نہ کيا تو 
کہ ان پر حملہ کرديا اور انہيں درہم برہم کر کے رکھ ديا ، ان ميں سے کچھ کو قتل کيا ، ان کی  ابھی فضا تاريک ہی تھی

  عورتوں کو اسير کر ليا اور بکثرت مال غنيمت کے طور پر حاصل کيا۔ 
اس دن نماز نازل ہوئی حاالنکہ ابھی سر باز اِن اسالم مدينہ کی طرف لوٹ کر نہيں ٓائے تھے۔ پيغمبر خدا“ والعاديات” سوره 

صبح کے ليے ٓائے تو اس سوره کی نماز ميں تالوت کی ۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کيا ، يہ تو ايسا سوره ہے جسے 
  ہم نے ٓاج تک سنا نہيں ہے ۔ 

فرمايا: ہاں ! علی عليہ السالم دشمنوں پر فتح ياب ہوئے ہيں اور جبرئيل نے گزشتہ رات يہ سوره الکر مجھے بشارت دی ہے
   ۔

  4کچھ دن کے بعد علی عليہ السالم غنائم اور قيديوں کے ساتھ مدينہ ميں وارد ہوئے۔ 
  بعض کا نظريہ يہ ہے کہ يہ واقعہ اس سوره کے واضح مصاديق ميں سے ايک ہے ۔ يہ اس کاشاِن نزول نہيں ہے ۔

________________________________  

نام ہے اس بناء پر کہ لوگ وہاں جمع ہو تے ہيں ، يا وہاں نماز مغرب و عشا ء  کے ناموں ميں سے ايک“ و مشعر الحرام“ جمع ” ۔ ١
  فاصلہ کے بغير پڑھی جاتی ہے ۔

  ۔۴٢١ص  ١٠آغاز سوره عاديات جلد “ مجمع البيان ” 2
  ۔۵٢٧ص  ١٠جلد “ مجمع البيان ” ۔۔ 3
  عض دوسری کتب تاريخ۔ اور ب ۵٢٨ص  ١٠جلد “ مجمع البيان ” سے ٓاگے، ۶۶ص  ٢١جلد“ بحار االنوار” ۔ 4

  بيدار مجاہدين کی قسم ▲ 

ان فراٹے بھرے ہوئے سر” ہم بيان کرچکے ہيں کہ يہ سوره بيدار کرنے والی قسموں سے شروع ہوا ہے ۔ پہلے فرماتا ہے: 
  1پٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ( جو ميدان جہاد کی طرف پيش رفت کرتے ہيں )۔ ( و العادياِت صبحاً) 

ں کے ان اونٹوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے سر زمين عرفات سے مشعر الحرام سے مشعر سے منٰی کی طرف چلتے يا حاجيو
  ہيں ۔ 

بر وزن صبر)کے ماده سے ہے ، اصل ميں گزرنے اور جدا ہونے کے معنی“ ( کی جمع ہے ، جو عدو“ عادية“ ” عاديات” 
دوڑنا ) “ ( عدو” ارجی حرکت اور چلنے سے ہو جسے کہتے ہيں ، يا خ“ عداوت” مينہے ، چاہے دل سے ہو ، جسے 

کہتے ہيں ، اور يہاں وہی سرعت اور تيزی کے ساتھ “ عدوان” کہتے ہيں ، اور کبھی يہ معامالت ميں ہوتی ہے ۔ جسے 
  دوڑنا مراد ہے ۔ 

ا س کے بر وزن مدح) تيزی اور سرعت کے ساتھ دوڑنے والے کے سانس کی ٓاواز کے معنی ميں ہے جو “ ( ضبح” 
  دوڑنے کے وقت کانوں ميں ٓاتی ہے ۔ 

  جيسا کہ ہم نے اوپر اشاره کيا ہے اس ٓايت کی تفسير ميں دو نظريے موجود ہيں ۔ 
پہال نظريہ يہ ہے کہ اس سے مرادان اونٹوں کی قسم ہے جوحج جيسے عظيم فريضہ ميں موافقت اور اماکِن مقدس ميں 

  اء پر وه ايک تقدس کے حامل بن جاتے ہيں اور قسم کے الئق ہيں ۔ سرعت اور تيزی کے ساتھ چلتے ہيں ، اس بن
ميں خانہ کعبہ کے پاس حجر اسماعيل ” سے روايت ہے کہ ، انہوں نے فرمايا: ‘ ‘ابن عباسۻ ” ايک حديث ميں ٓاياہے کہ 

ً ” ميں تھا کہ ايک شخص ٓايا اور اس نے ٓايہ  اس :” ميں نے کہا “ يا کے بارے ميں ميں مجھ سے سوال ک“ و العاديات ضبحا
سے مراد وه گھوڑے ہيں جو راه جہاد ميں حملہ کرتے ہيں اور رات کو اپنے ٓارام کرنے جگہ پر لوٹ جاتے ہيں ، اور وه 

  ۔ “غازی لڑنے والے مجاہدين ہيں جو ٓاگ روشن کرتے ہيں اور اپنے ليے کھانا پکاتے ہيں 
کے پاس پہنچا، ٓاپ اس وقت چاه زمزم کے پاس بيٹھے ہوئے تھے ۔  وه شخص ميرے پاس سے چال گيا اور علی عليہ السالم
  اس نے ٓاپ سے بھی اس ٓايت کے بارے ميں سوال کيا۔ 

ٓاپ نے فرمايا: کيا تونے مجھ سے پہلے بھی کسی شخص سے اس ٓايت کے بارے ميں سوال کيا ہے ؟ اس نے عر ض کيا : 
کہا ہے اس سے مراد وه گھوڑے ہيں جو راه جہاد مينحملہ کرتے ہيں ہاں ! ميں نے ابن عباس سے پوچھا ہے اور انہوں نے 

  ، ٓاپ نے فرمايا: جأو اور اسے ميرے پاس بال ٔو۔ 
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جب ميں حضرت علی عليہ السالم کی خدمت ميں ٓايا تو ٓاپ نے فرمايا: جو بات تم نہيں جاتنے اس کے بارے ميں لوگوں کو 
غزوه جنگِ بدر تھا ، اور ہمارے پا گھوڑوں کے سوا کچھ بھی نہيں تھا۔ ايک فتوے کيوں ديتے ہو۔ اسالم ميں سب سے پہال 

سے مراد گھوڑے کيسے ہوسکتے ہيں؟ايسانہيں “ عاديات” کے پاس تو“ مقداد ” کے پاس اور دوسرا گھوڑا“ زبير” گھوڑا
ن عباسۻ کہتے ہے ۔ اس سے مراد اونٹ ہينجو عرفات سے مشعر کی طرف اور مشعر سے منٰی کی طرف جاتے ہيں۔ اب

  2۔ “ہيں : جب ميں نے يہ سنا تو ميں نے اپنا نظريہ بدل ليا اور امير المومنين علی عليہ السالم کے نظريہ کو قبول کرليا
ايک وسيع معنی رکھتا ہے ۔ لٰہذا يہ مجاہدوں کے گھوڑوں کو شامل ہے اور حاجيوں کے “ عاديات ” يہ احتمال بھی ہے کہ 
ر والی روايت سے مراد يہ ہو کہ اس کے معنی کو گھوڑوں ميں محدود نہيں کرنا چاہئيے کيونکہ يہ اونٹوں کو بھی، اور اوپ

  معنی تمام مقامات پر صادق ٓاتا ہے ۔ اس کا سب سے زياده واضح مصداق حاجيوں کے اونٹ ہيں ۔ 
  يہ تفسير کئی جہات سے زياده مناسب نظر ٓاتی ہے ۔ 

  ۔( فالموريات قدحاً)۔ “ے ان کی جو ٓاگ کی چنگارياں نکالتے ہيں قسم ہ” اس کے بعد مزيد فرماتا ہے : 
مجاہدين کے وه گھوڑے جو ميدان جنگ کی طرف اتنی تيزی کے ساتھ جاتے ہيں کہ ان کے سموں کے پتھرونپر ٹکرانے 

يچے سے سے چنگارياں نکلتی ہيں ، يا وه اونٹ جو سرعت کے ساتھ مواقف حج ميں دوڑ تے ہيں اور ان کے پأوں کے ن
  کنکرياں اور ريت اڑتی ہے اور ان کے دوسرے سنگريزوں کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے چنگارياں نکلتی ہيں ۔ 

يا وه قبيلے اورگروه جو مواقِف حج ميں کھانا پکانے کے لئے ٓاگ جالتے ہيں ، يا ان لوگوں سے کنايہ ہے جو جنگ اور 
شاره ہے جو اپنے چبھنے والے بيان سے دشمن کے دل ميں ٓاگ لگاديتے جہاد کی ٓاگ بھڑ کاتے ہيں يا ان زبانوں کی طرف ا

ہيں ، يا بعض مفسرين کے قول کے مطابق اس سے مراد وه لوگ ہيں جو لوگوں کی حاجات کو انجام دينے کے ليے کوشش 
سارے احتماالت کرتے ہيں اور اپنا مقصود حاصل کرليتے ہيں جيسے کہ ٓاگ چقماق کے پتھر سے باہر ٓاتی ہے ۔ ليکن يہ 

کی جمع ہے جو “ مورية” کے ماده سے “ ايراء “ ” موريات”بعيد نظر ٓاتے ہيں اور ٓايت کا ظاہر وہی پہلی دو تفاسير ہيں ۔ 
چنگاری نکالنے کے ليے پتھر يالکڑی يالوہے يا چقماق کو ايک دوسرے پر “ قدح” ٓاگ بھڑکانے کے معنی ميں ہے اور 

  مارنے کے معنی ميں ہے ۔ 
  فالمغيرات صبحاً)۔ “ ( اور صبح ہوتے ہی دشمن پرحملہ کرنے والوں کی قسم ” کے بعد تيسری قسم ميں فرماتا ہے : اس 

عربوں کی عادت ۔ جيسا کہ طبرسی نے مجمع البيان ميں لکھا ہے ۔ يہ تھی کہ وه رات کے وقت دشمن کے عالقے کے قريب
  حملہ کرديں ۔ جاکرگھات ميں بيٹھ جاتے تھے تاکہ صبح سويرے ان پر

ان ٓايات کی شان نزول ( يا اس کے ايک واضح مصداق ) ميں يہ ٓايا ہے کہ لشکر اسالم علی عليہ السالم کی کمان ميں رات 
کی تاريکی سے فائده اٹھاتے ہوئے ميداِن کی طرف بڑھتا چال گيا اور دشمن کے قبيلہ کے قريب پہنچ کرگھات لگا کر بيٹھ گيا

کی سی تيزی کے ساتھ ان پر حملہ کرديا، اور دشمن کے رد عمل دکھانے سے پہلے پہلے ان کی اور صبح سويرے بجلی 
  طاقت کو درہم برہم کرديا۔ 

اور اگر ہم ان قسموں کو حاجيوں کے اونٹوں کی طرف اشاره سمجھيں تو پھر اس ٓايہ سے مراد اونٹوں کے قافلوں کا عيد کی
  ہے ۔  صبح مشعرسے منٰی کی طرف دوڑتے ہوئے ٓانا

کی جمع ہے ، جو ہجوم کرنے اور دشمن پر حملہ کرنے کے معنی ميں ہے ۔ “ مغيرة” کے ماده سے “ اغارة“ ”مغيرات”
چونکہ بعض اوقات يہ ہجوم اور حملہ مال لوٹنے کی غرض سے ہوتا ہے لٰہذا يہ لفظ بعض اوقات فارسی ميں عام معنی يعنی 

  نی ميں استعمال ہوتا ہے ۔ غارت کرنے اور دوسروں کا مال چھيننے کے مع
بعض نے يہ کہا ہے کہ اس لفظ کے ماده ميں گھوڑے کے ساتھ ہجوم اور حملہ کرنا چھپاہوا ہے ، ليکن اس کے موادر 

استعمال اچھی طرح اس بات کی نشان دہی کرتے ہيں کہ اگر ابتداء ميں يہ قيد موجود تھی بھی تو تدريجاً اب ختم ہو گئی ہے ۔
سے مراد وه ہجوم کرنے والے طوائف و قبائل ہيں جو ميداِن جنگ “ مغيرات” نے احتمال ديا ہے کہ يہاں  اور يہ جو بعض

ً ” کی طرف، ياعجلت اور تيزی کے ساتھ منٰی کی طرف چلتے ہيں ، بعيد نظر ٓاتا ہے کيونکہ ٓايہ يقينی “ و العاديات ضبحا
وں کی ، اور يہ ٓايت بھی اسی مطلب کی جاری رکھے ہوئے طور پر گھوڑوں يا اونتوں کی تو صيف ہے نہ کہ ان کے سوار

  ہے ۔ 
دشمن پر اس:” اس کے بعد ان مجاہدوں کی سواريوں کی ايک اور خصوصيت کی طرف اشاره کرتے ہوئے مزيد فرماتا ہے 

ن بہ ۔ ( فاثر“قدر تيزی کے ساتھ دوڑجاتے ہيں کہ جس کی وجہ سے ہر طرف گرد و غبار ہی گرد و غبار کرديتے ہيں 
  3نقعاً)۔

  يا يہ کہ حاجيوں کے اونٹوں کے مشعر سے منٰی کی طرف ہجوم کے زير اثر ہر طرف سے گرد و غبار اٹھتا ہے ۔ 



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

 
 

کو پراگنده کرنے کے معنی ميں ہے ۔ اور بعض اوقات ہيجان ميں النے “دھوئيں ” يا“ غبار” کے ماده سے“ اثاره“ ”اثرن” 
  ی طرح فضا ميں ٓاواز کی لہروں کے پھيلنے کے معنی ٓاياميں ہے ۔ کے معنی ميں بھی استعمال ہوتا ہے ، اس

نقع بروزن (نفع) غبار کے معنی ميں ہے اور اس ماده کی اصل پانی کے نيچے چلے جانا، يا کسی کے پانی کے نيچے چلے 
کا اس پر اطالق ہوا ميں ڈوب جانا بھی اس سے مشابہت رکھتا ہے لٰہذا اس لفظ “ غبار” جانے کے معنی ميں ہے اور چونکہ 

  ساکن اور کھڑے ہوئے پانی کو کہا جاتا ہے ۔ “ نقيع”ہے 
۔ ( “وه اسی صبح دشمن کے درميان پہنچ گئے” ان کی خصوصيات ميں سے ٓاخری خصوصيات کے بارے ميں فرماتا ہے : 

   4وفسطن بہ جمعاًً◌) ۔ 
کيا کہ چند ہی لمحوں کے اندر صفوں کو درہم برہمانہوں نے غفلت کی حالت ميں دشمن پر ايسی برق رفتاری کے ساتھ حملہ 

کرکے رکھ ديا ، ان کے قلب لشکر پر حملہ کرکے ان کی جميعت کو تتر بتر کرديا اور يہ اسی سرعِت عمل ، بيداری، 
  ٓامادگی، شہامت اور شجاعت کا نتيجہ ہے ۔ 

  ے ۔ ميں ورود کی طرف اشاره ہ“ منٰی ” سے سے قلِب “ مشعر” يا يہ حاجيوں کے 
بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد دشمن کو محاصره ميں لے لينا ہے ۔ ليکن يہ تفسير اسی صورت ميں صحيح ہوگی

کی تشديد کے ساتھ پڑھا جائے جب کہ مشہور قرٔات اس طرح نہيں ہے ۔ اس بناء پر صحيح “سين ” کا جملہ “فوسطن”جب 
  وہی پہلی معنی ہی ہے ۔ 

مضمون کو يکجا کرکے يہ مطلب نکلتا ہے کہ ان مذکوره گھوڑوں کی قسم جو پہلے تو بڑی  مجموعی طور پر اس سارے
سرعت کے ساتھ فراٹے بھر تے ، سانس نکالتے، ميدان جہاد کی طرف پيش رفت کرتے ہيں ، پھر ان کی سرعت ميں ايسی 

ت کی تاريکی کو چير ديتی ہيں اور تيزی ٓاتی ہے کہ پتھروں پر ان کے سموں کی ٹاپوں سے چنگارياں نکلتی ہيں ، جو را
اس کے بعد جب وه دشمن کے عالقے ميں پہنچ جاتے ہيں تو ابھی وه غفلت ميں ہی ہوتے ہيں کہ فضا کے صاف اور روشن 

ہوتے ہی ان پر حملہ کرديتے ہيں ، ايساحملہ ، جس سے فضا ميں گرد و غبار چھا جاتا ہے ، اور انجام کار و ه دشمن کی 
  ميں واردہوکر ان کی صفوں کو درہم برہم کرديتے ہيں ۔ جميعت کے قلب 

  ان طاقتور او رپر قدرت گھوڑوں کی قسم 
  ان شجاع اور بہادر سواروں کی قسم

  مجاہدين کے گھوڑوں کی فراٹے بھرنے کی قسم
  ان کی چنگاريوں کی قسم جو ان کے سموں سے نکلتی ہيں ۔ 

  غفلت کی حالت ميں ان کے حملے کی قسم 
  ر کے ان ذرات کی قسم جو فضا ميں پھيل جاتے ہيں۔ گرد وغبا

  اور انجام کار ان کے دشمن کی صفوں کے قلب ميں وارد ہو کر انہيں درہم برہم کرکے فتح ياب ہونے کی قسم ۔
سب اگر چہ وه تمام باتيں جو بيان کی گئی ہيں وه ان قسموں کے معنی ميں نہيں ٓائی ہيں ، ليکن کالم کی ضمنی داللت ميں يہ 

  جمع ہيں ۔ 
اور يہيں سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جہاد اس قدر عظمت رکھتا ہے کہ مجاہدين کے گھوڑوں کا فراٹے بھر نا اور 

  سانس ليناتک بھی الئق قسم ہے ۔ 
! اسی طرح پتھروں پر ان کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگارياں اور اسی طرح وه گرد و غبار جو فضا ميں ٓاڑاتے ہيں ، ہاں 

  ہاں ! ميدان جہاد کا گرد و غبار بھی قابل قدرا ور عظمت ہے ۔ 
بعض نے کہا ہے کہ ان قسموں سے مراد احتماالً وه نفوس ہيں جو اپنے کماالت کو دوسروں کی طرف منتقل کرسکيں اور 

ر دوسروں ميں خدا کا اپنے افکار سے علم و دانش کی چنگارياں نکاليں اور ہوا و ہوس پر حملہ ٓاور ہوں اور اپنے اندر او
  5شوق پيد اکريں ۔ اور انجام کار ساکنين عليين کے قلب ميں مقام حاصل کريں ۔ 

ليکن يہ بات واضح ہے کہ ان باتوں کو اوپر والی ٓايات کی تفسير کے عنوان سے قبول نہيں کيا جاسکتا ، يہ وه تشبيہات ہيں 
  ہيں ۔ جو ٓايت کی تفسير سے مناسبت کی وجہ سے ذہن ميں ٓاتی 

  ان عظيم قسموں کے بعد ، يعنی وه چيزجس کے ليے قسميں کھائی گئی ہيں ، پيش کرتے ہوئے فرماتا ہے : 
  ۔ ( اّن االنسان لربہ لکنود)۔ “بيشک انسان اپنے پروردگارکی نعمتوں کے بارے ميں ناشکرا اور بخيل ہے ”

اور انبياء کی تعليمات کے انوار نہيں چمکے، اور وہی  وہی غير تربيت يافتہ انسان وہی انسان جس کے دل پر معارف الٰہی
  ہے ۔ “ اور بخيل“ ناشکرا” انسان جس نے خود کو خواہشاِت نفسانی اور سر کش شہوتوں کا تابع بناليا ہے ، يقينا وه 
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  ا ہے ۔ اس زمين کو کہتے ہيں جس ميں کوئی چيز نہيں اگتی۔ ناشکرے اور بخيل انسان پر بھی اس کا اطالق ہوت“ کنود”
نے تقريباً پندره معانی اس سلسلہ ميں نقل کيے “ ابو الفتوح رازی” مفسرين نے کنود کے ليے بہت سے معنی بيان کيے ہيں ۔ 

  ہيں ، ليکن ان ميں سے اکثر اسی اصل معنٰی کے شاخ و برگ ہيں جو اوپر بيان ہوا ہے ۔ مزيد معانی يہ ہيں : 
  صيبتوں کو تو بڑھا چڑھا کر بيان کرے ليکن نعمتوں کو بھول جائے ۔ ۔ کنود اس شخص کو کہتے ہيں جو اپنی م١
۔ کنود اس شخص کو کہتے ہيں جوخدا کی نعمتوں کو اکيال ہی کھاتا ہے اور دوسروں کو روکتا ہے ۔ جيس اکہ ايک حديث ٢

  “ ا تدرون من الکنود” ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ٓايا ہے : 
  ؟ !“انتے ہوکہ کنود کسے کہتے ہيں کيا تم ج” 

  لوگوں نے عرض کيا هللا اور اس کا رسول صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم ہی زياده بہتر جانتے ہيں ، تو ٓاپ نے فرمايا: 
  “الکنود الذی ئاکل وحده، ويمنع رفده يضرب عبده” 
ے عطا و بخشش کو روکتا ہے اور اپنے ۔ کنود اس شخص کو کہتے ہيں جو اکيلے ہی اکيلے کھا تا ہے اور دوسروں س٢

  6۔ “ماتحت غالموں کو مارتا ہے 
  ۔ کنود وه شخص ہے جو مشکالت و مصائب ميں اپنے دوستوں کے ساتھ ہمدردی نہيں کرتا۔ ٣
  ۔کنود وه ہے جس کی نيکياں بہت ہی کم ہوں ۔ ۴
ديتا اور اگر کسی مشکل ميں گرفتار ۔ کنود اس شخص ہے کہ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وه اسے دوسرونکو نہيں ۵

  ہو جائے توبے صبری دکھاتا اور بہت گڑگڑاتا ہے 
  ۔ کنود وه شخص ہے جو هللا کی نعمتوں کو معصيت ميں صرف کرتا ہے ۔ ۶
  ۔ کنود وه شخص ہے جو هللا کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے ۔ ٧

  ر بخل کی شاخ و برگ اور مصاديق ہيں ۔ ليکن جسيا کہ ہم نے بيان کيا ہے ، يہ سب معانی اسی ناشکری او
کی تعبير، بد کار، ہوا پرست، سر کش اور باغی انسانوں کے معنی ميں ہے ، او ربعض نے اس “ انسان ” ايسے موارد ميں 

کی کافر انسان سے تفسير کی ہے ورنہ يقينا ہر انسان ايسا نہيں ہے کيونکہ بہت سے انسان ايسے ہيں کہ جن کی روح ميں 
گزاری اور عطا و بخشش گندھی ہوئی ہے ، اور وه ناشکری اور بخل سے بيزار ہيں ۔ اسی طرح وه انسان جنہوں نے شکر 

هللا پر ايمان کے سائے ميں خود خواہی اور خود پرستی کو چھوڑ ديا ہے ، اور پروردگار کے اسماء و صفات کی معرفت 
  رہے ہيں ۔ اور اخالق اٰلہی کی فضا ميں ٓاسمان پر بلند پروازی کر

  ۔ ( و انہ علٰی ذالک لشہيد)۔ “اور وه خود بھی اسی معنی پر گواه ہے ” اس کے بعد مزيد کہتا ہے : 
کيونکہ انسان اپنے نفس کے بارے ميں اچھی طرح ٓاگاه ہے اور اگر وه اپنی اندرونی صفات کو ہر شخص سے چھپاسکتا ہو 

  ہے وه اس حقيقت کا اعتراف کرے يا نہ کرے ۔ تو خدا اور اپنے وجدان سے مخفی نہيں ره سکتا ، چا
کی طرف لوٹتی ہے ، يعنی خدا انسان ميں کنود کی صفت کے وجود کا “خدا ”کی ضمير “ انہ” بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ

  گواه ہے ۔ 
، يہ  ليکن قبل و بعد کی ٓايات کی طرف توجہ کرتے ہوئے ، جن ميں ا س سے مشابہ ضمير يں انسان کی طر ف لوٹتی ہيں

  احتمال بہت ہی بعيد نظر ٓاتا ہے ، اگر چہ بہت سے مفسرين نے اس تفسير کو ترجيح دی ہے ۔ 
يہ احتمال بھی ديا گيا ہے کہ اس سے مراد انسان کی اپنے گناہوں اور عيوب پر قيامت ميں گواہی دينا ہے ، جيسا کہ قرٓان کی

  بہت سی ٓايات سے معلوم ہوتاہے ۔ 
يہاں کوئی دليل نہيں ہے کيونکہ ٓايت ايک وسيع مفہوم رکھتی ہے جو اس دنيا ميں بھی اس کے  اس تفسير کے ليے بھی

  کفران اور بخل پر گواہی کو شامل ہے ۔ 
يہ ٹھيک ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی شناخت سے عاجز ہوجاتا ہے ، اور اصطالح کے مطابق اپنے وجدان کو دھوکا ديتا 

ش اس کی مذموم صفات کو اس کی نظر ميں خوبصورت بنا کر جلوه گر کرديتی ہيں ليکن ہے اور شيطانی ٓارائش و زيبائ
خصوصيت کے ساتھ کفران و بخل کے بارے ميں مطلب اس قدر واضح ہے کہ اس کی پرده پوشی نہيں کی جاسکتی اور 

  اپنے وجدان کو دھوکا نہيں دے سکتا۔ 
۔ ( و انہ لحب الخير لشديد)۔ “ر مال سے شديد لگأو اور محبت رکھتا ہے بعد والی ٓايت ميں مزيد کہتا ہے : وه مادی چيزيں او

7   
  اور مال و دولت کے ساتھ اس کا يہی شديد اور اکثريت سے لگأو اس کے بخل ، ناشکری اور کفران کا سبب بن جاتا ہے ۔ 

يقينی طور پر بہت سی نيکيوں اور ايک ايسا وسيع معنی رکھتا ہے ، جو ہر قسم کی نيکی کو شامل ہے ۔ اور “ خير” البتہ 
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اچھی چيزوں مثالً علم و وانش ، تقوی اور بہشت و سعادت سے لگأواور محبت کو ئی ايسا مذموم مطلب نہيں ہے کہ قرٓان 
  اوپر والی تعبير کے ساتھ اس کی مذمت کر ے۔

ہ ٓايت بھی گواه ہے ، اور قرٓان کی کے معنی سے تفسير کی ہے ، جس پر قرينٔہ مقام اور گزشت“ مال”اسی ليے اس کی يہاں 
کتب عليکم اذا حضر :” ، جس ميں فرماتا ہے  ١٨٠بعض دوسری ٓايات بھی، اس کی گواہی ديتی ہيں )۔ مثالً بقره کی ٓايہ 

تم پر فرض ہے کہ اگر تم ميں سے کوئی کچھ مال چھوڑجائے تو وه“ احدکم الموت ان ترک خيراً الوصية للوالدين و االقربين 
  پ ، ماں اور نزديکيوں کے لئے وصيت کرے۔ با

کا اطالق اس بناپر ہے کہ مال اپنی ذات کی حد تک اچھی چيز ہے ۔ اور وه انواع و اقسام کی“ پر خير“ مال” مسلمہ طور پر 
نيکيوں کا ذريعہ بن سکتا ہے ۔ ليکن ناشکرا اور بخيل انسان اس کو اس کے اصلی ہدف سے روک کر خود پسندی اور خود 

  غرضی کی راه ميں استعمال کرتا ہے ۔ 
کيايہ ناشکرا، بخيل اور دنيا ” اس کے بعد ايک استفہام انکاری کی صورت ميں جو تہديد کے ساتھ تؤام ہے ، فرماتا ہے : 
بور)۔ ۔ ( افال يعلم اذا بعثر ما فی الق“پرست انسان يہ نہيں جانتا کہ جب وه سب کے سب جو قبروں ميں ہيں ،زنده ه وجائيں گے

اور جب وه تمام چيزيں جو سينوں ميں ہيں ، جيسے کفر و ايمان ، اخالص و ريا ، تکبر و غرور ، تواضع و انکسار اور 
  ۔ ( وحصل ما فی الصدور)۔ “اچھی اور بری نيتيں، سب ٓاشکار ہو جائيں گی

ابق ہی انہيں جزا و سزا دے گا۔( ۔ اور اس کے مط“اس دن پر وردگار ان سے اور ان کے اعمال اور نيتوں سے ٓاگاه ہے ” 
  اّن ربھم بھم يومئذ لخبير)۔ 

بروزن منقبة) کے ماده سے اصل ميں زير و زبر کرنے ، باہر نکالنے اور استخراج کرنے کے معنی “ ( بعثرة“ ” بعثر” 
ظاہر ہوجائے ميں ہے۔ اور چونکہ مردوں کو زنده کرنے کے وقت قبريں زير و زبر ہوں گی، اور جو کچھ ان ميں ہے وه 

  گا، لٰہذا اوپر والی ٓايات ميں يہ تعبير قيامت کے بارے ميں استعمال ہوئی ہے ۔ 
عام طور پر غير ذوی العقول کے ليے ٓايات ہے ) يا “ ما” کی تعبير ( اس بات کی طر توجہ کرتے ہوئے کہ “ مافی القبور”

ی ہيں ، يا يہ اس ابہام کی بناء پر ہے جو اس پر حاکم ہے تو اس بناء پر ہے کہ اس ميں يہ بات مد نظر ہے کہ مردے ابھی مٹ
  کہ معلوم نہيں کون سے اشخاص ہيں ؟

قبروں) کی تعبير اس سے کوئی منافات نہيں رکھتی کہ لوگوں کا ايک گروه اصوالً قبر نہيں رکھتا مثالً وه لوگ “ ( قبور”
ہے اور ان کی مٹی بکھر جاتی ہے کيونکہ ان لوگوں کی  دريا ميں ڈوب جائيں ،يا ان کی قبر ايک مدت کے بعد ختم ہو جاتی

اکثريت مد نظر ہے جو قبر رکھتے ہيں عالوه ازيں ممکن ہے کہ قبر يہاں ايک وسيع معنی رکھتی ہو، يعنی وه جگہ جہاں 
  لوگوں کی مٹی موجود ہو اگر چہ وه عام قبر کی صورت ميں نہ ہو۔ 

کو نکالنے کے معنی ميں ہے ۔ اسی طرح معادن کو “ مغز” سے  “چھلکے”تحصيل کے ماده سے اصل ميں “ حصل ” 
صاف کرنے اور سونے وغيره کو کان کے پتھر سے نکالنے پر بوال جاتا ہے ۔ اس کے بعد يہ ايک وسيع معنی يعنی مطلق 

ی و برائی استخراج کرنے اور الگ کرنے کے معنی ميں استعمال ہونے لگا ، اور زير بحث ٓايت ميں اس خير و شر اور نيک
کو جدا کرنا مراد ہو، جودلوں ميں چھپی ہوئی ہے چاہے وه ايمان و کفر ہو، يا صفات حسنہ و رذيلہ، يا اچھی اور بری نيتيں، 
وه سب کی سب اس دن ايک دوسرے سے جدا اور ظاہر و ٓاشکار ہو جائيں گی۔ اور ہر شخص کو ان کے مطابق جزا و سزا 

  ملے گی۔ 
 ۔ “اس دن سارے اندرونی بھيد ظاہر و ٓاشکار ہو جائيں گے” ميں ٓايا ہے : يوم تبلی السرائر:  ٩ٓايہ جيسا کہ سوره طارق کی 

ان کے اعمال اور ان کے دلوں ميں چھپے ہوئے بھبيدوں سے “ اس دن ” کی تعبير اور اس معنی پر تکيہ کہ خدا“ يو مئٍذ ” 
ل سے ٓاگاه ہے ، اس بناء پر ہے کہ وه دن روِز جزا ہے ، اور وه انہيں ٓاگاه ہو گا حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ خدا ہميشہ ان مسائ

  ان کے اعمال و عقائد کی جزا دے گا۔ 
بعض مفسرين کے قول کے مطابق اس تعبير کی مثال اس طر ح ہے کہ کوئی شخص دوسرے سے تہديد کے طور پر کہے 

۔ حاالنکہ ٓاج بھی اس قسم کا تعارف موجود ہے ۔ “سٔاعرف لک امرک ميں عنقريب تجھے تيرے عمل کا تعارف کرأوں گا 
  يہاں مراد يہ ہے کہ اس کا نتيجہ اور بدلہ تجھے دوں گا۔

ہاں ! خدا ہميشہ اور ہر حال ت ميں اندر او رباہر کے اسرار سے مکمل طور پر ٓاگاه ہے ، ليکن اس ٓاگاہی کا اثر قيامت ميں 
اور زياده ٓاشکار ہوجائے گا۔ اور يہ تمام انسانوں کے ليے ايک تنبيہ ہے کہ اجر و ثواب اور جزا و سزا کے وقت زياده ظاہر 

اگر واقعاً وه اس پر ايمان رکھتے ہيں تو يہ چيز ان کے گناہوں کے درميان ايک طاقتور سد بن جائے گی، چاہے وه گناه 
  اثر پڑتا ہے کسی سے پوشيده نہيں ہے ۔ٓاشکار ہوں يا پنہاں، اندرونی گناه ہو يا بيرونی ، اور اس اعتقاد کا تربيت پر کي
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” کہنا چاہئيے ،ليکن چونکہ عدو ( دوڑنے ) کا الزمہ سانس نکالنا ہے ، لٰہذا اس کے بجائے“ و العاديات عدواً ” ۔ قاعده کی رو سے 1
 ً   قدير ميں اس طرح ہے ۔ ( و العاديات يضبحن ضبحاً)۔کہا گيا ہے، بعض نے يہ کہا ہے کہ ٓايت ميں ايک محذوف ہے اور ت“ ضبحا

  ميں نقل کيا ہے ۔ ٧٢۴۵ص  ١٠نے بھی اپنی تفسير کی جلد “ قرطبی”۔ اس روايت کو  ۵٢٩ص  ١٠جلد“ مجمع البيان ” ۔2
ً ” دوڑنے ) کی طرف لوٹتی ہے جس کا “ ( عدو”کی ضمير“ بہ”۔ 3 ” بناء پر کے جملہ سے استفاده ہوتا ہے ۔ اس “ والعاديات ضبحا
کے معنی ميں ہے ، يعنی اس دوڑنے کے سبب گرد و غبارفضا کو پر کرديتا ہے ۔ بعض نے يہ احتمال بھی ديا ہے “ سببيت” يہاں “ باء

ظرفيت کے معنی ميں ہے ، “ باء” کہ يہ اس زمانہ يا مکان کی طرف لوٹتی ہے جس ميں يہ تاخت و تاز انجام پائی ہے ۔ اس بناء پر 
  ی پہال معنی ہے۔ليکن صحيح وہ

  کے معنی کے سلسلہ ميں يہاں وہی بحث ہے جو پہلی ٓايت ميں تھی۔“ باء”کی ضمير کے مرجع اور “ بہ”۔4
  .465، صفحه »بيضاوى«تفسير  5
  ۔۵٣ص  ١٠جلد “ مجمع البيان ”۔۔ 6
سکی تفسير وہی ہے جو اوپر بيان ہو  ہو يا الم علت ، پہلے احتمال کی بناء پر ا“ الم تعديہ” ممکن ہے “ الم ” کی “ لحب الخير” ۔ 7

چکی ہے ، اور دوسرے احتمال کی بناء پر ٓايت کا مفہوم اس طرح ہے ، انسان مال کی محبت کی وجہ سے بخيل ہے ، ليکن مسلمہ طور 
  پر پہلی تفسير زياده مناسب ہے ۔ 

  اس سوره کی قسموں اور ا س کے ہدف کے درميان ربط ▲

ان ” واالت سامنے ٓاتے ہيں ان ميں سے ايک يہ ہے کہ مجاہدين کے گھوڑوں کی قسم اور اس سوره کے سلسلہ ميں جو س
کے جملہ کے درميان کيا ربط ہے ؟ کيونکہ قرٓان کی ٓايات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہميشہ “االنسان لربہ لکنود
  قسموں اورمقسم بہ

ط موجود ہوتا ہے ، اور اصولی طور پر قرٓان کی وضاحت و(جس کے ليے قسم کھائی گئی ہے ) کے درميان ايک قسم کا رب
  بالغت بھی اس قسم کے مطلب کا اقتضا کرتی ہے ۔ 

زيربحث ٓايات ميں ممکن ہے اس طرح کا ربط ہو کہ قرٓان يہ کہتا ہے کہ ايسے ايثار کرنے والے انسان بھی موجود ہيں جو 
ور کسی قسم کی فدا کاری ميں کوتاہی نہينکرتے، اور اپنی جان و جہاد کے راستہ ميں بے پرواه ہو کر پيش رفت کرتے ہينا

مال خدا کی راه ميں دے ديتے ہيں ليکن بعض لوگ اتنے بخيل اور ناشکرے کيوں بن جاتے ہيں کہ نہ تو وه حق تعالٰی کی 
  نعمتوں کے مقابلہ ميں خدا کی حمد و ثنا کرتے ہيں اور نہ ہی اس کی راه ميں ايثار کرتے ہيں ؟ 

ہ ٹھيک ہے کہ قسم تو گھوڑوں ہی کی کھائی گئی ہے ليکن ہم جانتے ہيں کہ ان کی اہميت اس لحاظ سے ہے کہ وه مجادہديني
کے لئے ايک ٓالہ ہيں ، اور حقيقت ميں مجاہدين کے جہاد کی قسم کھائی گئی ہے ۔( اور اسی طرح اگر يہ حاجيوں اور خانہ 

  خدا کے زائرين کے اونٹونکی قسم ہو)۔ 
ض نے يہ بھی کہا ہے کہ يہ ربط اس طرح سے حاصل ہوتا ہے کہ يہ جانور حق تعالٰی کی راه ميں سر عت کے ساتھ بع

جاتے ہيں ۔ پس اے انسان تو کيوں اس کے سامنے سِر تسليم خم نہيں کرتا جب کہ تو اشرف المخلوقات ہے اور اس کے الئق 
  ہے ؟ 

  ليکن پہلی مناسبت زياده واضح ہے 

  نسان طبعاً ناشکرا اور بخيل ہے ؟ ۔ کيا ا٢▲
کی حالت ميں ہونا يعنی ناشکری اور بخل کرنا“ کنود” ممکن ہے کہ لوگ ان االنسان لربہ لکنود کے جملہ سے مفہوم ليں کہ 

سب انسانوں کی طبيعت کا جز ء ہے تو پھر يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ يہ امر بيدار وجدان اور فطری شعور کے ساتھ ، 
  کو شکِر منعم اور ايثار و قربانی کی دعوت ديتا ہے ، کيسے ساز گار ہوسکتا ہے ؟ انسان 

اس قسم کا سوال ، قرٓان مجيد کی بہت سی ٓايات ميں ، جو انسان کی کمزوريوں کے واضح نقاط کو بيان کرتی ہيں ، سامنے 
  ٓاتا ہے ۔ 

   )٧٢شمار کيا گيا ہے ۔ ( احزاب۔ “ ظلوم و جہول ” ايک جگہ انسان کو 
  )١٩کم ظرف) معارج۔ “ ( ہلوع” دوسری جگہ 
  )٩(مايوس ناشکرا) ( ہود۔ “ ٔیوس کفور”ايک دوسری 

  کے ساتھ متعارف ہوا ہے ۔ ) ۶ايک اور مقام پر ظاغی اور سر کش ۔ ( علق۔ 
ہے کہ خدا نے کيا واقعاً ضعف کمزوری کے يہ نقاط انسان کی طبيعت مينپوشيده ہيں ، حاالنکہ قرٓا ن صراحت کے ساتھ کہتا
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ٓادم کو مکرم بنايا ہے اور سب مخلوق پر اسے بر تری دی ہے : ولقد کرمنا بنی ٓادم و حملنا ھم فی البر ولبحر و رزقنا ھم من 
  )٧٠الطيبات و فضلنا ھم علٰی کثير ممن خلقنا تفضيالً( اسراء۔ 

ه يہ ہے کہ انسان دو بعدو جہات وجودی اس سوال کا جواب ايک نکتہ کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے ۔ اور و
ميں “ قوس نزولی”تک پہنچ جا تا ہے اور اپنے “اعلٰی عليين ” ميں “ قوس صعودی ”رکھتا ہے، اور اسی بناء پر وه اپنے 

  اسفل سافلين ميں گر جاتا ہے۔ 
فضلناھم علی ” رے تو وه اگروه مربيان ِ اٰلہی سے تر بيت پائے، عقل کے پيام سے ہدايت حاصل کرے اور اپنی اصالح ک

  کا مصداق ہو جاتا ہے ۔ “ کثير ممن خلقنا تفضيالً 
“ کفار” و “ ظلوم” اور اگر ايمان تقوٰی سے منھ موڑ لے ، اور اولياء خدا کی راہنمائی سے باہر نکل جائے ، توپھر وه 

  کی صورت ميں ظاہر ہوتا ہے ۔ “ کنود” و “ ہلوع ”اور“ کفور”و “ ئوس
ات کے درميان کسی قسم کا تضاد موجود نہيں ہے ، البتہ ان ميں سے ہر ايک کا انسان کے ايک بُعد اور جہت اس طرح ان ٓاي

  کے ساتھ تعلق ہے ۔ 
ہاں ! انسان کی فطرت کے اندر تمام نيکيوں ، اچھائيوں اور افتخارات و فضائل کی اصلی جڑ پوشيده ہے اور اسی طرح 

ے بھی ٓامادگی رکھتا ہے ۔ اسی ليے عالم ِ ٓافرينش کی کسی بھی مخلوق کے قوِس انسان ان فضائل کے نقطٔہ مقابل کے لي
  صعودی و نزولی کے درميان اس قدر فاصلہ اور دوری نہيں ہے ، (غورکيجئے)

  ۔ جہاد کی عظمت٣▲
شايد يہ مسئلہ قرٓان مجيد ميں جہاد اور راه خدا کے مجاہدين کی عظمت کے بارے ميں بہت ہی زياده گفتگو ہوئی ہے ۔ ليکن 

کسی جگہ بھی اس عظمت کے ساتھ بيان نہيں ہوا کہ ان کے گھوڑوں کے پھنکارنے ، ان کے سموں سے نکلنے والی 
چنگاريوں اور ان کے تيز دوڑنے سے اٹھنے واال گرد و غبار تک بھی اس قدر با عظمت سمجھا جائے ، کہ اس کی قسم 

گوں ميں کاميابی کا اہم ترين عامل ہے ، تکيہ ہوا ہے ، اور غفلت کی کھائی جائے خصوصاً ان کے سرعت عمل پر ، جو جن
  حالت ميں جالينے پر بھی، جوجنگ ميں موفق ہونے کا ايک اور عامل ہے ، تکيہ ہوا ہے ۔ 

  اور يہ سب جہاد کے پروگرام کے سلسلہ ميں ايک ترتيب اور تعليم ہے ۔ 
بھی ٓايا ہے کہ علی عليہ السالم نے يہ حکم ديا تھا کہ رات کی تاريکیقابل توجہ بات يہ ہے کہ اس سوره کے شان نزول ميں 

ميں اپنی سواريوں کو تيار کرليں ، انہيں ضروری خوراک ديں ، ان پر زين کس ليں ، او رمکمل طور پر الرٹ) تياری کی 
تھ نماز صبح ادا کی ، اور بال صورت ميں ٓاجائيں ، جب رات کی تاريکی کا پرده ہٹا تو ٓا پ نے فوراً اپنے ساتھيوں کے سا

  فاصلہ دشمن پر حملہ کرديا، اور دشمن اس وقت بيدار ہوا جب مجاہدين ِ اسالم کے گھوڑے ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ 
غفلت کی حالت ميں اس سريع حملہ سے تلف ہونے والوں کی تعداد بھی بہت کم رہی ، اور جنگ کا خاتمہ بھی مختصر سے 

ور قابل توجہ بات يہ ہے کہ يہ سب باتيں اس سوره کی ٓايات ميں بہت ہی عمده طريقہ سے بيان ہوئی ہيں ۔ وقت ميں ہو گيا ، ا
يہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ نہ تو گھوڑو ں ميں کوئی خصوصيت ہے اور نہ ہی بيابان کے پتھروں پر سموں کے 

و رنہ ہی ان کے پأوں سے اٹھنے واال گرد و غبار ، ٹکرانے سے پيدا ہونے والی چنگارياں کوئی خصوصيت رکھتی ہيں ، ا
جو چيز خصوصيت رکھتی ہے وه مسئلہ جہاد ہے اور اس کے بعد اس کے ٓاالت ہيں ، جو موده زمانہ کے تمام جنگی وسائل 

اور “ ةقو” قومی اور طاقتور گھوڑوں ) کے بيان ميں “ ( رباط الخيل ” ميں  ٩کو شامل ہيں ،جيسا کہ سوره انفال کی ٓايت
  کے بارے ميں کلی طور پر گفتگو ہوئی ہے ۔ “ طاقت”

  خدا وندا ! ہميں اپنی رضا اور خوشنودی کی راه ميں جہاد کرنے اور قربانی دينے کی توفيق مرحمت فرما۔ 
  پروردگارا !نفس سر کش ناشکری اور کفران کی طرف مائل رہتا ہے ، ہميں اس کے خطرات سے محفوظ فرما۔ 

و ہر شخص کے اندرونی اسرار سے ٓاگاه ہے اور ہمارے اعمال سے باخبر ہے ۔ اپنے لطف و کرم اور عنايت و بار الٰہا ! ت
  بخشش سے ہمارے ساتھ سلوک کر ۔ 

  
 ٓامين يا رب العالمين 
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 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سوره القارعة ▲ 
  

  ٓايات ہيں ۔  ١١يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ۔ اس ميں 

  سوره قارعہ کے مطالب اور اس کی فضيلت▲
اس سوره ميں کلی طور پرمعاد اور ا س کے مقدمات کے بارے ميں گفتگو ہے ۔ اس ميں چبھنے والی تعبيريں ، ہالدينے 

  والے بيان ہيں ، اور صريح و واضح انداز اور تنبيہ ہے ۔ اور ٓاخر ميں انسانوں کی دو گروہوں ميں تقسيم کا بيان ہے ۔ 
ے ميزان ميں وزنی ہوں گے ، اور ان کی جزاء حق تعالٰی کے جوار ِ رحمت ايک گروه تو وه ہے جن کے اعمال عدل اٰلہی ک

ميں سراسر رضايت بخش زندگی ہے ۔ اور دوسرا گروه وه ہے جن کے اعمال ہلکے او رکم وزن ہوں گے ، ان کی سر 
  نوشت جہنم کی جالدينے والی آگ ہے ۔ 

  ہے ۔ اس کی پہلی ٓايت سے ليا گيا “ قارعہ” اس سوره کا نام يعنی 

  اس سوره کی فضيلت▲
  اس کی فضيلت کے سلسلہ ميں بس اتنا ہی کافی ہے کہ ايک حديث ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے ٓايا ہے :

  من قرٔا القارعة ٰامنہ هللا من الدجال ان ئومن بہ ، و من قيح جہنم يوم القيامة ان شاء هللا : ” 
خدا وند تعالٰی اسے دجال کے فتنہ اور اس پر ايمان النے سے محفوظ رکھے  کو پڑھے گا تو“ قارعہ” جو شخص سوره ” 

  ١گا، اور اسے قيامت کے دن انشاء هللا پيپ سے دو رکھے گا۔ 
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ۔ يوم يکون الناس کالفراش المبثوِث۔ ۴۔ وماادراک ما القارعةُ۔ ٣۔ما القارعة۔ ٢۔ القارعة ۔ ١
  ۔ فھو فی عشية راضيٍة۔ ٧۔ فاما َمن ثقلت موازينہ۔ ۶لعھن المنفوش۔ ۔ وتکون الجبال کا۵
ہ ھاويةٌ ٩۔ و اما َمن خفّْت موازينہ ۔ ٨   ۔ نار حامية۔ ١١۔ وما ادراک ماھيہ ۔ ١٠۔ فاُمُّ

  
  ترجمہ 

  شروع هللا کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے 
  ۔ اور تو کيا جانے کہ وه چبھنے واال حادثہ کيسا ہے ؟ ٣ ۔ اور وه کيسا چبھنے واال حادثہ ہے ؟٢۔ وه چھبنے واال حادثہ۔ ١
  ۔ وه دن جس ميں لوگ پراکنده پر وانوں کی طرح ہر طرف دوڑتے رہے ہوں گے۔ ۴
  ۔ ( اس دن) جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا ۔ ۶۔ اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگين اون کی طرح ہو جائيں گے ۔ ۵
  ۔اس کی پناه ھاويہ ( جہنم) ہوگی۔ ٩۔ ليکن جس کا ترازوئے اعمال ہلکاہوگا۔ ٨۔ ۔وه ايک پسنديده زندگی ميں ہوگا ٧
  ۔ ايک جال ڈالنے والی آگ ہے ۔١١۔ اور توکيا جانے کہ ھاويہ کياہے ؟ ١٠

________________________________  

  ۔ ۵٣٠، ص ١٠جلد“ مجمع البيان ” ۔ ١

  چھبنے واال حادثہ▲

  القارعة)۔ “ ( وه چبھنے واال حادثہ” عارف کراتی ہيں ، پہلے ارشاد ہوتا ہے : ان ٓايات ميں ، جو قيامت کا ت
  ۔ ( ما القارعة)۔ “اور وه کيسا چبھنے واال حادثہ ہے 

  اور تو کيا جانے کہ وه چبھنے واال حادثہ کياہے ؟ ( وما ادراک ما القاعة)۔ ” 
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دوسری چيز پر اس طرح رگڑ نے کے معنی ميں سے بروزن فرع) کے ماده سے ، کسی چيز کو کسی “ ( قرع“ ” قارعة” 
کہتے ہيں ، بلکہ ہر اہم سخت حادثہ “ مقرعہ” کہ اس سے سخت ٓاواز پيدا ہو، تازيانہ اور ہتھوڑے کو بھی اسی مناسبت سے 

  کہا جاتا ہے ۔ ( يہاں تاء تانيث کا تاء ممکن ہے تاکيد کی طرف اشاره ہو۔ “ قارعة” کو 
اور تيسری ٓايات ميں ٓائی ہيں ، جن ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم تک سے يہ فرمايا  ان تعبيروں سے جو دوسری

ہے کہ تو کيا جانے يہ سخت اور سر کوبی کرنے واال حادثہ کيا ہے : واضح ہو جاتا ہے کہ يہ چبھنے واال حادثہ اس قدر 
  نہيں ٓاسکتے ۔  عظيم ہے کہ اس کے ابعاد اور مختلف جہات ہر شخص کے ذہن ميں

قيامت کے ناموں ميں سے ايک نام ہے ، ليکن انہوں نے ٹھيک طور “ قارعة” بہر حال بہت سے مفسرين نے کہا ہے کہ 
سے يہ واضح نہيں کيا کہ کيا يہ تعبير قيامت کے مقدمات کی طرف اشاره ہے جس ميں عالم ِ دنيا درہم بر ہم ہو جائے گا، 

” يں گے، سمندروں ميں ٓاگ لگ جائے گی ، اگر اس طرح ہو تو پھر اس حادثہ کے ليے ٓافتاب و ماہتاب تاريک ہو جائ
  کے نام کے انتخاب کی وجہ واضح ہے ۔ “ قارعة

دوم اس سے دوسرا مرحلہ مراد ہو، يعنی مردوں کے زنده ہونے اور عالم ہستی ميں ايک نئی طرح ڈالنے کا مرحلہ ، اور 
پر ہے کہ اس دن وحشت وخوف اور ڈردلوں سے ٹکرائيں گے ان کی سر کوبی کريں  ٹکرانے اور چھبنے کی تعبير اس بناء

  گے۔ 
وه ٓايات جو اس کے بعد ٓائيں ہيں ، ان ميں سے بعض تو جہان کے خراب و برباد ہونے کے حادثہ سے مناسبت رکھتی ہيں 

ه مناسب نظر ٓاتا ہے ، اگر چہ ان اور بعض مردوں کے زنده ہونے کے ساتھ ، ليکن مجموعی طور سے يہ پہال احتمال زياد
ٓايات ميں دونوں حادثے يکے بعد ديگرے ذکر ہوئے ہيں ( قرٓان کی اور بہت سی دوسری ٓايات کے مانند جو قيامت کی خبر 

  ديتی ہيں )۔ 
وں وہی دن جس ميں لو گ پراگنده، حيران و پريشان ، پروان:” اس کے بعد اس عجيب و غريب دن کے تعار ف ميں کہتا ہے 

  ۔ ( يوم يکون الناس کالفراش المبثوث)۔ “کی طرح ہر طرف جائيں گے 
کے “ ٹڈی دل” کے معنی ميں سمجھتے ہيں ، بعض نے اس کی “ پروانہ” کی جمع ہے ، بہت سے اسے“فراشة“ ” فراش” 

اگنده ٹڈی دل سے سے ليا ہے جو لوگوں کو اس دن پر ٧معنی ميں تفسير کی ہے ، او رظاہراً يہ معنی سورٔه قمر کی ٓايہ 
  ہی ہيں ۔ “ پروانہ” تشبيہ ديتی ہے ،( کانھم جراد منتشر) ورنہ اس کے لغوی معنی 

کے ساتھ تشبيہ اس ليے ہے کہ پروانے اپنے ٓا پ کو ديوانہ وار ٓاگ پر پھينک ديتے ہيں ۔ بد کار لوگ “ پروانہ” بہر حال 
  بھی اپنے ٓاپ کو جہنم کی ٓاگ ميں ڈاليں گے ۔ 

بھی ہے کہ پروانہ کے ساتھ تشبيہ ايک خاص قسم کی حيرت و سر گردانی کی طرف اشاره ہے ، جو اس دن تمام  يہ احتمال
  انسانوں پر غالب ہوگی۔ 

ٹڈی دل کے معنی ميں ہوتو پھر مذکوره تشبيہ اس ليے ہے کہ کہتے ہيں بہت سے پرندے اڑتے وقت ايک “ فراش” اور اگر
يں ، سوائے ٹڈی دل کے ، جو گروه کی صورت ميں اڑتے ہوئے بھی کوئی مشخص معين راستہ ميں اکھٹے پرواز کرتے ہ

  راستہ نہيں رکھتے، بلکہ ان ميں سے ہر ايک کسی دوسری ہی طرف اڑرہا ہوتا ہے ۔ 
پھر يہاں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ يہ حيرت و پراگندگی و سر گردانی اور وحشت و اضطراب جہاں کے خاتمہ کے ہولناک 

  وجہ سے ہو گا ، يا قيامت اور حشر و نشر کے ٓاغاز کی وجہ سے ۔ حوادث کی 
  اس سوال کا جواب ہمارے اسی بيان سے جو ہم نے اوپر بيان کيا ہے واضح ہوجاتا ہے ۔ 

اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگين اون کے مانند ہو ” اس کے بعد اس دن کی ايک خصوصيت کو بيان کرتے ہوئے مزيد کہتا ہے:
  تکون الجبال کالعھن المنفوش)۔ ۔ ( “جائيں گے

  (بر وزن ذہن ) رنگی ہوئی اون کے معنی ميں ہے ۔ “ عھن” 
بر وزن نقش) کے ماده سے اون کو پھيالنے کے معنی ميں ہے جو عام طور پردھنکنے کے “ ( نفش “ ” منفوش” اور 

  مخصوص ٓاالت کے ذريعے اون کو دھنکنے سے انجام پاتی ہے ۔ 
ہيں کہ قرٓان کی مختلف ٓايات کے مطابق قرِب قيامت ميں پہاڑ پہلے تو چلنے لگيں گے ، پھر ايک ہم پہلے بيان کرچکے 

دوسرے کے ساتھ ٹکراکر ريزه ريزه ہو جائيں گے اور انجام کار غبار کی صورت ميں فضا ميں اڑنے لگيں گے ۔ زير بحث 
سی اون جو تيز ٓاندھی کے ساتھ چلے اور ا س کا ٓايت ميں ان کو رنگين اور دھنکی ہوئی اون سے تشبيہ دی گئی ہے ، اي

  مصرف رنگ ہی رنگ نماياں ہو، اور يہ پہاڑوں کے ريزه ريزه ہو کر بکھر نے کا ٓاخری مرحلہ ہو گا۔ 
ممکن ہے يہ تعبير پہاڑوں کے مختلف رنگوں کی طرف اشاره ہو کيونکہ روئے زمين کے پہاڑوں ميں سے ہر ايک خاص 

  رنگ رکھتا ہے ۔ 
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ال يہ جملہ اس بات کی گواہی ديتا ہے کہ اوپر والی ٓايات قيامت کے پہلے مرحلوں ، يعنی اس جہان کی ويرانی اور بہر ح
  اختتام مرحلہ کی ہی بات کرتی ہيں ۔ 

پس جس ” اس کے بعد حشر ونشر، مردوں کے زنده ہونے اور ان کی دو گرہوں ميں تقسيم کو بيان کرتے ہوئے فرماتا ہے : 
  فاما من ثقلت موازينہ)۔ “ ( وئے عمل وزنی ہوگا شخص کا تراز

  ۔ ( فھو فی عشية راضية)۔ “وه ايک عمده او رپسنديده زندگی ميں ہو گا” 
  ليکن جس شخص کا ترازوئے اعمال ہلکا ہو گ ( و اماَمم خفت موازينہ)۔ ” 
  ۔ ( فامہ ہاوية)۔ “تو اس کی پناه گاه جہنم ہے ” 

  ١) کيا ہے ؟ ( وما ادراک ماھيہ) ۔ اور تو کيا جانے ھاويہ ( دوزخ 
  نار ھامية)۔ “ ( ايک جالنے والی ٓاگ ہے ”
ميزان کی جمع ہے جو تولنے کے ايک آلہ کے معنی ميں ہے ۔ يہ لفظ پہلے تو مادی وزنوں ميں استعمال ہوتا “موازين”

  رہاہے ، اس کے بعد معنوی موازين اور مقاسيس کے ليے بھی استعمال ہو نے لگا۔ 
کا نظر يہ ہے کہ اس دن انسان کے اعمال جسمانی اور قابل ِ وزن موجودات کی صورت اختيار کرليں گے اور واقعی بعض 

  طور پر انہيں اعمال کے تولنے والے ترازؤوں کے ساتھ توليں گے۔ 
ہوئے ہيں تو وه يہ احتمال بھی ديا گيا ہے کہ خود نامہ اعمال کا وزن کيا جائے گا۔ اگر اس ميں کچھ اعمال صالح لکھے 

  سنگين او ربھاری ہوگا ورنہ ہلکا بے وزن ہوگا۔ 
ليکن ظاہراً ان توجيہات کی ضرورت نہيں ہے ۔ ميزان يقينی طور پر ترازوں کے معنی ميں نہيں ہے ، جس ميں مخصوص 

ہ ايک حديث ميں قسم کے پلڑے ہوتے ہيں ، بلکہ اس کا ہر قسم کے تولنے کے وسيلہ اور ذريعہ پر اطالق ہوتا ہے ، جيساک
  ٓايا ہے ۔

  ۔ “ان امير المومنين و األئمہ من ذريتہ(ع) ھم الموازين ” 
  2۔ “امير المومنين اور وه ائمہ جو ٓا پ کی ذريت ميں ہيں ، وہی تولنے کے ترازوہيں ” 

و پيش کياجاتا ہے اور اس طرح اولياءء خدا يا قوانيِن عدل اٰلہی ہی وه ترازو ہيں جن کے سامنے انسانوں اور ان کے اعمال ک
  جس قدر وه اس کے ساتھ مشابہت اور مطابقت رکھتے ہيں وہی ان کا وزن ہے ۔ 

ہونے سے مراد خود تولنے کے ترازؤوں کی سنگينی و سبکی نہيں “ بھاری” اور “ ہلکا” يہ بات واضح ہے کہ ميزان کے 
  ہے ، بلکہ ان چيزوں کا وزن ہے جن کو ان سے تولتے ہيں ۔

کی تعبير جمع کی صورت ميں اس بناء پر ٓائی ہے کہ اوليائے حق اور قوانيِن اٰلہی ميں سے ہرايک “موازين” پرضمنی طور
علٰيحده علٰيحده تولنے کی ايک ميزان ہے ۔ اس سے قطع نظر انسان کی صفات اور اعمال کا تنوع اس بات کا تقاضا کرتا ہے 

  نے کے نمونے اور ترازو مختلف ہوں ۔کہ ہر ايک کو ايک ترازو سے توال جائے ، او ر تول
قرٓان مجيد ميں ميزان کبھی تو مفرد کی صورت ميں ٓايا ہے اور کبھی جمع کی صورت ” مينکہتاہے : “ مفردات “ ”راغب”

ميں ، پہلی صورت ميں اس کے ليے ٓاياہے جو حساب کرتا ہے يعنی خدائے يکتا، اور دوسری صورت ميں ان کے ليے ہے 
  ا۔ جن کا حساب ہوگ

کی جمع ہے ، يعنی وه عمل جس کا وزن کرتے ہيں ۔ اس بناء پر “ موزون” بعض مفسرين نے يہ بھی کہا ہے کہ موازين 
موازين کا ہلکا يابھاری ہونا خود اعمال کے ہلکا اور بھاری ہونے کے معنی ميں ہے ، نہ کہ تراز ؤوں کے ہلکا اور بھاری 

  3ہونے کے معنی ميں ۔ 
خوش وخرم زندگی) کی تعبير بہت ہی عمده اور بليغ تعبير ہے ، جو قيامت ،ميں اہل بہشت کی پر نعمت “ ( عيشة راضية” 

اور سراسر سکون و ٓارام کی زندگی کے لئے بيان ہوئی ہے يہ زندگی اتنی پسنديده اور رضايت بخش ہے گويا کہ وه خود ہی 
“ اسم فاعل” کی بجائے “ اسم مفعول” تاکيد کے ليےکہا جائے، زياده “ مرضية” راضی ہيں ، يعنی بجائے اس کے کہ 

  4استعمال ہوا ہے ۔ 
اور يہ عظيم امتياز ٓاخرت کی زندگی کے ساتھ ہی مخصوص ہے، کيونکہ دنيا کی زندگی چاہے جتنی بھی مرفہ، پر نعمت، 

خالی نہيں ہوتی ۔ يہ امن و امان اور رضايت و خوشنودی کے ساتھ ہو، پھر بھی ناخوشی اور ناپسنديد گی کے عوامل سے 
  صرف ٓاخرت ہی کی زندگی ہے جو سراسر رضايت و خوشنودی، ٓارام اور امنيت و دل جمعی کا سبب ہے ۔ 

ماں کے معنی ميں ہے ، اور ہم جانتے ہيں کہ ماں اوالد “ ام ”کی تعبير اس بناء پر ہے کہ “ ام ”کے جملہ ميں “فامہ ھاويہ”
طرف مشکالت ميں پناه ليتے ہيں اور اس کے پاس رہتے ہيں ، اور يہاں اس بات کی کے ليے ايک ايسی پناه گاه ہے جس کی
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طرف اشاره ہے کہ يہ ہلکے وزن والے، گنہگار، دوزخ کے عالوه اور کوئی جگہ پناه لينے کے ليے نہ پائينگے ، اس 
  شخص کے حال پر وائے ہے جس کی پناه گاه دوزخ ہوگی۔ 

کہتے ہيں ، تو “ ام الرٔاس” دماغ) ہے کيونکہ عرب سر کے مغز کو “ ( مغز”کامعنی“  ام”بعض نے يہ بھی کہاہے کہ يہاں 
اس بناء پر ٓايت کا معنی يہ ہوگا کہ انہيں سر کے بل جہنم ميں پھينکيں گے، ليکن يہ احتمال بعيد نظرٓاتاہے کيونکہ اس 

  ہے ) کا مفہوم درست نہيں رہے گا۔ تو کيا جانے کہ وه کيا چيز“( وما ادراک ماھيہ” صورت ميں بعد والی ٓايت 
کے ناموں ميں سے ايک نام “دوزخ”کے ماده سے گر نے اور سقوط کرنے کے معنی ميں ہے ، اور وه “ ھوی“ ” ھاوية” 

  ہے ، کيونکہ گنہگار اس ميں گريں گے اور يہ جہنم کی ٓاگ کے عمق اور گہرائی کی طرف بھی اشاره ہے ۔ 
کا معنی گر نے والی ہوگا، ليکن پہلی تفسير زياده صحيح “ ھاوية” کے معنی ميں ليں ، تو “ غزم” کو يہاں “ ام ”اور اگر ہم 

  اور مناسب نظر ٓاتی ہے ۔ 
يہاں جہنم کی ٓاگ کی حد سے“ حامية” بروزن نفی)کے ماده سے شدِت حرارت کے معنی ميں ہے ، اور “ ( حمی“ ”حامية” 

  زياده حرارت او رجالنے کی طرف اشاره ہے ۔ 
۔ اس معنی پر ايک تاکيد ہے “جالنے والی ٓاگ ہے“ ھاوية” کياہے “ ھاوية” بہر حال يہ جملہ جو يہ کہتا ہے تو کياجانے کہ 

  کہ قيامت کا عذاب اور جہنم کی آگ تمام انسانوں کے تصور سے باالتر ہے ۔
________________________________  

  کا اس سے الحاق ہوا۔“ ھاء سکت” تھا “ ماھی” اصل ميں “ ماہيہ -1
ايک حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے آيا ہے کہ جب لوگوں نے ٓاپ سے ميزان کے معنی کے بارے ميں سوال کيا تو ” ۔ 2

  ۔“تولنے کی ترازو وہی عدل ہے “ ” ٓاپ نے جواب ميں فرمايا: الميزان العدل 
نے اپنی تفسير ميں “ ابو الفتوح رازی” ميں اور “ نے تفسير کبير “ ازیفخر ر” ميں اور “ کشاف” نے “ زمخشری” ۔اس معنی کو 3

  کے معنی ميں دو احتمالوں ميں سے ايک احتمال کے عنوان سے ذکر کيا ہے ۔ “ موازين” 
  البتہ دونوں کا نتيجہ ايک ہے ، ليکن دو مختلف راستونسے۔ 

کے ذيل  ١٠۵پر ، اور اسی طرح سوره کہف کی ٓايہ ) ۴٢ص  ۴لد کے ذيل ميں ( ج ٩۔ ٨اس سلسلہ ميں ہم نے سوره اعراف کی ٓايہ 
  پر زياده تفصيل سے بيان کيا ہے)  ٨کے ذيل ميں ( جلد ١٠٢پر اور سورٔه مومنون کی ٓايہ ) ٧٢٧ص ٧ميں ( جلد

کہ اس سے کے معنی ميں بھی سمجھا ہے ، يا تقدير ميں کچھ فرض کرتے ہيں اور کہتے ہيں “ ذات رضا” کو “ راضية”بعض نے  4
  مراد اس زندگی والوں کی رضايت ہے ، ليکن تين تفاسير ميں سے وہی تفسير اوپر بيان ہوئی ہے جو سب سے زياده مناسب ہے ۔ 

  ميزان اعمال کی سنگينی کے اسباب▲

ھتے اس ميں شک نہيں کہ تمام نيک اور صالح اعمال کی قدر و قيمت يکساں نہيں ہے اور يہ ٓاپس ميں بہت زياده فرق رک
ہيں، اور اسی وجہ سے مختلف اسالمی روايات ميں کچھ اعمال ِ خير پر بہت زياده زور ديا گيا ہے اور ان کو ہی قيامت ميں 

  ميزان عمل کے بھاری ہونے کے اسباب شمار کيا گيا ہے ۔ 
  کی تفسير ميں فرمايا:منجملہ ايک حديث ميں پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ٓايا ہے کہ ٓاپ نے الالہ اال هللا 

  يعنی بواحدانيتہ اليقبل االعمال االبھا، وھی کلمة التقوٰی يثقل هللا بھا الموازين يوم القيامة:”
خد اکی وحدانيت کی طرف اشاره ہے اور کوئی عمل اس کے بغير قبول نہيں ہوگا يہ کلمٔہ تقوٰی ہے جو عمل “الالہ اال هللا ” 

  ١۔ “سنگين اور وزنی بنائے گا تولنے والے ترازونکو قيامت ميں
ايک اور حديث ميں امير المومنين حضرت علی عليہ السالم سے خدا کی وحدانيت اور پيغمبر اکرم کی نبوت کی شہادت کے 

  بارے ميں ٓايا ہے : 
  “خف ميزان تر فعان منہ و ثقل ميزان توضعان فيہ” 
لکا ہوجائے گا ، اور وه ترازو جس ميں شہادتين کو رکھ ديا تولنے کا وه ترازو جس سے شہادتين کو اٹھاليا جائے وه ہ” 

  ٢۔ “جائے و ه سنگين اور وزنی ہو جائے گا
  اور ايک اور دوسری حديث ميں امام محمد باقر عليہ السالم اور امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے : 

  “ مافی الميزان شیء اثقل من الصلواة علٰی محمد و ٓال محمد” 
  ۔ “ان عمل ميں کوئی چيز محمد و ٓاِل محمد پر درود بھيجنے سے زياده سنگين نہيں ہے ميز” 

اور روايت کے ذيل ميں ٓايا ہے کہ قيامت ميں کچھ لوگ ميزان عمل کے نيچے کھڑے ہوں گے جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا 
  ہوگا، پھر محمد و ٓاِل محمد صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم پردرود
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  3ھ ديں گے تو وه سنگين اور وزنی ہو جائے گا۔ کو اس ميں رک
  قابل توجہ بات يہ ہے کہ ايک حديث ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے ٓايا ہے : 

  “ من کان ظاہره ارجع من باطنہ خف ميزانہ” 
  4۔ “جس شخص کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہوگا قيامت ميناس کا ميزان عمل ہلکا رہے گا

لمان فارسی ۻکی ايک گفتگو پر ختم کرتے ہيں جو حقيقت مينوحی اور سنت کا خالصہ ہے ۔ اس حديث ہم اس بحث کو س
  کسی شخص نے تحقير کے طور پر سلمان فاسی ۻ سے کہا : ”ميں ٓاياہے 

  تو کون ہے اور تيری کچھ بھی قدر و قيمت نہيں ہے سلمان ۻ نے جواب ميں کہا ہے : 
اما ٰاخری و ٰاخرک فجيفة منتينة فاذا کان يوم القيامة،و نصبت الموازين فمن ثقلت موازينہ فھو امام اولی و اولک فنطفة قذرة و” 

  “:الکريم و من خفت موازينہ فھو اللئيم
ليکن !ميرے اور تيرے وجود کآاغاز تو ايک گندے نطفہ سے ہوا ہے اور ميرے اور تيرے وجود کا اختتام ايک بد بو دار ” 

مت کا دن ہوگا اور اعمال کے تولنے کے ليے ترازو نصب کيے جائيں گے تو جس شخص کے عمل مردارہے ، اور جب قيا
کا ترازوسنگين اور بھاری ہوگا وه شريف و بزرگوارہے ، اور جس کے عمل کا ترازو سبک اور ہلکا ہوگا وه پست و ذليل 

  5اور کمينہ ہوگا۔
  سلم کی محبت کے ذريعے سنگين اور وزنی کردے۔ خدا وندا ! ہمارے ترازو کو محمد صلی هللا عليہ و ٓالہ و

کا حصول تيرے لطف و کرم کے بغير ٓاسان نہيں ہے ۔ پس تو خود ہی اس راه ميں ہماری مدد “ عيشة راضية!” پروردگارا 
  فرما! 

اسے بار الٰہا تيری دوزخ کی ٓاگ بہت ہی سخت جالنے والی ہے اور ہم ميں اس کو بر داشت کرنے کی طاقت نہيں ہے ۔ 
  اپنے رحم و کرم کے پانی سے ہمارے ليے خاموش کردے۔ 

  
  ٓامين يا رب العالمين ۔ 

________________________________  

  ۔٨، ١٢حديث  ۶۵٩ص  ۵جلد “ نور الثقلين ” ۔ ١
  ۔٨، ١٢حديث  ۶۵٩ص  ۵جلد “ نور الثقلين ” ۔ ٢
  ۔٧حديث  ۶۵٩ص  ۵جلد “ نور الثقلين ” ۔ 3
  ۔١٣حديث ۶۶٠ص  ۵ج“ نور الثقلين ” ۔ 4
  ۔ ١۴حديث  ۶۶ص  ۵جلد “ نور الثقلين ” ۔ 5

  

  سورٔه التکاثر ▲ 

  
  ٓايات ہيں ۔  ٨يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا۔ اس ميں 

  سوره تکاثر کے مطالب اور اس کی فضيلت▲
ارے ميں جو گفتگو بہت سے مفسرين کا نظر يہ يہ ہے کہ يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ہے ۔ اس بناء پر اس ميں تفاخر کے ب

ٓائی ہے وه اصولی طور پر قبائل ِ قريش کے ساتھ مربوط ہے جو موہوِم امور کی بناء پر ايک دوسرے پر فخر و مباہات 
  کياکرتے تھے ۔ 

ليکن جيسا کہ مرحوم طبرسی نے مجمع البيان ميں لکھا ہے ۔ بعض کا نظر يہ يہ ہے کہ مدينہ ميں نازل ہوا ہے اور اس ميں 
بارے ميں جو کچھ بيان ہوا ہے وه يہوديوں يا انصار کے دو قبيلوں کے بارے ميں ہے ، ليکن اس سوره کا مکی  تفاخر کے

  سورتو ں سے زياده مشابہت رکھنے کی وجہ سے مکی ہونا زياده صحيح نظر ٓاتا ہے ۔ 
د پر ايک دوسرے پر اس سوره کے مطالب ميں مجموعی طور سے پہلے تو ايسے لوگوں کی ، جولمو ہوم مطالب کی بنيا

فخر و مباہات کرتے تھے، سر زنش اور مالمت ہے ۔ اس کے بعد قيامت ومعاداور جہنم کی ٓاگ کے مسئلہ پر تنبيہ ہے اور 
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  ٓاخر ميں نعمتوں کے بارے ميں سوال اور باز پرس کے مسئلہ ميں تنبيہ کی گئی ہے ۔ 
  اس سوره کا نام اس کی پہلی ٓايت سے سے ليا گيا ہے ۔ 

  اس سوره کی فضيلت▲
  اس کی تالوت کی فضيلت کے بارے ميں ايک حديث ميں پيغمبراکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ٓايا ہے : 

  “ : و من قرٔاھا لم يحاسبہ هللا بالنعيم الذی انعم عليہ فی دار الدنيا و اعطی من االجر کانما قرء الف ٰاية” 
نعمتوں کا حسان نہيں لے گا جو اس نے اسے دار دنيا ميں دی ہيں ، اور  جو شخص اس کو پڑھے گا تو خدا اس سے ان”

  ١اسے اس قدر اجر و ثواب عطا کرے گا گويا کہ اس نے قرٓان کی ہزارٓايتوں کی تالوت کی ہے ۔ 
ء کیاس سوره کا واجب اور مستحب نماز ميں پڑھنا شہدا” اور ايک حديث سے امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ 

  ٢شہادت کا ثواب رکھتا ہے ۔ 
واضح ہو کہ يہ سب ثواب ان لوگوں کے ليے ہيں جو اسے پڑھيں اور اسے اپنی زندگی کا پروگرام بنا ئيں اور دل جا ن سے 

  ٓاپ کو اس کے ساتھ ہم ٓاہنگ کريں ۔ 
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ۔ ثم کاّل سوف تعلمون۔ ۴تعلمون ۔ ۔ کاّل سوف ٣۔ حتی ٰزرتم المقابر ۔ ٢۔ الٰھکم التّکاثر ۔ ١
  ۔ ثم لتُسئلُنَّ يومئٍذ عن النعيم ۔ ٨۔ ثم لترونَّھا عين اليقين ۔ ٧۔ لترُوّن الجحيم۔ ۶۔ کاّل لو تعلمون علم اليقين ۔ ۵

  
  ترجمہ شروع هللا کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے 

  ے تمہيں خدا سے غافل کرديا)۔ ۔ تفاخر و تکاثر نے تمہيں اپنے حال ميں مشغول رکھا۔ ( اور اس ن١
  ۔ يہاں تک کہ تم قبروں کی زيارت کے ليے گئے۔ ( اور تم نے اپنے مردوں کی قبريں شمار کيں )۔ ٢
  ۔ ايسا نہيں ہے جيسا کہ تم نے خيال کيا ہے ، تم جلدی ہی ( اصل حقيقت کو ) جان لو گے۔ ٣
  ہی تمہيں معلوم ہو جائے گا۔ ۔ ہرگز ايسا نہيں ہے جيسا کہ تمہارا خيال ہے ، يہ جلدی ۴
۔ اس طرح نہيں ہے جس طرح تم خيا ل کرتے ہو، اگر تم ٓاخرت کا علم اليقين رکھتے ہوتے( تو ان موہومات اور فخر و ۵

  مباہات کے پيچھے نہ لگتے)۔
  ۔ تم يقينا جہنم کو ديکھو گے۔ ۶
  گے ۔ ۔ پھر ( اس ميں وارد ہو کر ) اس کو عين اليقين کے ساتھ مشاہده کرو ٧
  ۔ پھر اس دن تم سب سے ان نعمتوں کے بارے ميں جو تمہيں دی گئيں تھيں ، سوال کيا جائے گا۔ ٨

  
  شان نزول 

جيساکہ ہم نے اشاره کيا ہے کہ بعض مفسرين کانظريہ يہ ہے کہ يہ سوره ان قبائل کے بارے ميں نازل ہواہے جو ايک 
افراد کی کثرت يا مال و دولت کی زيادتی کے باعث ايک دوسرے  دوسرے پر فخر مباہات کياکرتے تھے اور اپنی جميعت ،

پر فخر کرتے تھے، يہاں تک کہ اپنے قبيلہ کے افراد کی تعداد کو بڑھانے کے ليے قبرستان ميں جاتے تھے اور ہرقبيلہ کی 
  قبريں شمار کرتے تھے ۔ 

جھتے ہيں ، اور بعض مدينہ ميں انصاِر پيغمبرالبتہ بعض مفسرين تو اس کو مکہ ميں قريش کے دو قبيلوں کے بارے ميں سم
کے بارے ميں اور بعض يہوديوں کے دوسرے لوگوں پر فخر کرنے کے بارے ميں ۔ اگر چہ اس کا مکمل ہونا صحيح نظر 

  ٓاتا ہے ۔ 
  ليکن يہ امر يقينی ہے کہ شان نزول چاہے جو کچھ ہو ٓايت کے مفہوم کو ہر گز محدود نہيں کرتی۔

________________________________  

  ۔۵٣٢ص  ١٠جلد“ مجمع البيان ” ۔ ١
  تلخيص کے ساتھ)۔ “ ( وہی مدرک ” ۔ ٢

  تکاثر و تفاخر کی مصيبت▲
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تفاخر اور ايک دوسرے پر کثرت رکھنے کے خيال نے تمہيں خدا ” ان ٓايات ميں پہلے مالمت بھرے لہجہ ميں فرماتا ہے :
  ۔ ( الھاکم التکاثر)۔ “اور قيامت سے غافل کرکے اپنی طرف مشغول کرديا ہے 

حتی “ ( قبروں کو شمار کيا يہاں تک کہ تم قبروں کی زيارت اور ديدار کے ليے بھی گئے اور تم نے اپنے مردوں کی” 
  زرتم المقابر)۔ 

اور تفاخر نے انہيں اس طرح سے اپنی طرف مشغول کرليا ہے کہ “ تکاثر” ٓايت کی تفسير ميں يہ بھی احتمال ديا گيا ہے کہ 
  وه قبروں ميں وارد ہونے کے لمحہ تک جاری و ساری ہے ۔ 

ح شاِن نزول اور نہج البالغہ کے خطبہ کے ساتھ ، جس کی طرف کی تعبير ، اور اسی طر“زرتم المقابر” ليکن پہال معنی 
  انشاء هللا بعدميں اشاره ہوگا ، زياده ساز گار ہے ۔ 

کے ماده سے ، چھوٹے چھوٹے کاموں ميں مشغول ہوجانا، اور کاموں سے غافل رہنے کے معنی ميں ہے “ لھو“ ” الھاکم ” 
کو کہتے ہيں جو انسان کو اپنی طرف مشغول رکھتے ہوئے اس کے  اس چيز“ لھو” ميں کہتا ہے “ مفردات“ ” راغب”۔ 

  اہداف و مقاصد سے باز رکھتی ہے ۔ 
  ١کے ماده سے ، تفاخراور مباہات اور ايک دوسرے پر اپنی بڑائی جتالنے کے معنی ميں ہے ۔“ کثرت“ تکاثر”

اوپر والے حصہ کے معنی ميں ہے اس بر وزن قول ) کے ماده سے اصل ميں سينہ کے “ ( زور” اور “ زيارة“ ” زرتم” 
بر وزن قمر) سينہ کے اوپر والے “ ( زور” کے بعد مالقات کرنے اور روبرو ہونے کے معنی ميں استعمال ہونے لگا ۔ اور 

“ زور” حصہ کے ٹيڑھا ہوجانے کے معنی ميں ہے ۔ اور چونکہ جھوٹ ايک قسم کا حق سے انحراف ہے ، اس ليے اس پر 
  ا اطالق ہوتا ہے ۔ ( بر وزن نور) ک

کی جمع ہے جو ميت کی قبر کی جگہ کے معنی ميں ہے اور يہاں قبروں کی زيارت کرنا ياتو ( بعض “ مقبرة“ ” مقابر” 
تفاسير کے مطابق) موت سے کنايہ ہے يا شمارکرنے اور فخر و مباہات کرنے کے ليے قبروں کے پاس جانے کے معنی 

  طابق ہے )۔ ميں ہے (جو اس کی مشہور تفسير کے م
اور جيسا کہ ہم نے بيان کيا ہے دوسرا معنی زياده صحيح نظر ٓاتاہے اور ا س کے شواہدميں سے ايک امير المومنين علی 

کے بعد “ الھاکم التکاثر حتٰی زرتم المقابر” عليہ السالم کا وه کالم ہے جو اس سلسلہ ميں نہج البالغہ ميں ٓايا ہے ، جو ٓاپ نے 
  فرماياہے : 

لہ مراماً ماابعده؟ وزراً ما اغفلہ؟ و خطراً ما افظعہ ؟ لقد استخلوا ،منھم ای مّد وتنا و شوھم من مکان بعيد افبمصارع ٰابائھم  يا”
  يفخرون؟ تکاثر و تفاخر کی مصيبت

خدا تفاخر اور ايک دوسرے پر کثرت رکھنے کے خيال نے تمہيں ” ان ٓايات ميں پہلے مالمت بھرے لہجہ ميں فرماتا ہے : 
  ۔ ( الھاکم التکاثر)۔ “اور قيامت سے غافل کرکے اپنی طرف مشغول کرديا ہے 

حتی “ ( يہاں تک کہ تم قبروں کی زيارت اور ديدار کے ليے بھی گئے اور تم نے اپنے مردوں کی قبروں کو شمار کيا” 
  زرتم المقابر)۔ 

اخر نے انہيں اس طرح سے اپنی طرف مشغول کرليا ہے کہ اور تف“ تکاثر” ٓايت کی تفسير ميں يہ بھی احتمال ديا گيا ہے کہ 
  وه قبروں ميں وارد ہونے کے لمحہ تک جاری و ساری ہے ۔ 

کی تعبير ، اور اسی طرح شاِن نزول اور نہج البالغہ کے خطبہ کے ساتھ ، جس کی طرف “زرتم المقابر” ليکن پہال معنی 
  ۔  انشاء هللا بعدميں اشاره ہوگا ، زياده ساز گار ہے

کے ماده سے ، چھوٹے چھوٹے کاموں ميں مشغول ہوجانا، اور کاموں سے غافل رہنے کے معنی ميں ہے “ لھو“ ” الھاکم ” 
اس چيز کو کہتے ہيں جو انسان کو اپنی طرف مشغول رکھتے ہوئے اس کے “ لھو” ميں کہتا ہے “ مفردات“ ” راغب”۔ 

  اہداف و مقاصد سے باز رکھتی ہے ۔ 
  2کے ماده سے ، تفاخراور مباہات اور ايک دوسرے پر اپنی بڑائی جتالنے کے معنی ميں ہے ۔ “کثرت“ تکاثر”

بر وزن قول ) کے ماده سے اصل ميں سينہ کے اوپر والے حصہ کے معنی ميں ہے اس “ ( زور” اور “ زيارة“ ” زرتم” 
بر وزن قمر) سينہ کے اوپر والے “ ( زور” کے بعد مالقات کرنے اور روبرو ہونے کے معنی ميں استعمال ہونے لگا ۔ اور 

“ زور” حصہ کے ٹيڑھا ہوجانے کے معنی ميں ہے ۔ اور چونکہ جھوٹ ايک قسم کا حق سے انحراف ہے ، اس ليے اس پر 
  ( بر وزن نور) کا اطالق ہوتا ہے ۔ 

ارت کرنا ياتو ( بعض کی جمع ہے جو ميت کی قبر کی جگہ کے معنی ميں ہے اور يہاں قبروں کی زي“ مقبرة“ ” مقابر” 
تفاسير کے مطابق) موت سے کنايہ ہے يا شمارکرنے اور فخر و مباہات کرنے کے ليے قبروں کے پاس جانے کے معنی 

  ميں ہے (جو اس کی مشہور تفسير کے مطابق ہے )۔ 
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مير المومنين علی اور جيسا کہ ہم نے بيان کيا ہے دوسرا معنی زياده صحيح نظر ٓاتاہے اور ا س کے شواہدميں سے ايک ا
کے بعد “ الھاکم التکاثر حتٰی زرتم المقابر” عليہ السالم کا وه کالم ہے جو اس سلسلہ ميں نہج البالغہ ميں ٓايا ہے ، جو ٓاپ نے 

  فرماياہے : 
د افبمصارع ٰابائھم يا لہ مراماً ماابعده؟ وزراً ما اغفلہ؟ و خطراً ما افظعہ ؟ لقد استخلوا ،منھم ای مّد وتنا و شوھم من مکان بعي”

يفخرون؟ ام بعد يد الھلکی يتکاثرون؟ ير تجعون منھم اجساداً خوت، و حرکات سکنت، واليکونوعبراً احق من ان يکونوا مفتخراً
 :“!  

تعجب ہے وه مقصد سے کتنے زياده دور ہيں اور کيسے غافل زيارت کر نے والے ہيں ؟ اور کيسا موہوم اور رسوا کرنے ” 
ہے ؟ ايسے افراد کی بوسيده ہڈيوں کی ياد ميں بڑے ہوئے ہيں کو سالہا سال سے مٹی ہوچکے ہيں اور وه ياد بھی  واال افتخار

کيسی؟ اتنے دور دراز کے فاصلہ پر ايسے لوگوں کی ياد ميں پڑے ہيں جو ان کی حالت کو کوئی فائده نہيں پہنچاتی۔ کيا وه 
تے ہيں يا اپنے مردوں او رمعدود مين کی تعدا کو شمار کرکے خو د کو بہت اپنے ٓاباو اجداد کی نابودی کی جگہ پر فخر کر

زياده سمجھتے ہيں وه ايسے جسموں کی باز گشت کے خواہاں ہيں جن کا تارد پودر بکھر چکا ہے اور جن کی حرکتيں ختم 
  3“موجِب افتخار ہوں ہو چکی ہيں ، يہ بوسيده جسم اگر عبرت کا باعث ہوں تو وه اس سے زياده سزاوار ہيں کہ جب 

ابن ابی ” يہ خطبہ جس کے صرف ايک حصہ کی طرف ہم نے اشاره کيا ہے اس قدر ہالدينے واال گويا و صريح ہے کہ 
کہتا ہے کہ : ميں اس ذات کی قسم کھا تا ہوں جس کی تمام امتيں قسم کھاتی ہيں کہ ميں نے پچھلے پچاس “ الحديد معتزلی

کو ايک ہزار بار پڑھا ہے ، اور ہر بار ميرے دل ميں ايک نيا لرزه و خوف اور ايک نئی  سال سے لے کر ٓاج تک اس خطبہ
پند و نصيحت پيدا ہوئی ہے ، اور اس نے ميری روح کے اندر ايک شديد اثر چھوڑاہے او رميرے اعضاء و جوارح لرزنے 

ں اپنے خاندان ، عزيزو ں اور دوستوں کی لگے اور کبھی ايسا نہيں ہوا ، کہ ميں اس ميں غور و فکر کروں اور اس حال مي
موت کو ياد نہ کروں، اور ٹھيک ميرے سامنے يہ بات مجسم ہو جاتی تھی کہ ميں وحی ہوں جس کی امام نے وضاحت کی 

  ہے ۔ 
اس سلسلے ميں کتنے ہی واعظوں ، خطباء، سخن وروں اور فصيح افراد نے گفتگو کی ہے، اور ميں نے انہيں کان لگا کر 

  ے اور ان کی باتوں ميں غور و فکر کيا ہے ، کسيی ايک ميں بھی ميں نے کالِم امام والی تاثير نہيں پائی ۔ سنا ہ
يہ تاثير جو ان کا کالم ميرے دل ميں چھوڑتا ہے ، يا تو اس کا سر چشمہ اس کا وه ايمان ہے جو اس کاکہنے واالرکھتاہے ، 

بن گئی ہے کہ وه اس طرح ارواح ميں نفوذ کرے اور دلوں ميں جاگزيں  يا اس کے يقين و اخالص والی نيت اس بات کا سبب
   4ہو جائے۔ 

  اپنی گفتگو کے ايک اور حصہ ميں کہتا ہے : “ ابن ابی الحديد” 
  “:ينبغی لو اجتمع فصحاء العرب قاطبةفی مجلس و تلی عليہم يسجدوا لہ ! 

جلس ميں جمع ہوں اور يہ خطبہ ان کے سامنے پڑھا يہ خطبہ اس الئق ہے کہ ، اگر فصحائے عرب سب کے سب کسی م” 
  ۔ “جائے، تو وه اس کے سامنے سجده کريں 

اور اسی مقام پر امير المومنين علی عليہ السالم کی فصاحت کے بارے ميں معاويہ کی گفتگو کی طرف اشاره کرتا ہے کہ وه 
  کہتا ہے: 

  “و هللا ما سّن الفصاحة لقريش غيره”
  کے ليے علی کے سوا کسی نے فصاحت و بالغت کی بنياد نہيں رکھی۔ خدا کی قسم قريش ” 

ايسا نہيں ہے جيسا کہ تم گمان :” بعد والی ٓايت ميں ان لوگوں کو اس بات کے ساتھ سختی سے تہديد کرتے ہوئے فرماتا ہے 
۔ “ر کا نتيجہ ديکھ لوگےکرتے ہو، اور تم اس کے ذيعے ايک دوسرے پر فخر و مباہات کرتے ہو۔ تم عنقريب اس موہوم تفاخ

  ( کاّل سوف تعلمون )۔ 
۔ “پھربھی اس طرح نہيں ہے جس طرح تم خيال کرتے ہو۔ عنقريب تم جا ن لو گے:” پھر دوباره مزيد تاکيد کے ليے کہتاہے 

  ( ثم کاّل سوف تعلمون)۔ 
ہے اور يہ دونوں ہی سر بستہ مفسرين کی ايک جماعت نے ان دونوں ٓايتوں کو ايک ہی مطلب کی تکرار اور تاکيد سمجھا 

  طور پر ان عذابوں کی خبر ديتی ہےں جو ان متفاخر مستکبرين کے انتظار ميں ہے ۔ 
جب کہ بعض دوسروں نے پہلی آيت کو عذاب قبر اور عذاب برزخ کی طرف اشاره سمجھا ہے ، جس سے انسان کی موت 

  کے بعد روبرو ہوگا اور دوسری کو عذاب قيامت کی طرف ۔ 
  اور حديث ميں امير المومنين علی عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ آپ نے فرمايا:  ايک
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مازلنا نشک فی عذاب القبرحتٰی نزلت الھاکم التکاثر، الٰی قولہ کاّل سوف تعلمون، يريد فی القبر، ثم کال سوف تعلمون بعد ”
  “البعث

نازل ہوئی ، “ الھاکم التکاثر” تھا يہاں تک کہ سوره ہم ميں سے ايک گروه ہميشہ عذاب قبر کے بارے ميں شک کيا کرتا ” 
“ اس سے مراد عذاب قبر ہے ۔ اس کے بعد فرماتا ہے : ثم کال سوف تعلمون “ کال سوف تعلمون ” يہاں تک کہ فرماتا ہے : 

  5۔“اس سے مراد قيامت کا عذاب ہے 
ہم ” سے نقل ہوا ہے ،جو کہتا ہے : “ ن جيشنزرب” تفسير کبير فخر رازی ميں يہ مطلب علی عليہ السالم کے ايک صحابی

يہ ٓايت :”عذاِب قبرکے بارے ميں شک کيا کرتے تھے ، يہاں تک کہ ہم نے علی عليہ السالم سے سنا کہ ٓاپ فرماتے ہيں 
  6۔“عذاِب قبر پر دليل ہے

تے ہو۔ اگر تمہارا ٓاخرت پرايسا نہيں ہے جيساکہ تم ايک دوسرے پر فخر کرنے والے خيال کر” اس کے بعد مزيد کہتا ہے : 
ايمان ہوتااور علم اليقين کے ساتھ جان ليتے ، تو ہر گز ايسا کام نہ کرتے اور ان باطل مسائل پر فخر و مباھات کرنے سے 

  7باز ٓاتے۔ ( کال لو تعلمون علم االيقين )
  ۔ ( لترون الجحيم )۔ “و ديکھو گےپھر دوباره تاکيد اور مزيدڈرانے کے ليے اضافہ کرتا ہے : تم يقينی طو رپر جہنم ک

  ۔ ( ثم لتر ون ھا عين اليقين )۔ “پھر اس ميں داخل ہو کر عين اليقين کے ساتھ اس کا مشاہده کرو گے”
  ۔( ثم لتسئن يومئذ عن النعيم)۔ “پھر اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے ميں سوال کيا جائے گا” 

تم نے ان خدا داد نعمتوں کو کس طريقہ سے صرف کيا ہے ؟ اور ان  اس دن تمہيں اس بات کی وضاحت کرنی پڑے گی کہ
سے تم نے خدا کی اطاعت کے ليے مددلی ہے يا اس کے معصيت کے ليے ، يا ان نعمتوں کو ضائع کرکے ہر گز ا ن کا حق

  ادا نہيں کيا ہے ؟
________________________________  

دولت جمع کرنے کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے ، حاالنکہ يہ معنی لغت کی اصل “ اثرتک” ۔ فارسی کے روز مره کے استعماالت ميں ١
  کے اعتبار سے نہيں ہے ، ليکن بعض روايات ميں جن کی طرف اشاره کريں گے، اس قسم کا استعمال ہوا ہے ۔

  .221، خطبه »نھج البالغه«-2
  ۔٢٢١۔۔ نہج البالغہ خطبہ 3
  ۔١۵٣ص  ١١جلد“ حديدابن ابی ال“ شرح نہج البالغہ” ۔ 4
  ۔٣۴ص  ١٠جلد “ مجمع البيان” ۔ 5
  ۔٧٢ص  ٢٢جلد “ تفسير فخر رازی” ۔ 6
ً ”تاکيد کے ليے ہوتا ہے اور “ کال” ۔ بعض کا نظر يہ يہ ہے کہ ايسے موقعوں پر لفظ7 کے معنی ميں ہوتا ہے ، يہ بات طبرسی نے“حقا

ً العرب ت” مجمع البيان ميں نقل کی ہے ۔ وه کہتے ہيں کہ    عرب لفظ کال اور حقا سے تاکيد کرتے ہيں ۔ “ ٔوکد بکاّل و حقّا

  ۔ تفاخرکا سر چشمہ ١▲

اوپر والی ٓايات سے معلوم ہوتاہے کہ تفاخر او رايک دوسرے پر فخر و مباھات کرنے کے عوامل اصل ميں ايک ، وہی 
  کا نہ ہونا ہے  خدائی جزاء و سزا کے بارے ميں جہالت و نادانی او رمعاد کے بارے ميں ايمان

اس کے عالوه انسان کا اپنی پيدا ئش کے ٓاغاز سے لے کر انجام تک ہی کمزوريوں اور مصيبتوں سے بے خبر رہنا بھی کبر
و غرور او رتفاخر کے عوامل ميں سے ايک عامل ہے ۔ اسی بناء پر قرٓان مجيد اس تفاخر و تکا ثر کو توڑنے کے ليے 

تلف ٓايات ميں بيان کرتا ہے کہ يہ قوميں اتنے امکانات اور فراوان قدرت رکھنے کے گزشتہ اقوال کی سر گزشت کو مخ
  باوجود اتنے ساده عام قسم کے وسائل کے ذيعے کس طرح سے نابود ہو گئيں ۔ 

ہوأوں کے چلنے سے ٓاسمانی بجلی( صاعقہ) کے کوند نے سے ، زمين کے ايک زلزلہ سے ، حد سے زياده بارش کے 
(کنکريوں) اور چھوٹے چھوٹے پرندوں “ سجيل” الصہ يہ ہے کہ پانی ، ہوا اور مٹی سے او ربعض اوقات برسنے سے ، خ

  کے ذريعے نابود ہو گئے۔ 
  ان حاالت ميں يہ سب تفاخر و غرور کس ليے ہے ؟ 

چھ افراد اس بات کے ليے دوسرا عامل وہی ضعف و حقارت کا احساس ہے جو ناکاميوں اور شکستوں سے پيدا ہوتا ہے کہ ک
اپنی شکستوں کی پر ده پوشی کے ليے تفاخر ومباھات کی پناه ليتے ہيں ۔ اسی ليے ايک حديث ميں امام جعفر صادق عليہ 

  السالم سے ٓايا ہے :
  “مارجل تکبّر او تجبّر اال لذتہ وجد ھا فی نفسہ” 
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  ١۔ “اپنے نفس کے ا ندر پاتا ہے کو ئی شخص تکبر اور فخر و مباھات نہيں کرتا مگر اس ذلت کی وجہ سے جسے وه ” 
  لٰہذا جب وه يہ احساس کرتا ہے کہ وه حد کمال کو پہنچ گياہے ، تو پھر وه تفاخر کی کوئی ضرورت نہيں سمجھتا۔ 

  ايک اور حديث ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے ٓايا ہے : 
  “ستسقاُء باالنواءثالثة من عمل الجاہلية، الفخر باالنساب، و الطعن فی االحساب و اال” 
تين چيزيں ايسی ہےں جو زمانٔہ جاہليت کے عمل ميں سے ہيں ، نسب پرفخر کرنا ، لوگوں کی شخصيت اور خاندانی ”

  ٢شرافت ميں طعن کرنا ستاروں کے ذريعے بارش طلب کرنا
  ايک اور حديث ميں امير المومنين عليہ السالم سے ٓايا ہے : 

دو چيزوں نے لوگوں کو ہالک کيا : فقر و فاقہ کا خوف( جو انسان کو ہر “، و طلب الفخراھلک الناس اثنان: خوف الفقر” 
  3طريقہ اور ہر ذريعہ سے مال جمع کرنے پر ابھارتا ہے )اور ايک دوسرے پر فخر کرنا۔

وامل ميں سے اور حقيقتا ً حرص بخل، دنيا پرستی اور تباه کرنے والی رقابتوں اور بہت سے اجتماعی مفاسد کے اہم ترين ع
ايک يہی فقر و فاقہ کا بال وجہ خوف او رافراد و قبائل او رامتونکے درميان ايک دوسرے پر فخر و مباہات کرنا اور برتری 

  کا اظہار کرنا ہے اسی ليے ايک حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ٓاياہے کہ ٓاپ نے فرمايا:
ميں تم پر فقر و فاقہ سے نہيں ڈرتا ، ليکن ميں تمہارے تکاثر و تفاخر “ ” اخشی عليکم التکاثرما اخشی عليکم الفقر، ولکن ” 

  4“ سے ڈرتا ہوں 
جيسا کہ ہم نے پہلے بھی تذکره کيا ہے اصل ميں تفاخر کے معنی ميں ہے ، ليکن بعض اوقات يہ زياده طلب اور “ تکا ثر” 

  ايک حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ٓاياہے : مال جمع کرنے کے معنی ميں بھی ٓاياہے چنانچہ 
  “ التکاثر، ( فی ) االموال جمعھا من غير حقھا، و منھا من حقھا، و شّدھا فی االوعية” 
تکاثر، غير شر عی طريقہ سے مال جمع کرنا ، اور اس کا حق ادا نہ کرنا اور اسے صندوقوں اور خزانوں ميں جمع ” 

  5کرنا۔
الھاکم ” ہم اس وسيع بحث کو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی ايک پر معنی حديث پر ختم کرتے ہيں ، جو ٓاپ نے 

  کی تفسير ميں بيان فرمائی ہے :“التکاثر
  يقول ابن ٰادم مالی مالی ، ومالک من مالک االمااکلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت۔ ” 
ہے : ميرا مال ، ميرا مال ، حاالنکہ تيرا مال تو صرف وه غذا ہے جو تو کھاتا ہے ، وه لباس جو تُو پہنتا ہے اورانسان کہتا ” 

  6۔“وه صدقات ہيں جو تو راه خدا ميں ديتا ہے
اور يہ ايک بہت ہی عمده نکتہ ہے کہ اس فراوان مال ميں سے ہر شخص کا حصہ ، جسے وه جمع کرتا ہے ، اور اس کے 

حرام ہونے کے بارے ميں کبھی تھوڑی سی دير کے ليے بھی غور و فکر نہيں کرتا ، اس تھوڑے سے کھانے پينے  حالل و
اور راه خدا ميں خرچ کرنے کے سوا اور کچھ نہيں ہے ، او رہم جانتے ہيں کہ وه جو کچھ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے وه 

 اچھا ہو کہ وه راه خدا ميں خرچ کرنے ميں اپنا حصہ زياده کرے ۔ بہت ہی کم ، حقير اور نہ ہونے کے برابرہے ۔ اور کيا ہی
________________________________  

  ۔١٧باب الکبر حديث  ٢٣۶ص  ٢جلد “ اصول کافی” ١
  ۔ ٢٩١ص  ٧٣جلد “بحار االنوار” ۔٢
  ۔١٢حديث  ٢٩٠ص  ٧٣جلد “ بحار االنوار”۔3
  ۔٣٨٧ص  ۶جلد “ الدر المنثور” ۔ 4
  ٨حديث ۶۶٢ص ۵جلد “ لين نو ر الثق” ۔ 5
   )۵٣۴ص  ١٠مطابق نقل مجمع البيان جلد “ ( صحيح مسلم ” ۔ 6

  ۔ يقين اور اس کے مراحل ٢▲

کا نقطۂ مقابل ہے ، جيسا کہ علم ، جہالت کا نقطٔہ مقابل ہے ، او رکسی چيز کے واضح اور ثابت ہونے “ شک “ ”يقين ” 
سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اس کے مطابق ايمان کے اعلٰی مر حلہ کو يقين کہا کے معنی ميں ٓاياہے ، اور اختيار و روايات 

  جاتا ہے ۔ 
ايمان اسالم سے ايک درجہ باالتر ہے ، اور تقوٰی ايمان سے ايک درجہ باالتر ہے ، ” امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا: 

  اور يقين تقوٰی سے ايک درجہ باالتر ہے ۔ 
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يقين کی حقيقت هللا پر توکل کرنا، هللا کی پاک ذات “ ” ولم يقسم بين الناس شیء اقل من اليقين ” ما يا: اس کے بعد ٓاپ نے فر
   1کے سامنے سر تسليم خم کرنا، قضائے اٰلہی پر راضی رہنا اور اپنے تمام کاموں کا خدا کے سپرد کردينا ہے ۔ 

ايسی چيز ہے جس پر دوسری روايات ميں بھی تاکيد ہو ئی ہے ۔  مقام تقوٰی و ايمان و اسالم سے مقام ِ يقين کی بر تری ايک
2  

  ايک دوسری حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے : 
من صحة يقين المرٔا المسلم ان اليرضی الناس بسخط هللا ، وال يلومھم علی مالم ئوتہ هللا ان هللا بعد لہ و قسطہ جعل الراحة فی ” 

  و جعل الھم و الحزن فی الشک و السخط: اليقين و الرضا
مرد مسلمان کے يقين کے صحيح ہونے کی نشانيوں ميں سے يہ ہے کہ وه خدا کو ناراض کرکے لوگوں کو راضی نہ ” 

کرے اور جو کچھ خدا نے اسے نہيں ديا اس پر لوگوں کو مالمت نہ کرے( انہيں اپنی محروميوں کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے) 
دل و انصاف کی بناء پر راحت و ٓارام ، يقين و رضا ميں رکھا ہے ، اور غم و اندورکو شک اور راضی ميں خدا نے اپنے ع

  ۔ !“قرار ديا ہے 
ان تعبيرات اور دوسری تعبيروں سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ جب انسان يقين کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو ايک 

  جان ميں سرايت کرجاتا ہے ۔  خاص قسم کا سکون و ٓارام اس کے سارے دل و
  ليکن اس کے باوجود يقين کے ليے کئی مراتب ہيں جن ميں سرايت کرجاتا ہے ۔ 

ليکن اس کے باوجود يقين کے ليے کئی مراتب ہيں جن کی طرف اوپر والی ٓايات اور سورٔه واقعہ کی ٓايہ ( اّن ٰھذا لھو حق 
  3ہيں ۔ اليقين ) ميں اشار ه ہوا ہے ، اور وه تين مرحلہ 

۔ علم اليقين : يہ ہے کہ انسان مختلف دالئل سے کسی چيز پر ايمان الئے، اس شخص کے مانند جو دھوئيں کو ديکھ کر ٓاگ ١
  کے ہونے پر ايمان لے ٓاتا ہے ۔ 

ی ٓاگ ۔ عين اليقين :اس مقام پر حاصل ہو تا ہے جب انسان مشاہده کے مرحلہ تک پہنچ جاتا ہے ، او راپنی ٓانکھ سے مثالکس٢
  کو ديکھ لے۔ 

۔ حق اليقين : اور وه اس شخص کے مانند ہے جو ٓاگ ميں داخل ہوجائے ، اور اس کے سوزش اور حرارت کو لمس کرے، ٣
  اور يہ يقين کا باالترين مرحلہ ہے ۔ 

يں ہے اور وہی پختہ، اور ثابت اعتقاد ہے ، جس کا زوال ممکن نہ“ يقين ”محقق طوسی ۺاپنی ايک گفتگو ميں کہتے ہيں : 
حقيقت ميں وه دو علموں سے مرکب ہے ۔ ايک معلوم کے متعلق علم ، اور دوسرا يہ علم کہ اس علم کے خالف محال ہے ، 

  4“ حق اليقين ” و “ عين اليقين ” و “ علم اليقين ” اور اس کے کئی مراتب ہيں ۔ 
ار وں کے ليے ہے اور تيسرا مرحلہ خواص اور حقيقت ميں پہال مرحلہ عمومی پہلو رکھتا ہے اور دوسرا مرحلہ پر ہيز گ

  مقربين کے ساتھ مخصوص ہے ۔ 
اسی سے ايک حديث ميں ٓايا ہے کہ پيغمبر اکرام صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی خدمت ميں صحابہ نے عرض کيا : ہم نے سنا 

ان يقينہ اشد من ذالک لمشی علی لو ک” ہے کہ عيسٰی عليہ السالم کے بعض اصحاب پانی پر چلتے تھے ؟!ٓاپ نے فرمايا: 
  “الھواء

  “ !اگر اس کا يقين اس سے زياده پختہ اس سے زياده اور محکم ہوتا تو وه ہوا پر چلتا ” 
اس حديث کو ذکر نے کے بعد مزيد کہتے ہيں : تمام چيزيں خدا وند سبحان پر يقين اور عالم “ عالمہ طباطبائی” مرحوم 

قالل کو محو کرنے کے محور کے گرد گھومتی ہيں ، اس بناء پر انسان کا قدرت مطلقہ تکوين کے اسباب کی تاثيرکے است
  5اٰلہيہ پر اعتقاد و ايمان جتنا زياده ہوگا ، اشياء عالم اسی نسبت سے اس کے سامنے مطيع و منقاد ہو جائيں گی۔ 

  اور عالم ِ ٓافرينش ميں يقين اور خارق العادت تصرف کے رابطہ کی يہی رمز ہے ۔
________________________________  

  حديث۔ ١٣٨ص  ٧٠جلد“ بحا راالنوار ” 1
  ۔١٣٧۔  ١٣۵ص  ٧٠جلد “ بحا راالنوار ” ۔ 2
  ۔١۴٣ص  ٧٠جلد “ بحار االنوار” ۔ 3
  ۔١۴٣ص  ٧٠جلد “ مطابق نقل بحار االنوار” ۔ 4
  کے ذيل ميں)  ١٠۵سورٔه مائده کی ٓايہ (  ٢٠٠ص  ۶جلد “ الميزان ” ۔ 5
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  سب لوگ دوزخ کا مشاہده کريں گے۔ ٣▲

کے جملہ کی دو تفسيريں ہيں پہلی يہ کہ اس سے مراد ٓاخرت ميں دوزخ کا مشاہده کرنا ہے جو کفارکے “ لترون الجحيم” 
ساتھ مخصوص ہے ۔ اور يايہ تمام جن و انس کے ليے عام ہے ، کيونکہ قرٓان کی بعض ٓايات کے مطابق سب کو ہی جہنم 

  پڑے گا۔  کے پاس سے گزرنا
دوسری تفسير يہ ہے کہ اس سے مراد اسی عالم دنيا ميں شہود قلبی ہے ، اور اس صورت ميں يہ جملہ قضيہ شرطيہ کا 

کو اسی عالم ميں دل کی ٓانکھ سے مشاہده “ جہنم” رکھتے ہوتے تو “ علم اليقين “ ” اگر تم ” جواب ہے ، فرماتا ہے : 
  ت و دوزخ اب بھی خلق شده موجود ہيں، اور وجوِد خارجی رکھتی ہيں ۔ کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ بہش“ کرليتے 

ليکن جيسا کہ ہم پہلے بھی اشاره کرچکے ہيں کہ پہلی تفسير بعد والی ٓايات کے ساتھ ، جو روز قيامت کی بات کررہی ہيں ، 
  زياده زياه مناسب ہے ، اس بناء پر يہ ايک قطعی اور غير مشروط قضيہ ہے ۔ 

  ت ميں کونسی نعمتوں کے بارے ميں سوال ہوگا؟ ۔ قيام۴▲
اس سوره کی ٓاخری ٓايت ميں ٓايا ہے کہ يقينی طور پر تم سب سے قيامت کے دن نعمتوں کے بارے ميں با ز پرس ہو گی، 

اور امن و “ تندرستی” ہے ، اور بعض اسے ‘ ‘ فراغِت خاطر” اور “ ‘ سالمتی” بعض نے تو يہ کہاہے اس نعمت سے مراد
  سمجھتے ہيں ، اور بعض نے تمام ہی نعمتوں کو اس ٓايت کا مشمول سمجھا ہے ۔ “ امن ام

  “ النعيم الرطب، و الماء البارد” ايک حديث ميں امير المو منين علی عليہ السال م سے ٓاياہے : 
  ۔“نعيم سے مراد تازه کھجوريں اور ٹھنڈا پانی ” 

امام جعفر صادق عليہ السالم سے اس ٓايت کی تفسير کے بارے ميں سوال ”  نے“ ابو حنيفہ” جب کہ ايک حديث مينآياہے کہ 
 ؟ “کيا تو امام عليہ السالم نے اس کے سوال کو اسی کی طرف پلٹا کر فرمايا: تيرے نظريہ کے مطابق نعيم سے مراد کياہے 

امت کے دن تجھے اپنی بار گاه ميں اس ۔ ٓاپ نے فرمايا: اگرخدا قي“اس نے عرض کيا : غذا ہے اور کھانا اور ٹھنڈا پانی ہے 
ليے کھڑا کرے کہ وه ہر اس لقمہ کا جو تونے کھايا ہے ، اور اور ہر اس گھونٹ کاجو تونے پيا ہے ، تجھ سے سوال کرے، 

  ؟ “اس نے عرض کيا : نعيم کيا ہے “ ! پھر تو تجھے وہاں بہت زياده دير تک ٹھہر نا پڑے گا
ہيں کہ خد انے ہمارے ہی ذريعے اپنے بندوں کو نعمت عطا کی ہے اور ان کے در ميان  وه ہم اہل بيت” ٓاپ نے فرمايا:

اختالف کے بعد الفت بخشی ہے ، ان کے دلوں کو ہماری وجہ سے ٓاپس مينجوڑ ديا ہے اور انہيں ايک دوسرے کا بھائی بنايا 
۔۔۔۔۔ ہاں ! نعيم پيغمبر “ہدايت کی ہے  جبکہ وه ايک دوسرے کے دشمن تھے ۔ اور ہمارے ہی ذريعے انہيں اسالم کی طرف

  ١۔ “اسالم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم اور ان کے اہل بيت ہی ہيں 
ان روايات کی تفسير ، جو ظاہراً مختلف ہيں ، جو تمام مواہب اٰلہی کو ، چاہے وه معنوی ہوں جيسے دين ، ايمان ، اسالم و 

  و اجتماعی نعمتيں ہوں ، ان سب کو شامل ہے ۔  قرٓان اور واليت يا انواع و اقسام کی انفرادی
تو ان کے بارے ميں زياده سوال ہوگا کہ ان کا حق ادا “ ايمان و واليت” البتہ جو نعمتيں زياده اہميت رکھتی ہيں ، مثالً نعمِت 

معنی ميں ہيں کہ  ہوا ہے يانہيں ؟ اور ظاہر اً وه روايات جو اس ٓايت کے مادی نعمتوں کے شمول کی نفی کرتی ہيں وه اس
تمہيں اہم تر مصاديق کو چھوڑ کر بہت چھوٹے مصاديق کی طرف نہيں جانا چاہيئے۔ اور حقيقت ميں يہ لوگوں کو خدئی ا 
  نعمتوں اور مواہب کے مراتب کے سلسلے ميں ايک تنبيہ ہے کہ ان کے ليے ان سے بہت سخت قسم کی باز پرس ہو گی ۔ 

وں کے بارے ميں سوال نہ ہو حاالنکہ يہ بہت ہی بڑے سر مائے ہيں جو نوع بشر کے اور يہ کيسے ممکن ہے کہ ان نعمت
اختيار ميں ديے گئے ہيں ۔ اور انہيں ان ميں سے ہر ايک کی بڑی باريکی کے ساتھ قدر دانی کرناچاہيئے اور ان کا شکر بجا

  النا چاہئيے ۔ اور انہيں ان کے صحيح موارد ميں صرف کرنا چاہئيے ۔ 
  دا ! اپنی بے انتہا نعمتوں کو، خصوصاًايمان و واليت کی نعمت کو ہميشہ ہميشہ ہم پر جاری رکھ۔ خدا ون

  پر وردگارا ! ہميں ان نعمتوں کے حق کی ادائيگی کی توفيق مرحمت فرما۔ 
  بار ٰلہا ! ہم پر ان عظيم نعمتوں ميں اضافہ کرتا ره ، اور انہيں ہر گز ہم سے سلب نہ کرنا۔ 

  
  ب العالمينٓامين يا ر

________________________________  

 ۔۵٣۵ص  ١٠جلد“ مجمع البيان ” ۔ ١
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 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سورٔه و العصر▲
  ٓايات ہيں ۔  ٣يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا۔ اس ميں 

  سورهٔ و العصر کے مطالب▲
مشہور يہ ہے کہ يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ہے اگر بعض نے مدنی ہونے کا احتمال بھی ظاہرکياہے ليکن سوره کی ٓايات 

  کے چھوٹے چھوٹے مقاطع اور اس کا لب و لہجہ اس کے مکی ہو نے کا شاہد ہے ۔ 
ام علوم و مقاصد کا خالصہبہرحال اس سوره کی جامعيت اس حد تک ہے کہ بعض مفسرين کے قول کے مطابق قرٓان کے تم

اس سوره ميں موجود ہے ۔ دوسرے لفظوں ميں اس سوره نے مختصر ہونے کے باوجود انسا کی سعادت و خوش بختی کا 
  ايک مکمل اور جامع پروگرام پيش کيا ہے ۔ 

د تمام سب سے پہلے عصرکی معنی خيز قسم سے شروع ہوتا ہے ، جس کی تفسير عنقريب پيش کی جائے گی ، اس کے بع
انسانوں کے زياں کار اور خسارے ميں ہونے کی گفتگو ہے جو تدريجی زندگی کی فطرت ميں پوشيده ہے ۔ اسکے بعد 

  صرف ايک گروه کو اس اصل کلی سے جدا کرتا ہے ، جو ذيل کی چار خصوصيات والے پروگرام کے حامل ہيں : 
  نے والے ۔ ۔ايک دوسر ے کے حق کی وصيت کے ٣۔ عمل صالح ۔ ٢۔ ايمان ۔ ١
۔ ايک دوسرے کو صبر کی وصيت کرنے والے ، اور حقيقتاًيہ چار اصول اسالم کی اعتقادی و عملی ، اور انفرادی و ۴

  اجتماعی پروگراموں کو اپنے اندر ليے ہوئے ہيں ۔ 

  اس سوره کی فضيلت▲
  ا ہے :اس سوره کی فضيلت کے بارے ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ايک حديث ميں ٓاي

  “فی نوافلہ بعثہ هللا يوم القيامة مشروفاً وجھہ ضاحکاً سنّة قريرة عينہ حتٰی يد خل الجنة“ و العصر “ من قرأ ” 
کو نافلہ نمازوں ميں پڑھے گا، خدا اسے قيامت کے دن اس حالت ميں اٹھائے گا کہ اس کا “ و العصر”جو شخص سورٔه ” 

 ١ھ خدا کی نعمتوں سے روشن اورٹھنڈی ہوگی يہاں تک کہ وه جنت ميں داخل ہو گا۔ اور اس کی ٓانک‘ چہره نورانی ، لبخنداں
اور يہ تو ٓاپ کو معلوم ہی ہو گاکہ يہ سب اعزاز و افتخار اور سرور و شادمانی اس شخص کے ليے ہے ، جو اپنی زندگی 

  ميں ان چار اصولوں پر عمل کرے گا، نہ کہ صرف پڑھنے پر ہی قناعت کرے ۔ 
   الرحمن الرحيم بسم هللا

  ۔ اال الذين ٰامنوا و عملوا ال صالحاِت و تو اصوبالحق و تواصوا بالصبر۔ ٣۔ اّن االنسان لفی خسر۔ ٢۔ و العصر۔ ١
  

  ترجمہ 
  شروع هللا کے نام سے جو رحمن الرحيم 

نے اعمال صالح  ۔ سوائے ان کے جو ايمان الئے اور انہوں٣۔ کہ سب انسان خسارے ميں ہيں ۔ ٢۔ قسم ہے عصر کی ۔ ١
  انجام ديئے ہيں ، ايک دوسرے کو حق کی وصيت و نصيحت کی اور ايک دوسرے کو صبر و استقامت کی وصيت کی ۔

________________________________  

  ۔ ۵۴۵ص  ١٠جلد“ تفسير مجمع البيان ” ۔ ١

  نجات کی صرف ايک راه ▲

  و العصر)۔ “ ( عصر کی قسم ” ے ہيں ، فرماتا ہے : اس سوره کی ابتداء ميں ہم ايک نئی قسم سے روبرو ہورہ
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کا لفظ اصل ميں نچوڑ نے کے معنی ميں ہے ، اس کے بعد اس کا وقت عصر پر اطالق ہونے لگا کيونکہ اس ميں“ عصر ” 
  زلزلہ کے پروگراموں کو لپيٹ کر مختصر کرديا جاتا ہے ۔ 

يازمانے کے ايک حصہ ، جيسے ظہور اسالم اور پيغمبر اکرم  اور تاريخ بشرکے دور“ زمانہ ” اس کے بعد يہ لفظ مطلق 
کے قيام کے زمانے ، اور اسی قسم کے دوسرے زمانوں کے معنی ميں استعمال ہواہے ، اسی ليے اس قسم کی تفسير ميں 

  مفسرين نے بہت زياده احتمال ديے ہيں ۔ 
ينہ سے کہ قرٓان کی بعض دوسری ٓايات ميں کی طرف اشاره سمجھتے ہيں ، اس قر“ عصر ” ۔ بعض اس اسے اسی وقت ١

  )٣۴مدثر۔ “ ( و الصبح اذااسفر” يا ) ١ضحٰی ٓايہ“( والضحیٰ ”دن کے ٓاغاز کی قسم کھائی گئی ہے مثالً: 
يہ قسم اس اہميت کی بناء پر ہے جو دن کے اس موقع کو حاصل ہے کيونکہ يہ وقت انسانوں کی حيات اور نظام زندگی کے 

تا ہے ، دن کے کام اپنے انجام کو پہنچتے ہيں ، پرند و چرند اپنے اپنے ٓاشيانوں اور ٹھکانوں کو لوٹتے ہيںخاتمے کا وقت ہو
  ، سورج افق مغرب ميں اپنا سر چھپاليتا ہے اور فضا بتدريج تاريک ہوتی چلی جاتی ہے ۔ 

ہے متوجہ کرتا ہے اور حقيقت ميں يہ يہ اختتام اور تغير انسان کو خدا کی اليزال قدر ت کی طرف جو اس نظام پر حاکم 
  توحيد کی نشانيوں ميں سے ايک نشانی اور پروردگار کی ٓايتوں ميں سے ايک ٓايت ہے جو قسم کے الئق ہے ۔ 

۔بعض دوسروں نے اسے تمام زمانے اور تاريخ بشريت کی طرف اشاره سمجھا ہے ، جو در سہا ئے عبرت، ہالدينے والے٢
 الے واقعات سے پر ہے ، اور اسی بناء پر ايسی عظمت رکھتا ہے کہ خدا کی قسم کے الئق ہے ۔ حوادث اور بيدار کرنے و

۔ اور بعض نے زمانہ کے ايک خاص حصہ کو ، جيسے پيغمبر اکرم کے قيام کا زمانہ يا مہدی عليہ السالم کے قيام کا ٣
يا ہے اورقسم کو اسی کے بارے ميں زمانہ ، جو تاريخ بشر ميں خصوصيت اور مخصوص عظمت کا حامل ہے ، مراد ل

  ١سمجھے ہيں ۔ 
۔ اور بعض اس لفظ کے لغوی ريشہ اور جڑ بنياد کی طرف بھی خصوصی توجہ دی ہے اور اس قسم کو ان مشکالت اور ۴

دشواريوں کے بارے ميں سمجھتے ہيں جو انسانوں کی طويل زندگی ميں رونما ہوتے ہيں ، انہيں خواِب غفلت سے بيدار 
  يں، انہيں خدا ئے عظيم کی ياد دالتے ہيں اور روِح استقامت کی پرورش کرتے ہيں ۔ کرتے ہ

  ۔ بعض اسے کامل انسانوں کی طرف اشاره سمجھتے ہيں ، جو عالم ہستی اور جہاِن خلقت کا نچوڑ ہيں ۔۵
جو اسے باقی  کے بارے ميں سمجھتے ہيں ، اسی خصوصی اہميت کی بناء پر“ نماز عصر” ۔ اور ٓاخر ميں بعض اسے ۶

جس کے ليے قرٓان ميں خاص قسم کی تاکيد کی گئی ہے نماز عصر کو “ صالة وسطی” نمازوں ميں حاصل ہے کيونکہ وه 
  سمجھتے ہيں ۔

اگر چہ اوپر والی تفاسير ٓاپس ميں ايک دوسرے سے کوئی تضاد نہيں رکھتيں، اور ممکن ہے کہ وه سب ہی ٓايت کے معنی 
ام اہم امور کی قسم کھائی ہو ، ليکن ان سب ميں ، سب سے زياده مناسب ، عصر کو زمانہ اور ميں جمع ہوں ، اور ان تم

  تاريخ بشرکے معنی لينا ہی نظر ٓاتا ہے ۔ 
کيونکہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ قرٓان کی قسميں ہميشہ اس مطلب کے ساتھ مناسبت رکھتی ہيں جس کے ليے قسم کھائی گئی 

وں کی زندگی ميں زيان و خساره ان کی عمر کے زمانے کے گزرنے کا نتيجہ ہے ، يا پيغمبر ہے اور مسلمہ طور سے انسان
  خاتم کے قيام کا زمانہ ، کيونکہ اس سوره ميں بيان کيے گئے چار اصولوں کا پروگرام اسی زمانہ ميں نازل ہوا ہے ۔ 

کی وسعت اچھی طرح سے واضح ہو گئی ہے کہجو کچھ بيان کيا گيا ہے اس سے ٓاياِت قرٓانی کی عظمت اور اس کے مفاہيم 
  ان ميں سے ايک ہی لفظ کس حد تک پر معنی اور عميق و گوناگوں تفاسير کے الئق ہے ۔ 

يقينی طور پر تمام :” بعد والی ٓايت ميں اس چيز کی طرف اشاره ہے جس کے ليے يہ اہم قسم کھائی گئی ہے ، فرماتا ہے 
  ان لفی خسر) ۔اّن االنس“( انسان خسارے ميں ہيں 

وه اپنے وجودی سرمائے کو، خواه چاہيں يانہ چاہيں ، کھوبيٹھے ہيں ، عمر کی گھڑياں ، دن ، مہينے اور سال تيزی کے 
  ساتھ گزرتے چلے جاتے ہيں ، معنوی اور مادی قوتينتحليل ہوجاتی ہيں اور طاقت و قدرت گھٹتی چلی جاتی ہيں ۔ 

کے پاس عظيم سرمايہ ہو اور اس کی مرضی اور خواہش کے بغير اس سرمايہ کا ہاں ! انسان اس شخص کے مانند ہے جس 
ايک حصہ ہر روز اس سے لے ليتے ہوں ۔ يہ دنيا کی زندگی معين کا مزاج ہے ، ہميشہ کم ہوتے چلے جانے واال مزاج، 

تی ہے تو دل خود بخود ايک دل ميں حرکت کرنے کی ايک ميں استعداد ہوتی ہے اور جب وه استعداد اور طاقت ختم ه وجا
رک جاتا ہے ، حاالنکہ اس ميں کوئی عجيب ، بيماری يا علت نہيں ہوتی ، اور يہ اس صورت ميں ہوتا ہے جب کہ وه کسی 
بيماری کی وجہ سے پہلے ہی فيل نہ ہو جائے۔ انسانی وجود کے باقی کار خانوں ، اور ا س کی مختلف استعدادوں کے سر 

  ۔ مايونکا بھی يہی حال ہے 
ميں کہتا ہے : سرمايہ کے کم ہونے کے معنی مينہے “ مفردات“ راغب ” جيسا کہ “‘ بر وزن عسر) اور خسران “ ( خسر” 
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  ۔ 
کبھی تو اس کی انسان کی طرف نسبت دی جاتی ہے اور يہ کہتے ہيں کہ فالں ٓادمی کو نقصان ہو گيا ، اور بعض اوقات خود 

تے ہيں کہ اس کی تجارت ميں نقصان ہو گيا ۔ يہ لفظ عام طور پر خارجی سر عمل کی طرف نسبت دی جاتی ہے اور يہ کہ
مايوں مثالً مال و مقام کے ليے استعمال ہوتا ہے ، اور بعض اوقات اندرونی سر مايوں ، مثالً صحت و سالمتی ، عقل و ايمان 

(واضح خساره) کے “ سران مبينخ” اور ثواب کے ليے استعمال ہوتا ہے ، اور يہ وہی چيز ہے جسے خدا وندعالم نے 
عنوان سے ذکر کيا ہے ، جيساکہ فرماتاہے : ان الخاسرين الذين خسروا انفسھم و اہليھم يوم القيامة االذالک ھوالخسران المبين 

واقعی زياں کار لوگ تو وه ہيں جو قيامت ميں اپنے وجود اور اپنے گھروالوں کے وجود کا سرمايہ ہاتھ سے دے بيٹھيں “
  2۔ )١۵ان لو کہ خسران مبين ( واضح خساره) يہی ہے۔ ( زمر۔ گے۔ ج

فخر رازی اس ٓايات کی تفسير ميں ايک بات نقل کرتاہے جس کا خالصہ يہ ہے کہ گزشتہ بزرگوں ميں سے ايک کہتے ہيں 
وب رٔاس کہ اس سوره کا معنی ميں نے ايک برف پوش شخص سے سيکھا ہے جو پکار پکار کر کہہ رہا تھا: ار حموا من يذ

مالہ ارحموا من يذوب رٔاس مالہ!: اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمايہ پگھال جا رہا ہے ، اس شخص پر رحم کرو جس 
کی پونجی پگھل رہی ہے ۔ ميں نے اپنے ٓاپ سے يہ کہا ہے معنی ان االنسان لفی خسرکا:اس پر زمانہ گزرتا چال جا تا ہے 

  3وئی ثواب حاصل نہيں کرتا ، اور وه اس حال ميں خسارے ميں ہے ۔ اور اسی عمر ختم ہو جاتی ہے ، اور وه ک
بہر حال اسالم کی جہان بينی کے لحاظ سے دنيا ايک بازار، تجارت ہے ، جيسا کہ ايک حديث ميں امام ہادی علی بن محمد 

  التقی عليہ السالم سے ٓايا ہے : 
  “الدنيا سوق ربح فيھا قوم و خسراٰ خرون ”

  4۔ “ر ہے جس ميں ايک گروه نے نفع کمايا اور دوسری جماعت خسارے ميں رہیدنيا ايک بازا” 
زير بحث ٓايت کہتی ہے کہ اس عظيم بازار ميں سبھی لوگ خسارے ميں رہتے ہيں ، سوائے ايک گروه کے جس کا پروگرام 

  بعد والی ٓايت ميں بيان ہوا ہے ۔ 
ا صرف ايک ہی راستہ ہے ، صرف ايک ہی راه ہے جس ہاں اس عظيم خسارے اور قہری اور جبری نقصان سے بچنے ک

سوائے ان لوگوں کے جو ايمان الئے ہيں اور انہوں ” کی طرف اس سوره کی ٓاخری ٓايت ميں اشاره ہوا ہے ، فرماتا ہے : 
اال “ ( نے اعمال صالح انجام ديے ہيں ، اور ايک دوسرے کو حق کی وصيت اور صبر و استقامت کی نصيحت کرتے ہيں 

  لذين ٰامنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا ابالصبر)۔ ا
دوسرے لفظوں ميں جو چيز اس عظيم نقصان کو روک سکتی ہے اور اسے عظيم نفع ميں تبديل کرسکتی ہے ، يہ ہے کہ 

نہ صرف اس اس سرمائے کو ہاتھ سے روک دينے کے مقابلہ ميں زياده گراں بہا اور قيمتی سرمايہ حاصل کرے، جس سے 
  سرمايہ کی خالی جگہ پر ہو گی بلکہ اس سے سينکڑوں اور ہزاروں گنا زياده اور بہتر ہوجائے گی ۔ 

ہر سانس جو انسان ليتا ہے اس سے موت کے زياده قريب ہو جاتا ہے ، جيسا کہ امير المومنين علی عليہ السالم اپنی اس 
  5“ انسان کا سانس موت کی طرف اس کا ايک قدم ہے “ ” لٰی اجلہنفس المرء خطاه ا” نورانی عبارت ميں فرماتے ہيں : 

اس بناء پر انسان کے دل کی ہر حرکت اسے اختتام عمر سے ايک قدم اور زياده نزديک کرديتی ہے۔ اس طرح سے اس 
  قطعی نقصان کے مقابلہ ميں کوئی ايسا کام کرنا چاہئيے جس سے خالی جگہ پر ہوجائے۔ 

گی کا نفيس سرمايہ ہاتھ سے دے ديتا ہے اور اس کے مقابلہ ميں تھوڑا يا زياده مال ، معمولی گھر يا ايک گروه عمر اور زند
  خوبصورت محل فراہم کرليتا ہے ۔ 

  ايک گروه اس تمام سرمائے کو ، مقام و منصب تک پہچنے کے ليے ضائع کرديتا ہے ۔ 
  صرف کرديتے ہيں ۔  اور کچھ لوگ اسے عيش و نوش اور جلدی گزرجانے والی لذتوں ميں

مسلمہ طور سے ان ميں سے کوئی سی چيز بھی اس عظيم سر مايہ کی قيمت نہيں ہوسکتی ، اس کی قيمت صرف اور 
  صرف خدا کی رضا اور اس مقام کاقرب ہے ۔ 

  يا جيسا کہ امير المومنين عليہ السالم نے فرماياہے : 
   “انہ ليس النفسکم ثمن االالجنة فالتبيعوھا اال بھا” 
تمہار ے وجود کی قيمت جنت کے عالوه اور کچھ نہيں ہے ، کہيں ايسا نہ ہو کہ تم اس کو اس سے کمتر کسی چيز کے ”

   6“ بدلے ميں بيچ دو
  ياجيسا کہ ماه رجب کی دعا ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓاياہے : 

  “خاب الوافدون علی غيرک و خسر المتعرضون االلک” 
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پاس جائيں گے وه مايوس ہو جائيں گے اور تيرے سوا دوسروں کی طرف رجوع کرنے والے خسارے جو تيرے غير کے 
  ميں رہيں گے ۔

ذالک :” ميں ٓاياہے  ٩بال وجہ نہيں ہے جيسا کہ سورهٔ  تغابن کی ٓايہ“ يوم التغابن” اور قيامت کے ناموں ميں سے ايک نام 
  ۔ “لوگ ہيں  اس دن پتہ چل جائے کہ گھاٹے ميں کون“يوم التغابن

ان هللا :” حسن مطلب اور لطف مسئلہ يہ ہے کہ ايک طرف تو انسانی وجود کے سر مايوں کا خريد ار خدا ونِد عظيم ہے 
   )١١١توبہ۔ “‘ ( اشتری من المومنين 

  )٧دوسری طرف وه تھوڑے سے سرمايوں کو بھی خريد ليتا ہے : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره( زلزال ۔
طرف اس کے مقابلہ ميں وه بہت زياده قيمت لگاتا ہے ۔ کبھی دس گناه کبھی سات سو گنا اور کبھی اس سے بھی اور تيسری 

  )٢۶١بقره۔ “ ( فی کل سنبلة مائة حبة و هللا يضاعف لمن يشاء” زياده ۔ 
ے حسنات اور نيکيوں کو اے وه خدا جو تھوڑے س” اور جيسا کہ دعا ميں وارد ہوا ہے ، يا من يقبل اليسير و يعفو عن الکثير:

  ۔ “بھی قبول کرليتا ہے اور بہت زياده گناہوں کو بخش ديتا ہے 
اور چوتھی طرف سے ، باوجود اس کے کہ يہ تمام سرمائے خود اسی انسان کو ديے جاتے ہيں ، وه اس قدر بزرگوار ہے کہ

  پلٹ کر انہيں کو زياده گراں قيمت پر خريد ليتا ہے ۔
________________________________  

۔ ايک حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ و العصر ان االنسان لفی خسر کی تفسير ميں فرمايا: العصر عصر خروج 1
  )۵حديث  ۶۶۶۔ ۵القائم عصر سے مراد حضرت مہدی ( سالم هللا عليہ ) کے قيام کا زمانہ ہے ۔ ( نور الثقلين جلد 

  “خسر”ماده “ مفرداِت راغب” ۔ 2
  ۔٨۵ص ٣٢جلد “ تفسير فخر رازی” ۔ 3
  کلمات امام ہادی عليہ السالم )( ٣۶١ص “ تحف العقول ’ ۔ 4
  ۔٧۴کلمات قصار جملہ “ نہج البالغہ” ۔ 5
  ۔ ۴۵۶کلمات قصار جملہ “ نہج البالغہ” ۔ 6

  خوش بختی کا چار نکاتی پروگرام ▲

کے ليے ايک جامع پروگرام پيش کيا ہے ، جس ميں چار اصولوں قابل توجہ بات يہ ہے کہ قرٓان نے اس عظيم خسارت 
  پرتکيہ ہوا ہے ۔ 

ہے جو انسان کی تمام کارکردگيوں کی بنياد ہے ، کيونکہ انسان کی عملی جد و “ ايمان ” پہلی اصل: اس پروگرام ميں مسئلہ 
افعال کی طرح نہيں ہوتيں جن کی  جہد اس کی فکری و اعتقادی بنيادوں سے سر چشمہ حاصل کرتی ہے ۔ وه حيوانات کے

  حرکات فطری و طبعی اسباب کی بناء پر ہوتی ہيں ۔ 
دوسرے لفظوں ميں انسان کے اعمال اس کے عقائد و افکار کی ايک مجسم صورت ہوتے ہيں ، اور اسی بناء پر خدا کے 

اور وه خصوصيت کے ساتھ شرک سے تمام انبياء ہر چيز سے پہلے امتوں کی اعتقادی بنيادوں کی اصالح کيا کرتے تھے ۔ 
  جو انواع و اقسام کے رذائيل ، بد بختيوں اور پراگندگيوں کا سر چشمہ ہے مبارزه کرتے تھے۔ 

يہاں مطلق طور پر ذکر ہوا ہے تاکہ ايمان کے تمام کے تمام پہلؤوں کو شامل کيا جائے “ ايمان ” قابل توجہ بات يہ ہے کہ 
يمان سے لے کر قيامت و حساب و کتاب ، جزا و سزا ، کتب ٓاسمانی ، خدا کے انبياء اور ان يعنی خدا اور اس کی صفات پر ا

  کے اوصيا ء کے ايمان تک ۔ 
کی بات “ اعمال صالح”دوسری اصل : ميں ايمان کے بار ٓاور اور پر ثمر درخت کے پھل اور نتيجہ کو پيش کرتے ہوئے 

وہی سار ے کے سارے شائستہ اعمال ، نہ صرف “ صالحات!” ، ہاں  کرتا ے ۔ کيسی وسيع اور مطالب سے پر تعبير ہے
عبادات ، نہ صرف انفاق فی سبيل هللا ، نہ صرف راِه خدا ميں جہاد، نہ صرف علم و دانش کا حصول ، بلکہ ہر وه شائستہ کام

ی معاشرے کی پيش رفت کا جو تمام ميدانوں ميں نفوس کے تکامل و ارتقاء ، اخالق کی پرورش ، قرب الٰی هللا اور انسان
  وسيلہ ہو۔ 

يہ تعبير چھوٹے سے چھوٹے کاموں سے لے کر ۔ جيسے لوگوں کے راستہ سے ايک رکاوٹ ڈالنے والے پتھر کو ہٹا نا ۔ 
کروڑوں انسانوں کو گمراہی و ضاللت سے نجات دالنے اور دين حق و عدالت کی سارے جہان ميں نشرو اشاعت کرنے تک

  کو شامل ہے ۔ 
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مواسات اور دينی بھائيوں سے مساوات کرنے ” کی امام جعفر صادق عليہ السالم ، “ اعمال صالح” اگر ايک حديث ميں اور 
  سے تفسير ہوئی ہے ، تو وه واضح و روشن مصداق کے قبيل سے ہے ۔“ 

ضبوط و ممکن ہے بعض اوقات اعمال صالح بعض غير مومن انسانوں سے بھی سر زد ہوں ، ليکن مسلمہ طور پر وه م
پائيدار اور وسعت رکھنے والے نہيں ہوتے، کيونکہ وه خدا ئی عميق اور گہرے اسباب سے سر چشمہ حاصل نہيں کرتے۔ 

  لٰہذا ان ميں جامعيت نہيں ہوتی۔ 
کے “الف و الم” کو خصوصيت کے ساتھ جمع کی صورت ميں بيان کيا ہے ، ايسی جمع ہو جو “ صالحات” قرٓان نے يہاں 
ر عموم کے معنی رکھتی ہے ۔ اور يہ اس حقيقت کو بيان کررہی ہے کہ ايمان کے بعد اس طبعی و قہری ساتھ ہے ، او

خسارے سے روکنے واال راستہ تمام اعمال صالح کو انجام ديتا ہے نہ صرف ايک ياچند اعمال صالح پر قناعت کرنا، اور 
  ہو جائے تو وه ايسے ہی ٓاثار ظاہر کيا کرتا ہے ۔  واقعاً اگر ايمان عميق اور گہرے طور پر انسان کے دل ميں جاگزيں

ايمان کوئی فکر اور اعتقاد نہيں ہوتا ، جو روح کے گوشوں ميں تو موجود ہو ليکن اس ميں کسی قسم کی تاثير موجود نہ ہو ۔ 
  ايمان تو انسان کے سارے وجود کو اپنے رنگ ميں رنگ ديتا ہے ۔ 

کسی کمرے کے اندر روشن ہے ، جو نہ صرف اس کمرے کی فضا کو روشن کرتا ايمان اس پر نور چراغ کے مانند ہے جو
ہے بلکہ اس کی روشنی اس کمرے کے تمام دريچوں سے باہر نکلتی ہے اور جو شخص اس کے باہرسے گزرے وه اچھی 

  طرح سے سمجھ ليتا ہے کہ اس ميں ايک پر نور چراغ روشن ہے ۔ 
دل کی سرائے ميں روشن ہوتا ہے تو اس کا نور انسان کی زبان ، ٓانکھ ، کان  اسی طرح سے جب ايمان کا چراغ انسان کے

اور ہاتھ پأوں سے منعکس ہوتا ہے ، ان ميں سے ہر ايک کی حرکت بتاتی ہےں کہ دل ميں ايک نور موجودہے جس کی 
  شعاعيں با ہر نکل رہی ہيں ۔ 

  کے عنوان سے ٓايا ہے ۔ “ الزم و ملزوم ” کے ساتھ “ايمان “ ” عمل صالح” اسی بناء پر قرٓان کی ٓايات ميں عام طور پر 
جو بھی عمل صالح انجام “ميں ٓاياہے : من عمل صالحاً من ذکر او انثٰی وھو مٔومن فلنحيينہ حٰيوة طيبة٩٧سورٔه نحل کی ٓايہ 

  ۔ دے ، مردہو يا عورت، ليکن ہوه صاحِب ايمان ، تو ہم اسے پاکيزه حيات کے ساتھ زنده کريں گے 
ميں ٓايا ہے ، اس عالم سے جدائی کے بعد بدکاروں کو اس بات پر افسوس ہو گا کہ انہوں ١٠٠۔ ٩٩اور سورٔه مومنون کی ٓايہ 

نے اعمال صالح کيوں انجام نہيں ديے ۔ لٰہذا بہت ہی زياده امداد کے ساتھ عمِل صالح کو انجام دينے کے لئے باز گشت کا 
ميں ٓاياہے کہ خدا اپنے رسولوں  ۵١اور سورٔه مومنون کی ٓايہ “ اعمل صالحاً فيماترکت  تقاضا کريں گے: رب ارجعون لعلی

ً ”پاک و پاکيزه چيزيں کھأو اور عمل صالح بجاالٔو ” کو يہ حکم ديتا ہے کہ    “ياايھا الرسول کلوا من الطيبات و اعملوا صالحا
ہيں رہتے کہ ايک طرف تو معاشرے ميں حق کی اور چونکہ ايمان و عمل ِ صالح سوائے اس صورت کے ہرگز جاری ن

طرف دعوت اور اس کی معرفت کے ليے کام کياجائے اور دوسری طرف سے اس دعوت کی انجام دہی کی راه ميں صبر و 
استقامت کی دعوت ہو، اس ليے ان دونوں اصولوں کے بعد دوسرے اصولوں کی طرف اشاره فرماتا ہے ، جو حقيقت ميں دو

  کے اجراء کے ضامن ہيں ۔ “ عمِل صالح” اور “ايمان ”  بنيادی اصولوں
کے مسئلہ يعنی حق کی طرف سب کو عمومی دعوت دينے کی طرف اشاره کرتا ہے “ تواصی بہ حق ” تيسری فصل : ميں 

تاکہ سب لوگ حق کو باطل سے اچھی طرح پہچان ليں اور ہر گز اسے فراموش نہ کريں اور زندگی کی راه ميں اس سے 
  نہ ہوں ۔  منحرف

ميں بيان کيا ہے ، اس معنی ميں ہے کہ بعض “ مفردات” نے “ راغب” کے ماده سے ، جيسا کہ “ توا صی “ ” تواصوا” 
  افراد دوسرے بعض افراد کو نصيحت کريں ۔ 

باره  ميں قرٓان مجيد ميں اس لفظ کے“ وجوه قرٓان” يا واقعيت سے مطابقت کے معنی ميں ہے ۔ کتاب“ واقعيت“ ” حق ”اور 
معانی اور موارد استعمال ذکر ہوائے ہيں ، مثالً خدا، قرٓان، اسالم ، توحيد، عدل ، ٓاشکارہونا، اورواجب ہوناوغيره، ليکن وه 

  سب ہی اسی ريشہ اور جڑ کی طرف لوٹتے ہيں جو ہم نے اوپر بيان کی ہے ۔ 
ر بہ معروف اور نہی از منکر کو بھی شامل ہے ، کا جملہ بہت ہی وسيع معنی رکھتا ہے ، جو ام“تواصوا بالحق ” بہر حال 

اور جاہل کو تعليم دينے اور اس کو ہدايت کرنے ، غافل کو تنبيہ کرنے ، شوق دالنے اور ايمان و عمل صالح کی تبليغ کرنے
  کو بھی ۔ 

اور اس کا يہ بات ظاہر و واضح ہے کہ لوگ ايک دوسرے کو حق کی نصيحت کرتے ہيں انہيں خود بھی حق کا طرفدار 
  عامل ہونا چاہئيے۔ 
و استقامت اور اس کی نصيحت و وصيت کرنے کا مسئلہ پيش ہوا ہے ، کيونکہ معرفت “ صبر ” چوتھی اصل : ميں 

اور ٓگاہی کے بعد ہر شخص عمل کی راه ميں ہر قدم پر موانع سے روبرو ہوتا ہے ۔ اگر استقامت اور صبر نہ ہوتو وه ہرگز 
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  ااور کوئی عمل صالح انجام نہيں دے سکتا ، يا اپنے ايمان کی حفاظت نہيں کرسکتا۔ احقاِق حق نہيں کرسکت
ہاں ! احقاِق حق ، اور اجراء حق اور معاشرے ميں حق کی ادائيگی، ايک عمومی فعاليت اور پختہ و عظيم استقامت يعنی 

  موانع کے مقابلہ ميں ڈٹ جانے کے سوا ممکن نہينہے ۔ 
يع معنی رکھتا ہے جو اطاعت پر صبر کرنے کو بھی شامل ہے ، گناه پر ابھارنے والی چيزوں پربھی يہاں ايک وس“ صبر” 

صبر کرنے ، اور مصائب اور ناگوار حوادث پر صبر کرنے اور توانائيوں ، سر مايوں اور ثمرات کو کھو بيٹھنے کے مقابلہ
  ١ميں صبر کرنے کو بھی۔ 

يان کيا گيا ہے اور جو حقيقت ميں انسانوں کی زندگی اور سعادت کاجامع ترينان چار اصولوں کے بارے ميں جو کچھ اوپر ب
جنب اصحاِب پيغمبر ايک” پروگرام ہے اس کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہو جاتاہے کہ روايات ميں يہ کيوں ٓايا ہے کہ 

وت کيا کرتے تھے، کی تال“ و العصر” دوسرے کے پاس جاتے تھے ، تو ايک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے سورٔه 
اور اس چھوٹی سی سورت کے عظيم مطالب کو بيان کيا کرتے تھے اور پھر ايک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہو ئے اپنے 

  ٢اپنے کاموں ميں لگ جاتے تھے۔ 
يا جہاں کے اور حقيقتاً اگر مسلمان ٓاج بھی اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی ميں ان چار اصولوں پر عمل پيراہو جائيں ، اور دن

  شريروں کے شر ان سے منقطع ہو جائيں ۔ 
  خدا وندا ! ہميں صبر و استقامت اور حق و صبر کی ايک دوسرے کو وصيت کرنے کی توفيق مرحمت فرما۔ 
  پروردگارا ! ہم سب خسارے ميں ہيں اورا س خسارے کی تالفی تيرے لطف و کرم کے بغير ممکن نہيں ہے ۔ 

  ام پر ، جو تونے اس سوره ميں ديے ہيں ، عمل کرنا چاہتے ہيں ۔ تو ہميں اس کی توفيق عطا فرما۔ بار اٰلہا ! ہم چاروں احک
  

  ٓامين يا رب العالمين
________________________________  

کے ذيل ميں مفصل  ١۵٣صبر کی حقيقت اور اس کے مراحل اور شعبوں کے بارے ميں جلد اول ميں سوره بقره کی ٓايہ” ۔ ہم نے ١
  بحث کی ہے ۔

  ۔٣٩٢جلد ص “ در المنثور” ۔ ٢

  

  سورٔه ھمزة ▲ 

  
  ٓايات ہيں ۔  ٩يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا۔ اس ميں 

  سوره ھمزه کے مطالب اور فضيلت ▲
يہ سوره جو مکہ سورتوں ميں سے ہے ايسے لوگوں کے بارے ميں گفتگو کررہا ہے جو مال جمع کرنے ميں لگے رہتے 

يک انسانی وجود کی تمام اقدار کا خالصہ يہی ہے پھر وه ان لوگوں کو جن کے ہاتھ اس سے خالی ہوتے ہيں اور ان کے نزد
  ہيں حقارت کی نگاه سے ديکھتے ہيں اور ان کا مذاق اڑاتے ہيں ۔ 

يہ مغرور دولت جمع کرنے والے اور خود پسند حيلہ گر ، بادٔه کبر و نخوت سے ايسے مست ہو جاتے ہيں کہ دوسروں کی 
  تحقير، عيب جوئی، استہزاء اور غيبت کرنے سے لذت اٹھاتے ہيں اور اس سے تفريح کرتے ہيں ۔ 

اور سوره کے ٓاخر ميں ان کی دردناک سر نوشت کی بات کرتا ہے کہ وه کيسی حقارت ٓاميز صورت ميں دوزخ ميں پھينکے 
سلط ہو جائے گی، اور ان کی روح و جان کو ، جائيں گے ، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی ٓاگ ہر چيز سے پہلے ان کے دل پرم

جو اس سارے کبر و نخوت اور ان سب شرارتوں کا مرکز تھا، ٓاگ ميں ڈال دی اجائے گا، بھڑکتی ہوئی دوامی اور طوالنی 
  ٓاگ ۔ 

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت▲
  لہ وسلم سے ٓايا ہے : اس سوره کی تالوت کی فضيلت ميں ايک حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و آ 
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  “: من قرٔا سورة الھمزة اعطی من االجر عشر حسنات بعددمن استھزٔا بمحمد ( ص) و اصحابہ” 
جو شخص اس سوره کی تالوت کرے گااسے ان لوگوں کی تعداد سے ، جنہوں نے محمد اور ان کے اصحاب کا مذاق اڑا ” 

  ١۔ “يا تھا ، دس گناه حسنات ديے جائيں گے
جو شخص اس کو واجب نمازميں پڑھے گا ، تو اس سے ” حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے : ايک اور 

  ٢۔ “فقر و فاقہ دور ہوجائے گا، اور روزی اس کا رخ کرے گی اور قبيح اور بری موت اس سے دور ہو جائے گی
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  ۔ يحسب اّن مالہ اخلده۔٣عدده۔  ۔ الذی جمع ماالو٢۔ ويل لکل ھمزة لمزة۔ ١
  ۔ نار هللا الموقدةُ۔۶۔ وما ادراک ما الحطمة ۔ ۵۔ کاّل ليُنبذّن فی الحطمِة۔ ۴
  ۔ فی عمٍد ُمَمّددٍة۔ ٩۔ انّھا عليھم مٔو صدة۔ ٨۔ التی تطّع علی االفئِدة ۔ ٧

  
  ترجمہ 

  شروع هللا کے نام سے جو رحمان و رحيم ہے 
۔ وہی جو مال کو جمع کر کے گنتا رہا، ( جائز و ناجائز کا ٢ے والے کے ليے وائے ہے ۔ ۔ ہر عيب جو اور تمسخر کرن١

  حساب کيے بغير)
  ۔ وه يہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اموال اس کے دوام کا سبب بن جائيں گے۔ ٣
  دياجائے گا۔  ۔ جيسا کہ وه خيال کرتا ہے ايسانہيں ہے ، عنقريب اسے حطمہ( ريزه ريزه کرنے والی ٓاگ) ميں پھينک۴
  ۔ ايسی ٓاگ جو دلوں سے نکلتی ہے ۔ ٧۔ خد اکی بھڑکتی ہوئی ٓاگ۔ ۶۔ اور تو کيا جانے کہ حطمہ کيا ہے ؟ ۵
  ۔ کشيده اور طوالنی ستونوں ميں ۔ ٩۔ يہ ٓاگ ان کے اوپر دربستہ صورت ميں ہے ۔ ٨

  
  شان نزول 

کے بارے ميں نازل ہوئی ہيں ، جو پيغمبر “ يد بن مغيرهول” مفسرين کی ايک جماعت نے يہ کہا ہے کہ اس سوره کی ٓايات 
اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کے پس پشت تو ٓاپ کی غيبت کيا کرتا تھا اور ٓاپ کے سامنے طعن و تشنيع اور استہزاء کيا 

  کرتا تھا۔ 
اخنس بن ” وگوں مثال: اور بعض دوسرے مفسرين نے اسے رٔوسائے شرک اور اسالم کے جانے پہچانے دوسرے کينہ ور ل

  کے بارے ميں سمجھا ہے ۔ “ عاص بن وائل” و “ اميہ بن خلف” و“ شريق
ليکن ہم ان شان ہائے نزول کو قبول بھی کرليں تو بھی ٓايات کے مفہوم کی عموميت ختم نہيں ہوتی، بلکہ وه ان تمام کو شامل 

  ہے جو ان صفات کے حامل ہيں ۔
________________________________  

  ۔۵٣۶جلد ص “ مجمع البيان ” ۔ ١
  ۔ ۵٣۶جلد ص “ مجمع البيان ” ۔ ٢

  عيب جوئی اور غيبت کرنے والوں کے ليے وائے ہے ۔ ▲

ہر عيب جو اور تمسخراڑانے والے کے لئے ” يہ سوره ايک چھبنے والی تہديد کے ساتھ شروع ہوتا ہے ، فرماتا ہے : ؛
  ويل لکل ھمزة لمزة)۔ “( وائے ہے 

وه لوگ جو زبان کے ڈنگ، ہاتھ اور پأوں کی حر کات اور چشم و ابرو کے اشاروں سے ، پيٹھ پيچھے اور روبرو دوسروں 
کا مذاق اڑاتے ہيں ، ياان کی عيب جوئی اور غيبت کرتے ہيں ، يا انہيں طعن و تشنيع اور تہمت کے تيروں کا ہدف بناتے ہيں

  ١ے ہيںدونوں مبالغہ کے صيغ“ لمزة ” و“ ھمزة”۔
کے معنی مينہے ۔ اور چونکہ عيب جو اور غيبت کرنے والے دوسروں کی“ توڑنے ” کے ماده سے اصل ميں “ ھمز” پہال 

  کا اطالق ہو تا ہے ۔ “ ھمزه” شخصيت کو توڑتے ہيں اس ليے ان پر
  مينہے ۔  بر وزن رمز) کے ماده سے اصل ميں غيبت کرنے اور عيب جوئی کرنے کے معنی“ ( لمز“ ” لمزة”اور 

اس بارے ميں کہ کيا يہ دونوں لفظ ايک ہی معنی ميں ہيں اور غيبت کرنے والوں اور عيب جوئی کرنے والوں کی طرف 



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

 
 

اشاره کرتے ہيں ، ياان دونوں کے درميان کوئی فرق ہے ؟ مفسرين نے بہت سے احتمال ديے ہيں ، بعض نے انہيں ايک ہی 
  ں کا اکٹھا ذکرتاکيد کے ليے ہے ۔ معنی ميں ليا ہے اوراس بناء پر ان دونو

عيب جوئی کرنے کے معنی ميں ہے ۔“ لمزه”غيبت کرنے والے کے معنی ميں ہے اور“ھمزه”ليکن بعض نے يہ کہا ہے کہ 
ان اشخاص کے معنی ميں سمجھا ہے جو ہاتھ اور سر کے اشاره سے عيب جوئی کرتے ہيں “ ھمزه” بعض دوسروں نے 

  معنی ميں جو زبان سے يہ کام انجام ديتے ہيں ۔  ان اشخاص کے“ لمزه” اور 
کو پيٹھ پيچھے عيب جوئی کرنے کی طرف اشاره “ دوسرے”کو روبرو عيب جوئی کرنے اور “ پہلے ” اور بعض نے 

  سمجھا ہے ۔ 
نی اور بعض نے پہلے کو ٓاشکار ا عيب جوئی اور دوسرے کو پنہاں اور ٓانکھ اور ٓابرو کے اشاره سے عيب جوئی کے مع

  ميں سمجھا ہے ۔ 
اور بعض اوقات يہ کہا گيا ہے کہ يہ دونوں ہی اس شخص کے معنی ميں ہيں جو لوگوں کو برے اور چبھنے والے القاب 

  سے ياد کرتا ہے ۔ 
  کی ايک روايت ميں ٓاياہے کہ وه ان دونوں کی تفسير ميں اس طرح کہاکرتے تھے: “ابن عباس ۻ ” اور ٓاخر ميں 

  ۔ “النميمة، المفرقون بين االحبة، الناعتون للناس بالعيبھم المشأوون ب” 
 2۔ “يہ وه لوگ ہيں جوچغل خوری کرتے ہيں اور دوستوں کے درميان جدائی ڈالتے ہيں اور لوگوں ميں عيب نکالتے ہيں ” 

ے استفاده کيا ہے گويا ابن عباس ۻ نے اس بات کا اس حديث سے جو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے نقل ہوئی ہ
  ، جيسا کہ ٓانحضرت صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے فرمايا ہے :

  “االانبئکم بشرار کم؟ قالوا : بلی يا رسول هللا ( ص) قال: المشأوون بالنميمة، المفرقون بين االحبة ، الباغون للبرٓاء المعايب” 
کہا : ہاں اے رسول ِ خدا ( ) فرمايا: وه لوگ جو بہت زياده چغل کيا ميں تمہيں شرير ترين افراد کی خبر نہ دوں؟ انہوں نے ” 

خوری کرتے ہيں ، دوستوں کے درميان جدائی ڈالٹے ہيں اور پاکيزه و بے گناه افراد کے عيوب کی جستجو ميں رہتے ہيں ۔ 
3  

يں اور ايک وسيع معنی ليکن ارباب لغت کے کلمات کے مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ دونوں الفاظ ايک ہی معنی ميں ہ
رکھتے ہيں ، جو ہر قسم کی عيب جوئی ، غيبت، طعن و تشنيع اور عالئم و اشبات اور زبان کے ذيعے ٹھٹھ کرنے اور مذاق 

  اڑانے اور چغل خوری اور بد گوئی شامل ہے ۔ 
ات قرٓانی نے اس قسم کے کی تعبير ايک تہديد شديد ہے ۔ اور اصولی طور پر ٓاي“ ويل ” بہر حال اس گروه کے بارے ميں 

افراد کے ليے سخت تنقيد اور اعتراض کيا ہے اور ان کے ليے ايسی تعبيريں استعمال کی ہيں کہ ان جيسی کسی بھی گناه 
کے ليے نظر نہيں ٓاتيں۔ مثالً جب کور دل منافقين کو مومنين کامذاق اڑانے کی بناء پر عذاب اليم کی تہديد کرتا ہے تو فرماتا 

غفرالھم اوالً تستغفرلھم ان تستغفر لھم سبعين مرة فلن يغفر هللا لھم: تو ان کے ليے استغفار کر اور چاہے نہ کر، اگر ہے : است
   )٨٠۔ (توبہ ۔ “ان کے ليے ستر مرتبہ بھی استغفار کرے گا تو بھی خدا انہيں نہيں بخشے گا

صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کا استہزاء کرتے اور ،مذاق اسی معنی کے مشابہ ، ان منافقين کے بارے ميں ، جو پيغمبر اسالم 
  ميں ٓاياہے ۔ ۵اڑاتے تھے، سوره منافقين کی ٓايہ 

اصولی طور پر اسالم کی نظر ميں اشخاص کی عزت اور حيثيت بہت ہی محترم ہے ۔ اور ہر وه کام جو لوگوں کی تحقير و 
اذل الناس من اھان ” ر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ٓاياہے : تذليل کا سبب ہو بہت بڑا گناه ہے ۔ ايک حديث ميں پيغمب

  4۔ “لوگوں ميں سب سے زياده ذليل شخص وه ہے جو لوگوں کی توہين و تذليل کرے“ :” الناس
پر) زياده تفصيل کے ساتھ بيان کيا ہے ۴۵٨ص ١٢کے ذيل ميں ( جلد  ١٢، ١١ہم نے اس سلسلہ ميں سورٔه حجرات کی ٓايہ 

ے بعد اس قبيح عمل ( عيب جوئی و استہزاء ) کے سر چشمہ کو ( جو عام طور پر مال و دولت سے پيدا ہونے کبر و اس ک
وہی شخص جو مال کو جمع کر کے گنتا رہا ، ( حالل و ” غرور کے سبب سے ہوتا ہے ) پيش کرتے ہوئے مزيد کہتا ہے : 

  حرام کا خيال رکھے بغير) ( الذی جمع ماالو عد ده)۔ 
سے مال و دولت کے ساتھ اتنی محبت ہے ، کہ وه ہميشہ انہيں گنتا رہتا ہے اور درہم و دينار کی چمک اور دوسری قسم کےا

سکوں سے لذت حاصل کرتا ہے ، اور خوش ہوتا ہے ہر درہم و دينار اس کے ليے ايک بت ہے ، وه نہ صرف اپنی 
ے اور يہ ايک طبيعی وفطری امر ہے کہ اس قسم کا گمراه اورشخصيت بلکہ تمام شخصيتوں کو انہيں ميں منحصر سمجھتا ہ

  ديوانہ و احمق فقير و نادار اور مومنين کا ہميشہ مذاق اڑايا کرتا ہے ۔ 
کے ماده سے اسے شمار کرنے اور گننے کے معنی ميں ہے ۔ بعض نے يہ احتمال بھی ديا ہے کہ “ عد” اصل ميں “ عدده” 
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سے ہے جو ان اموال کو ٓاماده کرنے اور مشکالت اور برے دن کے ليے ذخيره کرنے کے بروزن عذه)کے ماده “(عده ”يہ 
  معنی ميں ہے ۔ 

  اور بعض نے اس کی تفسير روک رکھنے اور بچانے کے ساتھ بھی کی ہے ۔
  ليکن پہال معنی سب سے زياده منا سب ہے ۔

ايک وسيلہ کے طور پر نہيں بلکہ ايک ہدف اور بہر حال يہ ٓايت ان مال جمع کرنے والوں کے بارے ميں ہے جو مال کو 
مقصد کے طور پر ديکھتے ہيں اور ا س کے جمع کرنے ميں کسی قسم کی قيد و شرط نہيں ہيں ۔وه اسے حالل و حرام اور 
دوسروں کے حقوق پر تجاوز کر کے ،شريفانہ طر يقہ سے ،يا پست و رذيال طريقہ سے ،جمع کرتے ہيں ۔اور صرف اسی 

  شخصيت کی نشانی سمجھتے ہيں ۔ کو عظمت و
وه مال و دولت کو زندگی کی ضروريات کے پورا کرنے کے ليے نہيں چا ہتے ،اور يہی وجہ ہے کہ ان کے مال و دولت 
ميں جتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کی حرص اور طمع بڑ ھتی چلی جاتی ہے ۔ورنہ معقول حدود ميں اور جائز طريقہ سے 

کے عنوان سے تعبير “فضل هللا ”ہ صرف مذموم نہيں ہے بلکہ بعض اوقات قرٓان مجيد نے اسے حاصل شده مال و دولت ن
اور دوسری جگہ اسے خير سے تعبير کرتا ہے کتب عليکم اذا )١٠کيا ہے ،جہاں فر ماتا ہے : واتبعوا من فضل هللا ( جمعہ 

کسی کی موت کا وقت ٓا پہنچے تو اگر اس نےحضراحدکم الموت ان ترک خيرا الو صية:تم پر واجب ہے کہ جب تم ميں سے 
  کچھ خير چھوڑی ہے تو اس کے ليے وصيت کرے۔

ايسا مال يقينی طور پر نہ تو طغيان و سر کشی کا باعث ہوتا ہے ، نہ ہی تفا خر کا سبب بنتا ہے اور نہ ہی وه دوسروں کے 
ہی اصلی ہدف و مقصد بن چکا ہے ،اور وه اپنے استہزاکا موجب ہوتا ہے ،ليکن وه مال جو معبود بنا کيا گيا ہے اور و

کی طرح طغيان و سرکشی دعوت ديتا ہے ،وه ننگ و عار ہے ،ذلّت ہے اور مصيبت و نکبت ہے اور “قارون ”مالکون کو 
  خدا سے دوری اور ہميشہ ہميشہ کے ليے جہنم کی ٓاگ ميں رہنے کا باعث ہے ۔

  نا بہت زياده ٓالودگيوں کے سوا ممکن نہيں ہے ۔عام طور پر اس مال کو زياده مقدار ميں جمع کر
  اس ليے ايک حديث ميں امام علی بن موٰسی رضا عليہ السالم سے ٓايا ہے ،ٓاپ نے فر مايا :

  “:بخل شديد ،وامل طويل ،وحرض غالب ،و قطيعةرحم ،وايثارالدنياعلی ااٰلخرة“:ال يجتمع المال االبخمس خصال ”
قطع )۴حر ص غالب ()٣طويل ٓارزوئيں ()٢بخل شديد ()١کے پاس جمع نہيں ہو سکتا ۔( پانچ خصلتونکے بغير مال کسی”

  5اور دنيا کو ٓاخرت پر مقدم رکھنا ۔)۵رحمی(
جو لوگ سخی ہوتے ہيں اور لمبی لمبی ٓارزؤں ميں گرفتار نہيں ہوتے ،حالال و حرام کا خيال رکھتے ہيں،اپنے اقرباء کی 

  کے پاس مال جمع نہيں ہوتا ان کی ٓامدنی زياده ہی کيوں نہ ہو ۔ مدد کرتے ہيں ،عام طور پر ايسوں
دولت جمع کرنے واال مال پرست انسان يہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اموال اس کی :”بعد والی ٓايت ميں مزيد کہتا ہے 

  6ہميشگی کا سبب ہے (يحسب ان مالہ اخلده )۔
صورت ميں ٓايا ہے ،يعنی وه يہ گمان کرتا ہے ،کہ اس کے اموال کی “فعل ماضی ”يہاں “اخلده ”قابل توجہ بات يہ ہے کہ 

نے اسے ايک جاودانی اور دائمی موجود بنا ديا ہے ،نہ تو موت اس کے پاس پھٹک سکتی ہے ،اور نہ ہی بيمارياں اور دنيا 
لت ہے ،اور کے حوادث اس کے ليے کوئی مشکل پيدا کر سکتے ہيں ،کيونکہ اس کی نظر ميں مشکل کشا صرف مال و دو

يہ مشکل کشا اس کے پاس حاضر ہے ۔يہ تصور کتنا غلط اور خام خيالی ہے ؟اس قدر مال و دولت جو قارون کے قبضہ 
واختيار ميں تھا ،کہ اس کے خزانوں کی چابياں کئی طاقتور مرد بڑی مشکل سے اُٹھا سکتے تھے ،ليکن عذاب اٰلہی کے 

ليے مئو خر نہ کر سکے اور خدا نے اسے اور اس کے خزانوں کو ايک  حملہ کے وقت وه اس کی موت کو ايک گھڑی کے
  )٨١فخسفا بہ و بداره االرض(قصص۔“:ہی لمحہ ميں مختصر سے زلزلہ کے ساتھ زمين ميں دھنسا ديا

کم تر کوا من جنات وعيون وزروع ومقام کريم و ”وه اموال جن کا کامل نمونہ فراعنہ مصر کے پاس تھا ،ليکن مصداق 
وه کتنے زياده باغات اور چشمے کھيتياں اور عمده و قيمتی محالت ،اور دوسری فراواں نعمتيں جن “:”انوا فيھا فا کھيننعمةک

ليکن يہ سب کے سب )٢٧تا٢۵دخان ۔“(ميں وه ناز و نعمت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے ،اپنے پيچھے چھوڑ گئے ۔
  )٢٨کذالک و اورثنا قو ماََ◌ٰاخرين ،(دخان ۔:”يں پہنچ گئے ٓاسانی کے ساتھ ايک ہی ساعت ميں دوسروں کے ہاتھ م

اور اسی ليے کيو نکہ قيامت ميں پر دے ہٹ جائيں گے ،اور انہيں اپنی عظيم غلطی کا علم ہو جائے گا ،تو وه پکار اُٹھيں گے
ر ميری قدرت و طاقت و ميرے مال ودولت نے مجھے ہر گز بے نياز نہيں کيا ،او:”:ما اغنی عنی ما ليہ ھلک عنی سلطانيہ 
  )٢٩۔٢٨اقتداربھی ميرے پاس نہ رہے ۔(حاقہ ۔

اصولی طورپر انسان فنا و نيستی سے متنفر ہے ۔اور وه ہميشگی اور دام کا طرف دار ہے ،اور يہی اندرونی لگاؤ ہماری 
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ہے ،ور نہ جاوداں ہونے کے معاد کے مباحث ميں مدد کرتا ہے کہ ہم يہ جان ليں کہ انسان ہميشگی اور دام کے ليے پيدا ہوا 
  ساتھ لگاؤ کی فطری خواہش اس ميں نہ ہوتی ۔

ليکن يہ مغرور خود غرض اور دنيا پر ست انسان اپنی ہميشگی کو ايسے امور ميں سمجھنے لگتا ہے جو ٹھيک اس کی 
ا ذريعہ شمار کرنے لگتا فناونيستی کا سبب ہيں ،مثالََ◌وه مال و مقام کو ،جو عام طور پر اس کی بقاء کے دشمن ہيں دوام ک

ہے ۔اس بيان سے واضح ہوگياکہ مال کے ذريعے دوام اور ہميشگی کا تصور ،مال کے جمع کرنے کی ايک دليل ہے اور ان 
د ل کے اندھوں کی نظر ميں مال کاجمع ہو جانا بھی دوسروں پر استہزاء اور تمسخر کرنے کا ايک عامل شمار ہوتا ہے 

  يں فر ماتا ہے :ايسا نہيں ہے جيساکہ وه گمان کرتا ہے :(کالّ)۔۔قرٓان اس گروه کے جواب م
لينبذنفی “(بلکہ وه عنقريب انتہائی ذلت و خواری کے ساتھ پاش پاش کرنے والی ٓاگ ميں پھينک ديے جائيں گے ۔

  حطمة)۔وما ادراک ماال“(اور تو کيا جانے کہ حطمہ کيا ہے :”الحطمة)۔اس کے بعد حطمہ کی اس طرح تفسير کرتا ہے 
وه ٓاگ جو دلوں سے نکلے گی اور اس کے ابتدائی شعلے دلوں مينظاہر”نارهللا الموقدة)۔“(وه خدا کی بھڑ کی ہوئی ٓاگ ہے ۔”

  التی تطلع علی االفئدة)۔“(ہو ں گے ۔
کے قول کے مطابق،اصل ميں کسی چيز کو اس کی “راغب”ميں “مفر دات ”بر وزن سبز)کے ماده سے “(نبذ“”لينبذن”

  ت اور بے قدری کی وجہ سے دور پھينکنے کے معنی ميں ہے ۔حقار
يعنی خدا ان مغرور ،خود خواه،اپنے ٓاپ کو بڑا سمجھنے والوں کو اس دن ذليل اور بے قدر و قيمت موجودات کی صورت 

  ميں جہنم کی ٓاگ ميں پھينکے گا ،تاکہ وه اپنے کبرو غرور کا نتيجہ ديکھ ليں ۔
مبالغہ کا صيغہ ہے جو کسی چيز کو در ہم برہم کرنے کے معنی ميں ہے ،اور يہ اس بات کے ماده سے “حطم “”حطمہ ”

کی نشان دہی کرتی ہے کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ بڑی سختی کے ساتھ ان کے اعضاء و جوار ح کو توڑ کر رکھ دے گی
ہ اس کے حد سے زياده گرم اور بھڑ ساری جہنم کا نام نہيں ہے ،بلک“حطمہ ”،ليکن بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ 

  7کتے ہوئے حصہ کا نام ہے ۔
اس معنی کو سمجھنا کہ ٓاگ جالنے کے بجائے اعضاء کو توڑدے گی ،شايد گز شتہ زمانوں ميں تو مشکل ہو ،ليکن موجوده 

ممکن ہے کہ ايک زما نہ ميں بم کے پھٹنے کی لہروں کی تاثير کی شدت کا مسئلہ ہم سب پر واضح ہو چکا ہے کہ يہ کيسے 
خو فناک بم کے پھٹنے سے پيدا ہو نے والی لہريں ،نہ صرف انسانوں کو بلکہ لوہے کے محکم گار ڈروں اور عمارتوں کے 

  بڑے بڑ ے ستونونکو بھی توڑ ديتی ہيں ،يہ کوئی عجيب بات نہيں ہے ۔
بير اس کے ہميشہ کے ليے روشن ہونے کیکی تع“مو قدة”خدا ئی ٓاگ )کی تعبير اس کی عظمت کی دليل ہے اور “(نار هللا ”

  دليل ہے ۔
تعجب کی بات يہ ہے کہ يہ ٓاگ دنيا کی ٓاگ کے بر خالف ،جو پہلے چمڑے کو جالتی ہے ،اور اس کے بعد بدن کے اندر 

نفوذ کرتی ہے ،سب سے پہلے دلوں ميں شعلہ ور ہوگی اور اندر کو جالئے گی ۔پہلے دل کو جالئے گی پھر دما غ اور 
  وں کو اور ا س کے بعدباہر کی طرف سرايت کرے گی ۔ہڈي

يہ کس قسم کی ٓاگ ہے جس کا پہال شعلہ انسان کے دل ميں ظاہر ہوگا ؟يہ کيسی ٓاگ ہے جو باطن کو ظاہر سے پہلے جالئے 
کی  گی ؟قيامت کی ہر چيز عجيب و غريب ہے اور اس کا اس جہان کی باتوں کے ساتھ بہت زياده فرق ہے ،يہاں تک کہ اس

  جالنے والی ٓاگ کی گر فت ميں بھی ايک الگ خا صيت ہے ۔
ايسا کيو ں نہ ہو ؟جب کہ ان کے دل ہی تو کفر اور کبر و نخوت کا مر کز تھے ،اور وه حّب ِدنيا اور مال و دولت کی محبت 

  کا محور بنے ہوئے تھے 
و ، جب کہ انہوں نے اس دنيا ميں مومنين خد اکے قہر وغضب کی ٓاگ ہر چيز سے پہلے ان کے دلوں پر کيوں مسلط نہ ہ

کے دل کو تمسخر، عيب جوئی، غيبت اور تحقير و تذليل کے ساتھ جال ياتھا ۔ لٰہذا عدالِت اٰلہی کا تقا ضا يہی ہے کہ وه اپنے 
  اعمال جيسا ہی کيفِر کردار ديکھيں ۔ 

 ۔ ( انھا عليھم مٔوصدة)۔ “ازه بند صورت ميں ہو گیيہ جالنے والی ٓاگ ان پر درو:” اس سوره کی ٓاخری ٓايت ميں فرماتا ہے 
کے ماده سے ، دروازه بند کرنے اور اس کو محکم کرنے کے معنی ميں ہے ، اسی لئے ان “ ايصاد“ ” موصدة”

  کہتے تھے ۔“ وصيد” کمرونکوجو پہاڑوں کے اندر مال جمع کرنے کے ليے بناتے ہيں 
صندوقوں اور در بست خزانوں ميں محفوظ کرکے رکھا کرتے تھے ، خدا  حقيقت ميں جيسا کہ وه اپنے اموال کو مضبوط

  بھی انہيں دوزخ کے دربست عذاب، ميں جس سے خالصی اور نجات پانے کی کوئی راه نہ ہوگی، قيد کرے گا۔ 
  اور ٓاخر ميں فرماتا ہے : 

  فی عمد ممّددة)۔ “( انہيں کھينچے ہوئے اور طوالنی ستونوں ميں رکھا جائے گا” 
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کھينچے ہوئے اور طوالنی کے معنی ميں “ ممددة”جيسا کہ لکڑی اور لوے کی قطعات( شہتير) ہوتے ہيں “ عمود“ ” عمد”
  ہے ۔ 

مفسرين کی ايک جماعت نے اس تعبير کو لوہے کی بڑی بڑی ميخوں کی طرف اشاره سمجھا ہے ، جن کے ساتھ جہنم کے 
ان سے نکلنے کی بالکل کوئی راه نہ ہوگی۔ اس بناء پر يہ  دروازے محکم طور پر جڑے ہوئے ہوں گے ، اس طرح کہ

گزشتہ ٓايت پر ايک تاکيد ہے جو يہ کہتی ہے کہ جہنم کے دروازوں کو ان پر بند کرديں گے، اور وه ہر طرف سے محصور 
  ہو کر ره جائيں گے ۔ 

” کے مانند جو ہمارے ہاں  بعض نے اسے عذاب و مجازات کے وسائل کی ايک قسم کی طرف اشاره سمجھا ہے ، اس چيز
کے ساتھ معروف ہے ، اور لکڑی يا لوہے کا ايک وزنی ٹکڑاہوتا ہے جس ميں پأوں کے ناپ کے برابر “ ہتھکڑی اور بيڑی

دو سوراخ ہوتے ہيں ، اس ميں پأوں کو رکھ ديتے ہيں اور اس کے اوپرسوراخ سے پکڑ کر اس ميں تالہ لگاديتے ہيں ۔ اس 
چلنے کی طاقت نہيں رہتی تھی، اور يہ ان شکنجوں کی سزا ہو گی جو وه بے گناه لوگوں کو دياکرتے طرح اس ٓادمی ميں 

  تھے۔
بعض نے ايک تيسری تفسير بھی ٓاخری انکشافات کی مدد سے اس کے ليے بيان کی ہے ۔ اور وه يہ ہے کہ جہنم کے جالنے

ئيں گے۔ وه کہتے ہيں کہ ٓاخری انکشافات ميں ثابت ہوا والے شعلے کشيده اور طوالنی ستونوں کی طرح ان پر مسلط ہو جا
ہے کہ ريکس( رونٹگن)کی مخصوص شعاعيں ، دوسری شعاعوں کے برخالف جو مخروطی صورت ميں پھيلتی ہيں ، وه 

استوانی صورت ميں ٹھيک ستون کی طرح منتشرہوتی ہيں ، اور تعجب کی بات يہ ہے کہ يہ شعاعيں انسان کے سارے وجود
وذ کرجاتی ہيں ، يہاں تک کہ اس کے دل پر بھی مسلط ہو جاتی ہيں ، اور اسی بناء پر داخلی اعضاء کا ايکسرے لينے ميں نف

کے ليے ا س سے استفاده کرتے ہيں ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جنہم کی بھڑکتی ہو ئی ٓاگ سے ايسی شعاعيں اٹھيں گی جو اوپر 
  8والی شعاعوں سے ملتی جلتی ہوں گے۔ 

“ فی عمد ممددة ”فاسير ميں سب سے زياده مناسب وہی پہلی تفسير ہے ۔ ( البتہ ان تفاسير ميں بعض کی بناء پر ليکن ان ت
  کاجملہ دوزخ کی حالت کو بيان کرتا ہے اور دوسری بعض کی بناء پر دوزخيوں کی حالت کو )

________________________________  

دوسرے اوزان پر بھی آتاہے ، منجملہ ان کے ايک يہی وزن ہے ، جس کی عربی زبان  ۔مبالغہ کا صيغہ مشہور چھ اوزان کے عالوه١
  جو بہت زياده ہنسنے والے کے معنی مينہے ۔“ ضحکہ” ميں نظائر بھی موجود ہيں ، مثالً: 

  ۔٩٢ص  ٣٢جلد “ تفسير فخر رازی”۔ 2
  ١باب النميمة حديث  ٢اصول کافی جلد ” ۔ 3
  ۔١۴٢ص  ٧۵جلد “ بحار االنوار ” ۔ 4
  ٧حديث ۶۶٨ص  ۵جلد “نور الثقلين”۔5
کا جملہ جو ‘اخلده ”موصولہ اور اس کے صلہ سے مرکب ہو، “ما”ضمير غائب کی طرف مضاف ہو ،يا “مال ”ممکن ہے کہ “مالہ ”۔6

  کہ فعل ماضی ہے مضارع کے معنی ميں ہے ۔يا خلود کے موجبات واسباب کے معنی ميں ہے ۔
  ۶٠،۶۴حديث ١٧،١٩ص٣جلد “نور الثقلين ”۔7
  زيربحث ٓايات کے ذيل ميں ۔ “ طنفاوی” ۔ 8

  ۔ کبر و غرور بڑے برے گناہوں کا سرچشمہ ہے ١▲

اپنے ٓاپ کو بڑاخيال کرنا ايسی عظيم بال ہے جو بہت سے گناہوں کی اصل اور بنياد قرار پاتی ہے۔ خدا سے غفلت، نعمتوں” 
سروں کی تحقير و تذليل ، مومنين کا مذاق اڑانا ، اسی صفت رذيلہ کے کا کفران ، عياشی اور ہوس بازی ميں غرق ہونا ، دو

  منحوس اور برے اثرات ہيں ۔ 
کم ظرف لوگ جب کسی مقام و منصب يا کسی اچھی منزل پر پہنچ جاتے ہيں تو وه ايسے کبر و غرور ميں گرفتار ہو جاتے 

اور يہی چيز ان کے معاشرے سے جدا ہونے اور  ہيں کہ کسی دوسرے کے ليے کسی قدر و قيمت کے قائل ہی نہيں ہوتے۔
  معاشرے کے ان سے الگ ہونے کا سبب بن جاتی ہے ۔ 

وه اپنے ہی تصورات و خياالت کی دنيا ميں ڈوبے رہتے ہيں اور خود کو باقيوں سے علٰحيده کوئی اور مخلوق خيال کرنے 
ے لگتے ہيں، اور اسی وجہ سے دوسروں کی عزت و لگتے ہيں ، يہاں تک کہ اپنے ٓاپ کو مقربان خدا ميں بھی شمار کرن

يادوسروں کی عيب “ لمز” و “ ھمز” ٓابروبلکہ ان کی جان تک بھی ان کے نظر ميں بے قدر و قيمت ہو جاتی ہے ، اور وه 
  جوئی اور مذمت ميں مشغول ہوجاتے ہيں اور يوں اپنے خيال ميں وه اپنی عظمت ميں اضافہ کرتے ہيں ۔ 
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يہ ہے کہ بعض روايات ميں اس قسم کے افراد کو عقرب( بچھو) سے تشبيہ دی گئی ہے ،اور اگر چہ بچھو قابل توجہ بات 
  کا ڈنک مارنا کسی کينہ کی وجہ سے نہيں ہوتا، ليکن ان کا ڈنک مارنا کينہ پروری کی وجہ سے ہوتا ہے ۔ 

ں کے ايک گروه کر ديکھا کہ ان کے پہلو ٔوںميں نے شب معراج دوزخيو” ايک حديث ميں ٓاياہے کہ پيغمبر اکرم نے فرمايا:
  کے گوشت الگ کرکے انہيں کھالتے تھے ۔ ميں نے جبرئيل سے پوچھا کہ يہ کون لوگ ہيں ؟ تو انہوں نے کہا : 

  “:ٰھٔوالء الھمازون من امتک ، المازوں ! ” 
  يہ ٓاپ کی امت ميں سے عيب جوئی کرنے والے اور استہزاء کرنے والے ہيں ۔ ” 

  کہ ہم نے اوپر اشاره کيا ہے ، ہم نے سوره حجرات کی ٓايات کے ذيل ميں اس سلسلہ ميں تفصيلی بحث کی ہے ۔  جيسا

  ۔ مال جمع کرنے کی حرص٢▲
مال و دولت کے بارے ميں افراط و تفريط کے لحاظ سے مختلف نظريے پائے جاتے ہيں ۔ بعض لوگ تو اس کو اتنی جلدی 

مشکالت کا حل سمجھتے ہيں ۔ يہاں تک کہ وه اس نظريے کے طرف داروں نے اپنے اشعار اہميت ديتے ہيں کہ اسے تمام 
  ميں اس سلسلہ ميں خوب داِد سخن دی ہے ، منجملہ ايک شاعر عرب کہتا ہے: 

  فصا حة سحبان و خط ابن مقلة وحکمة لقمان و زہد بن ادھم ” 
  “ اذا اجتمعت فی المرء و المرء مفلس فليس لہ قدر بمقدار درھم

کی حکمت اور “ لقمان ” ابِن مقلہ کا خط اور ” اور معروف خطاط) “ سحبان کی فصاحت “ عرب کے معروف فصيح) ” ( 
کا زہد اگر کسی انسان ميں جمع ہو جائے اور مفلس و نادار ہو، تو اس کی قدر و قيمت ايک درہم کے برا “ ابراہيم بن ادہم ” 

  “ ! بر بھی نہيں ہوگی
ب کی کوئی بات نہيں ہے اگر يہ گروه ہميشہ مال جمع کرنے ميں مشغول رہے اور ايک ٓان کے ليے بھی لٰہذا اس ميں تعج

راحت و ٓارام سے نہ بيٹھے اور اس کے ليے کسی بھی قيد و شرط کا قائل نہ ہو اور حال ل و حرام ان کی نظر ميں يکساں ہو
  جائے۔ 

ولت کے ليے کم سے کم قدر و قيمت کا بھی قائل نہيں ہے ۔ وه فقر و اس گروه کے نقطٔہ مقابل ميں وه گروه ہے جو مال و د
فاقہ کی تعريف کرتا ہے اور اس کی عظمت و بلندی کا قائل ہے، يہاں تک کہ وه مال کو تقوٰی اور قربِ  خدا ميں مزاحم 

اور اسالمی روايات سے جو سمجھتے ہيں ۔ ليکن دونوں نظر يات کے مقابلہ ميں (جو افراط و تفريط رکھتے ہيں ) قرٓان مجيد
  کچھ معلوم ہوتا ہے وه يہ ہے کہ مال اچھی چيز ہے ، ليکن چند شرائط کے ساتھ : 

  پہلی شرط يہ ہے کہ وه ذريعہ اوروسيلہ ہو نہ کہ ہدف اور مقصد۔ 
  ہو ۔ “ امير ” نہ بنائے بلکہ انسان اس کا “ اسير” دوسری شرط يہ ہے کہ وه انسان کو اپنا 

  ہے کہ اسے مشروع اور حالل طريقہ سے حاصل کيا جائے اور وه رضائے خدا کے ليے َصرف ہو۔  تيسری شرط يہ
اس قسم کے مال سے محبت نہ صرف يہ کہ وه دنيا پرستی نہيں ہے ، بلکہ ٓاخرت سے محبت کی ايک دليل ہے ۔ اسی ليے 

  ايک حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے : 
ذہب و فضہ( سونا چاندی) پر لعنت کی، تو ٓاپ کے ايک صحابی نے تعجب کيا، اور اس بارے ميں سوالجس وقت ٓاپ نے ” 

(ذہب) “:” ليس حيث تذھب اليہ انما الذہب الذی ذہب بالدين و الفضة الّتی افاضت الکفر” کيا تو امام عليہ السالم نے فرمايا: 
( چاندی) سے مراد وه چيز ہے جو کفر و بے ايمانی کا سر سونے سے مراد وه چيز ہے جو دين کو ختم کردے اور فضہ 

  ١۔ “ چشمہ بنے
  ايک اور حديث ميں حضرت امير المومنين عليہ السالم سے ٓايا ہے : 

  ۔ “السکر اربع سکرات سکر الشراب و سکر المال ، و سکر النوم ، و سکر الملک” 
  2۔ اقتدار کی مستی ۔۴۔ نيند کی مستی ۔ ٣۔ مال کی مستی۔ ٢۔ شراب کی مستی ۔ ١نشہ اور مستی چار قسم کی ہوتی ہے : ” 

ايک اور حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ ايک شخص ٓاپ کی خدمت ميں ٓايا اور عرض کيا، ميرے 
  ماں باپ ٓاپ پر قربان ، مجھے کچھ وعظ و نصيحت فرمائيے، تو ٓاپ نے فرمايا: 

  “:مع لماذا وان کان الخلف من هللا عز و جل حقاً فالبخل لماذا؟! ان کان الحسنات حقاًفالج” 
اگر حسنات حق ہيں اور ہم ان پر ايمان رکھتے ہيں تو پھر مال کا جمع کرنا کس ليے؟ ( کيوں اسے راه خدا ميں خرچ نہ ”

  3کريں ) اور اگر بدلہ دينا اور تالفی کرنا هللا کی طرف سے حق ہے ، تو بخل کس ليے؟ ۔ 
سے لوگ ايسے ہيں جو ٓاخر عمر تک مال جمع کرنے ميں لگے رہتے ہيں اور انجام کار دوسروں کے ليے چھو بہت 

ڑجاتے ہيں ۔ ان کا حساب تو انہيں دينا پڑے گا اور اس سے فائده دوسرے لوگ اٹھائيں گے۔ اسی ليے ايک حديث ميں آيا ہے 
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ا ، من اعظم الناس حسرة ؟ : لوگوں ميں سب سے زياده حسرت و کہ لوگوں نے امير المومنين علی عليہ السالم سے سوال کي
  ندامت کس کو ہوگی؟ 

  ٓاپ نے فرمايا:
  “ من رٔای مالہ فی الميازن غيره و ادخلہ هللا بہ النار و ادخل وارثہ بہ الجنة” 

موال کی وجہ وه شخص جو اپنے اموال کو دوسروں کے اعمال ميں تولنے کی ترازوں ميں ديکھے، خدا اسے تو اس کے ا
  4۔ “سے دوزخ ميں داخل کرے، اور اس کے وارث کو اس کی وجہ سے جنت ميں داخل کرے

اسی طرح سے خدا ان کے اعمال کو “ :( کذالک يرھم هللا اعمالھم حسرات عليھم” ايک اور حديث ميں ٓايا ہے کہ ٓاپ نے ٓايہ
  ان کے ليے حسرت بنادے گا) کی تفسير ميں فرمايا:

  “ع المال ال ينفقہ فی طاعة هللا بخال ثُم يموت فيدعہ لمن يعمل بہ فی طاعة هللا او فی معصيہھو الرجل يد” 
يہ اس شخص کے بارے ميں ہے جو مال چھوڑ جاتا ہے اور بخل کی وجہ سے اسے راه خدا ميں خرچ کرتا۔ پھر مرجاتا ” 

  ۔ “س کی معصيت ميں خرچ کرتا ہے ہے ، اور اسے ايسے شخص کے ليے چھوڑ جاتا ہے جو اسے هللا کی طاعت يا ا
  اس کے بعد امام نے مزيد فرمايا: 

اگر وه خدا کی اطاعت ميں خرچ کرے گاتو وه اسے دوسرے کی ميزان عمل ميں ديکھ کر حسرت کرے گا کيونکہ وه مال ” 
يں ا س کی تقويت کا تو اس کی ملکيت تھا ، اور اگر وه خدا کی معصيت و نافرمانی ميں صرف کرے گا ، تو وه گناه کرنے م

  5سبب بنا( اس پر بھی اسے عقوبت اور حسرت ہو گی)۔ 
ہاں ! انسان مال کو مختلف انداز ميں استعمال کرتے ہيں ، کبھی تو اس سے ايک خطر ناک بت بناليتے ہيں ، اور کبھی عظيم 

  سعادت کا وسيلہ ۔ 
  کرتے ہيں ، وه کہتے ہيں : ابن عباسۻ سے منقول ايک پر معنی حديث پر ختم ” اس گفتگو کو ہم 

ان اول درھم و دينار ضربا فی االرض نظر اليھما ابليس فلما عاينھما اخذھما فوضعھما علی عينيہ، ثم ضمھما علی صدره، ثم ”
ا! ان اليعبدوا و ثن“ صرخ صرخة، ثم ضمھما الٰی صدره، ثم قال : انتما قرة عينی! و ثمرة فٔواد ماابالی من بنی ٰادم اذا احبوکما

  6حسبی من بنی ٓادم ٓادم ان يحبوا کما : 
جب دنيا ميں درہم و دينار کا سب سے پہال سکہ بنا يا گيا تو ابليس نے ان پر نگاه کی ، جب انہيں ديکھا تو اس نے ان ” 

چيخا اور دوباره دونوں کو اٹھاليا اور دونوں کو اپنی ٓانکھوں پر رکھا ، پھر انہيں سينہ سے لگا ليا ۔ پھر وه والہانہ طور پر 
انہيں سينہ سے لگا ليا اور کہنے لگا: تم ( اے درہم و دينار)ميری ٓانکھوں کی روشنی ہو، تم ميرے دل کا ميوه ہو۔ اگر انسان 
تمہيں دوست بناليں تو ميرے ليے يہ بات کوئی اہميت نہيں رکھتی کہ وه بت پرستی نہ کريں ۔ بس ميرے ليے يہی بات کافی 

  7محبت کرنے لگيں ، ( کيونکہ تم سب بتوں سے بڑھ کر بت ہو)۔ ہے کہ وه تم سے 
  خدا وندا ! ہميں مال و غضب ، دنيا و شہوت کی ہستی سے محفوظ فرما۔ 

  پروردگارا ! ہميں شيطان کے تسلط اور درہم و دينار کی بندگی سے رہائی عطا فرما۔ 
رم کے بغير اس سے نجات ممکن نہيں ہے ۔ ہميں اپنے باراٰلہا ! جہنم کی ٓاگ سخت توڑ نے والی ہے اور تيرے لطف و ک

  لطف کا مشمول قرار دے۔ 
  

  ٓامين يا رب العالمين
________________________________  

  ۔١٧حديث  ١۴١ص  ٧٣جلد “ بحار االنوار” ۔ ١
  ۔١۴٢ص  ٧٣جلد “ بحار االنوار” ۔ 2
  ۔٨ثحدي ۶۶٨ص  ۵جلد “ نور الثقلين” مطابق نقل “ توحيد صدوق” ۔ 3
  ۔١۴٢ص  ٧٣جلد “ بحار االنوار” ۔ 4
  ۔١۴٢ص  ٧٣جلد “ بحار االنوار” ۔ 5
  ۔١۴٢ٍص  ٧٣جلد “ بحار االنوار” ۔ 6
 ٣حديث  ١٣٧ص  ٧٣جلد “ بحار االنوار” ۔  7
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 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سورهٔ  فيل ▲ 
  يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ۔ اس ميں پانچ ٓايات ہيں ۔ 

  سورٔه فيل کے مطالب ▲
يہ سوره جيساکہ اس کے نام سے واضح ہے ايک مشہور تاريخی داستان کی طرف اشاره کرتا ہے ، جو پيغمبر اکرم صلی 

کو کفار کے اس عظيم لشکر کے شر سے “ کعبہ” هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی والدت کے سال واقع ہوئی تھی اور خدا نے خانہ
  ار ہو کر ٓاياتھا۔ محفوظ رکھا تھا جو سر زمين يمن سے ہاتھيوں پر سو

يہ سوره اس عجيب داستان کی ياد دالتا ہے جو مکہ کے بہت سے لوگوں کو ياد تھی، کيونکہ وه ماضی قريب ميں واقع ہوئی 
  تھی۔ 

اس داستان کی ياد ٓاوری مغرور اور ہٹ دھرم کفار کے ليے تنبيہ ہے کہ وه يہ جان ليں کہ وه خدا کی قدرت کے مقابلہ ميں 
نہيں رکھتے ۔ وه خدا جس نے ہاتھيوں کے اس عظيم لشکر کو ان چھوٹے چھوٹے پرندوں ، اور ان نيم بند  کچھ بھی قدرت

  کنکريوں ( حجارة من سجيل) سے ريزه ريزه کرديا۔ وه ان ہٹ دھرم متکبرين کو سزادينے کی قدرت بھی رکھتا ہے ۔ 
ن کے لشکر کو اور افراد کی تعداد کبھی اس حد تک کی قدرت سے زياده تھی اور نہ ہی ا“ ابرھہ” نہ تو ان کی قدرت ہی 

پہنچی تھی۔ يعنی تم لوگ جنہوں نے اس واقعہ کو اپنی ٓانکھ سے ديکھا ہے ، غرور و تکبر کی وادی سے نيچے کيوں نہيں 
  اترے؟! 

  اور اس کی فضيلت▲
  اس سوره کی تالوت کی فضيلت ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓاياہے : 

سوره فيل کو نماز واجب مين پڑھے گا قيامت مينہر پہاڑ اور ہموار زمين اور ہر ڈھيلہ اس کی گواہی دے گا وه  جو شخص
  نماز گزاروں ميں سے ہے اور ايک منادی ندا دے گا کہ تم نے ميرے پرندے کے بارے ميں کہا ہے ۔ 

کو حساب کے بغير جنت ميں داخل کردو، ميں تمہاری گواہی کو اس کے نفع يا نقصان ميں قبول کرتا ہوں ميرے بندے 
  ١کيونکہ وه ايسا شخص ہے جسے ميں دوست رکھتا ہوں اور ا س کے عمل کو بھی دوست رکھتا ہوں ۔ 

يہ بات واضح اور ظاہر ہے کہ يہ سب فضيلت و ثواب اور عظيم جزا اس شخص کے ليے ہے جو ان ٓايات کو پڑھ کے 
  اور رضائے اٰلہی کی راه ميں قدم رکھ دے ۔  غرور و تکبر کی سواری سے نيچے اتر ٓائے

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  ۔ الم يجعل کيدھم فی تضليل ۔ ٢۔ الم تر کيف فعل ربک باصحاب الفيل ۔ ١
يل ۔ ۴۔ و ارسل عليھم طيراً ابابيل ۔ ٣   ۔ ترميھم بحجارة من سجِّ
  ۔ فجعلھم کعصٍف ماکوٍل۔ ۵

  
  ترجمہ 

  و رحيم ہے شروع هللا کے نام سے جو رحمن 
۔ کيا تو نے ديکھانہيں کہ تيرے پروردگار نے اصحاب فيل( ابرھہ کے لشکر کو جو کعبہ کو نابود کرنے کے ارادے سے ١

  ٓاياتھا) کے ساتھ کيا کيا۔ 
  ۔ اور ان کے اوپر گروه در گروه پرندے بھيجے۔٣۔ کيا ان کے منصوبہ کو خاک ميں نہيں مالديا؟ ٢
  ۔ اور اس طرح انہيں کھائے ہوئے بھوسہ کی مانند بناديا۔ ۵وٹی کنکرياں برسا رہے تھے۔ ۔ جو ان کے اوپر چھوٹی چھ۴

  
  شان نزول 
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  ايک حديث ميں امام علی بن الحسين عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ :
ايک دن ابو طالب ہميشہ اپنی تلوار کے ذريعے پيغمبر اسالم کا دفاع کيا کرتے تھے ۔يہاں تک کہ ٓاپ نے فر ماتے ہيں :(”

 )ابو طالب نے کہا :اے بھتيجے !کيا ٓاپ سب لوگوں کے ليے مبعوث ہوئے ہيں يا صرف اپنی قوم کے ليے بھيجے گئے ہيں 
نہيں !ميں تمام انسانوں کے ليے مبعوث ہوا ہوں ،وه گورا ہو يا کاال،عر بی ہو ،يا عجمی ۔اسی ذات کی :”پيغمبر نے فر مايا 

جان ہے ،ميں تمام انسانوں کو چاہے وه گورے ہوں يا کالے اس دين کی طرف دعوت قسم جس کے قبضہ قدرت ميں ميری 
ديتا ہوں ۔اور ان تمام لوگوں کو جو پہاڑ کی چو ٹی پر بستے ہيں يا درياؤں ميں رہتے ہيں اس دين کی طرف بالتا ہوں ،اور 

  ميں فارس و روم کی تمام زبانوں کو دعوت ديتا ہوں ۔
وں تک پہنچی تو انہوں نے تعجب کيا اور کہا ،کيا ٓاپ اپنے بھتيجے کی باتوں کو نہيں سنتے کہ جب يہ گفتگو قريش کے کان

وه کيا کہتا ہے ۔خدا کی قسم اگر فارس و روم کے لوگ يہ بات سن ليں گے تو ہميں ہماری سر زمين سے باہر نکال کھڑا کر 
ديں گے ۔اس موقع پر خدا نے ٓايہ شر يفہ و قالو يں گے اور خانہ کعبہ کے پتھروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر 

انہوں نے کہا :اگر ہم تيرے ساتھ ”اان نتبع الھٰدی معک نتخطف من ارضنا اولم نمکن لھم حرماٰامنا يجبٰی اليہ ثمرات کل شیء:
رم ميں ،جس مل کر ہدايت کو قبول کرليں تو ہميں ہماری سر زمين سے باہر نکال ديں گے ،کيا ہم نے انہيں امن کے اس ح

  نازل ہوئی ۔)۵٧قصص۔“(کی طرف ہر طرح کے پھل التے ہيں ،جگہ نہيں دی 
اور ان کے اس قول کے بارے ميں کہ وه خانہ کعبہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر ديں گے سورئہ فيل نازل کی۔(اور انہيں گوش گزار

  2کيا کہ کوئی شخص بھی اس قسم کے کام کی قدرت نہيں رکھتا )۔
________________________________  

  ۔۵٣٩ص  ١٠جلد“ مجمع البيان ” ۔ ١
   )٨حديث  ۶۶٩ص ۵جلد “نورالثقلين”مطابق نقل “(روضة الواعظين-2

  اصحاب فيل کی داستان▲

مفسرين اور مور خين نے اس داستان کو مختلف صورتوں ميں نقل کيا ہے ،اور اس کے وقوع کے سال ميں بھی اختالف ہے 
سيرةابن ”ور ہے کہ يہ اخبار متواترميں شمار ہوتی ہے ،اور ہم اسے مشہور روايات کے مطابق ليکن اصل داستان ايسی مشہ

  سے خالصہ کر کے نقل کرتے ہيں ۔“مجمع البيان ”و“بحا راالنوار ”و“بلوغ االرب ”و “ھشام 
ت تنگ کر نے نجرا ن کے عيسائيوں کوجو اس سر زمين کے نزديک بستے تھے ،اس ليے بہ“ذونواس ”يمن کے باد شاه 

ميں اصحاب االخدودکے عنوان سے بيان کيا “بروج ”رکھا تھا کہ وه اپنا دين مسيحيت چھوڑ ديں۔قرٓان اس واقعہ کو سورئہ 
نامی ايک “دوس ”ہے ۔او ر ہم نے اسے اسی سوره کی تفسير ميں تفصيل کے ساتھ بيان کيا ہے ۔اس عظيم ُجرم کے بعد 

ا اور وه قيصرروم کے پاس ،جو دين مسيحيت پر تھا ،جا پہنچا ،اور اس کے شخص ان ميں سے اپنی جان بچاکر نکل گي
  سامنے يہ سارا ماجرا بيان کيا ۔

ذو نواس ”نجاشی کو خط لکھاکہ وه ”کے درميان فا صلہ زياده تھا لٰہذا اس نے حبشہ کے بادشاه “يمن ”اور “روم ”چو نکہ 
  کے پاس روانہ کيا ۔“نجاشی ”شخص کے ہاتھ سے نصارائے نجران کا انتقام لے ،اور اس خط کو اسی “
نامی شخص کی کمان ميں يمن کی “ارياط ”نے ايک بہت بڑا لشکر جو ستر ہزار افراد سے زياده پر مشتمل تھا“نجاشی ”

  بھی اس لشکر کے ا فسروں ميں سے ايک تھا ۔“ابرھہ”طرف روانہ کيا ۔
نے ارياط کے خالف بغاوت “ابرھہ ”ا ۔کچھ مدت کے بعد يمن کا حکمران ہو گي“ارياط ”کو شکست ہوئی،اور “ذونواس”

  کردی اور ا س کا خاتمہ کرنے کے بعد اس کی جگہ پر بيٹھ گيا ۔
کی سر کوبی کرنے کا مصمم اراده کر ليا ابرھہ نے اپنی نجات کے “ابرھہ ”اس واقعہ کی نجاشی کو خبر پہنچی تو اس نے 

کے ساتھ مکمل تسليم کے طور پر نجاشی کے پاس بھيج ديے ، اور وفا ليے اپنے سر کے بال منڈواکر يمن کی کچھ مٹی 
  داری کا اعالن کيا۔ نجاشی نے جب يہ ديکھا توابرھہ کو معاف کرديا ، اوراسے اس کے منصب پر بر قرار رکھا۔ 

مير کرايانے اپنے حسن خدمت کو ثابت کرنے کے ليے ايک اہم اور بہت ہی خوبصورت گرجا گھر تع“ ابرھہ” اس موقع پر 
، جس کی اس زمانہ ميں کرهٔٔ زمين پر کوئی مثل و نظير نہ تھی۔ اور اس کے بعد جزيره عرب کے لوگو ں کو خانہ کعبہ کی 

بجائے اس گرجے کی طرف دعوت دينے کا مصمم اراده کرليا ، اور يہ پختہ اراده کرليا کہ اس جگہ کو عرب کے حج 
  اں منتقل کردے۔ کامرکز بنا کے مکہ کی اہم مرکزيت کو وہ
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اس مقصد کے ليے اس نے ہر طرف عرب کے قبائل اور سرزمينِ  حجاز ميں بہت سے مبلغ بھيجے۔ عربوں نے ، جو مکہ 
اور کعبہ کے ساتھ شديدلگأو رکھتے تھے اور اسے ابراہيم خليل کے ٓاثار ميں سے جانتے تھے ، اس سے خطره محسوس 

  کيا۔ 
وہاں جاکر مخفی طور پر اس گرجے کو ٓاپ لگادی ، اور روايت کے مطابق بعض  بعض روايات کے مطابق ايک گروه نے

نے اسے مخفی طور پر گنده اور ملوث کرديا ۔ اور اس طرح سے انہوں نے اس عظيم دعوت کے مقابلہ ميں شديد ردِّ عمل کا
  کے عبادت خانے کو بے اعتبار اور حقير بناديا ۔“ ابرھہ” مظاہره کيا ، اور 

کو بہت غصہ ٓايا اور اس نے خانہ کعبہ کو کلی طور ويران کرنے کا پختہ اراده کرليا ۔ اس کا خيال“ ابرھہ” س پر ظاہرہے ا
تھااس طرح وه انتقام بھی لے لے گااور عربوں کو نئے معبد کی طرف متوجہ بھی کردے گا۔ چنانچہ وه ايک بہت بڑے لشکر

  ھے، مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ کے ساتھ، جن ميں سے کچھ لوگ ہاتھيوں پر سوار ت
جب وه مکہ کے قريب پہنچا تو اس نے کچھ لوگوں کو مکہ والوں کو اونٹ اور دوسرے اموال لوٹنے کے ليے بھيجا۔ ان ميں 

  کے بھی لُوٹ ليے گئے۔ “ عبدالمطلب “ سے دو سو اونٹ 
“ ابرھہ” تالش کرکے اس سے کہنا کہ  نے کسی ٓادمی کو مکہ کے اندر بھيجا اور اس سے کہا کہ رئيِس مکہ کو“ ابرھہ” 

يمن کا بادشاه کہتا ہے کہ : ميں جنگ کرنے کے ليے نہينآيا، ميں تو صرف اس ليے ٓايا ہوں کہ اس خانہ کعبہ کو ويران 
  کردوں اگر تم جنگ نہ کرو تو مجھے تمہارا خون بہانے کی ضرورت نہيں ہے ۔ 

کی طرف “ عبد المطلب” و شريف مکہ کے بارے ميں دريافت کيا۔ سب نے کا قاصد مکہ ميں داخل ہوا اور رئيس “ ابرھہ ” 
نے بھی يہی جواب ديا کہ ہم ميں تم سے “ عبد المطلب” کے سامنے ماجرا بيان کيا۔ “ عبد المطلب” راہنمائی کی ۔ اس نے 

  جنگ کرنے کی طاقت نہيں ہے ،رہا خانہ کعبہ تو خدا خود اس کی حفاظت کرے گا ۔ 
قاصد نے عبد المطلب سے کہا کہ تمہيں ميرے ساتھ اس کے پاس چلنا پڑے گا ۔ جب عبد المطلب ا س کے کے “ ابرھہ” 

دربار ميں داخل ہوئے تووه ٓاپ کے بلند قد حسين چہرے اور حد سے زياده رعب اور دبدبہ کو ديکھ کر سخت متاثر ہوا، يہاں 
کو اپنے پہلو ميں “ عبد المطلب” اور زمين پر بيٹھ گيا اور  ان کے احترام ميں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا“ ابرھہ”تک کہ 

بٹھاليا، کيونکہ وه نہيں چاہتا تھا کہ انہيں اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے مترجم سے کہا کہ ان سے 
  پوچھ کہ ان کی کياحاجت ہے ؟ 

لشکری لُوٹ کر لے گئے ہيں ، تو انہيں حکم ديں  ٓاپ نے مترجم سے کہا : ميری حاجت يہ ہے کہ ميرے دوسو اونٹ تيرے
  کہ وه ميرا مال واپس کرديں ۔ 

کو ان کے اس مطالبہ پر سخت تعجب ہوا اور اس نے اپنے متجم سے کہا : ان سے کہو: جب ميں نے تمہيں ديکھا “ ابرھہ” 
 يری نظر ميں تمہاری توقير گھٹ گئی۔ ، تو ميرے دل ميں تمہاری بہت زياده عظمت پيد اہوئی تھی، ليکن تم نے يہ کہی تو م

کے بارے ميں جو تمہارا اور تمہارے ٓابأو اجداد کا دين “ کعبہ” تم اپنے دو سو اونٹوں کے بارے ميں تو بات کرتے ہوليکن 
  ہے ، اور ميں اسے ويران کرنے کے ليے ٓاياہوں ، بالکل کوئی بات نہيں کرتے ۔ 

ميں اونٹوں کا مالک ہوں ، اور اس گھر کا بھی ايک “ ! ” بل ، و ان للبيت ربا سيمنعہانا رب اال” نے کہا : “ عبد المطلب ” 
  ۔ “مالک ہے ، وه اس کی حفاظت خود کرے گا

  (اس بات نے ابرھہ کو ہال کر رکھ ديا اور وه سوچ ميں پڑ گيا)۔ 
گزيں ہو جائيں اور ٓاپ خود ايک گروه مکہ کی طرف ٓائے ، اور لوگوں کو اطالع دی کہ وه پہاڑيوں ميں پناه “ عبد المطلب” 

کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس ٓائے تاکہ دعا کريں اور مدد طلب کريں ۔ ٓاپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجير ميں ہاتھ 
  ڈال کر اپنے يہ مشہور اشعار پڑھے: الھم ان المرء يمنع رحلہ فامنع رحالک اليغلبن صليبھم و محالھم ابداً محالک

  ع بالدھم و الفيل کی يسبوا عيالک الھم ان المرء يمنع رحلہ فامنع عيالک جروا جمي
  ١والنصر علی ٰال الصليب و عابد يہ اليوم ٰالک ۔ 

  ۔ “خدا يا ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تواپنے گھر کی حفاظت فرما” 
  ۔ “ں تاکہ تيرے حرم کے ساکنوں قيدی بناليں ايسا کبھی نہ ہو کہ کسی کی تمام توانائياں اور ہاتھی ساتھ لے کر ٓائے ہي”

  “ خدا يا ہر شخص اپنے گھر والوں کا دفاع کرتا ہے تو بھی اپنے حرِم امن کے رہنے والوں کا دفاع کر” 
  ۔ “اور ٓاج اس حرم کے رہنے والوں کی ٓاِل صليب اور اس کی عبادت کرنے والوں کے برخالف مدد فرما”

مکہ کے ايک دّره کی طرف ٓائے، قريش کی ايک جماعت کے ساتھ وہاں پناه لی اور اپنے اس کے بعد عبد المطلب اطراف 
  ايک بيٹے کو حکم ديا کہ وه کوه ابوقبيس کے اوپر جا کر ديکھے کہ کيا ہورہا ہے۔ 

ه بادل ٓاتا ٓاپ کا بيٹا بڑی تيزی کے ساتھ ٓاپ کے پاس ٓايا اور کہا : بابا جان ! سمندر( دريائے احمر) کی طرف سے ايک سيا
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  ہوا نظر ٓارہا ہے۔ عبد المطلب خوش ہو گئے اور پکار کر کہا :
  “يامعشر قريش ! ادخلوا منازلکم فقد ٰاتاکم هللا بالنصر من عنده” 
اے جميعت قريش اپنے گھروں کی طرف پلٹ جأوکيونکہ خدا کی نصرت تمہاری مدد کے ليے ٓارہی ہے ۔ يہ تو اس طرف ” 

  ۔ “کی بات تھی
تھا اپنے کثير لشکر کے ساتھ کعبہ کو تباه کرنے “ محمود” طرف سے ابرھہ اپنے مشہور ہاتھی پر سوار جس کانامدوسری 

کے ليے اطراف کے پہاڑوں سے مکہ کی طرف اترا ، ليکن وه اپنے ہاتھی پر جتنا دبأو ڈالتا تھا وه آگے نہ بڑھتا تھا ، ليکن 
فوراًچل پڑھتا تھا ۔ ابرھہ اس واقعہ سے سخت متعجب ہوا اور حيرت ميں جب وه اس کا رخ يمن کی طرف کرتا تھا تو وه 

  ڈوب گيا ۔ 
اسی اثناء ميں سمندر کی طرف سے غول کے غول اور جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے، ٓان پہنچے، جن ميں سے ہر ايک کے 

ے کے دانے کے برابر تھيں، انہوں پاس تين تين کنکرياں تھيں ، ايک ايک چونچ ميں اور دو دو پنجو ں ميں ، جو تقريباً چن
نے يہ کنکر يانابر ھہ کے لشکر پر برسانی شروع کرديں۔ يہ کنکر ياں جس کسی کو لگتيں وه ہالک ہو جاتا۔ اور بعض نے 

  يہ کہا ہے کہ يہ کنکر ياں ان کے بدن پر جہاں بھی لگتيں سوراخ کرديتی تھيں ، اور دوسری طرف نکل جاتی تھيں ۔ 
ے لشکر پر ايک عجيب و غريب وحشت طاری ہوگئی ۔ جو زنده بچے وه بھاگ کھڑے ہوئے ، اور واپسی اس وقت ابرھہ ک

  کے ليے يمن کی راه پوچھتے تھے ، ليکن مسلسل خزاں کے پتوں کی طرح سڑک کے بيچوں بيچ گر جاتے تھے ۔ 
تخت) کی طرف واپس لے گئے  کے ٓاکر لگا اور وه زخمی ہوگيا ۔ اس کو صعنا( يمن کے پائے“ ابرھہ” ايک پتھر خود

  اوروہاں جاکر ہالک ہو گيا ۔ 
  بعض نے کہا ہے کہ چيچک کی بيماری پہلی مرتبہ عرب ميں اسی سال پھيلی تھی۔ 

ہاتھی، بعض نے ٓاٹھ، بعض نے دس اور بعض “ محمود” ہاتھيوں کی تعداد جو ابرھہ اپنے ساتھ لے گيا تھا، بعض نے وہی 
  نے باره لکھی ہے 

کے مطابق پيغمبر اکرم نے والدت اسی سال ہوئی اور عالم ٓاپ کے نور کے وجود سے منور ہوگيا ۔ لٰہذا بہت  مشہور قول
  سے لوگوں کا عقيده يہ ہے کہ ان دونوں واقعات کے درميان ايک رابطہ موجود تھا۔ 

) رکھاگيا اور يہ عربوں کا تاريخ بہرحال اس عظيم حادثہ کی اس قدر اہميت تھی کہ اس سال کا نام عال الفيل ( ہاتھی کا سال 
  2کا مبداء قرار پايا ۔ 

________________________________  

۔مورخين ومفسرين نے اوپر والے اشعار کو مختلف طور پر نقل کيا ہے جو کچھ نقل کيا گيا ہے وه مختلف نقلوں کا مرکب خالصہ ہے .١
  ۔

” سے ٓاگے  ١٣٠ص  ١۵جلد “ بحار االنوار”  ٢۶٣تا  ٢۵٠ص  ١۔ جلد “ببلوغ االر”  ۶٢تا  ٣٨ص  ١جلد “ سيرة ابن ہشام ” ۔2
  ۔ ۵۴٢ص  ١٠جلد “ مجمع البيان 

  تفسيرابرھہ سے کہہ دو کہ وه ٓانے ميں جلدی نہ کرے ▲

کيا تونے نہيں ديکھا :”اس سوره کی پہلی ٓايت ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے 
  ؟ ( الم ترکيف فعل ربک باصحاب الفيل)۔ “کہ تيرے پروردگار نے اصحاب فيل کے ساتھ کيا سلوک کيا 

وه اپنی پوری قدرت و طاقت اور لشکر کے ساتھ ٓائے تاکہ خانہ خدا کو ويران و تباه کرديں اور خدا نے ايک ايسے لشکر 
م بر ہم کرديا ۔ ہاتھيوں کو چھوٹے سے پرندوں کے ساتھ ، کے ساتھ، جو بظاہر بہت ہی چھوٹا اور بے حيثيت تھا، انہيں درہ

پتھريلی کنکريوں کے ساتھ بيکار کرديا تاکہ اس مغرور سر کش انسان کی “ سجيل” اور اس زمانہ کے ترقی يافتہ اسلحہ کو 
  کمزوری و ناتوانائی کو قدرِت اٰلہی کے مقابلہ ميں ظاہر و ٓاشکار کرے۔ 

ھا؟) کی تعبير ، حاالنکہ يہ حادثہ ايسے زمانہ ميں رونما ہو اتھا کہ پيغمبر نے ابھی دنيا ميں ٓانکھ الم تر ( کيا تونے نہيں ديک
نہينکھولی تھی، يايہ ٓاپ کی پيدائش سے قريب تر تھا، اسی وجہ سے مذکوره حادثہ پيغمبر اکرم کے زمانہ کے بہت ہی 

ويا پيغمبر اپنے چشم مبارک سے اس کا مشاہده کيا ہوا تھا ، اور نزديک تھا، اس کے عالوه يہ اتنا مشہور اور متواتر تھا کہ گ
  پيغمبر کے معاصرين ميں سے ايک گروه نے يقينی طور پر اسے اپنی ٓانکھ سے ديکھا تھا۔ 

کی تعبير انہيں چند ہاتھيوں کی وجہ سے ہے جنہيں وه اپنے ساتھ يمن سے الئے تھے تاکہ مخالفين کو “ اصحاب الفيل ” 
  ١ں ، او ر اونٹ اور گھوڑے انہيں ديکھ کر بدک جائيں اور ميدان ِ جنگ ميں نہ ٹھہر سکيں ۔ مرعوب کري
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  الم يجعل کيدھم فی تضليل)۔ “ ( اس کے بعد مزيديہ کہتاہے :کيا خدا نے ان کے منصوبہ کو خاک ميں نہيں مالديا
کزيت حاصل ہو اور قبائل عرب اس کی طرف ان کا اراده يہ تھاکہ خانہ کعبہ کو تباه کرڈاليں تاکہ يمن کے گرجے کو مر

متوجہ ہو جائيں ۔ ليکن وه نہ صرف يہ کہ اپنے مقصد ميں کامياب نہ ہوئے تو بلکہ اس ماجرے نے جس کی شہرت تمام 
جزيره نمائے عرب ميں پھيل گئی تھی۔ مکہ اور خانہ کعبہ کی عظمت کو اور چارچاندلگا دئے اور اس کے مشتاق دلوں کو 

  ی زياده اس کی طرف متوجہ کرديا اور شہر کو اور بھی زياده پر امن بنا ديا ۔ پہلے سے بھ
  سے مراد ، جو وہی گمراه کرنا ہے ، کہ وه ہر گز اپنے مقصد ميں کامياب نہ ہوئے۔ “ تضليل” 

ی خدانے گروه درگروه ہر طرف ہاتھيوں کے لشکر ک”اس کے بعد اس ماجرے کی تفصيل بيان کرتے ہوئے فرماتا ہے : 
  طرف ٓائے تھے۔ 

يعنی پرندوں ياگھوڑوں يا اونٹوں کا گروه سمجھا ہے اور “ ابابلہ” يہ لفظ جمع کے معنی ديتا ہے ، جس کا مفرد بعض نے 
  بعض يہ کہتے ہيں کہ يہ ايک ايسی جمع ہے جس کی جنس کا مفرد نہيں ہے ۔ 

مجموعی طور پر گروه در گروه پرندوں “ و ابابيل“ ير ط” يہاں جمع کا معنی ديتا ہے، اور يہ دونوں الفاظ “ طير” بہر حال 
  کے معنی ميں ہے ( ايسا نہيں ہے کہ ابابيل ان پرندوں کا نام ہو)۔ 

اس بارے مينکہ يہ پرنده کو ن سا پرنده تھا جيسا کہ ہم نے داستانوں کی تفصيل ميں بيان کيا ہے مشہور يہ ہے کہ وه پرندے 
  جو بحر احمر کی راه سے اٹھے تھے اور ہاتھيونکے لشکر کی طرف ٓائے تھے۔  کّوے يا چيل کی طرح کے پرندے تھے

ان پرندوں نے اس لشکر کو سجيل ( پتھريلی مٹی) کے چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ” بعد والی ٓايت ميں مزيد فرماتا ہے : 
  ٢۔ (ترميھم بحجارة من سجيل)۔ “نشانہ بنايا تھا

نے تواريخ ، تفاسير اور روايات سے نقل کيا ہے ،ان چھوٹے چھوٹے پرندوں  اور جيسا کہ اس ماجرے کی تفصيل ميں ہم
ميں سے ہر ايک نے چنے کے دانے کے برابر ی ا س سے بھی چھوٹی چھوٹی کنکرياں اٹھائی تھيں ، ايک ايک کنکری 

کو ٹکڑے ٹکڑے چونچ ميں اور دو دو اپنے پنجوں ميں ۔ اور يہ چھوٹی چھوٹی کنکرياں جس پر بھی پڑتی تھيں ، اسی 
  کرديتی تھيں ۔

  فجعلھم کعصف ماکول)۔“ ( انہيں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا ديا ” جيسا کہ بعد والی ٓايت ميں ٓايا ہے : 
بر وزن حذف) ان پتوں کو کہتے ہيں جو زراعت کی شاخ پر ہوتے ہيں اور پھر خشک ہوکرٹکڑے ٹکڑے ہو “ ( عصف ” 

  کے معنی ميں ہے ۔“گھاس ” ہجاتے ہيں ۔ دوسرے لفظوں ميں ي
  اور بعض نے اس کی گندم کے اس چھلکے کے معنی ميں تفسير کی ہے ، جب کہ وه خوشہ ميں ہوتا ہے ۔ 

کی تعبير اس بات کی طرف اشاره ہے کہ يہ گھا س جانوروں کے دانتوں کے نيچے ٓاکر دوباره پس جاتا ہے اور “ مٔاکول ” 
پھر جانور کے معدے نے بھی اسے تيسری مرتبہ ريزه ريزه کيا ہے اور يہ چيز اس  مکمل طور پر ريزه ريزه ہوجاتا ہے ،

بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ يہ سنگريزے جس کسی کو بھی جاکر لگتے تھے، اس کو مکمل طورپر ريزه ريزه کرديتے 
  تھے ۔ 

سر کش و مغرور اور ظاہراً طاقت  يہ تعبير ان کے شدت کے ساتھ پاره پاره ہو نے کی دليل قرار پانے کے عالوه اس کے
  ور گروه اور جميعت کے بے قدر و قيمت ہونے اوراس کے ضعف و ناتوانی کی طرف اشاره ہے ۔

________________________________  

  اگر چہ يہاں مفرد ہے ، ليکن جنس و جمع کا معنی رکھتا ہے“ فيل ” ۔ ١
مٹی) سے ليا گيا ہے ، اسی بناء پر وه ايک ايسی چيز ہوتی ہے جو “ ( گل” ور پتھر) ا“ ( سنگ” فارسی کا لفظ ہے جو“ سجيل ” ۔ ٢

  نہ پتھر کی طرح سخت ہو اور نہ مٹی کی طرح نرم ۔ 

  ۔ ايک بے نظير معجزه ( اس گھر کا ايک مالک ہے )١▲

انتہائی فصيح و بليغ قابل توجہ بات يہ ہے کہ قرٓان مجيد نے اس مفصل و طوالنی داستان کو چند مختصر اور چبھنے والے 
جملوں ميں بيان کرديا ہے ۔ اور حقيقتاً ايسے نکات بيان کيے ہيں جو قرٓانی اہداف ، يعنی مغرور سر کشوں کو بيدار کرنے 

  اور خدا کی عظيم قدرت کے مقابلہ ميں انسان کی کمزوری دکھانے ميں مدد ديتے ہيں ۔ 
و خوارق عادات، بعض لوگوں کے خيال کے بر خالف، الزمی نہيں يہ ماجرا اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ معجزات 

ہے کہ پيغمبر يا امام ہی کے ہاتھ پر ظاہر ہوں ۔ بلکہ جن حاالت ميں خدا چاہے اور ضروری سمجھے انجام پاجاتے ہيں ، 
  مقصد يہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا کی عظمت اور اس کے دين کی حقانيت سے ٓاشنا ہو جائيں ۔ 
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يب اعجاز ٓاميز عذاب دوسری سر کش اقوام کے عذاب کے ساتھ ايک واضح فرق رکھتا ہے کيونکہ طوفان ِ يہ عجيب و غر
نوح کا عذاب، اور قوم ِلوط کا زلزلہ اور سنگ باری، قوِم عاد کی تيز ٓاندھی اور قوِم ثمودکا صاعقہ طبعی حوادث کا ايک 

  ھا۔ سلسلہ تھے، کہ جن کا صرف ان خاص حاالت ميں وقوع معجزه ت
ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اٹھنا ، اسی خاص لشکر کی طرف ٓانا، اپنے ساتھ کنکريوں کا النا، خاص طور سے انہيں کو 

نشانہ بنانا اور ان چھوٹی چھوٹی کنکريوں سے ايک عظيم لشکر کے افراد کے اجسام کا ريزه ريزه ہو جانا، يہ سب کے سب 
  يں کہ يہ سب کچھ خدا کی قدرت کے سا منے بہت ہی معمولی چيز ہے ۔ خارِق عادق امور ہيں ، ليکن ہم جانتے ہ

وہی خدا جس نے انہيں سنگ ريزوں کے اندر ايٹم کی قدرت پيدا کی ہے ، کہ اگر وه ٓازاد ہو جائے تو ايک عظيم تباہی 
  پھيالدے۔ 

عصف مٔاکول ” کے جسموں کو اس کے ليے يہ بات ٓاسان ہے کہ ان کے اندر ايسی خاصيت پيد اکردے کہ ابرھہ کے لشکر 
  کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ) بنادے۔ “ ( 

ہميں بعض مصری مفسرين کی طرف اس حادثہ کی توجيہ کرنے کی کوئی ضرورت نہيں ہے کہ ہم يہ کہيں کہ ان کنکريوں 
  ١ميں وبا يا چيچک کے جراثيم تھے ۔ 

سے چيچک ميں مبتال افراد کی طرح خون اور پيپ ٓاتی  اور اگر بعض روايات ميں يہ ہے کہ صد مہ زده لوگوں کے بدنوں
  تھی، تو يہ اس بات کی دليل نہيں ہے کہ وه حتمی طور پر چيچک ميں مبتال تھے ۔ 

اسی طرح سے ہميں اس بات کی بھی ضرورت نہيں ہے کہ ہم يہ کہيں کہ يہ سنگ ريزے پسے ہوئے ايٹم تھے جن کے 
ه حد سے زياده سخت تھے ، اس طرح سے کہ وه جہاں بھی گرتے تھے سوراخ درميان کی فضا ختم ہو گئی تھی ۔ اور و

  کرديتے تھے۔ 
يہ سب کی سب ايسی توجيہات ہيں جو اس حادثہ کو طبيعی بنانے کے ليے ذکر ہو ئی ہيں اور ہم اس کی ضرورت نہيں 

ی جو جسموں کو ريزه ريزه سمجھتے ۔ ہم تو اتنا ہی جانتے ہيں کہ ان سنگ ريزوں ميں ايسی عجيب و غريب خاصيت تھ
کرديتی تھی ۔ا س سے زياده اور کوئی اطالع ہمارے پاس نہيں ہے۔ بہر حال خدا کی قدرت کے مقابلہ مينکوئی کام بھی 

  2مشکل نہيں ہوتا۔ 
________________________________  

  مالحظہ ہو ۔ ١۵٨جزء عم ص “ تفسيرعبده”۔ ١
عرب کے شہروں ميں چيچک کا مرض پہلی مرتبہ اسی سال ديکھنے ميں ٓايا ہے تو يہ بات اسی ۔ اگر بعض تواريخ ميں يہ ٓايا ہے کہ 2

  معنی پر دليل نہيں بنتی۔ 

  ۔ معمولی وسيلہ سے سخت ترين سزا٢▲

قابل توجہ بات يہ ہے کہ خدا نے اس ماجرے ميں مستکبرين اور سر کشوں کے مقابلہ ميں اپنی قدرت اعلٰی ترين صورت 
ے ۔ شايد دنيا ميں ابرھہ کے لشکر کے عذاب سے بڑھ کر زياده سخت اور کوئی عذاب نہ ہو اور ان مغرور ميں دکھادی ہ

لوگوں کو اسی طرح سے تباه و بر باد کرديا جائے کہ ريزه ريزه اور کھائے ہوئے بھوسے ( عصف مٔاکول) کی طرح ہو 
  جائيں۔ 

يے نرم قسم کے سنگ ريزوں اور کمزور اور چھوٹے اتنی بڑی قدرت و شوکت رکھنے والی جميعت کی نابودی کے ل
چھوٹے پرندوں سے کام لياجائے۔ وہی بات کہ يہ دنيا جہان کے تمام مستکبرين اور سر کشوں کے ليے ايک تنبيہ ہے ، تاکہ 

  وه جان ليں کہ وه خدا کی قدرت کے مقابلہ ميں کس قدر ناتواں ہيں ۔ 
خدا اس قسم کے عظيم کام بہت ہی چھوٹے سے موجودات کے سپرد کر ديتا  مطلب يہ ہے کہ بعض اوقات ايسا ہوتا ہے کہ

ہے ۔ مثالً ايسے جراثيم کو ، جو ہر گز ٓانکھ سے ديکھے نہيں جاسکتے، مامور کرديتا ہے کہ وه ايک مختصر سی مدت ميں 
” و “ وبا ء” ری، مثالً: سر عت کے ساتھ اپنی پيدا ئش بڑھا کر طاقت ور قوموں کو ايک خطر ناک سرايت کرنے والی بيما

  ميں مبتال کردے۔ اور ايک مختصر سی مدت ميں خزاں کے پتوں کی طرح زمين پر ڈھير کردے۔ “ طاعون
يمن کا عظيم بند( سد مٰارب ) جيسا کہ ہم نے سورهٔ  سبا کی تفسير ميں بيان کيا ہے ۔ زياده ٓابادی اور ايک عظيم طاقت ور 

اور اس کے بعد اس قوم کی سر کشی برھ گئی ، ليکن اس قوم کی نابودی کا فرمان جيسا کہ تمدن کی پيدائش کا ذريعہ بنی ۔ 
بعض روايات ميں ٓاياہے ، ايک يا چند صحرائی چوہوں کے سپرد ہوا تاکہ وه اس عظيم بند کے اندر گھس جائيں اور اس ميں 

بڑا ہوتا چال گيا اور ٓاخر کار وه عظيم بند ايک سوراخ کرديں ۔ اس سوراخ ميں پانی ہونے کی وجہ سے يہ سوراخ بڑے سے 
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توٹ گيا اور پانی جو اس بندکے تھپيڑے ماررہا تھا، اس نے ان سب ٓاباديوں ، گھروں اور محلوں کو ويران اور تباه کرديا ۔ 
بر تر کی اور بڑی جميعت يا تو نابود ہو گئی يا دوسرے عالقوں ميں پراکنده اور منتشر ہو گئی۔ يہ ہے خدا ونِد بزرگ و 

  قدرت نمائی۔ 

  ۔ داستان ِ فيل کے اہداف٣▲
ٓاگے ٓانے والی سورت ( سورٔه اليالف) سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ سورٔه فيل کا ايک ہدف قريش پر خدا کی عظيم 

مکہ و کعبہ کے  نعمتوں کی ياد ٓاوری ہے تاکہ انہيں يہ بتا دے کہ اگر پروردگار کا لطف نہ ہوتا تو نہ اس مقدس مرکز يعنی
ٓاثار ہوتے اور نہ ہی قريش ہوتے ۔ مطلب يہ ہے کہ وه اسی طرح کبر و غرور کی سواری سے نيچے اتر ٓائيں اور پيغمبر 

  اکرم کی دعوت کے سامنے سر تسليم خم کرديں ۔ 
ظيم ظہور کا پيش دوسری طرف يہ ماجرا ، جو پيغمبراکرم کے ميالد کے قريب قريب ساتھ واقع ہوا تھا ، حقيقت ميں اس ع

سے تعبير کيا ہے “ ارھاص” خيمہ تھا اور اس قيام کی عظمت کا پيام النے واال تھا۔ اور يہ وہی چيز ہے جسے مفسرين نے 
  ١۔ 

اس واقعہ کا تيسرا مقصد يہ ہے کہ يہ ساری دنيا جہان کے سر کشوں کے ليے ايک تنبيہ ہے ، چاہے وه قريش ہوں يا ان کے
، کہ وه جان ليں کہ وه ہر گز پروردگار کی قدرت کے مقابلہ ميں نہيں ٹھہرسکتے۔ لٰہذا بہتر يہ ہے کہ  عالوه کوئی اور ہوں

  وه خيال ِ خا، کو اپنے سے سے نکال ديں ، اس کا حکم مانيں اور حق و عدالت کے سامنے سر تسليم خم کرديں ۔ 
کے دشمنوں نے اس کو نابود کرنے کا منصوبہ بنا  “کعبہ” چوتھا مقصد اس عظيم گھر کی اہميت کو ظاہر کرنا ہے کہ جب 

يا ، اور وه اس ابراہيمی سر زمين کی مرکزيت کو دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتے تھے ، تو خدا نے ان کی اس طرح سے 
  گوشمالی کی کہ ساری دنيا کے ليے باعث عبرت بن گئی اور اس مقدس مرکز کی اہميت کو مزيد بڑھا ديا۔ 

صد يہ ہے کہ ، وه خدا جس نے اس سر زمين ِ مقدس کی امنيت کی بارے ميں ابراہيم خليل کی دعا کو قبول اور پانچواں مق
کيا تھا ، اور اس کی ضمانت دی تھی ، اس نے اس ماجرے ميں اس بات کی نشان دہی کردی ہے کہ اس کی مشيت يہی ہے 

  ۔کہ يہ توحيد و عبادت کا مرکز ہميشہ ہميشہ کے ليے مرکز امن رہے 
________________________________  

ان معجزات کے معنی جو پيغمبرکے قيام سے قبل واقع ہوں اور اس کی دعوت کے ليے زمين ہموار کرنے والے ہوں ۔ يہ “ ارھاص” ۔١
ونے اور ( لفظ اصل ميں بنياد گزاری اور پہال سنگِ بنياد رکھنے کے معنی ميں ہے جسے ديوار کے نيچے رکھتے ہيں ، اور ٓاماده ہ

  کھڑے ہونے )کے معنی ميں بھی ٓايا ہے ۔ 

  ۔ ايک مسلّم تاريخی روئيداد۴▲

کا ماجرا عربوں کے درميان ايسا مسلم تھا کہ يہ ان کے ليے تاريخ کا ٓاغاز قرار “ اصحاب فيل ” قابل توجہ بات يہ ہے کہ 
کيا تونے نہيں ديکھا ) کے “ ( الم تر” پايا اور جيسا کہ ہم نے بيان کيا ہے کہ ، قرٓان مجيد نے ايک نہايت ہی عمده تعبير 

ی پيغمبر اکرم کو خطاب کرتے ہوئے جو نہ تو اس زمانہ ميں موجود تھے اور نہ ہی اسے ساتھ اس کا ذکر کيا ہے ، وه بھ
  ديکھا تھا، جو اس ماجرے کے مسلم ہونے کی ايک اور نشانی ہے ۔ 

ان سب باتوں سے قطع نظر جب پيغمبر اکرام نے مشر کين مکہ کے سامنے ان ٓايات کی تالوت کی تو کسی نے اس کا انکار 
يہ مطلب مشکوک ہوتا تو کم از کم کوئی تو اعتراض کرتا اور ان کا اعتراض ان کے باقی اعتراضوں کی طرح نہ کيا ۔ اگر 

  کے ساتھ اس مطلب کو ادا کيا تھا۔ “ الم تر” ہی تاريخ ميں ثبت ہو جاتاخصوصاً جب کہ قرٓان نے جملہ 
  داری کريں ۔ خدا وندا ! ہميں توفيق مرحمت فرما کہ ہم اس توحيد کے عظيم مرکز کی پاس

پر وردگارا ! ان لوگوں کے ہاتھ ، جو اس مقدس مرکز کی ظاہری حفاظت پرقناعت کرنا چاہتے ہيں ، ليکن اس کی حقيقت 
  کے پيام کو نظر انداز کرتے ہيں ، اس مرکز سے کاٹ دے ۔ 

  رما۔ بار اٰلہا ! تمام اشتياق رکھنے والوں کو مکمل ٓاگاہی و عرفان کے ساتھ اس کی زيارت نصيب ف
  

  ٓامين يا رب العاليمن 
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  سوره قريش▲
  ٓايات ہيں  ۴يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ۔ اس ميں 

  سورٔه قريش کے مطالب▲
  ه سوره حقيقت ميں سورهٔ  فيل کی تکميل کرنے والی سمجھی جاتی ہے اور اس کی ٓايات اس مطلب پر واضح دليل ہيں ۔ 

اور ان کے بارے ميں اس کے الطاف اور محبتوں کا بيان ہے ، تاکہ ان ميں اس سوره کا مضمون قريش پر خدا کی نعمت 
شکر گزاری کا احساس پيد اہو اور اس عظيم گھر کے پروردگار کی عبادت کے ليے جس سے ان کا سارا شرف اور افتخار 

  ہے تيار ہو جائيں ۔ 
ره اور سوره الم نشرح حقيقت ميں ايک شمار ہوتی کے ٓاغاز ميں بيان کيا تھا کہ يہ سو“ و الضحیٰ ” جيسا کہ ہم نے سورٔه 

بھی ايک ہی شمار ہوتی ہيں کيونکہ اگر ہم ٹھيک طرح سے ان دونوں کے “قريش”اور سورٔه “ فيل ”ہے ، اسی طرح سورٔه 
مطالب پر غور کريں تو معلوم ہو جائےگا کہ ان دونوں کے مطالب ايک دوسرے کے ساتھ اتنے ملتے جلتے ہيں کہ وه 

  کے ايک ہونے کی دليل بن سکتے ہيں ۔  دونوں
اسی بناء پر نماز کی ہر رکعت ميں ايک مکمل سورت پڑھنے کے ليے اگر کوئی شخص اوپروالی سورتوں کا انتخاب کرے 
تو ضروری ہے کہ وه دونوں کو اکٹھا پڑھے ۔اس سلسلے ميں مزيد وضاحت کے ليے فقہی کتابوں (کتا ب صلٰوة بحث قرت) 

  ١ا جائے ۔کی طرف رجوع کي
________________________________  

ازابواب قرت نماز )ميں نقل ١٠باب (٧۴٣ص ۴ميں اس مطلب سے مربوط روايات جلد “وسائل ”نے کتاب“حر عاملی”۔مرحوم شيخ ١
  کی ہيں ۔ 

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت▲

 ر اکرم سے نقل ہوا ہے کہ ٓاپ نے فر مايا :اس سوره کی تالوت کی فضيلت ميں يہی بات کافی ہے کہ ايک حديث ميں پيغمب
  “من قرٔاھا اعطی من االجرعشرحسنات ،بعددمن طاف بالکعبة،واعتکف بھا:”
جو شخص اس کو پڑ ھے تواسے ان لوگوں کی تعداد سے دس گنا نيکياں دی جائے گی ،جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کيا ”

  1“ہے ،يا وہاں اعتکاف کيا ہے
سم کی فضيلت اس شخص کے ليے ہے جو اس خدا کی بارگاه ميں ،جو کعبہ کا پرور دگار ہے ،سر مسلمہ طور پر اس ق

تعظيم جھکائے ،اس کی عبادت کرے ،اس گھر کے احترام کو مّد نظر رکھے ،اس کا پيام دل کے کان سے سنے اور اس کی 
  پا بندی کرے ۔

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  ۔الذی اطعمھم من جوع ۔وٰامنھم من خوف ۔۴۔فليعبدوا رب ھذاالبيت ۔ ٣ء والصيف۔ ۔ايالفھم رحلة الشتا٢۔اليلف قريش۔ ١

  
   تر جمہ

  شروع هللا کے نام سے جو رحمان و رحيم ہے 
۔(اصحاب فيل کا عذاب )اس بناء پر تھا کہ قر يش (اس سر زمين مقدس سے )الفت رکھيں ۔(اور پيغمبر کے ظہور کے مقد ١

  مات فرا ہم ہوں )۔
۔پس (اس عظيم نعمت کے شکرانے کے طور پر )اس گھر کے پر ٣رديوں اور گر ميوں کے سفر سے الفت ہے ۔ ۔انہيں س٢

  وردگارکی عبادت کريں ۔
  ۔وہی جس نے انہيں بھوک سے نجات دی اور بدامنی سے نجات بخشی ۔۴

________________________________  

  ۔ ۵۴٣ص ١٠جلد “مجمع البيان ”1
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  کی عبادت کرنی چا ہيئے ۔اس گھر کے پروردگار ▲

چو نکہ گزشتہ سوره (سورئہ فيل )ميں اصحاب فيل اور ابرھہ کے لشکر کی نابودی کی تفصيل بيان ہوئی تھی ،جو خانہ کعبہ
کو نابود کرنے اور اس خدائی مرکز مقدس کو ويران کرنے کے اراده سے ٓايا تھا ،لٰہذا اس سور ه کی پہلی ٓايت ميں ،جو 

ہم نے ہاتھيوں کے لشکر کو نابود کر کے انہيں کھائے ہوئے :”ہ فيل کا ايک (تکميل بيان )ہے ،فر ماتا ہے حقيقت ميں سورئ
اور پيغمبر اکرم کے ظہور کے “تاکہ قر يش اس مقدس سر زمين سے الفت پيدا کريں ”بھو سہ کے مانند ريزه ريزه کر ديا ،

  ١ال يالف قر يش )۔‘(مقد مات فراہم ہوں ۔
انس و محبت اور گھل مل جانے کے ساتھ اجتماع کے “الفت ”ہے ،اورالفت بخشنے کے معنی ميں ہے اور  مصدر“ايالف ”

کے ساتھ تفسير کی ہے ،تو وه نہ تو اس لفظ کے “عہد و پيمان ”کی مئوالفت اور “ايالف”معنی ميں ہے ،اور يہ بعض نے 
  ٓايات کے مضمون سے ۔ساتھ مناسب ہے جو باب افعال کا مصدر ہے ،اور نہ ہی اس سوره کی 

بہر حال اس سے مراد قريش اور سر زمين مکہ اور خانہ کعبہ کے درميان الفت پيدا کرنا ہے کيو نکہ قريش اور تمام اہل 
مکہ اس سر زمين کی مر کزيت اور امنيت کی بناء پر ہی وہاں رہا ئش پذير تھے ۔حجاز کے بہت سے لوگ ہر سال وہاں ٓاتے

التے تھے ،اقتصادی اور ادبی مباد الت رکھتے تھے اور اس سر زمين کی مختلف بر کات سے  تھے اور مراسم حج بجا
  استفاده کرتے تھے ۔

يہ سب کچھ اس کی مخصوص سالمتی کی وجہ سے تھا ۔اگر ابرھہ يا کسی اور لشکر کشی سے اس کی سالمتی اور امنيت 
  اس سر زمين سے الفت و محبت نہ رہتی ۔مخدوش ہوجاتی ،يا خانہ کعبہ ويران ہو جاتا ،تو پھر کسی کو 

کا لفظ جيسا کہ بہت سے مفسرين اور ارباب لغت نے کہا ہے اصل ميں سمندر کے عظيم جانوروں کی ايک نوع “قريش ”
سے مشہور ہے کہ جب ان سے “ابن عباس ”کے معنی ميں ہے ،جو ہر جانور کو ٓاسانی کے ساتھ کھا ليتی ہے ۔يہ عبارت 

لدابةتکون فی البحر من اعظم دوابہ يقال لھا :”کيوں کہتے ہيں ؟تو انہوں نے يہ جواب ديا “قريش ”کو  سوال ہوا کہ قريش
  القريش ،ال تمر بشیء من الغث والسمين االاکلتہ،!:

يہ اس وجہ سے ہے کہ يہ سمندر کے ايک بہت بڑے جانور کا نام ہے ،وه جس دبلے يا موٹے جانور کے پاس سے گزر تا ”
  “جاتا ہے ۔ہے اسے کھا 

  اس کے بعد وه اپنی بات کے ثبوت ميں اشعار عرب سے شہاد ت پيش کرتے ہيں ۔
اس بناء پر اس قبيلہ کے ليے اس نام کا انتخاب ،اس قبيلہ کی قدرت و قوت اور اس قدرت سے غلط فائده اٹھا نے کی وجہ 

  سے ہوا ۔
ی ميں ليا ہے ،کيونکہ عام طور پر يہ قبيلہ بر وزن فرش)کے ماده سے اکتساب کے معن“(قريش ”ليکن بعض نے اسے 

تجارت اور کسب ميں مشغول رہتا تھا ۔بعض اس ماده کو خبر گيری اور ديکھ بھال کرنے کے معنی ميں جانتے ہيں او رچو 
نکہ قريش حاجيوں کے حاالت کی خبر گيری کرتے تھے ،اور بعض اوقات ان کی مدد کرتے تھے ،اس ليے يہ لفظ ان کے 

  ب ہوا ۔ليے منتخ
لغت ميں اجتماع کے معنی ميں ٓايا ہے کيونکہ يہ قبيلہ ايک خاص قسم کی تنظيم اور اجتماع رکھتا تھا ،اس ليے يہ نام“قريش”

  ان کے ليے انتخاب ہو ا۔
ا ليکن بہر حال موجوده زما نہ ميں قريش کسی اچھے مفہوم ميں استعمال نہيں ہوتا ،اور با وجود اس کے کہ وه پيغمبر اکرم ک

قبيلہ تھا ،اسالم کا سخت ترين دشمن شمار ہوتا تھا جو کسی قسم کی عہد شکنی،عداوت اور دشمنی سے نہيں چو کتا تھا ۔يہاں 
تک کہ جب ان کی قدرت و طاقت اسالم کی کاميابی کی وجہ سے دم توڑ گئی تو پھر بھی انہوں نے مخفی سا زشوں کو 

بھی انہوں نے ايسے درد ناک حوادث پيدا کيے جنہيں تاريخ اسالم کبھی فرا جاری رکھا اور پيغمبر اکرم کی رحلت کے بعد 
جو طاغوتی حکومت کا اعلٰی ترين نمونہ تھے ،قريش “بنی عباس ”اور“بنی اميہ ”موش نہيں کرے گی ۔ہم جانتے ہيں کہ 

  مينسے ہی اٹھے تھے ۔
ت ميں بھی لوگوں کے استشمار و استعمار کی کو قرائن بھی اس بات کی نشان دہی کرتے ہيں کہ وه عربوں کے زمانہ جاہلي

شش ميں لگے رہتے تھے اور اسی وجہ سے جب ٓازادی بخش اسالم نے طلوع کيا اوران کے ناجائز منا فع خطرے ميں پڑ 
 گئے تو وه پوری طاقت کے ساتھ مبارزه کے ليے کھڑے ہو گئے ۔ليکن اسالم کی عظيم قدرت نے انہيں درہم و برہم کر ديا ۔

ہدف اور مقصد يہ تھا کہ خدا قريش کو سرديوں اور گر ميوں کے سفروں سے الفت بخشے:”دو الی ٓايت ميں مزيد کہتا ہے بع
  3، ۔ 2ايالفھم رحلةالشتاء والصيف ) “(۔

ممکن ہے کہ اس سر زمين مقدس سے قريش کو الفت بخشنا مراد ہو ،تا کہ وه گرميوں اور سر ديوں کے طويل سفروں ميں 
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مر کز سے اپنا تعلق اور لگاؤ دل سے نہ بھالئيں اور ا س کی سالمتی کی وجہ سے اس کی طرف لوٹ ٓائيں ۔کہيں  اس مقدس
ايسا نہ ہو کہ سر زمين يمن اور شام کی زندگی کی ٓاسا ئشوں سے متاثر ہو کر مکہ کو خالی چھوڑ ديں ۔يا اس سے ان دو 

فت پيدا کرنا مراد ہے ،کيو نکہ ابرھہ کی داستان کے بعد لوگ عظيم سفروں ميں قريش اور دوسرے لوگوں کے درميان ال
  انہيں دوسری نظر سے ديکھتے تھے اور قريش کے قافلہ کے احترام و اہميت کے قائل تھے ۔

قريش کو اس طويل سفر ميں بھی امن کی ضرورت تھی اور سر زمين مکہ کے ليے بھی ،اور خدا نے ابرھہ کے لشکر کی 
  يہ دونوں سالمتياں انہينبخش دی تھيں ۔شکست کے نتيجہ ميں 

کی زمين ميں نہ تو کوئی باغ تھا اور نہ ہی کوئی کھيتی باڑی ہوتی تھی ۔جانوروں کی ديکھ بھال “مکہ ”ہميں معلوم ہے کہ 
بھی ان کی محدود تھی ،ان کی در ٓامد زياده تر انہيں تجارتی قافلوں کے ذر يعے پوری ہوتی تھی ۔وه سردی کے موسم 

جنوب يعنی سر زمين يمن کی طرف ۔جس کا موسم نسبتا گرم ہوتا ہے ۔رخ کر تے تھے اور گرمی کے موسم ميں شمال مين
اور سر زمين کی طرف ۔جس کی ہوا اور موسم خو شگوار ہوتا تھا ۔اور اتفاق کی بات يہ ہے کہ سر زمين يمن بھی اور سر 

اور مکہ اور مدينہ ان دونوں کے در ميان حلقئہ اتصالی شمار ہوتے زمين شام بھی ،اس زمانہ ميں اہم تجارتی مرا کز تھے ۔
  تھے ۔

البتہ قريش ان غلط کاريوں کی وجہ سے ،جو وه انجام ديتے تھے ،خدا کے ان الطاف و محبت کے مستحق تو نہ تھے ۔ليکن 
کا طلوع ہو ،لٰہذا خدا نے ان پر  چو نکہ يہ مقدر ہو چکا تھا کہ اس قبيلہ اور اس سر زمين مقدس سے اسالم اور پيغمبر اسالم

  يہ لطف فر مايا ۔
بعد والی ٓايت ميں يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ قريش کو ان سب خدائی نعمتوں کی وجہ سے جو انہيں کعبہ کی بر کت سے حاصل 

  فليعبدوارب ٰھذاالبيت )۔“(اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرنا چا ہيئے نہ کہ بتوں کی ۔”ہوئی تھيں 
الذی اطعمھم “(ا جس نے انہيں بھوک سے نجات بخشی اور کھانا ديا ،اور بے امنی سے رہائی بخشی اور امن ديا ۔وہی خد”

   4من جوع و امنھم من خوف )۔ 
ايک طرف تو انہيں تجارت ميں فروغ عطا کيا اور انہيں فائده پہنچايا اور دوسری طرف بد امنی کو ان سے دور کر ديا اور 

ہ سب کچھ ابرھہ کے لشکر کی شکست سے فراہم ہوا اور حقيقت ميں يہ کعبہ کے بانی ابرا ہيم عليہ دفع ضرر کيا ۔اور ي
اسالم کی دعا کی قبو ليت تھی ۔ليکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی ۔اس مقدس گھر کو ايک بت خانہ ميں تبديل کر ديا 

  نجام کار ان تمام نا شکر يوں کا انجام بد ديکھا ۔،بتوں کی عبادت کو اس گھر کے خدا کی عبادت پر تر جيح دی اور ا
خدا وندا!ہميں عبادت و بندگی اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس عظيم گھر کی حفا ظت ،پاسداری اور احترام کرنے کی 

  تو فيق مر حمت فر ما ۔
سلمانوں کے ليے حلقئہ اتصال قرار پرور دگار ا!اس عظيم اسالمی مرکز کو روز بروز زياده پر شکوه ،اور دنيا جہان کے م

  دے ۔
  بار اٰلہا!سارے خو نخوار دشمنوں اور ان لوگو ں کے جو اس عظيم مر کز سے فائده اُٹھاتے ہيں ،ہا تھ کاٹ دے ۔

  
  ٓامين يارب العالمين 

________________________________  

فجعلھم کعصف ”سے متعلق ہے ،جو گز شتہ سوره کی ٓايہ “ جعل“”جار دمجرور”علت کے معنی ميں ہے اور “ الم ”ميں “ال يالف ”۔١
ميں ،يا کسی اور دوسرے فعل کے جو اس سوره ميں تھا ۔بعض نے اس جارومجرور کو فليعبدوا کے جملہ سے متعلق سمجھا “مٔا کول 

  ہے اور پہال معنی بہتر ہے ۔ہے ، جو بعد والی ٓايات مينآيا ہے ۔ليکن يہ احتمال ٓايات کے مفہوم کے ساتھ چنداں ساز گار نہيں 
دوسرا مفعول “رحلةالشتاء”کی ضمير پہال مفعول ہے ۔اور “ھم ”کا بدل ہے جو گزشتہ ٓايت ميں ٓاياہے ،اور “ايالف ”اس “ايالفھم ”۔2

ہو، اور تقدير ميں اس “منصوب بنذع خافض”ہے اور بعض کے نظريے کے مطابق ظر فيت کے معنی ميں ہے ۔اور ممکن ہے کہ وه 
  دوسرا اور تيسر امعنی زياده مناسب نظر ٓاتا ہے ۔)“(ايالفھم من رحلة الشتاء والصيف ”ح ہو طر
بر وزن شہر )سے ،اس پرده کے معنی ميں ہے جو سوار ہونے کے ليے ڈالتے ہيں ۔اسی مناسبت سے “(رحل ”در اصل “رحلة”۔3

  يں ،پربھی اس کا اطالق ہوتا ہے ۔،خود اونٹ پر يا ان مسافرتوں پر جو اُونٹ يا دوسرے ذرائع سے ہوتی ہ
۔ بعض مفسرين نے اس ٓايت کو دو آيات سمجھا ہے ،اور اس سوره کی آيات کو پانچ ٓايات شمار کيا ہے ،ليکن مشہور و معروف يہ ہے4

  کہ يہ ايک ٓايت ہے ،اور اس سوره کی چار ہی ٓايات ہيں ۔
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  سورئہ الماعون ▲

  
  ٓايات ہيں ۔  ٧ميں يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ۔ اس 

  سوره ما عون کے مطالب▲
يہ سوره بہت سے مفسرين کے نظريہ کے مطابق مکی سورتوں ميں سے ہے ۔اس کی ٓايات کا لب و لہجہ ،جو مختصر 

اورچبھنے والے مقاطع ميں قيامت اور اس کے منکرين کے اعمال کے بارے ميں گفتگو کرتی ہيں ،اس مطلب کی ناطق گواه
  ہيں ۔

ی طور پر اس سوره ميں منکرين قيا مت کی صفات و اعمال کو پا نچ مر حلوں ميں بيان کيا گيا ہے ،کہ وه اس عظيم مجموع
مسکينوں کی مدد کرنے سے کس طرح رو ”اور “يتيموں ”کرنے اور “اتفاق ”دن کی تکذيب کی وجہ سے راه خدا ميں 

کی مدد کرنے سے کس “حاجت مندوں ”ر ريا کار ہيں ،اور کے بارے ميں کيسے غافل او“ نماز ”گردانی کرتے ہيں اور وه 
  طرح رو گردانی کرتے ہيں ؟ 

اس سوره کی شان نزول کے بارے ميں بعض نے تو يہ کہاہے کہ يہ ابو سفيان کے بارے ميں نازل ہوا ہے جو روزانہ 
ايک دن ايک يتيم ٓايا اور اس نے  دوبڑے بڑے اونٹ نحر کيا کرتا تھا اور وه خود اس کے يار دوست انہيں کھاتے تھے۔ ليکن

  ان سے کچھ مانگا تو اس نے اپنے عصا سے اسے مارا ، اور اسے دور کر ديا ۔ 
  کی شان ميں نازل ہوئی ہے ۔ “ عاص بن وائل ” يا “ وليد بن مغيره” بعض دوسرے مفسرين نے يہ کہا کہ يہ 

  اس سوره کی فضيلت▲
  ايک حديث ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے ٓايا ہے : اس سوره کی تالوت کی فضيلت کے بارے ميں 

  “: من قرٔا ٔاء يت الذی يکذب بالدين فرايضہ و نووافلہ قبل هللا صالتہ و صيامہ، ولم يحاسبہ بما کان منہ فی الحياة الدنيا” 
گا اور ان کاموں کے جو شخص اس سوره کو اپنی فريضہ نمازوں ميں پڑھے گا تو ا س کے نماز و روزه کو قبول کرے ” 

  ١۔ “مقابلہ ميں جو اس سے دنيا ميں سر زد ہوئے ہيں اس کا کوئی حساب نہيں لے گا
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ۔ و اليحض علٰی طعام المسکين ۔ ٣۔ فذالک يدع اليتيم ۔ ٢۔ ارء يَت الذی يکذب بالدين۔ ١
  ۔ ويمنعون الماعون ۔ ٧ن ھم يرٓاء ُ و ن ۔ ۔ الذي۶۔ الذين ھم عن صالتھم ساھون ۔ ۵۔ فويل للمصلين۔ ۴

  
  ترجمہ 

  
  شروع هللا کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے 

۔ وہی تو ہے ، جو يتيم کو سختی ٢۔ کيا تونے اس شخص کو ديکھاہے ، جو ہميشہ ہی روز ِ جزا کا انکار کرتا رہتا ہے ؟ ١
  کے ساتھ دھکے ديتا ہے ۔ 

  ۔ پس ان نماز گزاروں پر وائے ہے ، جو ۔۴النے کا شوق نہيں دالتا ہے ۔ ۔ اور دوسروں کو مسکين کو کھانا کھ٣
۔ اور دوسروں کو ضرورياِت زندگی سے باز رکھتے٧۔ وہی جو رياکاری کرتے ہيں ۔ ۶۔ اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہيں ۔ ۵

  ہيں ۔
________________________________  

  ۔ ۵۴۶ص  ١٠جلد “ مجمع البيان ” ۔ ١

  ے انکار کے اثراِت بدمعاد ک▲

اس سورے ميں پہلے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کے مخاطب کرتے ہوئے منکرين کے اعمال ميں روز جزا کے 
  انکار کے اثراِت بد کو بيان کرتا ہے :۔
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  دين)۔ ٔا راء يت الذی يکذب با ل“ ( کياتو نے اس شخص کو ديکھا ہے جو ہميشہ روز جزا کا انکار کرتا ہے ” 
وہی تو ہے جو يتيم کو سختی کے ساتھ دھکے ديتا ہے ” اس کے بعد اس کے جواب کا انتظا رکيے بغير مزيد فرماتا ہے ،: 

  ۔ ( فذالک الذی يدع اليتيم)۔ “
ہے ۔ اور اس کی عظيم داد گاه کے انکار سے انسان کے عمل ميں ايک “ روز جزا ” يا “ جزا” سے مراد يہاں “ دين ” 

عمل پيدا ہوتا ہے ۔ جس کے پانچ حصوں کی طرف اس سوره ميں اشاره ہوا ہے ، منجملہ : يتيموں کو سختی کے  وسيع ردِّ 
ساتھ دھتکا ر نا اور دوسرے لوگوں کو مسکينوں کو کھانا کھالنے کا شوق دال نا ۔يعنی نہ تو خود ہی انفاق کرنا اور نہ ہی 

  دوسروں کو ا س کام کی دعوت دينا ۔ 
سے مراد قرٓان يا تمام ٓائين و دين اسالم ہے ۔ ليکن پہال معنی زياده مناسب “ دين “ حتمال بھی ديا ہے کہ يہاں بعض نے يہ ا

فما يکذبک بعد  ٧ٓايہ “ تين ” اور سوره “کال بل تکذبون بالدين ” ٩نظر ٓاتا ہے ، اور اس کی نظير سوره انفطار کی ٓايہ 
  ں کی دوسری ٓايات کے قرينہ سے دين سے مراد روز جزا ہے ۔ ميں بھی ٓائی ہے ، جہاں ان سورتو“ بالدين

بر وزن حد) کے ماده سے، سختی کے ساتھ دور کرنے اور غصہ کے ساتھ دھتکار نے کے معنی ميں ہے“ ( دّع “ ” يدع ” 
“راغب” کے ماده سے کسی چيز کے ليے دوسروں کو تحريص و ترغيب دينے کے معنی ميں ہے ، “ حض“ ” يحض” اور

  ١اس طرح نہيں ۔ “ حض” چلنے اور سير کرنے کے ليے شوق دالنا ہے ، ليکن “ حص” ميں کہتا ہے ، “ مفردات ”
فعل مضارع کی صورت ميں ٓائے ہيں ، لٰہذا اس بات کی نشان دہی کرتے ہيں کہ يتيموں اور “يدع”اور “ يحض ”چونکہ 

  مسکينوں کے بارے ميں ان کا يہ کام دائمی طور پر تھا ۔ 
کتہ بھی يہاں پر قابل توجہ ہے کہ يتموں کے بارے ميں انسانی حقيقت او رمہر بانی کرنے کا مسئلہ کھا نا کھالنے اور يہ ن

سير کرنے کی نسبت زياده عمده ہے۔ کيونکہ يتيم سب سے زياده رنج اور دکھ شفقت و مہر بانی کے مرکز اور غذا ئے 
  اور جسمانی غذا کا مرحلہ بعد ميں ٓاتا ہے ۔ روحی کے ہاتھ سے چلے جانے کی وجہ سے ہوتا ہے ، 

پھر ان ٓايات ميں ہمارے سامنے مسکينوں کو کھانا کھالنے کا مسئلہ ٓاتا ہے ، جو اہم ترين کار ہائے خير ميں سے ہے ۔ يہاں 
ت کی تک کہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص خود کسی مسکين کو کھاناکھالنے کی قدرت نہيں رکھتا، تو دوسروں کو اس با

  ترغيب دے اور شوق دالئے۔ 
سببيت کا معنی ديتا ہے ) اس نکتہ کی طرف اشاره “ فا” کی تعبير ( اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ يہاں “ فذالک” 

ہے کہ معاد پر ايمان کا نہ ہونا ان غلط کاريوں کا سبب بنتا ہے ، اور واقعاً ايسا ہی ہے وه شخص جو دل کی گہرائيوں کے 
س عظيم دن اور اس دادگاه عدل ، اور اس حساب و کتاب اور جزا و سزا پر يقين رکھتا ہو، اس کے تمام اعمال ميں اس ساتھ ا

کے مثبت ٓاثار ظاہر ہو ں گے ، ليکن جو اس پر ايمان نہيں رکھتے تو گناه کرنے اور انواع و اقسام کے جرائم کرنے پر ان 
  پر نماياں ہوتے ہيں ۔ کی جرٔات کرنے ميں اس کے اثرات کامل طو ر 

  ۔ ( فويل للمصلين)۔“اس گروه کی تيسری صفت کے بارے ميں فرماتاہے : پس ان نماز گزاروں پر وائے ہے 
  ۔ ( الذين ھم عن صالتھم ساھون )۔ “وہی نمازی جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہيں ” 

قات کوکوئی اہميت ديتے ہيں ، او رنہ ہی اس کے وه اس کے ليے نہ تو کسی قدر و قيمت کے قائل ہيں او ر نہ ہی اس کے او
  ارکان و شرائط اور ٓاداب کی رعايت کرتے ہيں ۔ 

کے ماده سے اصل ميں اس خطا کے معنی ميں ہے جو غفلت کی بناء پر سرزد ہوچاہے اس کے مقدمات“ سھو“ ” ساھون ” 
ں ہے ، اور دوسری صورت ميں معذور ہے ليکن کے فراہم کرنے ميں مقصر ہو يانہ ہو ۔ البتہ پہلی صورت ميں معذور نہي

  يہاں وه سہو مراد ہے جو تقصير کے ساتھ تؤام ہو۔ 
۔ چونکہ نماز ميں سہو تو بہر “وه اپنی نما ز ميں سہو کرتے ہيں ” اس بات کی توجہ رکھنی چاہئيے کہ يہ نہيں فرماتا کہ:

  ۔ “، اور کل کی کل نماز کو ہی بھول جاتے ہيں  وه اصل نماز سے ہی سہو کرتے ہيں”حال ہر شخص سے ہوجاتا ہے ، 
اس بات واضح ہے کہ اگر اس مطلب کاايک ياچند مرتبہ اتفاق ہو تو ممکن ہے کہ کوتاہی کی وجہ سے ہو ۔ ليکن جو شخص 
 نماز کو ہميشہ کے ليے ہی بھولے ہوئے ہو، اور اسے بالکل ہی بھال چکا ہو، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وه اس کے ليے

کسی اہميت کا قائل نہيں ہے ، يا اصالً اس پر ايمان نہيں رکھتا ، اور اگر وه کبھی کبھار نماز پڑھ ليتا ہے تو لوگو ں کی زبان 
  يا اسی طرح کی باتوں سے ڈر کر پڑھتا ہے 

سيريں بھی سے مراد کيا ہے ؟ جو کچھ ہم نے اوپر بيان کيا ہے اس کے عالوه دوسری تف“ ساھون ” اس بارے ميں کہ يہاں 
  بيان کی گئی ہيں ۔ منجملہ ان کے يہ ہے کہ اس سے مراد وقت فضيلت سے تاخير کرنا ہے ۔ 

يا اس سے مراد منافقين کی طرف اشاره کرنا ہے جونہ نماز کے ثواب کا اعتقاد رکھتے ہيں ، اور نہ ہی ا س کے ترک کے 
  عذاب کا ۔ 
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  تے ہيں ۔ ( جب کہ يہ معنی بعد والی ٓايت ميں آرہاہے )۔ يا اس سے مرادوه لوگ ہيں جو نماز ميں ريا کاری کر
  البتہ ان معانی کے درميان جمع بھی ممکن ہے اگر چہ پہلی تفسير زياده مناسب نظر ٓاتی ہے ۔ 

بہر حال جب نماز کو بھول جانے والے ويل او رہالکت کے مستحق ہيں ، تو پھر ان لوگوں کا کيا حال ہوگا جو کلی طور پر 
  و چھوڑے ہوئے ہيں اور تارک الصالة ہيں ۔ نماز ک

وه ايسے لوگ ہيں جو ہميشہ ” چوتھے مرحلہ ميں ان کے ايک اور بد ترين عمل کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے : 
  ۔ (الذين ھم يراء ون )۔ “رہا کاری کرتے ہيں 

ہونا ، اور خدا ئی جزأوں کی طرف توجہ  مسلمہ طور پر اس تظاہر اور ريا کاری کے سر چشمے روز قيامت پرايمان کا نہ
کرنا ہے ، ورنہ يہ کيسے ممکن ہے کہ انسان خدائی جزأوں کو تو چھوڑ دے، اور مخلوق کو خوش کرنے کی طرف توجہ 

  رکھے۔ 
بر وزن شٔان) کے ماده سے ، کم اور تھوڑی سی چيز کے معنی ميں ہے اور بہت سے مفسرين کا نظريہ“ ( معن“ ” ماعون”

ے کہ يہاں اس سے مراد جزئی اور معمولی قسم کی چيزيں ہيں ، جو لوگ ، خصوصاً ہمسائے ، ايک دوسرے سے يہ ہ
  رعايتاً لے ليتے ہيں ، مثالً کچھ نمک، پانی ، ٓاگ ( ماچس) برتن وغيره۔ 

ہے ، ايسے  واضح رہے کہ جو شخص اس قسم کی چيزيں بھی دوسروں کو ديتا، وه انتہائی پست اور بے ايمان ٓادمی ہوتا
افراد اس قدر بخيل ہوتے ہيں کہ اس قسم کی معمولی چيزوں کے دينے سے بھی گريز کرتے ہيں ۔ حاالنکہ يہی معمولی 

معمولی چيزيں بعض اوقات بڑی بڑی احتياجات کو پورا کرتی ہيں اور ان کے روک لينے سے لوگوں کی زندگی ميں بڑی 
  مشکالت پيدا ہوجاتی ہيں ۔ 

سے مراد زکٰوة ہے ۔ کيونکہ اصل مال سے عام طور پر بہت ہی کم ہوتی ہے ۔ “ ماعون” بھی کہا ہے کہ  ايک گروه نے يہ
  کبھی سو ميں سے دس، کبھی سو ميں سے پانچ اور کبھی سو ميں سے اڑھائی۔ 

مشکالت کو حل بھی بد ترين کا موں ميں سے ايک ہے ، کيونکہ زکٰوة معاشرے کی بہت سی اقتصادی“زکٰوة کا نہ دينا ”يقينا 
  کرتی ہے۔ ايک روايت ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ ٓاپ نے ماعون کی تفسير ميں فرمايا : 

  ھو القرض يقرضہ، و المتاع يعيره ، و المعروف يصنعہ: ” 
دوسرں کو ديتا ہے  ماعون وه قرض ہے جو انسان دوسرے کو ديتا ہے ۔اور وه وسائل زندگی ہيں جو وه ادھار کے طور پر” 

  2۔ اور وه امداديں اور کار ہائے خير ہيں جنہيں انسان انجام ديتا ہے ۔ 
ايک اور روايت ميں انہيں حضرت سے يہی معنی نقل ہو اہے ، اور اس کے ذيل ميں ٓايا ہے کہ راوی نے کہا : ہمارے 

توڑديتے ہيں اور خراب کرديتے ہيں ، تو کيا  ہمسائے ايسے ہيں کہ جب ہم کچھ وسائل زندگی ان کو ديتے ہيں تو وه انہيں
  انہيں نہ دينا بھی گناه ہے ؟ تو ٓاپ نے فرمايا اس صورت ميں کوئی مانع نہيں ہے ۔ 

کے معنی کے بارے ميں دوسرے احتماالت بھی دئے گئے ، يہاں تک کہ تفسير قرطبی ميں باره سے زياده قول “ ماعون”
ے بہت سوں کو ايک دوسرے ميں مال يا جاسکتا ہے ، البتہ زياده اہم وہی جو ہم نے اس سلسلے ميں نقل ہوئے ہيں جن ميں س

  اوپر نقل کيے ہيں ۔ 
ان دونوں کا موں کو ايک دوسرے کے بعد ذکر کرنا ( ريا کاری و منع ماعون) گويا اس بات کی طرف اشاره ہے کہ جو بات 

جو مخلوق کے ليے ہے وه ان کے ليے نہيں کرتے اور اس خدا کے ليے ہے اسے وه مخلوق کی نيت سے بجاالتے ہيں، اور 
  طرح سے و ه کوئی بھی حق اس کے حق دار تک نہيں پہچاتے۔ 

  ہم اس گفتگو کو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کی ايک حديث کے ساتھ ختم کرتے ہيں ، ٓاپ نے فرمايا : 
  ووکلہ الٰی نفسہ، ومن وکلہ الٰی نفسہ فما اسوء حالہ ؟ ! : من منع الموعون جاره منعہ هللا خيره يوم القيامة،” 

جو شخص ضروری اور معمولی چيزوں کو اپنے ہماسايہ سے روکتا ہے ، خدا اسے قيامت کے دن اپنی خير سے روک دے 
  3گا، اور جسے خدا اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دے اس کا بہت ہی برا حال ہوگا۔ 

________________________________  

  “حض”ماده “ مفردات” ۔ ١
  ۔۶٧٩ص  ۵مطابق نقل نور الثقلين جلد “ کافی ” ۔ 2
  ۔ ٢٠حديث  ۶٧٩ص  ۵جلد “ نور الثقلين  -3
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  ۔ سورٔه ماعون کے مباحث کی جمع بندی ١▲

اس مختصر سوره ميں صفات رذيلہ کا ايک ايسا مجموعہ ٓايا ہے کہ وه جس شخص ميں بھی ہو اس کی بے ايمانی ، پستی 
اور حقارت کی ايک نشانی ہے ۔ اور قابل توجہ بات يہ ہے کہ ان سب کو تکذيب ِ دين يعنی جزاء يا روِز جزا کی فرع قرار 

  ديا ہے ۔ 
کھانا کھالنا، نماز سے غفت برتنا ، رياکاری کرنا اور لوگوں سے موافقت نہ کرنا ، يہاں يتيموں کو حقير جاننا ، بھوکوں کو 

  تک کہ زندگی کے معمولی وسائل دينے ميں يہ ہے کہ ان ( صفات رذيلہ ) کا مجموعہ۔ 
کے ساتھ کوئی  ہی“ مخلو ِق خدا ” اور اس طرح سے ان بخيل ، خودخواه اور ريا کار افراد کو ظاہر کرتا ہے ، جن کا نہ تو 

کے ساتھ کوئی رابط ۔ ايسے افراد جن کے وجود ميں نور ايمان اور احساس ِ مسئوليت نہيں ہوتا، “خالق ”تعلق ہے اور نہ ہی 
  نہ تو وه خدائی اجرو ثواب ميں غور و فکر کرتے ہيں اور نہ ہی اس کے عذاب سے ڈرتے ہيں ۔ 

  ۔  ۔ تظاہر و ريا ايک بہت بڑی اجتماعی مصيبت ہے٢▲
ہرعمل کی قدر و قيمت اس کے سبب کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے ، يا دوسرے لفظوں ميں اسالم کی نگاه ميں ہر عمل کی بنياد 

  “ خالص نيت” پر ہوتی ہے، وه بھی “ نيت” اس کی 
عليہ و ٓالہ اسالم ہر چيز سے پہلے نيت کے بارے ميں تحقيق کرتا ہے ، لٰہذا ايک مشہور حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا 

  وسلم سے ٓايا ہے 
  “ انما االعمال بالنيات و لکل امرء مانوی” 
ہر عمل نيت کے ساتھ وابستہ ہے او ر ہر شخص کا عمل ميں حصہ ، اس کی اس نيت کے مطابق ہوگا، جو وه عمل ميں ” 

  ۔ “رکھتا تھا 
  اور اسی حديث کے ذيل ميں ٓايا ہے : 

اجر خدائے بزرگ و بر تر ہے ۔ اور جو شخص ماِل دنيا کے ليے جنگ کرے،  جو شخص خد اکے ليے جہاد کرے اس کا” 
يہاں تک کہ ايک عقال وه چھوٹی سی رّسی جس سے اونٹ کے پأوں کو باندھتے ہيں ) لينے کے ليے کرے اس کا حصہ بس

   ١وہی ہے ۔ 
ليے کوئی کام انجام ديتا ہے ، تو وه نيت سے ہی عمل وجود ميں ٓاتا ہے ۔ وه شخص جو خدا کے ” يہ سب اس بناء پر ہے کہ 

اس کی بنياد کومحکم کرتا ہے ، اور اس کی تمام کوشش يہ ہوتی ہے کہ لوگ اس سے زياده سے زياده فائده اٹھائيں ۔ ليکن 
جو شخص تظاہر اور ريا کاری کے ليے کسی عمل کو انجام ديتا ہے وه صرف ا س کے ظاہر اور زرق و برق پرنظر رکھتا 

  وه اس کی گہرائی و بنياد اورحاجت مندوں کے استفادے کو کوئی اہميت نہيں ديتا ۔ ہے ، اور 
وه معاشره جو ريا کاری کا عادی ہو جاتا ہے وه نہ صرف خدا ، اخالق حسنہ اور ملکاِت فاضلہ سے دور کرديا جاتا ہے ، 

ه مٹھی بھرے معنی ظواہر کا خالص ره بلکہ اس کے تمام اجتماعی پروگرام مفہوم و مطلب سے خالی ہو جاتے ہيں ، اور و
  جاتے ہيں ، اور ايسے انسان اور اس قسم کے معاشرے کی سر نوشت کتنی دردناک ہے ؟ ! ۔ 

کی مذمت ميں بہت زياده روايات ٓائی ہيں ، يہاں تک کہ اس کو شرک کی ايک نوع کہا گيا ہے ، اور ہم يہاں تين “ ريا ” 
  ہيں ۔  ہالدينے والی روايات پر قناعت کرتے

  ۔ ايک حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ٓاياہے : ١
سئا تی علی الناس زمان تخبث فيہ سرائر ھم ۔ ونحن فيہ عالنيتھم، طمعاً فی الدنيا اليدون بہ ما عند ربھم، يکون دينھم رياء ”

  ب لھم! : اليخالطھم خوف، يعمعھم هللا بعقاب فيد عونہ دعا ء الغريق فال يستح
لوگوں پر ايک ايسا زمانہ ٓانے واال ہے جب ان کے باطن قبيح ، گندے اور ٓالوده ہوجائيں ، اور ان کے ظاہر زيبا اور ” 

خوبصورت ہوں گے۔ دنيا ميں طمع کی خاطر وه اس سے اپنے پروردگار کی جزأوں کے طلب گار نہيں ہوں گے ۔ ان کا دين
ل ميں باقی نہ رہے گا، خد اان سب کو ايک سخت عذاب ميں گرفتار کرے گا ، اور وه ريا ہو جائے گا، خوف خدا ان کے د

  ٢۔ “جتنا بھی ايک ڈوبنے والے کی طرح خدا کو پکاريں گے ، ہر گز ان کی دعا قبول نہ ہوگی
  مايا : سے فر“ زراره” ۔ ايک دوسری حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ ٓاپ نے اپنے ايک صحابی٢
  ۔ “من عمل للناس کان ثوابہ علی الناس يا زراره ! کل رياء شرک!” 
  3جو شخص لوگوں کے ليے عمل کرے گا اس کا اجر و ثواب لوگوں پر ہی ہو گا۔ اے زراره ! ہر ريا شرک ہے ۔ ” 
  القيامة باربعة اسماء:  ان المرائی يدعی يوم:” ۔ ايک اور حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ ٓالہ وسلم سے ٓاياہے ٣
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 يا کافر ! يا فاجر ! غادر ! يا خاسر ! حبط عملک ، و بطل اجرک، فال خالص لک اليوم ، فالتمس اجرک ممن کنت تعمل لہ !: 
  ريا کار شخص کو قيامت کے دن چار ناموں سے پکارا جائے گا:” 

ابود ہو گيا ہے ، تيرا اجر و ثواب باطل ہوچکا ہے۔ ٓاج اے کافر! اے فاجر ! اے حيلہ گر ! اے خاسر و زياں کار ! تيرا عمل ن
  4تيرے ليے نجات کی کوئی راه نہيں ہے ، لٰہذا تو اپنا اجر و ثواب اس سے طلب کر جس کے ليے تو عمل کرتا تھا۔ 

  خد اوندا ! خلوص نيت سخت مشکل کام ہے ، تو خود اس راه ميں ہماری مدد فرما۔ 
مرحمت فر ما کہ ہم تيرے ثواب و عقاب کے عالوه اور کچھ نہ سوچيں، او رمخلوق کی رضا و پروردگارا ! ہميں ايسا ايمان 

  خشنودی اور غصہ و غضب تيری راه ميں ہمارے ليے يکساں ہو۔ 
  بار لٰہا ! اس راه ميں جو خطا اور غلطی اب تک ہم نے کی ہے وه ہميں بخش دے ۔ 

  
  ٓامين يا رب العالمين ۔

________________________________  

  ۔)١٠حديث  ۵ابواب مقدمٔہ العبادات باب (  ٣۵جلد اول ص “ ۔وسائل الشيعہ١
  ۔١۴باب الرياء حديث  ٢جلد “ اصول کافی ” ۔ ٢
  کے ذيل ميں )۔ ١١حديث (  ۴٩جلد اول ص “ وسائل الشيعہ ” ۔ 3
 کے ذيل ميں )۔ ١۶حديث (  ۵١جلد اول ص “ وسائل الشيعہ ” ۔ 4

 

 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سوره الکو ثر ▲
  

  ٓايا ت ہيں۔  ٣يہ سوره مّکہ ميں نازل ہوا ۔ اس ميں 

  سو ره کوثر کے مطالب اور اس کی فضيلت▲ 
ميں نازل ہوا ہے ۔ ليکن بعض نے اس کے مدنی ہو نے کا احتمال بھی ديا ہے ۔ يہ احتمال “ مّکہ ” مشہور يہ ہے کہ يہ سوره

بھی د ياگيا ہے کہ سوره دو بار نازل ہوا ۔ ايک دفعہ مّکہ ميں اور دوسری دفعہ مد ينہ ميں ، ليکن جو روا يات اس کے شا ن 
  کے مّکی ہو نے کے مشہور قول کی تا ئيد کرتی ہيں۔ نز ول ميں وا رد ہو ئی ہيں وه اس

نے جو مشرکين کے سر دا روں ميں سے تھا ، پيغمبر اکر م سے “ عا ص بن وائل” اس سوره کے شان نزول ميں ٓايا ہے کہ:
وه مسجد الحرام سے نکلتے وقت مالقات کی اور کچھ دير تک ٓاپ سے با تيں کرتا رہا۔ قر يش کے سر دارو ں کا ايک گر

مسجد ميں دا خل ہوا تو “ عا ص بن وائل ” مسجد ميں بيٹھا ہوا تھا ۔ انہو ننے دور سے اس منظر کا مشا ہده کيا ۔ جس وقت
شخص سے۔اس نے اس تعبير کا اس ليے “ ابتر ”انہو ننے اس سے کہا کہ تو کس سے با تيں کر رہا تھا؟ اس نے کہا : اس

دنيا سے ر خصت ہو چکے تھے۔ اور عرب ايسے ٓادمی کو جس کے کوئی “ عبد هللا” انتخاب کيا کہ پيغمبر اکرم کے فر زند 
کہا کر تے تھے يعنی ( بال عقب۔ مقطوع النسل) لٰہذا قر يش نے پيغمبر اکرم کے فرزند کی و فا ت کے بعد “ ابتر” بيٹا نہ ہو

ور پيغمبر اکر کو بہت سی نعمتوں اور اس لقب کو ٓانحضرت کے ليے انتخاب کر رکھا تھا ، جس پر يہ سورت نازل ہوئی ، ا
  کوثر کی بشا رت دی اور ان کے دشمنوں کو ابتر کہا 

اس کی وضا حت اس طرح ہے کہ پيغمبر اکرم کے با نو ئے اسالم جنا ب خد يجہ سے دو پسر تھے، ايک قاسم اور دوسرے 
ر پيغمبر اکرم کے کوئی بيٹا نہ رہا۔ اس بات طاہر جنہيں عبدهللا بھی کہتے تھے ۔ دو نوں ہی مّکہ ميں دنيا سے چل بسے او

  کہنے لگے “ ابتر” نے قر يش کے بد خوا ہو ں کی زبان کھو ل دی، وه ٓانحضرت کو
وه اپنی روايت کے مطابق بيٹے کوحد سے زيا ده اہميت ديتے تھے، اسے باپ کے پرو گرا موں کو جاری رکھنے واال شمار

ل يہ تھا کہ پيغمبراکرم کی رحلت کے بعد بيٹا نہ ہونے کی وجہ سے ٓاپ کے پروکرتے تھے اس سانحے کے باعث ان کا خيا
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  گرام معطل ہوکر ره جا ئيں گے چناچہ وه اس بات پر بہت خوش تھے۔
قرٓان مجيد نازل ہوا اور اس سوره ميں اعجاز ٓاميز طريقہ سے انہيں جواب ديا اور خبر دی کہ ٓانحضرت کے دشمن ہی ابتر 

الم وقرٓان کاپروگرام کبھی منقطع نہيں ہوگا ۔ اس سوره ميں جو بشارت دی گئی ہے وه ايک طرف تو رہيں گے اور اس
دشمنان اسالم کی اميدوں پر ايک ضرب تھی اور دوسری طرف رسول هللا کے لئے تسلی خاطر تھی جن کا قلب ِ نازک دل 

  اس قبيح لقب اور دشمنوں کی سازش کو سن ر غمگين اور مکدر ہواتھا ۔ 

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت▲
  اس سوره کی تالوت کی فضيلت ميں پيغمبر اکرم سے ٓاياہے : 

من قرائھا سقاه هللا من انھار الجنة ، و اعطی من االجر بعدد کل قربان قربہ العباد فی يوم عيد و يقربون من اھل الکتاب و ” 
  “ المشرکين 

سے سيراب کرے گا اور ہر قربانی کی تعداد ميں جو خدا کے  جو شخص اس کی تالوت کرے خدا اسے جنت کی نہروں
بندے عيد ( قربان ) کے دن کرتے ہيں ، اور اسی طرح سے وه قربانياں کو اہل کتاب اور مشرکين ديتے ہيں ان سب کی تعداد 

  کے برابر اس کو اجر دے گا۔ 
  اس سوره کا نام ( کوثر) اس کی پہلی ٓايت سے ليا گيا ہے ۔ 

  ارحمن ارحيم بسم ا 
  ۔ انا شائنک ھو اال بتر۔٣۔ فصل لر بک وانحر۔ ٢۔ انا اعطينک الکو ثر۔ ١

  
  تر جمہ

  شروع هللا کے نام سے جو رحيم ہے
۔ اب جب کہ يہ بات ہے تو اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھ ٢۔ ہم نے تجھے کوثر ( بہت زياده خير و برکت ) عطا کی۔ ١

  اور قر بانی دے۔
  دشمن ہی ابتر ( اور بال عقب و مقطوع النسل ) ہے۔  ۔ يقينا تيرا٣

  ہم نے تجھے فرا واں خير و بر کت دی ▲
اس تمام سورے ميں روئے سخن پيغمبر اکرم کی طرف ہے ( جيسا کہ سوره والضحٰی اور سوره الم نشر ح ميں ہے) اور 

نبوه حوادث ميں تسلی دينا اور دشمنوں کے تينوں سوروں کے اہداف و مقا صد ميں سے ايک ٓانحضرت کے دل کو درد ناک ا
  بار بار لگائے ہوئے زبان کے زخموں کے مقا بلہ ميں تشفی بخشنا ہے۔ 

وصف ہے جو کثرت سے ليا گيا ہے، اور “ کوثر” اِنّا اعطينا ک الکوثر)“( ہم نے تجھے کو ثر عطا کيا” پہلے فرماتا ہے:
  کہا جا تا ہے۔“ کوثر” اد کو بھیافر“ سخی” فراواں خير وبرکت کے معنی ميں ہے اور

اس بارے ميں کہ يہاں کوثر سے کيا مراد ہے، ايک روايت ميں ٓايا ہے کہ جس وقت يہ سوره نازل ہوا، پيغمبر اکرم منبر پر 
تشريف لے گئےاور اس سوره کی تالوت فرمائی۔ اصحاب نے عرض کيا يہ کيا چيز ہے جو خدا نے ٓاپ کو عطا فرمائی ہے؟

مايا کہ يہ جنت ميں ايک نہر ہے ،جو دودھ سے زياده سفيد اور قدح( بلور) سے زياده صاف ہے، اس کے اطراف ٓاپ نے فر 
  ميں ُدر و يا قو ت کے قبے ہيں 

  ايک اور حديث ميں امام جعفر صادق عليہ ا لسالم سے ٓايا ہے کہ آپ نے فر مايا:
کے فرزند( عبد هللا جو ٓاپ کی زندگی ميں فوت ہو گئے تھے) کوثر جنت ميں ايک نہر ہے جو خدا نے اپنے پيغمبر کو ان ” 

  کے بدلے ميں عطا کی ہے۔
ہے جو پيغمبر سے تعلق رکھتا ہے، اور جس سے مومنين “ حوِض کوثر” بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد وہی
  جنت ميں داخل ہونے کے وقت سيراب ہو گے۔

روں نے قرٓان سے، بعض نے اصحاب و انصار کی کثرت سے اور بعض نے اس کی نبوت سے تفسير کی ہے، بعض دوس
بعض نے کثِر ت اوالد اور ُذريّت سے، جوسب ٓاپ کی ُدختر نيک اختر فا طمہ زہرا عليہا الّسالم سے وجود ميں ٓائی اور اس 

ياد گار ہے۔ بعض  قدر بڑھ گئی ہے کہ حساب و شمار سے باہر ہو گئی ہے اور دامِن قيا مت تک پيغمبر اسالم کے وجود کی
سے بھی تفسير کی ہے اور اس سلسلہ ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ايک حديث بھی نقل کی “ شفا عت”نے اس کی 

  ہے 
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نقل کيے ہيں۔ ليکن ظاہر يہ ہے کہ ان ميں سے زياده تر “ پندره قول” کی تفسير ميں “ کو ثر” يہاں تک کہ فخر رازی نے 
کے“ خير کثير اور فراداں نعمت“ ” کوثر” صاديق کا بيا ن ہے، کيو نکہ جيسا کہ ہم نے کہا ہےاس وسيع معنی کے واضح م

معنی ميں ہے، اور ہم جانتے ہيں کہ خدا وند تعا لٰی نے پيغمبر اکرم کو بہت ہی زياده نعمتيں عطا فر مائی ہيں اور جو کچھ 
يک واضح مصداق ہے اور ان کے عالوه اور بھی بہت سے اوپر بيان کيا گيا ان مينسے ہر ايک اس کے مصاد يق ميں سے ا

بہر حال تمام ميدانوں ميں پيغمبر اکرم کی  -مصداق ہيں، جنہيں ٓايت کی مصداقی تفسير کے عنوان سے بيان کيا جا سکتا ہے
ّمت کے علماء جو ذات پر تمام نعمتيں۔ يہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ جنگوں ميں ٓاپ کی کاميابيوں ميں،يہاں تک کہ ٓاپ کی اُ 

ہر عصر اور ہر زمانہ ميں قرٓان واسالم کی مشعِل فروزاں کی پا سداری کر تے ہيں، اوراسے دنيا کے ہر گوشہ ميں لے 
  -جاتے ہيں۔ سب اس خير کثير ميں شامل ہيں

کثير کے ٓاثار  اس بات کو نہيں بھولنا چا ہئيے کہ خدا اپنے پيغمبر سے يہ بات اس وقت کہہ رہا ہے کہ ابھی تک اس خير
ظاہر نہيں ہوئے تھے۔ يہ ايک ايسی خبر اور پيش گوئی تھی جو مستقبل بعيد کے لئے کی جا رہی تھی۔ يہ ايک اعجاز ٓاميز 

  اور رسو ِل اکرم کی دعوت کی حقا نيت کو بيان کرنے والی خبر ہے۔ 
ت ہے، اگر چہ مخلوق کا شکر ادا کرنا اس عظيم نعمت اور خير فر اداں کے لئے بہت ہی زيا ده شکر ادا کرنے کی ضرور

خا لق کی نعمت کے حق کو ہر گز ادا نہيں کرتا، بلکہ شکر گزاری کی تو فيق اس کی طرف سے ُخود ايک اور نعمت ہے، 
 فصل لربّک وانحر(“( اب جب کہ ايسا ہے تو صرف اپنے پرور دگا ر کے لئے نماز پڑھ اور قر بانی دے ” لٰہذا فرماتا ہے:

ت کا بخشنے واال وہی ہے اسی بناء پر نماز، عبادت اور قر بانی جو ايک قسم کی عبادت ہے، اس کے عالوه کسی ہاں! نعم
کے مفہوم کی طرف توجہ کرتے ہوئے، جو نعمتوں کے دوام اور “رب ” اور کے لئے کوئی معنی نہيں رکھتی خصو صاَ◌َ 

خواه نماز کی صورت ميں ، ہو يا قربانی کرنے “ عبادت” پروردگار کی تد بير و ربو بيت کو بيان کرتا ہے خال صہ يہ کہ
  کی صورت مينوه رب اور ولی نعمت کے ساتھ ہی مخصوص ہے اور وه خدا کی ذاِت پاک سے وا بستہ ہے 

يہ بات مشرکين کے اعمال کے مقابلہ ميں جو اپنی نعمتونکوتو خدا ہی کی طرف سے سمجھتے تھے ليکن سجده اور قربانی 
کی تعبير عبادات ميں قصِد قر بت کے الزم ہو نے کے مسئلہ پر ايک واضح ‘ لربّک’ کر تے تھے بہر حالبتوں کے لئے 

دليل ہے بہت سے مفسرين کا نظريہ يہ ہے کہ نماز سے مرادعيد قربان کے دن کی نماز ہے اور قربانی کرنا بھی اسی دن 
ن کی نماز اور قر بانی بھی اس کا ايک وا ضح مصداق ہے۔ ہے ليکن ظاہراََ◌ ٓا يت کا مفہوم عام اوروسيع اگر چہ عيد کے د

کے ماّده سے، اُو نٹ کو حالل کر نے کے ستاتھ مخصوص ہے۔ يہ بات شايد اس بناء پر ہے کہ قر با نيوں “ نحر“” وانحر”
  ميں سے 

تھے اور اُونٹ کی اونٹ کی قر بانی سب سے زياد ه اہميت رکھتی تھی۔ اورپہلے پہل مسلمان اس سے زياده لگأو رکھتے 
  قربانی دينا ايثار و قربانی کے بغير ممکن نہيں تھا۔

  اوپر والی ٓايت کے ليے يہاں دو اور تفسيريں بھی بيان کی گئی ہيں ۔
کا ماّده گلے والی جگہ کے معنی “ نحر” کے جملہ سے مراد نماز کے وقت ُرو بقليہ کھڑا ہو نا ہے، چو نکہ “وانحر ” ۔١

منا” عربو ننے اسے ہر چيز کے ٓامنے سامنے ہونے کے معنی ميں استعمال کيا ہے ، لٰہذا وه کہتے ہيں:ميں ہے اس کے بعد 
  يعنی ہمارے گھر ايک دوسرے کے ٓامنے سامنے ہيں۔“زلناتتناحر

جس” ۔ اس سے مراد تکبير کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا اور گلے اور چہرے کے سامنے النا ہے۔ ايک حديث ميں ٓايا ہے:٢
  “ نُحيره” وقت يہ سوره نازل ہوا، تو پيغمبر اکرم نے جبرئيل سے سوال کيا:يہ 
  نے عرض کيا:“ جبرئيل” جس کے لئے ميرے پروردگار نے مجھے مامور کيا ہے، کيا ہے؟

ہاتھو يہ نحيره نہيں ہے، بلکہ خدا نے ٓاپ کو يہ حکم ديا ہے کہ ٓاپ جس وقت نماز ميں داخل ہو تو تکبير کہتے وقت اپنے ” 
ں کو بلند کريں، اور اسی طرح جب رکوع کريں، يا رکوع سے سر اُٹھا ئيں، يا سجده کريں، اس وقت بھی، کيو نکہ ہماری 
اور سات ٓاسما نو ں کے فر شتو ں کی نماز اسی طرح کی ہے۔ اور ہر چيز کی ايک زينت ہوتی ہے، اور نماز کی زينت ہر 

   تکبير کے وقت ہاتھوں کو بلند کر نا ہے۔
ايک حديث ميں امام جعفر صادق عليہ الّسالم سے ٓايا ہے کہ ٓاپ نے اس ٓايت کی تفسير ميں اپنے دسِت مبارک سے اشاره کر 

  تے ہوئے فرمايا:
  “ اس سے مراد يہ ہے کہ نماز کے ٓاغاز ميں ہاتھو نکو اس طرح بلند کرو کہ ان کی ہتھيلياں ُرو بقبلہ ہو

اسب ہے، کيو نکہ اس سے مراد بُت پرستوں کے اعمال کی نفی ہے جو غير خدا کے لئے ليکن پہلی تفسير سب سے زياده من
عبادت و قربانی کرتے تھے۔ ليکن اس کے با وجود ان تمام روايات اور مطالب کے درميان جمع کرنا، جو اس سلسلہ ميں ہم 

کے سلسلہ ميں تو شيعہ اور اہِل سنّت تک پہنچی ہيں کوئی مانع نہينہے۔ خا ص طور سے تکبيرات کے وقت ہاتھ بلند کرنے 
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  کی کتا بوں ميں متعدد روايات نقل ہوئی ہے۔ اس طرح سے ايک ٓايت جا مع مفہو م رکھتی ہے جو ان کو بھی شامل ہے۔
اور اس سوره کی ٓاخری ٓايت ميں، اس نسبت کی طرف تو جہ ديتے ہوئے، جو شرک کے سر غنے ٓانحضرت کی طرف 

اَ بتر اور بال عقب و مقطوع النسل نہيں ہے۔ بلکہ تيرا دشمن اَبتر، بال عقب اور مقطوع النسل رہے  :”ديتے تھے، فرماتا ہے 
  انّا شا نئک ھو االبتر)“( گا۔
بر وزن ضربان) کے ماّده سے عداوت و دشمنی، ِکينہ ورزی اور بد خلقی کر نے کے معنی مينہے اور “ ( شنئان“ ”شا نی” 
  جو اس صفت کا حامل ہو۔  اس شخص کو کہتے ہيں“ شا نی” 

کے معنی ميں ہے، اور ُد شمناِن اسالم کی طرف سے اس تعبير “ ُدم کٹے جا نور” اصل ميں “ ابتر ” قا بِل تو جہ بات يہ کہ 
کی تعبير اسی و اقعيت کو بيان کرتی ہے “ شانی ” کا انتخاب ٓانحضرت کی ہتک حرمت اور تو ہين کر نے کے لئے تھا۔ اور

دشمنی ميں کم سے کم ٓاداب کی رعا يت تک بھی نہيں کرتے تھے۔ يعنی ان کی عداوت و دشمنی قساوت و ر ذالت کہ وه اپنی 
سے ٓاميختہ تھی۔ حقيقت ميں قرٓان يہ کہتا ہے کہ يہ لقب خود تمہارا ہے نہ کہ پيغمبر اکرم کا۔ دوسری طرف۔ جيسا کہ سو ره 

ر اکرم ، اور اسالم کی بسا ط کے اُلٹ جانے کے انتظار ميں تھے، کيو نکہ کی شاِن نزول ميں بيان کيا گيا ہے۔ قر يش پيغمب
وه يہ کہتے تھے کہ ٓاپ کے پيچھے کوئی او الد نہيں ہے۔ قرٓان کہتا ہے کہ تو بال عقب اور بے اوالد نہيں ہے بلکہ تيرے 

  دشمن ہی بال عقب اور بے اوالد ہيں۔ 

  “کوثر”۔ حضرت فاطمہ او ر ١▲ 
او ر اس کے“ ِخيرکثير و فراداں ہے” ايک عظيم جا مع ااور وسيع معنی رکھتا ہے۔اوروه“ کو ثر ” کے ہيں کہ ہم بيان کر چ

“( فا طمہ زہرا” بہت زياده مصاديق ہيں۔ ليکن بہت سے بزرگ شيعہ علماء نے واضح ترين مصاديق ميں سے ايک مصداق
کی شاِن نزول سے ظاہر ہے کہ دشمن پيغمبِراکرم کو ابتر اور  سالم هللا عليہا) کے وجود مبارک کو سمجھا ہے۔ چو نکہ ٓايت

“ ہم نے تجھے کو ثر عطا کيا ہے” بال عقب ہو نے سے متہم کرتے تھے۔ قرٓان ان کی بات کی نفی کے ضمن ميں کہتا ہے:
کی نسل اور ذريت اسی  فاطمہ زہرا سالم هللا عليہا ہی ہيں کيو نکہ پيغمبر“ خير کثير” اس تعبير کا مطلب يہی بنتا ہے کہ يہ

ُدختِر گرامی کے ذر يعے سا رے عالم ميں منتشر ہوئی، جو نہ صرف پيغمبر کی جسمانی او الد تھی بلکہ انہوں نے آپ کے 
دين اور اسالم کی تمام اقدار کی حفاظت کی اور اسے ٓانے والوں تک پہچايا۔ نہ صرف اہِل بيت کے ٓائمہ معصومين، جن کی 

يثيت تھی، بلکہ ہزارہا فرزنداِن فا طمہ عالم ميں پھيل گئے، جن ميں بڑے بڑے بزرگ علماء مئو اپنی ايک مخصوص ح
لفين،فقہا،محّد ثين، مفّسرين واال مقام، اور عظيم حکمران ہو گزرے ہيں جنہوں نے ايثار و قر بانی اور فدا کاری کے ساتھ ديِن

عمده بحث ہمارے سامنے ٓائی ہے جو اُس نے کوثر کی  کی ايک“ فخر رازی” اسالم کی حفاظت کی کو شش کی۔يہانپر
مختلف تفسيروں کے ضمن ميں بيان کی ہے:تيسرا قول يہ ہے کہ يہ سوره ان لوگوں کے رّد کے عنوان سے نازل ہواہے جو 

وگا کہ پيغمبر اکرم کی اوالد کے نہ ہونے پر طعن و طنز،اور تنقيد و اعتراض کرتے تھے۔ اس بنا ء پر سوره کا معنی يہ ہ
خدا ٓاپ کو ايسی نسل دے گا جو زمانئہ دراز تک باقی رہے گيغور تو کرو کہ لوگوں نے اہِل بيت کے کتنے افراد کو شہيد کيا

ليکن اس کے با وجود ُدنيا اُن سے بھری پڑی ہے جب کہ بنی اُميہ ميں سے( جو اسالم کے دشمن تھے) کوئی قابل ذکر 
نکھ کھول کر ديکھ اور غور کر کہ فاطمہ کی اوالد کے در ميان باقر و صادق و رضاو شخص دنيا ميں باقی نہيں رہا پھر آ 

  نفِس ذکيہ / 
  جيسے کتنے عظيم اور بزرگ علماء ہوئے ہيں 

  ۔ اس سوره کا اعجاز٢▲
 در حقيقت اس سوره ميں تين پيشين گوئياں، بيا ن کی گئی ہے ايک طرف پيغمبر کو خير کثير عطا کر نے کی خوش خبری

فعل ما ضی کی صورت ميں ہے ليکن ممکن ہے کہ يہ مضارع مسلّم کی قسم سے ہو، جو “ اعطينا” ديتی ہے ( اگر چہ 
ماضی کی صورت ميں بيان ہوا ہے) اور يہ خير کثير ان تمام فتو حات، کا ميا بيوں اورتوفيقات کو شامل ہے جو پيغمبر اکرم 

  س سوره کے نزول کے وقت پيش بينی کے قا بل نہيں تھيںکو بعد ميں نصيب ہوئی ہے اگر چہ وه مکہ ميں ا
دوسری طرف يہ سورة اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ پيغمبر اکرم بے اوالد، بال عقب اور مقطوع النسل نہيں ہو گے۔ بلکہ 

  ٓاپ کی نسل اور اوالد بڑی کثرت سے عا لم ميں مو جود رہے گی۔
کہ ٓاپ کے دشمن ابتر، بال عقب اور مقطوع النسل ہو جائيں گے يہ پيش گو  تيسری جانب يہ سوره اس بات کی خبر ديتا ہے

ئی بھی پو ری ہو گئی ہے اور ٓاپ کے دشمن اس طرح تتر بتر اور تباه وبرباد ہوئے کہ ٓاج ان کا نام و نشان تک باقی نہيں 
ے مقابلہ ميں کھڑے ہو ئے ايک وقت جيسے قبائل جو پيغمبر اور ان کی اوالد ک“ بنی عباس”اور “ بنی اُميہ” ہے حاالنکہ
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اتنی جمّعيت اور کثرت رکھتے تھے کہ ان کی اوالد شمار ميں نہ ٓائی تھی، ليکن ٓاج اگر اُن ميں سے کوئی باقی ره بھی گيا ہو
  تو وه بالکل پہچانا نہيں جات 

  ۔ ُخدا کے ليے جمع کی ضمير کس ليے ہے؟٣▲
جمع “( متکلم مع الغير” رٓان مجيد کی اور بہت سی دوسری ٓايات ميں بھی صيغہقا بل توجہ بات يہ ہے کہ يہاں بھی اور ق

نے تجھے کوثر عطا کيايہ تعبير اور اس قسم کی تعبيرينعظمت و قدرت کو“ ہم”متکلم) کے ساتھ اپنا ذکر کرتا ہے فرماتا ہے:
ت کرتی ہيں، تووه صرف اپنے بارے بيان کرنے کے ليے ہوتی ہيں کيو نکہ بزرگ اور بڑی ہستياں جب اپنے بارے ميں با

مينہی نہيں، بلکہ اپنے ماموريں کا رندو ں کے بارے ميں بھی خبر ديتی ہيں، اور يہ قدرت و عظمت اور ان کے اوامرکے 
  مقابلہ ميں فرمانبر داری کرنے والوں سے کنا يہ ہے

کی تعبير اس بات “ اعطيناک” کے بجائے “ ک ٰاتينا” بھی اس معنی پرايک دوسری تاکيد ہے۔ “ ان ” زير بحث ٓايت ميں لفظ 
کی دليل ہے کہ خدا نے پيغمبر کو کو ثر بخش دےا ہے اور عطا کرديا ہے ۔ اور يہ پيغمبر اکرم کے لئے ايک بہت بڑی 

ر بشارت ہے کہ کو دشمنوں کی بيہوده باتوں سے ٓاپ کا قلب مبارک ٓازرده نہ ہو ۔ اور ٓاپ کے ٓاہنی عزم ميں سستی اور کماو
کمزوری پيدا نہ ہونے پائے ۔ اور دشمن يہ جاليں کہ ٓاپ کی تکيہ گاه وه خدا ہے ، جو تمام خيرات کا منبع ہے اور اس نے 

  خير کثير ٓاپ کو بخش دی ہے ۔ 
  خدا ندا! ہميں اس خير کثير کی بر کات سے جو تو نے اپنے پيغمبر کو مرحمت فرمائی ہے ، بے نصيب نہ کرنا ۔ 

جانتا کہ ہم ٓانحضرت اور ٓاپ کی ذريت طاہره کو خلوص دل کو ساتھ دوست رکھتے ہيں ، لٰہذا ہميں انہيں کے پروردگارا ! تو
  ساتھ محشور کرنا۔

بار الٰہا ٓانحضرت اور ٓاپ کے دين و ائيں کی بہت بڑی عظمت ہے، اس عظمت و عزت و شوکت ميں روز بروز اضافہ فرما۔
  

  سوره کافرون▲
  ٓايات ہيں  ۶ہوا اس ميں يہ مکہ ميں نازل 

  سوره کافرون کے مطالب اور اس کی فضيلت ▲
يہ سوره مکہ ميں نازل ہو ا۔ اس کا لب و لہجہ اور اس کے مطالب اس بات کے واضح گواه ہيں ۔ اسی طرح وه شاِن نزول 

ونے کا احتمال ديا ہے جس کی طرف بعد ميں اشاره ہو گا ، اس مدعا پر دوسری دليل ہے ۔ يہ جو بعض نے اس کے مد نی ہ
  ، بہت بعيد نظر ٓاتا ہے ۔ 

سوره کالب و لہجہ بتاتا ہے کہ يہ سوره ايسے زمانہ ميں نازل ہوا جب مسلمان اقليت ميں تھے اور کفار اکثريت ميں پيغمبر 
يں ۔ پر ان کی طرف سے سخت دبأو تھا اور انہيں اصرار تھا کہ کسی طرح سازش کرکے ٓا پ کو شرک کی طرف کھينچ ل

پيغمبر نے ان کی اس پيش کش کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا ديا اور انہيں کلی طور پر مايوس کرديا اور ان کے ساتھ الجھے 
  بھی نہيں ۔

يہ بات تمام مسلمانونکے لئے ايک نمونہ ہے کہ وه اسالم اور دين کی اساس کے بارے ميں دشمن کے ساتھ کسی حالت ميں 
ھی ان کی طرف سے اس قسم کی خواہش کی جائے تو انہيں کامل طور سے مايوس کرديں بھی مصالحت نہ کريں اور جب ب

ميں تمہارے معبودوں کی پرستش نہيں ” ۔ اس سوره ميں اس معنی پر خصوصيت کے ساتھ دو مرتبہ تاکيد ہوئی ہے کہ 
تم بھی ہر ” کيد ہوئی ہے کہ اور يہ تاکيدانہيں مايوس کرنے کے لئے ہے ۔ اسی طر اس بات کی بھی دومرتبہ تا“ کروں گا 

يہ ان کی ہٹ دھرمی کی ايک دليل ہے اور اس کا انجام يہ ہے “ گز ميرے معبود ، خدا ئے يگانہ کی عبادت نہيں کروگے ۔ 
  ۔ “ميں ہوں اور مريا دين توحيد ، اور تم ہو اور تمہارا شرک ٓالود دين ” کہ 

  اس سوره کی فضيلت▲ 
ں بہت زياده روايات نقل ہوئی ہيں ، جو اس کے مطالب کی حد سے زياده اہميت کی اس سوره کی فضيلت کے بارے مي

  ترجمان ہيں ۔ 
  ايک حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ و سلم سے منقول ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:

رٔا من الشرک و ليعافی من الفزع االکبر من قرٔا قل يا ايھا الکافرون فکٔانما قرٔا ربع القرٰان و تباعدت عنہ مردة الشياطين ، و ب” 
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 “  
کو پڑھے گا تو ايسا ہے جيسے اس نے چوتھائی قرٓان پرھا ہو، سر کش شياطين اس “ قل يا ايھا الکافرون ” جو شخص ” 

  کی گھبراہٹ سے امان ميں ہوگا ۔ “روز قيامت ”سے دور رہيں گے ، وه شرک سے پاک ہوجائے گا اور
ئی قرٓان ) کی تعبير شايد اس بناء پرہے کہ قرٓان کا تقريباً چوتھا حصہ شرک و بت پرستی سے مبارزهچوتھا“ ( ربع القرٰان ” 

مينہے اور اس کا نچوڑ اور خالصہ اس سوره ميں ٓايا ہے ۔ اور سر کش شياطين کا دور ہونا اس بناء پر ہے کہ اس سوره 
  ہ شرک شيطان کا اہم ترين ٓالہ ہے ۔ مينمشرکين کی پيش کش کوٹھکراديا گيا ہے اور ہم جانتے ہيں ک

قيامت ميں نجات پہلے درجہ ميں توحيد اور نفی ِ شرک کی مرہوِن منت ہے ، وہی مطلب کے محور پريہ سوره گردش کرتا 
  ہے ۔ 

ايک اور حديث ميں پيغمبر صلی هللا عليہ ٓالہ وسلم سے ٓاياہے کہ ايک شخص ٓانحضرت صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم کی خدمت 
ميں ٓايا اور اس نے عرض کيا: اے رسول خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم ميں اس لئے ٓايا ہوں کہ ٓاپ مجھے کسی ايسی چيز 

  کی تعليم ديجئے جسے ميں سوتے وقت پڑھا کروں ، ٓاپ نے فرمايا: 
  “ اذا اخذت مضجعک فاقرٔا قل ياايھا الکافرون ثم نم علی خاتمھا فانھا براء ة من الشرک ” 
  جب تو اپنے بستر پر جائے تو سوره قل يا ايھا الکافرون کو پڑھ ۔ ا سکے بعد سو جا کيونکہ يہ شرک سے بيزاری ہے ۔ ” 

  سے فرمايا: “ جبير بن مطعم ” رسول خدا صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم سے ايک روايت ميں يہ بھی ٓاياہے کہ ٓاپ نے 
سفر پر جائے تو زاد راه اور توشہ کے لحاظ سے اپنے ساتھيوں ميں سب کيا تو اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ جب تو ” 

 ؟َ اس نے عرض کی ہاں! ميرے ماں باپ ٓاپ پر قربان ہوں ۔ رسول اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ و سلم نے فرمايا: “سے بہتر ہو
قل اعوذ برب ” و “ قل ھو هللا احد” و“  اذا جاء نصر هللا و الفتح” و “ قل يا ايھا الکافرون ” ان پانچ سو رتوں کو پڑھا کرو:

  سے کياکرو۔ “ اور اپنی قرٔات کی ابتداء بسم هللا الرحمن الرحيم “ قل اعوذ برب الناس ” و“ الفلق
قل يا ايھا ” ميرے والد کہا کرتے تھے کہ ” اور ايک حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ ٓاپ نے فرمايا: 

ميں صرف خدائے “ اعبد هللا وحده :” بع قرٓان ہے اور جب ٓاپ اس کی قرٔات سے فارغ ہوتے تھے فرماتے ر“ الکافرون 
  واحد کی عبادت کرتا ہوں، ميں صرف خدائے واحد کی عبادت کرتاہوں ۔ 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ۔ وال انا عابد ما عبدتم۔ ۴ ۔ وال انتم عابدون مآاعبد ۔٣۔ آل اعبد ماتعبدون ۔ ٢۔ قل يا ايھا الکافرون ۔ ١
  ۔ لکم دينکم َولَِی دين ۔ ۶۔ وال انتم عابدوں مآاعبد۔ ۵

  
  ترجمہ 

  شروع هللا کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے 
  ۔ جن کی تم پرستش کرتے ہو ميں ان کی عبادت نہيں کرتا۔ ٢۔ کہہ دو اے کافرو! ١
۔ اور نہ ہی ميں ان کی پرستش کروں گا جن کی تم ۴تا ہوں ۔ ۔ اور نہ تم ا س کی عبادت کروگے ، جس کی ميں پرستش کر٣

  پرستش کرتے ہو۔ 
  ۔ اور نہ تم اس کی پرستش کروگے جس کی ميں عبادت کرتا ہوں ۔ ۵
  ۔ (اب جب کہ معاملہ اس طرح ہے تو ) تمہارا دين تمہارے لئے اور ميرا دين ميرے لئے ۔ ۶

  
  شان نزول 

وليد بن مغيره ” ين کے سرغنوں کے ايک گروه کے بارے ميں نازل ہوا ہے ۔ مثال ً روايات ميں ٓاياہے کہ يہ سوره مشرک
وغيره انہوں نے يہ کہا تھا کہ اے محمد ! ٓأو تم ہمارے دين کی “ اميہ بن خلف ” اور “ حارث بن قيس “ ” عاص بن وائل “”

تمام امتيازات ميں شريک کرليں گے ، ايک  پيروی کرلو ، ہم بھی تمہارے دين کی پيروی کرليتے ہيں ، اور ہم تمہيں اپنے
سال تو تم ہمارے خدا ٔوں کی عبادت کيا کرو اور دوسرے سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کيا کريں گے ۔ اگر تمہارا دين بہتر 

ريک ہے تو ہم اس مينشريک ہو گئے ہيں اور اپنا حصہ اس ميں سے لے ليا ۔ اور اگر تمہارا دين ہوتو تم ہمارے دين ميں ش
  ہو گئے اور تم نے اس ميں سے اپنا حصہ لے ليا اور پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے فرمايا :

  ۔ “ميں اس سے خدا کی پناه مانگتا ہوں کہ کسی چيز کو اس کا شريک قرار دوں ” 
ی بات مان ليں گے اور انہوں نے کہا : کم از کم ہمارے خدا ٔوں کو چھو ہی لو اور ان سے تبرک حاصل کرلو تو ہم تمہار

  تمہارے خدا کی پرستش کرنے لگيں گے ۔ 
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  پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے فرمايا:
نازل ہوااور رسول هللا صلی “ قل يا ايھا الکافرون ” ميں تو اپنے پروردگار کے حکم کا منتظر ہوں ۔ تو اس موقع پر سوره ” 

ے اور جب قريش کے سرداروں کی ايک جماعت وہاں جمع تھی ۔ تو ٓاپ نے ان کے هللا عليہ و ٓالہ وسلم مسجد الحرام ميں ٓائ
سروں کے اوپر کھڑے يہ سوره ٓاخر تک ان کے سامنے پڑھا۔ جب انہونے اس سوره کے پيام کو سنا تو مکمل طور پر 

  “ ے مايوس ہوگئے اور ٓانحضرت صلی هللا عليہ ٓالہ و سلم اور ٓا پ کے صحابہ کو ٓازار پہنچا نے لگ

  بت پرست کے ساتھ ہر گز مصالحت نہيں ہو سکتی ▲ 
کہہ دو اے کافرو! (قل يا ايھا ” اس سوره کی ٓايات پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وٓالہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہيں: 

  الکافرون )
  ۔ ( الاعبد ال تعبدون)“تم جن کی پرستش کرتے ہو ميں ان کی پرستش نہيں کرتا ”

  ۔( وال انتم عابدون مااعبد)“نہ ہی تم اس کی پرستش کروگے جس کی ميں پرستش کرتا ہوں اور ” 
ميں ہر گز کبھی بت پرستی نہيں ” اس طرح اپنی مکمل علٰيحدگی کو مشخص کرتا ہے اور صراحت کے ساتھ کہتا ہے ، 

  “ کروں گا 
، جس پر تمھيں اصرار ہے ، اور بت پرستوں کی اور تم بھی اپنی اس ہٹ دھرمی اور اپنے بڑوں کی اندھی تقليد کے باعث

طرف سے جو بکثرت نا جائز منافع تمہيں حاصل ہوتے ہيں اس وجہ سے ہر گز شرک سے خالص خدا پر ستی کی طرف 
  نہيں ٓاسکتے

بت پرستوں کو توحيد وبت پرستی ميں کس قسم کی مصالحت سے مکمل طور پر مايوس کر نے کے لئے دوباره مزيد فرماتا 
نہ ہی تم اس کی پرستش ” وال انا عابد ما عبدتم)“( اور نہ ہی ميں ہرگز انکی پرستش کروگا جن کی تم پرستش کرتے ہو ہے:

وال انتم عا بدون مااعبد) اس بناء ہربت پرستی کے مسئلہ پر بے جا مصالحت کے “( کرو گے جس کی ميں عبادت کر تا ہوں 
اب جب کہ معاملہ اس طرح ہے تو تمہارا دين تمہارے ليے اور ميرا” مکن ہےلئے اصرار نہ کرو، کيو نکہ کہ يہ بات غير م

  لکم دينکم ولی دين)“ ( دين ميرے ليے
سے مراد مّکہ کے بت پرستوں کے سر غنوں کا ايک خاص “ کا فرون” بہت سے مفسرين نے يہ تصريح کی ہے کہ يہا ں” 

  کا نہيں ہے“ جمع”عہد کا ہے”کے مطابق اصطالح“ الف و الم” پر“ الکافرون” گروه ہے، اس بنا پر 
ممکن ہے کہ اس مطلب پر ان کی دليل۔ اس چيز کے عالوه جو شان نزول ميں کی جا چکی ہے۔يہ ہو کہ مکہ کے بت پر 

نہ تم ميرے معبود کی عبادت کرو ” ستوں ميں سے بہت سے ٓاخرکار ايمان لے ٓائے تھے۔ اس بنا ء پر اگر وه يہ کہتاہے کہ،
ميں تمہارے معبودوں کی ، تو يقينی طور پر يہ شرک و کفر کے سر غنوں کے اس گروه کے بارے ميں ہے جو گے نہ ہی 

ٓاخری عمر تک ہر گز ايمان نہيں اليا، ورنہ فتح مکہ کے مو قع پر بہت سے مشرکين فوج در فوج اسالم ميں داخل ہو گئے 
  ہے تھےيہاں چند سواالت سامنے ٓاتے ہيں جن کا جواب دينا ضروری

  کہہ دے) کے ساتھ شروع کيوں ہوا؟“ ( قل”۔ يہ سوره ١
  کہا جا تا؟“ يا ايھاالکافرون” اس کے ٓاغاز ميں الئے بغير“ قل”کيا يہ بہتر نہيں تھاکہ

کہنا چا ہيئے تھا، نہ کہ “ يا ايھا الکا فرون” دوسرے لفظوں ميں پيغمبر کو خدا کے حکم کا اجراء کرنا چا ہيے تھا اور انہيں
  کا بھی تکرار کريں“قل  ”جملہ

اس سوال کا جواب سوره کے مضمون کی طرف تو جہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کيو نکہ مشرکين عرب نے پيغمبر کو بتو 
ں کے سلسلے ميں مصالحت کرنے کی دعوت دی تھی،لٰہذا ٓاپ کے لئے اپنی طرف سے اس مطلب کی نفی کر نا ضروری 

ر گز تمھاری بات نہيں ما نو نگا اور اپنی عبا دت کو شرک سے ٓالو ده نہيں کرو نگا۔ اگر تھا اور يہ کہنا چاہييے تھا کہ ميں ہ
تم جن “( ال اعبد ماتعبدون” نہ ہوتا تو يہ با ت خدا کی بات ہو جاتی اور اس صورت ميں“ قل ”اس سوره کے ٓاغاز ميں لفظ

  قسم کے دوسرے جملوں کا کوئی مفہوم نہ ہوتا کی عبا دت کرتے ہو مينان کی عبادت نہيں کرو ں گا) کا جملہ اور اسی
خدا کی ظرف سے تھا ،لٰہذا پيغمبر کی ذمہ داری يہ کہ قرٓان کی اصا لت “قل”اس کے عالوه چونکہ جبرئيل کے پيام ميں لفظ

لاور اس رسو “ جبرئيل” کی حفا ظت کے ليے اسے بعينہ بيان کريں اور خود يہی چيز اس بات کی نشانی وہی کرتی ہے کہ
اکرم نے وحی اٰلہی کے نقل کرنے ميں معمو لی سی بھی تبديلی نہينکی اور انہوں نے عملی طور پر يہ ثابت کر ديا کہ وه 

ميں ٓايا ہے:قل ما يکون لی ان  ١۵ايسے مامور ہيں جو فقط فرما ن اٰلہی پر ہی کان دھرتے ہيں جيسا کہ سوره يو نس کی ٓايت 
اااّل ما يو ٰحی الّی: کہ ديجئے مجھے اس بات کا کوئی حق نہيں ہے کہ قرٓان کو اپنی طرف سے ابّد لہ من تلقائی نفسی ان اتبع 
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  بد ل دوں، ميں تو صرف اس بات کی پيروی کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی ہوتی ہے 

  ۔ کيا بت پرست خدا کے منکر تھے؟٢▲ 
ہم جانتے ہيں کہ بت پرستوں کو ہر گز خدا کا انکار نہيں تھا۔ اور قرٓان کی صريح ٓايات کے مطا بق جب ان سے ٓاسمان و 
زمين کے خالق کے بارے ميں پو چھا جاتا تھا تو وه يہ جواب ديتے تھے کہ وه خدا ہے:ولئن ساء لتھم من خلق الّسما وات 

  )٢۵واالرض ليقولن هللا( لقمان۔
نہ تو ميں تيرے معبود کی پرستش کرو نگا اور نہ ہی تم ميرے معبود کی ” ه اس سوره ميں يہ کيسے کہتا ہے:تو پھرو

  ؟“پرستش کرو گے
اس سوال کا جواب بھی اس چيز کی طرف تو جہ کرتے ہوئے واضح ہو جا تاہے کہ بحث مسئلہ خلقت کے بارے ميں نہينہے

، خالق جہاں خدا ہی کو سمجھتے تھے۔ ليکن ان کا عقيده يہ تھا کہ عبادت بلکہ مسئلہ عبا دت کے بارے ميں ہے۔ بت پرست
بتوں ہی کی کرنی چا ہئيے۔ تاکہ وه بارگاِه خدا ميں واسطہ بنيں، يا يہ کہ ہم اصال اس ال ئق نہيں ہيں کہ خدا کی پرستش 

وہام اور خيا الت پر سرخ لکير کھينچتےکريں، لٰہذا ہميں جسمانی بتو ں کی عبادت کرنی چاہئيے۔ اس مو قع پر قرٓان ان کے ا
ہوئے رّد کرتا ہے اور يہ کہتا ہے کہ عبادت تو صرف خدا ہی کی ہونا چا ہئيے، نہ کہ بتوں کی ہونا چاہئيے اور نہ ہی دونوں

  کی 

  ۔يہ تکرار کس ليے ہے؟٣▲ 
طرف سے خدا کی عبادت کی  اس بارے ميں کہ پيغمبر کی طرف سے بتوں کی عبادت کی نفی کی تکرار اور مشرکين کی

  نفی کی تکرار کس بنا ء پر ہے، بہت زياده اختالف ہے۔
ايک جماعت کا عقيده تو يہ ہے کہ تکرار تا کيد اور مشرکين کو مکمل طور پر ما يوس کرنے ، ان کے راستے کو اسالم کے

لحت کا امکان نہيں ہے۔ دوسرےراستے سے جدا کرنے اور يہ ثابت کرنے کے ليے ہے کہ توحيد و شرک کے در ميان مصا
لفظوں ميں، چو نکہ وه پيغمبر اکرم کو شرک کی طرف دعوت دينے ميناصرار کے ساتھ تکرار کرتے تھے،لٰہذا قرٓان بھی 
” ان کے رّد کرنے ميں تکرار کرتا ہےايک حديث ميں ٓايا ہے کہ(امام جعفرصادق عليہ الّسالم کے زما نے کے ايک زنديق)

محّمد بن علی نعما نی کوفی “( ابو جعفر احول” نے امام جعفر صادق عليہ السالم کے ايک صحابی “ابو شاکرديصانی
معروف بہ مومن طاق) سے ان ٓايات کے تکرار کی دليل کے بارے ميں سوال کيااور يہ کہا کہ کيا کسی عقل مند ٓادمی سے 

احول کے پاس چونکہ اس کا کوئی جواب نہيں تھا يہ بات ممکن ہے کہ اس کے کالم ميں اس قسم کی تکرار ہو؟ ابو جعفر 
ان ٓايات ” لٰہذا وه امام جعفر صادق عليہ السالم کی خدمت ميں مدينہ پہنچے اور اس سلسلہ ميں سوال کيا، تو امام نے فرمايا:
ال ٓاپ کے نزول اور ان مينتکرارکا سبب يہ تھا کہ قريش نے پيغمبر اکرم کے سامنے يہ تجويز پيش کی تھی کہ ايک س

ہمارے خدا ٔو ں کی پر ستش کريں اور دوسرے سال ہم ٓاپ کے خدا کی عبادت کريں گے، اورا سی طرح بعد والے سال ميں 
ٓاپ ہمارے خداؤں کی عبادت کريں اور اس کے اگلے سال ہم ٓاپ کے خدا کی عبادت کريں گے، تو اُوپر والی ٓايات نا زل 

ٰھذا ما حملہ اال بل”کو يہ جواب ديا تو اس نے کہا:“ ابو شاکر“” احول نے”ابو جعفرجب “ ہوئيں اور تمام تجا ويز کی نفی کی
  “ من الحجاز يہ وه بار ہے جسے اُونٹ حجاز سے اٹھا کر ال ئے ہيں

  (يہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ يہ تيرا جواب نہيں ہے بلکہ امام جعفر صادق عليہ السالم کا قو ل ہے):
ہے کہ تکرار اس بنا ء پر ہے کہ ايک جملہ توحال کے بيان کے ليے ہے اور دوسرا مستقبل کے بعض دوسروں نے يہ کہا 

بيان کے ليے، يعنی ميں ہر گز بھی نہ تو حال ميں تمہارے معبو دوں کی پر ستش کرو ں گا اور نہ ہی کبھی ٓائنده تمہارے 
  معبودوں کی عبا دت کرو ں گا

  موجود نہيں ہے ليکن ظاہراََ◌ اس تفسير پر کوئی شا ہد 
ايک تيسری تفسير بھی اس تکرار کے ليے بيان کی گئی ہے کہ پہال جملہ تو معبودوں کے اختالف کو اور دوسرا عبادت کے
اختالف کو بيان کرتا ہےيعنی نہ تو ميں ہر گز تمہارے معبودوں کی عبادت کرو نگا اور نہ ہی ميری عبادت تمہاری عبادت 

  بادت مخلصا نہ ا ور ہر قسم کے شرک سے خا لی ہےکی طرح ہے، کيو نکہ ميری ع
عالوه ازيں تمہارا بتوں کی عبادت کرنا بڑوں کی اندھی تقليد کی بناء پر ہے ۔ليکن ميرا هللا کی عبادت کرنا تحقيق و شکرانے 

  کے طور پر 
جعفر صادق عليہ السالم کی ليکن ظاہر يہ ہے کہ يہ تکرارتاکيد کے ليے ہے ،جيسا کہ ہم نے اوپر وضا حت کی ہے وه امام 

دوسری ٓايت ” حديث ميں بھی اس کی طرف اشاره ہوا ہےيہا ں ايک چو تھی تفسير بھی بيان کی گئی ہے اور وه يہ ہے کہ:
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ميں تو يہ فرماتا ہے کہ جن کی تم اب عبادت کر رہے ہو ميں ا ن کی عبادت نہيں کرونگااور چو تھی ٓايت ميں فر ماتا ہے 
  تہ زما نہ ميں بھی کبھی تمہا رے معبوود کی عبا دت نہيں کی ہے چہ جائيکہ اب کرو ميں نے گز ش” کہ

فعل مضارع کی صورت ميں ہے، اور چو تھی “ تعبدون” يہ فرق اس بات کی طرف تو جہ کرتے ہوئے کہ دوسری ٓايت ميں
  فعل ماضی کی صورت ميں ہے،بعيد نظر نہيں ٓاتا “ عبد تم”ٓايت ميں

رف دوسری اور چو تھی ٓايت کے تکرار کو تو حل کرتی ہيں، ليکن تيسری اور پانچويں ٓايت اسی طرح اگر چہ يہ تفسير ص
  اپنی پوری قّوت کے ساتھ باقی رہتی ہے 

  کی ٓايت کا مفہوم بت پرستی کا جواز ہے؟“ لکم دينکم۔۔۔۔۔”۔کيا۴▲ 
تمہارا دين تمہا رے ليے اور ميرا دين ميرے  ”کبھی يہ خيال کيا گياہے کہ اس سوره کی ٓاخری ٓايت جو يہ کہتی ہے کہ:

يہ ہے اور يہ انہيناس بات کی اجازت ديتی ہے کہ وه اپنے دين پر بر قرار رہيں کيو “ صلح کل ”تو اس کا مفہوم وہی “ ليے
ات کا لب ولہجہنکہ يہ ديِن اسالم کو قبول کرنے پر اصرار نہيں کرتيليکن يہ خيال انتہائی کمزور اور بے بنياد ہے کيو نکہ ٓاي

اچھی طرح سے اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ يہ تعبير ايک قسم کی تحقير و تہديد ہے ،يعنی تمہارا دين خود تمہيں ہی 
ميں ٓايا ہے:واذا سمعوا اللغو  ۵۵مبارک ہو اور تم جلدی ہی اس کے بُرے انجام کو ديکھ لو گے،جيسا کہ سوره قصص کی ٓايہ 

مو منين جب کوئی لغو او ربيہوده بات سنتے ہيں ” ا اعما لنا ولکم اعما لکم سالم عليکم النبتغی الجاھلين:ا عرضواعنہ وقالوا لن
تو اس سے رو گر دا نی کر ليتے ہيں اور کہتے ہيں ہمارے اعمال تمہارے ليے تم پر سالم(وداع اور جدائی کا سالم) ہم جا 

  “ہلو ں کے طلب گار نہيں ہيں
ٓايتيں اس مفہوم کی گواه ہيں جو شرک کی ہر صورت ميں سر کوبی کرتی ہيں، اسے ہر کام سے  قرٓان مجيد کی سيکڑوں

زياده قابِل نفرت سمجھتی ہيں اور اسے نہ بخشا جانے واال گناه خيال کرتی ہيں علماء نے اس سوال کے دوسرے جواب بھی 
يعنی تمہارے “” لکم جزا ء دينکم ولی جزاء دينی” ديے ہينمثالََ◌ يہ کہ ٓايت ميں کچھ محذوف ہےاور تقدير ميں اسطرح ہے: 

جزا ء کے معنی ميں ہے اور ٓايت “ دين ”دوسرے يہ کہ يہاں“ دين کی جزا تمہارے ليے اور ميرے دين کی جزا ميرے ليے 
  ميں کوئی بھی چيز محذوف نہيں ہے اور اس کا مفہوم يہ ہے کہ تم اپنی جزا لو گے اور ميں اپنی جزا لو نگا 

  ۔ٓاپ نے ايک لمحہ کے ليے بھی شرک سے مصالحت نہيں کی۔۵▲ 
اس سوره ميں جو کچھ ٓايا ہے وه حقيقت ميں اس واقعيت کو بيان کرتا ہے کہ تو حيدو شرک دو متضاد پر وگرام اور مکمل 

و خدا طور پر دو الگ الگ راستے ہيں اور ان ميں ايک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت نہيں ہے تو حيد انسان ک
  سے مر بوط کرتی ہے،جب کہ شرک اس کوخدا سے بيگانہ کر ديتا ہے

تو حيد تمام مرحلوں اور ميدانوں ميں وحدت ويگانگی کی رمز ہے جب کہ شرک زندگی کے تمام شئون ميں تفرقہ او ر پرا 
جاتی ہے اور ماوراء  گندگی کا سبب ہےتوحيد انسان کو عالِم ماّده اور جہان اور جہان ِ طبيعت سے بلندی کی طرف لے

طبيعت مينخدا کے ال متناہی وجود کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ ديتی ہے، جبکہ شرک انسان کو طبيعت کے کنويں ميں سر 
  نگو ں کر ديتا ہے اور اس کا رشتہ محدود،کمزور اور فانی مو جو دات کے ساتھ جوڑ ديتا ہے

رف شرک کے ساتھ مصالحت نہينکی، بلکہ ان کا پہال اور اہم ترين اسی بنا پرپيغمبراکرم اور تمام انبياء عظّام نے نہ ص
پروگرام شرک کے ساتھ مبارزه کرنا تھا ۔ٓاج بھی راِه حق کے تمام چلنے والوں اور اس دين کے علماء و مبلغين کو يہی 

ساز باز اور مصالحت راستہ اور طريقہ اختيار کرنا چا ہيئے اور ہر جگہ اور ہر مقام پر ہر قسم کے شرک اور مشرکين سے
  سے اپنی برائت اور بيزاری کا اعالن کرنا چاہيئے

  يہی اسالم کی اصل راه ہے۔
  خدا وندا! ہميں شرک اور شرک ٓالوده افکار واعمال سے دور رکھ۔

پرور دگا ر! ہمارے زمانہ کے مشرکين کے وسوسے بھی خطر ناک ہے ، ہميں ان کے وام فريب ميں گرفتار ہونے سے 
  کھ۔محفوظ ر

باِرالٰہا! ہميں ايسی شجا عت اور صراحت و قاطعيت مر حمت فرما کہ ہم بھی پيغمبراکرم کی طرح ہر قسم کے کفر و شرک 
  کی مصالحت کی پيش و کش کو رّد کر ديں۔

  
  ٓامين يا رّب العالمين 
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  سوره نصر ▲
  ٓايات ہيں۔  ٣يہ سوره مدينہ ميں نازل ہوا۔ اس ميں

  اور اس کی فضيلت  سوره نصر کے مطالب▲ 
يہ سوره مدينہ ميں ہجرت کے بعد نازل ہو اہے اور اس ميں ايک بہت بڑی کاميابی اور فتح عظيم کی بشارت ہے کہ اس کے 

بعد لوگ گروه در گروه خدا کے دين ميں داخل ہو نگے، لٰہذا اس عظيم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لئے پيغمبراکرم کو 
  ر کرنے کی دعوت دی گئی ہے ۔ تسبيح حمد اٰلہی اور استغفا

فتح مکہ کے سوا اور کوئی ” اگر چہ اسالم ميں بہت سی فتوحات ہوئی ہيں ليکن اوپر والی بات کے پورا ہونے کے طور پر 
  فتح نہيں تھی۔ 

تح کر خصوصاً جبکہ بعض روايات کے مطابق عربوں کا نظريہ يہ تھا کہ اگر پيغمبر صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے مکہ کو ف
ليا اور وه اس پر مسلط ہو گئے ،تو يہ ان کے حقانيت کی دليل ہوگی، کيونکہ اگر وه حق پر نہ ہوئے تو خداانہيں اس قسم کی 

کے عظيم لشکر کو اس قسم کی اجازت نہيں دی تھی ۔ اسی بناء پر مشرکيِن “ ابرہہ ” اجازت نہيں دے گا ، جيساکہ اس نے 
  وه اسالم ميں داخل ہوگئے ۔ عرب فتح مکہ کے بعد گروه در گر

  کے بعد فتح مکہ سے دو سال پہلے ، ہجرت کے چھٹے سال نازل ہوا۔ “ صلح حديبيہ” بعض نے يہ کہا ہے کہ يہ سوره 
ليکن يہ بات، جس کے بارے ميں بعض نے احتمال ديا ہے کہ يہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کے دسويں سال حجة الوداع ميں 

ے ،کيونکہ اس سوره کی تعبيريں اس معنی کے ساتھ ساز گار نہيں ہے، کيو نکہ يہ مستقبل سے نازل ہوا ، بہت ہی بعيد ہ
  مراط ايک حا دثہ کی خبرديتا ہے نہ کہ گز شتہ کی

ہے۔( تو ديع يعنی خدا حا فظ) کيو نکہ اس ميں ضمنی طور پر پيغمبر کی رحلت کی “توديع” اس سوره کا ايک نام سوره
ہے کہ جس وقت يہ سوره نا زل ہوا اور پيغمبراکرم نے اس کی اپنے اصحاب کے سامنے تال وت  خبرہے ايک حديث ميں ٓايا

کی تو سب کے سب بہت خوش اور مسرور ہو ئے، ليکن پيغمبر کے چچا عباس ۻ اس کو سن کر رونے لگے پيغمبر نے 
  فر مايا:

  اے چچا ! جان ٓاپ کيوں رو رہے ہيں؟
ره ميں ٓاپ کی رحلت کی خبر دی گئی ہے تو رسوِل خدا نے فر مايا: يہی بات ہے جوعرض کيا: ميرا گمان يہ ہے کہ اس سو

  1ٓاپ کہہ ر ہے ہيں 
اس بارے ميں کہ يہ مطلب اس سوره کے کس جملہ سے معلوم ہوتا ہے، مفسرين کے در ميان اختالف ہے کيو نکہ ٓايات کے 

نہيں ہے۔ظاہراََ◌ اس مفہوم کا اس بات سے استفاده کيا گيا ظاہر ميں تو فتح اور کاميابی کی بشارت کے سوا اور کوئی چيز 
ہے کہ يہ سوره اس بات کی دليل ہے کہ پيغمبر کی رسا لت ٓاخرت کو پہنچ رہی ہے، ٓاپ کا دين مکمل طور پرثابت اور 

طور پر  مستقر ہو چکا ہے اور يہ معلوم ہے کہ ايسی حالت مينسرائے فانی سے جہان باقی کی طرف رحلت کی تو قع پورے
  قا بل پيش بينی ہے۔

________________________________  

  ۔ )۵٣٢ص ٢٠يہ مضمون متعد در روايات ميں مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر ہواہے( الميزان جلد ۵۵۴ص١٠جلد“مجمع البيان -1

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت▲ 

من قرائھا فکانما شھد مع رسول هللا ”سے ٓايا ہے: ايک حديث ميں پيغمبراکرم’اس سوره کی تالوت کی فضيلت کے بارے ميں
جو شخص اس کی تالوت کرے گا وه اس شخص کے مانند ہے جو فتح مکہّ ميں پيغمبر “”صلی هللا عليہ وا لہ وسلم فتح مکہّ 

  -1کے ہمراه تھے 
کو نا فلہ يا واجب “ والفتحاذا جاء نصر هللا ”جو شخص سوره” ايک اور حد يث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے:

نماز ميں پڑھے گا خدا اس کو اس کے تمام دشمنوں پر فتح ياب کرے گا اور وه قيا مت ميں اس حالت ميں وارد محشر ہوگا 
کہ اس کے ہاتھ ميں ايک عہد نامہ ہوگا، جو بات کرے گا، خدا نے اسے اس کی قبر کے اندر سے باہر بھيجا ہے، اور وه 
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  مان نامہ ہے، جہنم کی ٓاگ سے ا
  بسم هللا اّرحمن الّرحيم -
  ۔َو َراَيَت الناّس يد ُخلُوَن فی دين هللا افواجاَ ٢۔اذا جاء نصُر هللا والفتُح ١
  ۔ فسبح بحمد ربک واستغفرهُ انّہ کان توابا۔٣

  
  تر جمہ

  شروع هللا کے نام سے جو رحمان و رحيم ہے
  تو ديکھے گا کہ لوگ گروه در گروه خدا کے دين ميں داخل ہو رہے ہيں ۔ اور٢۔ جب خدا کی مدد اور کاميابی ٓان پہنچے۔ ١
  ۔ پس تم اپنے پر ور دگار کی تسبيح اور حمد بجا الو اور اس سے استغفار کرو کہ وه بڑا ہی تو بہ قبول کرنے واال ہے۔٣

________________________________  

   ۵۵٣ص ١٠جلد “ مجمع البيان -1

  ن پہنچےجب اصلی کاميابی آ ▲ 

اور تو”۔(اذا جاء نصر هللا والفتح)“جس وقت خدا کی مدد اور کاميابی ٓان پہنچے”اس سوره کی پہلی ٓايت جس ميں فر ماتا ہے:
و رايت الناس يد خلون فی دين هللا افواجا)۔ تو اس “( ديکھے گا کہ لوگ گروه در گروه خدا کے دين ميں داخل ہو رہے ہيں

بی ااور نصرِت اٰلہی کے شکرانے کے طور پر اپنے پر ور دگار کی تسبيح اور حمد بجا الوء اور عظيم نعمت اور اس کا ميا
  اس سے بخشش طلب کرو کہ وه بڑا ہی تو بہ قبول کرنے واال ہے۔

  (فسبح بحمد ربک واستغفره انہ کان توابا)
اس سوره کے اصلی ہدف کو  ان تين مختصر اور پر معنی ٓايات ميں بہت سے ايسے نکات ہيں جن ميں غور کرنے سے

  سمجھنے ميں مدد ملتی ہے
کی طرف ہوئی ہے(نصر هللا) صرف يہی ايک جگہ نہيں ہے کہ جہاں يہ اضافت “خدا ”کی اضافت“ نصرت”۔پہلی ٓايت ميں١

ے( اال ميں ٓايا ہ ٢١۴نظر ٓارہی ہے، بلکہ قرٓان کی بہت سی ٓايات ميں يہ معنٰی منعکس ہے منجملہ ان کے سوره بقره کی ٓاية
  ۔“جان لو کہ خدا کی مدد قريب ہے” ان نصرهللا قريب)

نصرت تو صرف خداہی کی ” ميں ٓايا ہے۔(وما النصر اال من عند هللا) ١٠اور انفال کی ٓاية ١٢۶اور سوره ٓاِل عمران کی ٓاية
  ۔ “طرف سے ہوتی ہے

ے ہی ہو تی ہے۔ يہ ٹھيک ہے کہ دشمن پر يہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ نصرت و کاميابی ہر حال ميں خدا کے اراده س
غلبہ حا صل کرنے کے ليے توا نا ئيوں کو مجتمع کرنا اورقدرت وطا قت مہيا کرنا ضروری ہے، ليکن ايک مّو حد ٓادمی 

نصرت کوخدا ہی کی طرف سے سمجھتا ہے اور اسی بناء پر کاميابی کی صورت ميں مغرور نہيں ہوتا بلکہ اس پر خدا کا 
  رتا ہے۔شکر ادا ک

۔اس سوره ميں پہلے نصرِت اٰلہی، پھر فتح و کامرانی اور اس کے بعد اسالم کے نفوذ ووسعت اور لوگوں کے خدا کے دين ٢
ميں گروه در گروه داخل ہونے کی بات کی گئی ہے۔ يہ تينوں ايک دوسرے کی علّت ومعلول ہيں۔ جب تک خدا کی نصرت 

ں ہوتی اور جب تک فتح و کاميابی حا صل نہ ہو اور راستہ کی رکاوٹيں دور نہ اور مدد نہ ہو، فتح و کاميابی حا صل نہي
ہوں،لوگ گروه در گروه مسلمان نہيں ہوتے ۔البتہ ان تين مرحلوں کے بعد، جن ميں سے ہر ايک بہت بڑی نعمت ہے،چو تھا 

يابی اس ليے ہے کہ اصل ہدف مرحلہ شکر اور حمد وستا ئش اٰلہی کا ٓاتا ہے۔اور دوسری طرف سے خدائی نصرت اور کام
  يعنی لوگوں کاخد ا کے دين ميں داخل ہونا اور عمومی ہدا يت صورت پذير ہو۔

يہانمطلق صورت ميں بيان ہوا ہے اور ا ن قرا ئن کی بناء پر جن کی طرف ہم نے پہلے اشاره کيا ہے، اس سے “ فتح”۔٣
عاََ◌ فتح مکہّ نے تاريخ اسالم ميں ايک نئی فصل کا اضافہ کيا، کيو ُمرادفتح مکہّ ہے،جس کا ايسا ہی ردِّ عمل ہواتھا اور وا ق

نکہ اس سے شرک کا اصلی مرکز تباه و بر باد ہو گيا، بت توڑ ديے گئے اور بت پرستو ں کی اميد مايو سی اور نا اميدی 
ہٹ گئی اسی بنا ء پر فتح مکہّ ميں تبديل ہو گئی، او ر لوگوں کے ليے اسالم پر ايمان کے راستے ميں جو رو کاوٹيں تھيں وه 

  کوجز يره العرب ميں اور اس کے بعد ساری دنيا ميں اسالم کے ثبات واستقرار کا مر حلہ سمجھنا چا ہيئے۔ 
اور اسی ليے مشرکين کی جا نب سے فتح مکہّ کے بعد( سوائے ايک مو قع کے جس کی جلدی ہی سر کو بی ہو گئی) کسی 
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  او ر لوگ تمام عال قوں سے اسالم قبول کر نے کے ليے پيغمبر کی خد مت ميں ٓائے تھے  قسم کا مقا بلہ نظر نہيں ٓايا
۔تيسری ٓايت کے ذيل ميں پيغمبر اکرم کو (اور طبعاََ◌ سب مومنين کو) تين اہم حکم ديتا ہے جو حقيقت ميں اس عظيم کا ۴

  اور اوه تسبيح،حمد اور استغفار کا حکم ہے ميابی کاشکرانہ اور نصرِت اٰلہی کے مقابلہ ميں ايک مناسب عکس العمل ہے
صفاِت کما ليہ کے ساتھ اس کی تو صيف و “حمد”کا معنی خدا کو ہر قسم کے عيب و نقص سے منّز ّ ه سمجھنا ہے“ تسبيح”

ے بندوں کی کو تا ہيوں اور تقصيروں کو ظاہرکرتا ہے۔ يہ عظيم کاميابی اس باتکا سبب بنی ہ“ استغفار”تعريف کرنا ہے،اور
کہ شرکآالوده افکار ميں کمی ہو،خدا کا کمال و جمال زياده سے زياده ظاہر ہو اور راستہ سے بھٹکے ہوئے لوگ حق کی 

  طرف لو ٹ ٓائيں۔
  يہ فتح عظيم سبب بنی ہے کہ لوگ يہ گمان نہ کريں کہ خدا اپنے اولياء اور دوستوں کو تنہا چھوڑ ديتا ہے

ی جان ليں کہ خدا اپنے وعدوں کے انجام دينے پر توانا ہے(اس کمال سے مو صوف (اس نقص سے پا کيز گی) اور وه يہ بھ
  ہو نا) اور بندے بھی اس کی عظمت کے مقابلہ ميں اپنے نقص کا اعتراف کريں۔

غرور و تکبّر اورخود ”اس کے عالوه ممکن ہے کہ انسان ميں کاميابی کے وقت غير مطلو ب ر دِّعمل پيدا ہو جائے اوروه
کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ يہ تينوں “ انتقام لينے اور ذاتی حساب چکانے”ميں مبتال ہو جائے يا دشمن سے“ سمجھنے کو برتر

احکام ا سے ا س بات کی تعليم ديتے ہيں کہ وه کاميابی کے حساّس لمحات ميں خدا کی صفاِت جالل وجمال کی ياد ميں 
مشغول ہو جائے تاکہ غرور و غفلت بھی اس سے زائل ہو رہيں،سب چيزوں کو اس کی طرف سے سمجھے اور استغفار ميں

  اور وه جذبہ انتقام سے بھی دور رہے
  تھے، پس يہ استغفار کا حکم کس ليے ہے؟“معصوم” ۔مسلمہ طور پر پيغمبر اسالم تمام انبياء کی طرح۵

 ور دستور العمل ہے کيو نکہ:اس سوال کے جواب ميں ہميں يہ کہنا پڑے گا کہ يہ توساری امت کے يے ايک نمونہ و اسوه ا
اوالََ◌: اس طوالنی مبارزه کے طويل زمانہ ميں، جو بہت زياده سالوں تک جاری رہا(تقريباََ◌ بيس سال) اور مسلمانوں نے 
بہت سخت اور درد ناک دن گزارے،بعض اوقات تو حاد ثات ايسے پيچيده ہو جاتے تھے کہ جانيں لبونتک پہنچ جاتی تھيں 

“ احزاب” ے افکار ميں خدائی وعدوں کے بارے مينبُرے گمان پيدا ہو جاتے تھے، جيسا کہ قرٓان جنگاور بعض لوگوں ک
اور دل گلے تک ٓا گئے اور تم هللا کے بارے ميں(نا ”کے بارے ميں فرماتا ہے:وبلغت القلوب الحناجر وتظنون با الظنون:

  )١٠مناسب) گمان کر نے لگے۔(احزاب
و گئی ہے تو وه اس بات کو سمجھ گئے ہيں کہ وه سب بد گما نياں اور بے تا بياں غلط تھيں، لٰہذا اب جب کہ کاميابی حاصل ہ
  انہيں استغفار کر نا چا ہيئے

ثا نياََ◌: انسان چا ہے جتنی بھی خدا کی حمدو ثنا کرے، پھر بھی وه اس کے شکر کا حق ادا نہيں کر سکتا ، لٰہذا اُسے حمد و 
  استغفار کر نا چا ہيئے “ خدا کی بارگاه ميں” صير و کو تا ہی کی بناء پرثنا کے ٓاخر ميں اپنی تق

” اور دوسری طرف“ غرور” ثا لثاََ◌: عام طور پرکا ميابيوں کے بعد شيطانی وسوسے شروع ہو جاتے ہيناور ايک طرف 
ہيئے اور مسلسل استغفار کرتے کی حالت پيدا ہو جاتی ہےلٰہذا اس موقع پر خدا کو ياد رکھنا چا “ تندورئی اور انتقام جوئی

  رہنا چا ہيئے، تاکہ ان ميں سے کوئی سی حالت بھی پيدا نہ ہو يا اگر پيدا بھی ہو تو بر طرف ہو جائے۔ 
رابعاََ◌: جيسا کہ ہم نے سوره کے ٓاغاز ميں بيان کيا ہے اس کاميابی کا اعالن تقريباََ◌ پيغمبر کی ما موريت کے اختتام اور 

تسبيح ”پورا ہونے اور لقائے محبوب کے ليے جانے کے اعالن کے معنی ميں ہے اور يہ حالت ٓانحضرت کی عمر کے
سے منا سبت رکھتی ہے اسی ليے روايات ميں ٓايا ہے کہ اس سوره کے نازل ہو نے کے بعدپيغمبر اکرم “ استغفار”حمد و”و

  ا س جملہ کا بہت زياده تکرار فر ماتے تھے:
خدا وندا!تو پاک و منّزه ہے ، اور ميں تيری حمد و ثنا کرتا ”م اغفرلی انک انت التواب الرحيم:سبحانک اللھم وبحمدک، اللھ” 

  ہوں۔ خد وندا! مجھے بخش دے کہ تو بہت ہی تو بہ کو قبو ل کرنے واال اور مہر بان ہے 
نکہ خدا بہت ہی توبہ کو قبو ل  کا جملہ مسئلہ استغفار کی علّت کا بيان ہے يعنی استغفار و تو بہ کر کيو“ انہ کان توابا” ۔۶

کرنے واال ہے۔ ضمنی طور پر شايد اس کا يہ مطلب بھی ہے کہ جب خدا تمہاری تو بہ کو قبول کر ليتا ہے تو تم بھی کا 
ميابی کے بعد جہا ں تک ہو سکے کو تا ہی کرنے والو ں کی توبہ کو قبول کر لو۔ اور جب تک ان سے مخا لفت کا اراده يا 

ثار ظاہر نہ ہوانہيں اپنے سے دور نہ کرولٰہذا۔ جيسا کہ ہم نے ديکھ ليا ہے۔ پيغمبر اکرم نے اس فتح مکہّ کے ما سازش کے آ 
  جرے ميں شکست خورده کينہ ور دشمنوں کے مقا بلہ ميں اسالمی رافت ورحمت کااعلٰی ترين نمونہ پيش کيا ہے۔ 

ٓاخری اور اصلی فتح حاصل کرنے کے مو قع پر تسبيح وحمد  يہ صرف پيغمبر اکرم ہی کی سيرت نہيں ہے کہ آپ دشمن پر
  و استغفار ميں مصروف ہو گئے، بلکہ سارے ہی انبياء کی تا ريخ ميں يہ مطلب اچھی طرح نماياں ہے۔

عليہ السالم جب مصر کے تخِت حکو مت پر بيٹھے اور ايک طو يل جدائی کے بعد ان کے ماں “ يو سف”مثالََ◌ حضرت 
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ی ان سے ٓاکر ملے تو عرض کی: رّب قد اتيتنی من الملک وعلمتی من تاويل االحاديث فا طر السماوات واالرضباپ اور بھا ئ
  انت ولّی فی الدنيا واآلخرة تو فّنی مسلماَ والحقنی با لصالحين: 

کياہے، تو ہی پرور دگار! تو نے حکومت کا ايک بڑا حّصہ مجھے ديا ہے اور تو نے مجھے خوا بوں کی تعبير کا علم عطا 
ٓاسمان و زمين کو پيدا کر نے واال ہے اور تو ہی دنيا و ٓاخرت ميں ميرا سر پرست ہے ۔ مجھے مسلمان کی حيثيت سے موت 

  )١٠١يو سف۔“( دينا اور صا لحين کے سا تھ ملحق کرنا
ھذا من فضل ربّی ”کہا: پيغمبر خدا حضرت سليمان عليہ السالم نے جب ملکٔہ سبا کے تخت کو اپنے سامنے حاضر ديکھا تو

يہ ميرے پرور دگار کے فضل سے ہے تا کہ وه مجھے ٓازمائے کہ ٓايا ميں اس کا شکر ادا کرتا ہوں“:”ليبلونی ء اشکرام اکفر
   )۴٠نمل۔“( يا کفراِن نعمت کرتا ہوں

  فتح مکہّ ميں اسالم کی عظيم ترين فتح:▲ 
اسالم ميں ايک نئی فصل کا اضافہ کيا ہے اور تقريباََ◌ بيس سال کے بعد  فتح مکہّ نے۔ جيسا کہ ہم نے اشاره کيا ہے۔ تاريخ

دشمن کی مقا و متوں کو ہميشہ کے ليے ختم کر ديا ۔حقيقت ميں فتح مکہّ سے جزيرة العرب سے شرک و بت پرستی کی 
کا خالصہ يہ ہے کہ  بساط لپيٹ دی گئی اور اسالم دنيا کے دوسرے مما لک کی طرف حرکت کے ليے ٓاماده ہوا۔ اس واقعہ

حد يبيہ کے عہد و پيمان اور صلح کے بعد کفّار نے عہد شکنی کی اور اس صلح نامہ کو نظر اند ز کرديا ۔ اور پيغمبر کے 
بعض حليفوں کے ساتھ زيا دتی کی،ٓاپ کے حليفوں نے ٓانحضرت سے شکايت کی تو رسول هللا نے اپنے حلفيو ں کی مدد 

  کرنے کا اراده کر ليا۔
ر دوسر ی طرف مکہّ ميں بت پر ستی، شرک اور نفاق کا جو مر کز قا ئم تھا اس کے ختم ہونے کے تمام حا الت فراہم ہو او

اس ليے پيغمبر خدا کے حکم سے مکہّ کی “ گئے تھے اور يہ ايک ايسا کام تھا جسے ہر حالت ميں انجام دينا ضروری تھا
  طرف جانے کے ليے ٓاماده ہو گئے۔

  مراحل ميں انجام پائی:۔ فتح مکہّ تين
پہال مر حلہ مقد ماتی تھا،يعنی ضروری قواء اور توا نائيوں کو فرا ہم کرنا، زمانہ کے موافق حاالت کا انتخاب اور دشمن کی 

  جسمانی رو حانی قّوت وتوانائی کی مقدار و کيفيّت کی حيثيت کے بارے ميں کافی اطالعات حاصل کر نا تھا۔
مرحلہ کو بہت ہی ماہرانہ اور ضا ئعات وتلفات يعنی نقصان کے بغير انجام دينا تھا۔ اور ٓاخری  دوسرا مر حلہ، فتح کے

  مرحلہ، جو اصلی مرحلہ تھا، وه اس کے ٓا ثار و نتا ئج کا مرحلہ تھا۔
ا ہراه کو ۔ يہ مرحلہ انتہائی دقت،باريک بينی اور لطافت کے ساتھ انجام پايا،خصوصاََ◌ رسول هللا نے مکہّ ومد ينہ کی ش١

اس طرح سے قرق کر ليا تھا کہ اس عظيم ٓاماد گی کی خبر کسی طرح سے بھی اہِل مکہّ کو نہ پہنچ سکی ۔اس ليے انہو ننے 
کسی قسم کی تياری نہ کی،وه مکمل طور پرغفلت ميں پڑے رہے اور اسی وجہ سے اس مقّدس سر زمين ميں اس عظيم 

  خون نہيں بہا۔حملے اور بہت بڑی فتح ميں تقريباََ◌ کوئی 
کی“ مز ينہ”نے قريش کو لکھا تھا اور قبيلہ “مسلمان حا طب بن ابی بلتعہ” يہاں تک کہ وه خط بھی، جو ايک ضعيف االيمان

نامی کے ہاتھ مکہ ّ کی طرف روانہ کيا تھا،اعجاز ٓاميز طريقہ سے پيغمبر اکرم کے ليے “ ساره”يا “کفود”ايک عورت 
الم کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ تيزی سے اس کے پيچھے روانہ ہوئے،اُنہونے اس عورت ٓاشکار ہو گيا۔علی عليہ الس

کومکہّ و مدينہ کی ايک در ميانی منزل ميں جا ليااوراس سے وه خط لے کر خود اسے بھی مدينہ واپس لے ٓائے،جس کی 
  داستان سوره ممتحنہ کی پہلی ٓايت کے ذيل ميں تفصيل کے ساتھ بيان ہو چکی ہے 

حال پيغمبراکرم مدينہ ميناپنا ايک قائم مقام مقر ر کرکے ہجرت کے ٓاٹھويں سال ما ِه رمضان کی دس تاريخ کو مکہّ کی بہر 
  طرف چل پڑے،اور دس دن کے بعدمکہّ پہنچ گئے۔ 

پيغمبر اکرم نے راستے کے وسط ميں اپنے چچاعباسۻ کو ديکھا کہ وه مکہّ سے ہجرت کر کے ٓاپ کی طرف ٓارہے ہيں۔ 
  رت نے ان سے فر مايا کہ اپنا سامان مدينہ بھيج ديجئے اور خود ہمارے ساتھ چليں،اور ٓاپ ٓاخری مہاجر ہيں۔حض
کہا “ مّرالظہران”۔ٓاخر کار مسلمان مکہّ کے قريب پہنچ گئے اور شہر کے باہر،اطراف کے بيانوں ميں اس مقام پر جسے ٢

ا صلہ پر نہ تھا ،پڑاؤ ڈال ديا۔ اور رات کے وقت کھانا پکانے کے ليے جا تا تھا اور جو مکہّ سے چند کلو ميٹر سے زياده ف
(يا شايد اپنی وسيع پيمانہ پر موجودگی کو ثابت کرنے کے ليے ) وہانآگ رو شن کر دی ۔اہِل مکہّ کا ايک گروه اس منظر کو 

  ديکھ کر حيرت ميں ڈوب گئے ۔
ی خبريں قريش سے پنہا ں تھيں۔اس رات اہِل مکہّ کا سر غنہ ابو ابھی تک پيغمبر اکرم اور لشکِراسالم کے اس طرف ٓانے ک

سفيان اور مشرکين کے بعض دوسرے سر غنے خبريں معلوم کرنے کے ليے مکہّ سے باہر نکلے۔اس موقع پر پيغمبر اکرم 
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ی بھی زنده نہيںکے چچا عباس ۻ نے سو چا کہ اگررسول هللا قہر ٓالوده طريقہ پر مکہّ ميں وارد ہوئے تو قريش مينسے کوئ
بچے گا۔انہوں نے پيغمبر اکرم سے اجازت لی اور ٓاپ کی سواری پر سوار ہو کر کہا کہ ميں جاتا ہوں، شايد کوئی مل جا ئے 

  تو ا س سے کہو ں کہ اہل مکہّ کو اس ماجرے سے ٓاگاه کر دے تاکہ وه ٓاکر امان حاصل کرليں۔
کی ٓاواز سنی جو اپنے ايک دوست “ ابو سفيان ”قاََ◌اس موقع پرانہوننےعباس وہاں روانہ ہو کربہت قريب پہنچ گئے۔اتفا 

کہا : ميرا خيال ہے کہ يہ ٓاگ قبيلہ “ بديل نے”سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے کبھی بھی اس سے زياده ٓاگ نہيں ديکھی ۔“ بديل ”
خوار ہيں کہ وه اتنی ٓاگ رو شن نے جالئی ہوئی ہے ابو سفيان نے کہا:قبيلہ خزاعہ اس سے کہيں زياده ذليل و “ خزاعہ”

  کريں۔
کو پکارا۔ابو سفيان نے بھی عباس کو پہچان ليا اور کہا سچ سچ بتاؤکيابات ہے؟عباس “ ابو سفيان ” نے “عباس”اس موقع پر

رنے جواب ديا يہ رسول هللا ہيں جو دس ہزار مجاہدين اسالم کے ساتھ تمہاری طرف ٓارہے ہيں۔ابو سفيان سخت پريشان ہوا او
  کہا:ٓاپ مجھے کيا حکم ديتے ہيں۔ 

ابو ” عباس نے کہا: ميرے ساتھ ٓاؤاور رسول هللا سے امان لے لو ورنہ قتل کر ديے جا ؤ گے ۔اس طرح سے عباس نے
کواپنے ہمراه رسول هللا کی سواری پر ہی سوار کر ليا اور تيزی کے ساتھ رسول هللا کی خدمت مينپلٹ آئے ۔وه جس “ سفيان 

جس ٓاگ کے قريب سے گزرتے وه يہی کہتے کہ يہ توپيغمبر کے چچا ہيں جو ٓانحضرت کی سواری پر سوار ہيں  گروه اور
کوئی غير ٓادمی نہيں ہے۔يہا ں تک وه اس مقام پرٓائے جہانعمر ابِن خطابۻ تھے ۔جب عمر بن خطاب ۻ کی نگاه ابوسفيان 

يان)پر مسلط کيا ہے ،اب تيرے ليے کوئی ا مان نہيں ہے اور پر پڑی تو کہا:خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تجھ (ابو سف
  فوراََ◌ہی پيغمبر کی خدمت ميں ٓاکر ٓاپ سے (ابو سفيان) کی گردن اُڑانے کی اجازت مانگی۔

ليکن اتنے مينعباسۻ بھی پہنچ گئے اور کہا : کہ اے رسول ِ خدا ميں نے اسے پناه دے دی ہے ۔پيغمبر اکرم نے فر مايا: 
دست اسے امان ديتا ہوں۔کل ٓاپ اسے ميرے پاس لے ٓائيں۔اگلے دن جب عباسۻ اسے پيغمبر کی خدمت مينالئے  ِمينبھی سر

اے ابو سفيان !وائے ہو تجھ پر،کيا وه و قت ابھی نہيں ٓايا کہ تو خدا ئے يگانہ پر ايمان لے :”تو رسول هللا نے اس سے فرمايا 
ے ماں باپ ٓاپ پر قربان ہوں،ميں گواہی ديتا ہوں کہ خدا يگانہ ہے اور اس کآائے۔ اس نے عرض کيا :ہاں!اے رسول ِخدا مير

  کوئی شريک نہيں ہے ،اگر بتوں سے کچھ ہو سکتا تو ميں يہ دن نہ ديکھتا ۔
اس نے عرض کيا:ميرے ماں باپ ٓاپ پر قربان “کيا وه موقع نہينآيا کہ تو جان لے کہ ميں هللا کا رسول ہوں۔”ٓاپ نے فرمايا:

نابھی اس بارے ميں ميرے دل مينکچھ شک و شبہ موجود ہے۔ليکن ٓاخر کار ابو سفيان اور اس کے ساتھيونميں سے دو ہو
  ٓادمی مسلمان ہو گئے۔

  پيغمبر اکرم نے عباس ۻکو فر مايا:
عباسۻ “ابو سفيان کو اس دره ّميں جو مکہّ کی گزر گاه ہے ،لے جاؤتاکہ خدا کالشکر وہاں سے گزرے اور يہ ديکھ لے۔”

جو شخص ابو”ابو سفيان ايک جاه طلب ٓادمی ہے،اس کو کوئی امتيازی حيثيت دے ديجئے۔پيغمبر نے فرمايا:”نے عرض کيا:
سفيان کے گھرميں داخل ہو جائے وه امان ميں ہے ،جو شخص مسجد الحرام مينپناه لے لے وه امان ميں ہے ،جو شخص اپنے

  “بھی امان ميں ہے۔ گھر کے اندررہے اور دروازه بند کر لے وه
بہر حال جب ابو سفيان نے اس لشکِرعظيم کو ديکھاتو اسے يقين ہو گيا کہ مقابلہ کرنے کی کوئی راه باقی نہيں رہی اور اس 

نے عباس کی طرف رخ کرکے کہا :ٓاپ کے بھتيجے کی سلطنت بہت بڑی ہو گئی ہے۔عباس نے کہا :وائے ہو تجھ پريہ 
  سلطنت نہيں نبوت ہے۔

بعد عباس نے اس سے کہاکہ اب تو تيزی کے ساتھ مکہّ والوں کے پاس جاکر انہينلشکراسالم کامقابلہ کرنے سے اس کے 
  ڈرا۔ 

  ابو سفيان نے مسجد الحرام مينجا کر پکار کر کہا:
 اے جمعيت قريش محّمد اد ايک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہاری طرف ٓايا ہے،تم ميں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہيں”

ہے ۔اس کہ بعد اس نے کہا:جو شخص ميرے گھرميں داخل ہو جائے وه امان ميں ہے ،جو شخص مسجد الحرام ميں چال 
  جائے وه بھی امان ميں ہے اورجو شخص اپنے گھر مينرہتے ہوئے گھر کا دروازه بند کرے وه بھی امان ميں ہے ۔

نے اس کی“ہنده”تاکہ سالم رہواور بچ جاؤ،اس کی بيوی  اس کے بعداس نے چيخ کر کہا :اے جمعيت قريش اسالم قبول کر لو
داڑھی پکڑلی اور چيخ کر کہا:اس بڈھے احمق کو قتل کر دو۔ابو سفيان نے کہا:ميری داڑھی چھوڑدے۔خدا کی قسم اگر تو 

تھ روانہ ہوئے اسالم نہ الئی تو تُوبھی قتل ہو جائے گی،جاکر گھر ميں بيٹھ جا۔اس کے بعد پيغمبر اسالم لشکر اسالم کے سا
کے مقام تک پہنچ گئے،وہی بلندمقام جہانسے مکہّ کے مکا نات صاف نظر ٓاتے ہيں،پيغمبر کو وه دن ياد “ ذوی طوی ”اور

ٓاگيا جب ٓاپ مجبور ہوکر مخفی طور پرمکہ ّ سے باہر نکلے تھے،ليکن ٓاج ديکھ رہے ہيں کہ اس عظمت کے ساتھ داخل ہو 
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  ی مبارک اونٹ کے کجاوے کے اوپر رکھ دی اور سجده شکر بجا الئے۔رہے ہيں ،توٓاپ نے اپنی پيشان
ميں( مکہّ کے بلند مقامات ميں سے وه جگہ جہاں خديجہ کی قبر ہے)اُترے ،غسل کر کے “حجون”اس کے بعد پيغمبر اکرم 

ں داخل ہوئے اور اسلحہ اور لباِس جنگ پہن کر اپنی سواری پر سوار ہوئے،سوره فتح کی قرات کرتے ہوئے مسجدالحرام مي
  ٓاواز تکبير بلند کی ۔لشکر اسالم نے بھی نعرئہ تکبير بلند کيا تواس سے سارے دشت وکوه گونج اٹھے

اس کے بعد ٓاپ اپنے اُونٹ سے نيچے اترے اور بتوں کو توڑنے کے ليے خانہ کعبہ کے قريب ٓائے۔ٓاپ يکے بعد ديگرے 
حق ٓاگيا اور ”جاء الحق وزھق ا لباطل ان الباطل کان زھوقا”ے تھے:بتوں کو سر نگوں کرتے جاتے تھے اور فرماتے جات

  ۔“باطل مٹ گيا،اور باطل ہے ہی مٹنے واال
کچھ بڑے بڑے بت کعبہ کے اوپرنصب تھے ،جن تک پيغمبرکا ہاتھ نہيں پہنچتا تھا۔آپ نے اميرالمو منين علی عليہ السالم کو 

چڑھ جائيں اور بتو ں کوزمين پر گرا کر توڑ ڈاليں۔علی نے ٓاپ کے حکم کی حکم ديا کہ ٓاپدوش مبارک پر پاؤں رکھ کر اوپر
  اطاعت کی۔ 

اس کے بعد ٓاپ نے خانہ کعبہ کی کليد لے کردروازه کھوالاور انبياء کی ان تصويروں کو جو خانہ کعبہ کے اندر درو ديوار 
  پر بنی ہوئی تھيں،محور کر ديا۔

پيغمبر نے خانہ کعبہ کے دروازے کے حلقہ ميں ہاتھ ڈاال اور وہاں پر موجود اہِل  ۔اس سريع اور شاندار کاميابی کے بعد٣
  مکہّ کی طرف رخ کر کے فرمايا:

اب بتالؤ تم کيا کہتے ہو؟اور تمہارا کيا خيال ہے کہ ميں تمہارے بارے ميں کياحکم دوں گا؟انہو ں نے عرض کيا:ہم ٓاپ ”
يں رکھتے !ٓاپ ہمارے بزرگوار بھائی اور ٓاپ ہمارے بزر گوار بھائی کے سے نيکی اور بھالئی کے سوااور کوئی توقع نہ

فر زند ہيں۔ٓاج ٓاپ برسِراقتدارٓاگئے ہيں ،ہميں بخش ديجئے۔پيغمبر کی ٓانکھوں مينآنسو ڈبڈبانے لگے اور مکہّ کے لوگ بھی 
بات کہتا ہونجو ميرے بھائی يوسف نے  ميں تمہارے بارے مينوہی”بلند ٓاواز کے ساتھ رونے لگے ۔پيغمبر اکرم نے فر مايا:

کہی تھی کہ ٓاج تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی سر ز نش اور مالمت نہيں ہے،خدا تمہيں بخش دے گا،وه ارحم الراحمين 
  “ ہے۔

تم سب ٓازاد ہو،جہاں چا ہو جا سکتے ہو۔ضمنی طور ”اور اس طرح سے ٓاپ نے ان سب کو معاف کر ديا اور فر مايا:
نے يہ حکم ديا تھاکہ ٓاپ کے لشکری کسی سے نہ الجھيں اور بالکل کوئی خون نہ بہايا جائے۔ايک روايت کے  پرپيغمبر

  مطابق صرف چھ افراد کو مستثنٰی کيا گيا تھا جو بہت ہی بد زبان اور خطر ناک لوگ تھے ۔
نعره بلند کيا ہے اور وه يہ کہہ رہا ہے  سعد بن عباده نے انتقام کا”يہا ں تک کہ جب ٓاپنے يہ سنا کہ لشکِراسالم کے علمدار

تو پيغمبر نے علی عليہ السالم سے فرمايا۔۔۔۔۔جلدی سے جاکر اس علم کو لے لو اور “ٓاج انتقام کا دن ہے”کہ:اليوم يوم الملحمة
  ۔ “ٓاج عفو و بخشش اور رحمت کا دن ہے“ اس سے علم لے کر يہ نعره لگأوکہ : اليوم يوم المرحمة

مکہ بغير کسی خونريزی کے فتح ہو گيا ،، عفو و رحمت ِ اسالمی کی اس کشش نے، جس کی انہيں بالکل  اور اسی طرح
توقع نہيں تھيں ، دلوں پر ايسا اثر کيا کہ لوگ گروه گروه ٓاکر مسلمان ہو گئے، اس عظيم فتح کی صدا تمام جزائر عربستان 

  ميں جاپہنچی۔
  وں اور اسالم کی ہرجيت سے دھاک بيٹھ گئی۔ اسالم کی شہرت ہرجگہ پھيل گئی اور مسلمان

بعض تاريخوں ميں ٓاياہے کہ جب پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے 
ھزم االحزاب  ال الہ اال هللا وحده،وحده انجز وعده و نصر عبده، وھزم االحزاب و”تو ٓاپ صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے فرمايا: 

  وحده، اال ان کل مال اومٔاثره او دم تدعی فھو تحت قدمی ھاتين! 
خدا کے سوا اور کوئی معبود نہيں ۔ وه يکتا و يگانہ ، اس نے ٓاخر کار اپنے وعدے کو پورا کرديا ۔ اور اپنے بندے کی مدد ” 

رمال ، ہر امتياز ، اور ہر وه خون جس کا کی ، اور اس نے خود اکيلے ہی تمام گروہوں کو شکست دے دی ۔ جان لو کہ ہ
تعلق ماضی اور زمانٔہ جاہليت سے ہے ، سب کے سب ميرے ان دونوں قدموں کے نيچے ہيں ۔ ( يعنی اب اس خون کے 

بارے ميں ، جوزمانٔہ جاہليت ميں بہا يا گيا تھا، يا وه اموال جو لوٹے گئے تھے ، کوئی بات نہ کرنا) اور زمانٔہ جاہليت کے 
  ام اعزازات اور امتيازات بھی باطل ہو گئے ہيں اور اس طرح تمام گزشتہ فائليں بند ہو گئيں ہيں ۔ تم

يہ ايک بہت اہم اور عجيب قسم کی پيش نہادتھی جس ميں عمومی معافی کے فرمان سے حجاز کے لوگوں کو ان کے تاريک 
يں ايک نئی زندگی بخشی جو ماضی سے مربوط اور پر ماجرا ماضی سے کاٹ کر رکھ ديا اور انہيں اسالم کے سائے م

  کشمکشوں اور جنجالوں سے مکمل طو رپرخالی تھی۔ 
اس کام نے اسالم کی پيش رفت کے سلسلہ ميں حد سے زياده مدد کی اور يہ ہمارے ٓاج اور ٓانے والے کل کے لئے ايک 

  دستور العمل ہے ۔ 
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عظمت کو ٓانحضرت صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کے سچے دوستوں  خدا وندا ! تو اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس ديرينہ
  کے زمره ميں قرار دے۔ 

بار اٰلہا !ہميں ايسی توفيق مرحمت فرماکہ ہم دنيا ميں عدل ِ اسالمی حکومت کو اس طرح پھيالئيں کہ ساری دنيا کے لوگ 
  فوج در فوج اسے دل و جان سے قبول کرليں ۔

  
 ٓامين يارب العالمين

 

 15تفسير نمونه جلد

 

  

  سوره اللھب ( تبّت)▲
  ٓايات ہيں ۔  ۵يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ۔ اس ميں 

  سورٔه لہب ( تبّت) کے مطالب اور اس کی فضيلت▲ 
يہ سوره جو مکہ ميں اور تقريباً پيغمبر اسالم کی ٓاشکار ا دعوت کے ٓاغاز ميں نازل ہواتھا، وه واحد سوره ہے جس مينپيغمبر
اسالم اور اسالم کے دشمنوں مينسے اس زمانہ کے ايک دشمن ( يعنی ابو لہب) پر نام لے کرسخت حملہ کيا گياہے اور اس 

ہے کہ اسے پيغمبر اسالم کے ساتھ خصوصی عدا وت تھی اوروه اوراس کی بيوی کا مضمون اس بات کی نشان دہی کر تا
  کام بگاڑنے اور بد زبانی کرنے مينکوئی کسر اُٹھا نہيں رکھتے تھے ۔

قرٓان صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ وه دو نوں جہنمی ہيں اور ان کے ليے نجات کی کوئی راه نہيں ہے ۔يہ معنی صيحح 
  ونوں کے دونوں انجام کار دنيا سے بے ايمان ہو گئے ۔يہ قرٓان کی ايک کھلی ہوئی پيش گوئی ہے ۔ ثابت ہوا ہے اور وه د

  اور اس کی فضيلت▲ 
من قرئاھارجوت ان اليجمع هللا بينہ وبين ابی لھب فی دار ”ايک حديث ميں پيغمبر اکرم سے ٓايا ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:

ميد ہے کہ خدا اسے اور ابو لہب کوايک گھر ميناکٹھا نہيں کرے گا(يعنی جو شخص اس کی تالوت کرے گا مجھے ا”واحدة
  1وه اہل بہشت سے ہوگا،جب کہ ابو لہب اہل دوزخ سے ہے ۔ 

يہ بات کہے بغير واضح ہے کہ يہ فضيلت اس شخص کے ليے ہے جو اس سوره کو پڑھ کراپنا راستہ ابو لہب کے راستے 
  تو پڑھيں ليکن ابو لہب جيسا عمل کريں۔سے جدا کرے ،نہ کہ وه لوگ جو زبان سے 

  
  شاِن نزول 

نازل ہوئی اور پيغمبر اپنے قريبی رشتہ داروں “و انذرعشيرتک االقربين”سے نقل ہو اہے کہ جس وقت ٓايہ“ابن عباس ”
ئے اور کوانذار کرنے اور اسالم کی دعوت دينے (اور اپنی دعوت کا اعالن کرنے)پر مامور ہوئے،تو پيغمبر کوِه صفا پر آ 

يہ جملہ عرب اس وقت کہتے تھے جب ان پردشمن کی طرف سے غفلت کی حالت مينحملہ ہو “(يا صبا حاه ”پکار کر کہا 
کہہ کر ٓاواز ديتا تھا “يا صبا حاه”جاتا تھا تاکہ سب کو با خبرکر ديں اور وه مقابلہ کے ليے کھڑے ہو جائيں،لٰہذاکوئی شخص

ے کياجاتا تھا کہ عام طور پرغفلت کی حالت مينحملے صبح کے وقت کيے جاتے کے لفظ کا انتخاب اس وجہ س“صباح!”
  تھے)۔

محّمد ہيں۔کچھ لوگ ”مکہّ کے لوگوں نے جب يہ صدا سنی تو انہوننے کہا کہ يہ کون ہے جو فر ياد کر رہا ہے ۔کہا گيا کہ يہ 
ی ٓاواز پر سب کے سب جمع ہو گئے تو ٓاپ ٓاپ کے پاس پہنچے تو ٓاپ نے قبائل عرب کو ان کے نام کے ساتھ پکارا۔ٓاپ ک

مجھے بتالؤ!اگر ميں تمہينيہ خبر دوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ کے پيچھے سے حملہ کرنے والے ”نے ان سے فر مايا:
  “ہيں،تو کياتم ميری بات کی تصديق کرو گے۔

  “ہم نے ٓاپ سے کبھی جھوٹ نہيں سنا۔:”انہو ننے جواب ديا 
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  ٓاپ نے فرمايا:
  “نذير لکم بين يدی عذاب شديدانی ”
  “ميں تمہيں خدا کے شديد عذاب سے ڈراتا ہوں”

جب ابو لہب نے يہ بات سنی تو اس نے “)( ميں تمہيں توحيد کا اقرار کرنے اور بتونکو ترک کرنے کی دعوت ديتا ہوں
  ؟ “ے جمع کيا ہے تو ہالک ہو جائے!کيا تو نے ہميں صرف اس بات کے لي”تبا لک!امئا جمعتنااال لھذا؟!:”کہا:

اے ابو لہب تو ہی ہالک ہو اور تيرے ہاتھ ٹو ٹيں،تو ہی زياں کاراور “اس موقع پر يہ سوره نازل ہوا :تبّت يدا ابی لھب وتب 
  ہالک ہونے واال ہے۔

 نے يہ خبر سنی کہ يہ سوره اس کے اور“اُم جميل ”بعض نے اس موقع پر اس بات کا اضافہ کيا ہے کہ ابو لہب کی بيوی 
اس کے شوہر کے بارے ميں نازل ہوا ہے تو وه آپ کے پاس ٓائی ،ليکن وه ٓاپ کو نہ ديکھ سکی ۔اس کے ہاتھ مينايک پتھر 

محّمد نے ميری ہجو کی ہے۔خدا کی قسم اگر وه مجھے مل گياتوميں يہ پتھر اس ”تھااور وه کہہ رہی تھی کہ ميں نے سنا ہے
اس کے بعد اصطالح کے مطابق اس نے پيغمبر اسالم کی مذّمت ميں “!عر ہوںکے منہ پر دے مارو ں گی،ميں خود بھی شا

  2شعر کہے ہيں۔ 
اسالم کے ليے ابولہب اور اس کی بيوی کا خطره اور ان کی عداوت اسی تک منحصر نہيں تھی۔اور اگر ہم ديکھتے ہيں کہ 

ہا ہے تو اس کی بہت سی وجو ہات ہيں،جنقرٓان نے ان پرسخت شديد حملہ کيا ہے اور صراحت کے ساتھ ان کی مذّمت کر ر
  کی طرف انشاء هللا بعد ميں اشاره ہوگا۔

  
  بسم هللا ارحمن ارحيم

تّب ١   ۔ما اغنی عنہ ما لہ وما کسب٢۔تبّت يدا ٓ ابی لھِب وَّ
  ۔فی جيد ھاحبل من مسد ۵۔وامراتہ حما لة الحطب ۴۔سيصلٰی نارا ذات لھب ٣

  
   ترجمہ

  ان و رحيم ہے شروع هللا کے نام سے جو رحم
  ۔ابو لہب کے دونوں ہاتھ کٹ جائيں(اور وه ہالک ہو جائے)۔ ١
  ۔اس کے مال و دولت نے اور جو کچھ اس نے کمايا ہے اسے ہر گز کو ئی فائده نہ ديا۔٢
  ۔وه جلدی اس ٓاگ ميں داخل ہوجائے گا جس کے شعلے بھڑک رہے ہيں ۔ ٣
۔ اور اس کی گردن ميں خرما کی چھال کی رسی ہے ۔۵انے والی ہے ۔ ۔ اور اسی طرح سے اس کی وه بيوی جو ايندھن اٹھ۴

________________________________  

  ۔۵۵٨ص١٠جلد “مجمع البيان  -1
مجمع ”نے “طبرسی”تھوڑی سی تلخيص کے ساتھ )اسی مضمو ن کو تھوڑے سے فرق کے ساتھ(٧٣٢۴ص١٠جلد “تفسير قرطبی -2

فی ظالل القرٓان ”اور “ فخر رازی”اور “ ابو الفتو ح رازی ”و “درالمنثور”ميں اور “۶٠ص٢جلد الکامل ”نے “ابن اثير”ميں،“البيان 
  ميں اس سوره کی تفسير ميننقل کيا ہے۔ 

  ابو لہب کا ہاتھ کٹ جائے ▲ 

ابو ”جيسا کہ ہم نے اس سوره کے شان نزول ميں بيان کيا ہے يہ سوره حقيقت مينپيغمبر اکرم کے چچا،عبد المطلب کے بيٹے
لہب کی بری باتوں کاجوا ب ہے جو اسالم کے سخت دشمنو ں ميں سے تھا اور جس نے پيغمبر اکرم کی ٓاشکار اور عمومی 

تو ہالک ہو جائے ،کيا تو نے ہميں انہی باتوں ”دعوت اور عذاب ِاٰلہی کے بارے مينآپ کے انداز کو سن کر يہ کہا تھا کہ:
  ؟“کے ليے پکارا تھا
  زبان شخص کے جواب ميں فرماتا ہے : قرٓان مجيد اس بد

  ۔“ابو لہب کے دونوں ہاتھ کٹ جائيں،يا وه ہالک ہو جائے اور خساره اُٹھائے ”
کے قول کے مطابق دائمی خسارے کے “راغب ”ميں “مفر دات )”بر وزن ِخراب “(تباب ”و “تب”(تب يدا ابی لھب وتب)

  ہے کہ يہ اس نقصان کے معنی ہے جو ہالکت پر منتہی ہو۔ ميں يہ کہا“مجمع البيان ”نے“طبرسی”معنی ميں ہے ليکن 
کے معنی ميں بھی تفسير کی ہے اور شايد اس کی وجہ يہ ہے کہ ہالکت پر “قطع کرنے ”بعض ارباب لغت نے اس کی 
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وم منتہی ہو نے واال دائمی نقصان طبعاََ◌ قطع ہونے اور کٹ جانے کا سبب بنتا ہے۔ان معانی کے مجموعہ سے وہی بات معل
  ہوتی ہے جو ہم نے ٓايہ کے معنی ميں بيان کی ہے ۔

  البتہ يہ ہالکت اور نقصان ممکن ہے دنيوی پہلو رکھتا ہو يا معنوی و اُخروی يا دونوں۔
يہانيہ سوال سامنے ٓاتاہے کہ قرٓان مجيد نے اپنی روش اور سيرت کے بر خالف ايک شخص کا نام کيسے لے ليااوراس 

ہ کيو ں کيا ہے ؟ليکن ابو لہب کی حثييت معلوم ہو نے سے اس سوال کا جواب واضح ہوجاتا شّدت کے ساتھ اس پر حمل
تھی ۔اس کے ليے اس کنيت کا انتخاب شايد اس “ابو لہب ”عزی بت کا بنده )اور اس کی کنيت“(عبد العزیٰ ”ہے۔اس کا نام 

  گ کے شعلہ کے معنی ميں ہے۔وجہ سے تھاکہ اس کاچہره سرخ اور بھڑکتا ہو اتھا ،چو نکہ لغت ميں لہب آ 
جو ابو سفيان کی بہن تھی ،پيغمبر اکرم کے نہايت بد زبان اور سخت ترين دشمنو ں مينسے “اُِم جميل ”وه اور اس کی بيوی 

کے بازار ميں تھا۔(ذی المجاز “ ذی المجاز”نامی ايک شخص کہتا ہے :ميں“طارق محاربی”تھے۔ايک روايت ميں ٓايا ہے کہ 
ديک مکہّ سے تھوڑے سے فاصلہ پر ہے)اچانک ميں نے ايک جوان کو ديکھاجو پکار پکار کر کہہ رہا عر فات کے نز

تھا:اے لوگوں!ال اٰلہ االّهللا کا اقرار کر لوتو نجات پا جاؤ گے ۔اور اس کے پيچھے پيچھے ميں نے ايک شخص کو ديکھا جو 
سے اس کے پاؤنسے خون جاری تھا اور وه چال چال اس کے پاؤں کے پچھلے حصہ پر پتھر مار تا جاتا ہے جس کی وجہ 

  “!اے لوگوں!يہ جھوٹاہے،اس کی بات نہ ماننا”کر کہہ رہاتھا
ہے جس کا گمان يہ ہے کہ وه پيغمبر ہے اور يہ بوڑھا “ يہ محّمد”ميں نے پوچھا کہ يہ جوان کون ہے ؟تو لوگوں نے بتايا:

  1 -اس کا چچا ابو لہب ہے جو اس کو جھوٹا سمجھتاہے۔.
کہتا ہے :ميں اپنے باپ کے ساتھ تھا،ميں نے رسول هللا کو ديکھا کہ “ربيع بن عباد”ايک اور د وسری روايت مينآيا ہے کہ 

وه قبائل عرب کے پاس جاتے اورہر ايک کو پکار کر کہتے:ميں تمہاری طرف خدا کا بھيجا ہو ارسول ہوں:تم خدائے يگانہ 
کسی کو اس کا شريک نہ بناؤ۔جب وه اپنی بات سے فارغ ہو جاتا تو ايک خو برو کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرواور 

اے فالں قبيلہ :يہ شخص يہ چاہتا ہے کہ تم الت وعزی بت اور ”بھينگا ٓادمی جو ان کے پيچھے پيچھے تھا،پکار کر کہتا:
کی بات نہ سننا، اور ا س کی اپنے ہم پيمان جنوں کو چھوڑدو اور اس کی بد عت وضاللت کی پيروی کر نے لگ جاؤ۔اس 

  2۔ “اس کا چچا ابو لہب ہے”پيروی نہ کرنا!ميں نے پوچھا کہ يہ کون ہے ؟تو انہوں نے بتايا کہ يہ 
ايک اور روايت ميں ٓايا ہے کہ جب مکہّ سے باہر کے لوگوں کا کوئی گروه اس شہرميں داخل ہوتا تھا تو وه پيغمبر سے اس 

لحاظ سے بڑا ہو نے کی بنا پر ابو لہب کے پاس جاتا تھااور رسول هللا کے بارے ميں  کی رشتہ داری اور سن و سال کے
تحقيق کرتا تھا ۔وه جواب ديتا :محّمد ايک جادو گر ہے۔وه بھی پيغمبر سے مالقات کيے بغير ہی لوٹ جاتے۔اسی اثناء مينايک 

ہم مسلسل اس کے جنون کا”جائيں گے۔ابو لہب نے کہا:ايسا گروه ٓايا جنہوں نے يہ کہا کہ ہم تو اسے ديکھے بغير واپس نہيں 
  3عالج کر رہے ہيں!وه ہالک ہو جائے ! 

ان روايات سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ وه اکثر مواقع پرسايہ کی طرح پيغمبر کے پيچھے لگا رہتا تھا اور کسی 
ٓالوده ہوتی تھی اور و ه رکيک اور چبھنے خرابی سے فرد گزاشت نہ کرتا تھا۔خصوصاََ◌اس کی زبان بہت ہی گندی اور 

والی باتيں کيا کرتاتھا۔اور شايد اسی وجہ سے پيغمبر اسالم کے سب دشمنونکا سر غنہ شما رہوتا تھا ۔اسی بناء پرزيربحث 
  ٓايات اس پر اس کی بيوی ام جميل پر ايسی صراحت ا ور سختی کے ساتھ تنقيد کر رہی ہيں۔

جس نے پيغمبر اکرم سے بنی ہاشم کی حمايت کے عہد و پيمان پر دسخظ نہيں کيے تھے اور ا  وہی ايک اکيالايسا شخص تھا
س نے ٓاپ کے دشمنوں کی صف ميں رہتے ہوئے دشمنوں کے عہد وپيمان ميں شرکت کی تھی ۔ان حقا ئق کی طرف توجہ 

  کرنے سے اس سوره کی استثنائی کيفيت کی دليل واضح ہو جاتی ہے۔
رماتا ہے:اس کے مال و ثروت نے اور جوکچھ اس نے کمايا ہے اس نے ،اسے ہرگزکوئی فائده نہيں اس کے بعد مزيد ف

  4ما اغنٰی عنہ ما لہ وما کسب ) “(ديااور وه اسے عذاب اٰلہی سے نہيں بچا ئے گا۔
نے مال ِو اس تعبير سے معلوم ہوتا ہے کہ وه ايک دولت مند مغرور شخص تھا جو اپنی اسالم دشمن کو ششوں کے ليے اپ

  دولت پربھروسہ کرتاتھا۔
سيصلٰی ناَرَ◌ا ذات “(وه جلدی ہی اس آگ مينداخل ہوگاجس کے شعلے بھڑکنے والے ہيں۔”بعد والی ٓايت ميں مزيد کہتاہے:

ہے اور وه بہت ہی عظيم شعلے رکھتی ہے۔(اس “ابو لہب ”تھا تو اس کے عذاب کی ٓاگ بھی“ابو لہب ”لھب )اگر اس کا نام 
يہاں نکره کی صورت ميں ٓايا ہے اور يہ اس شعلہ کی عظمت کی دليل ہے)۔نہ صرف ابو لہب “لہب ”وجہ رہے کہ بات پر ت

کو بلکہ کسی بھی کافر اور بد کارکو اس کا مال و ثروت اور اس کی اجتماعی ومعا شرتی حثييت جہنم کی ٓاگ اور خدا کے 
ميں ٓايا ہے:يوم ال ينفع مال وال بنون ااّلمن اتی هللا  ٨٩و٨٨يہ عذاب سے رہائی نہيں بخشيں گے،جيسا کہ سوره شعراء کی آ 
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بقلب سليم :قيامت ايک ايسا دن ہے جس ميں انسان کو نہ تو ا س کامال ہی کوئی فائد ه دے گا اور نہ ہی اس کی کوئی اوالد 
ار ميں حاضر ہو۔مسلمہ ،سوائے اس شخص کے جو قلب سليم (يعنی ايمان و تقوٰی کی روح کے ساتھ )پر وردگار کے درب

سے مراد جہنم کی ٓاگ ہے ،ليکن بعض نے احتمال ديا ہے کہ اس ميں دنيا کی ٓاگ “سيصلٰی ناراََ◌ ذات لھب ”طور پر ٓايہ 
  بھی شامل ہے ۔

اور سخت شکست کے بعد ،جو مشرکين قريش کو اُٹھانی پڑی تھی ،ابو لہب نے جو خود “بدر ”روايات ميں ٓايا ہے کہ جنگ 
  نگ ميں شريک نہيں ہو اتھا۔ابو سفيان کے واپس ٓانے پر اس سے ماجرے کے بارے ميں سوال کيا:ميدان ج

ابوسفيان نے قريش کے لشکر کی شکست اور سر کوبی کی کيفيت اس سے بيان کی ۔اس کے بعد اس نے مزيد کہا:خدا کی 
د کی مدد کے ليے ٓائے تھے ۔اس موقع قسم ہم نے اس جنگ مينآسمان و زمين کے درميان ايسے سوار ديکھے ہينجو محمّ 

نے کہا :ميں وہاں بيٹھا ہوا تھا ،ميں نے ا پنے ہاتھ بلند کيے اور کہا کہ وه ٓاسمانی “ابو رافع”کے ايک غالم “ عباس ”پر
فرشتے تھے۔اس سے ابو لہب بھڑک اُٹھا اور اس نے ايک زور دار تھپڑ ميرے منہ پر دے مارا۔مجھے اُٹھا کرزمين پر پٹخ 

بھی موجودتھی “ ام الفضل”ااور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے ليے مجھے پيٹے چلے جا رہا تھا۔وہاں عباس کی بيویدي
  “کيا تو نے اس کمزور ٓادمی کو اکيال سمجھا ہے ؟”اس نے ايک چھڑی اُٹھائی اورابو لہب کے سر پر دے ماری اور کہا:

دن کے بعد اس کے بدن ميں بدبو پيدا ہو گئی،اس کی شکل ميں  ابو لہب کا سر پھٹ گيا اور اس سے خون بہنے لگا۔سات
طاعون کے دانے نکل ٓائے اور وه اسی بيماری سے واصل جہنم ہو گيا۔اس کے بدن سے اتنی بدبو ٓارہی تھی کہ لوگ اس کے

کے بعد اس  نزديک جانے کی جرات نہيں کرتے تھے ۔وه اسے مکہّ سے باہر لے گئے اور دور سے اس پر پانی ڈاالاور اس
  5کے اُوپرپتھر پھينکے۔يہاں تک کہ اس کا بدن پتھروں اور مٹی کے نيچے چھپ گيا ۔ 

اس کی بيوی بھی جہنم کی بھڑکتی ہوئی :”کی کيفيت بيان کرتے ہوئے فرماتا ہے “اُِم جميل ”بعد والی ٓايت ميں اس کی بيوی 
  6راتہ حما لة الحطب ) وام“(ٓاگ ميں داخل ہوگی،جو اپنے دوش پر ايندھن اُٹھاتی ہے ۔

  فی جيد ھا حبل من مسد)“(اور اس کی گردن ميں خرما کی چھال کی رسّی ياگردن بند ہے۔”
کی بہن اور معاويہ کی پھو پھی تھی ۔اسالم کے بر خالف “ ابو سفيان ”کوئی شک و شبہ نہيں ہے کہ ابو لہب کی بيوی ۔جو 
ريک تھی ليکن اس بارے ميں کہ قرٓان نے اس کی حما لة الحطب (دوشاپنے شوہر کی عداوتوناور خرابيوں ميں برابر کی ش

پر ايندھن اُٹھانے والی عورت ) کے ساتھ تو صيف کيوں کی ہے،مفسرين نے متعددتفسير يں بيان کی ہيں:بعض نے تو يہ کہا 
راستہ ميں ڈال ديا کرتی تھی تا ہے کہ يہ اس بناء پر ہے کہ وه کاٹيں دار جھاڑياں کندھے پراُٹھا کرالتی تھی اور پيغمبر کے 

کہ وه ٓاپ کے پاؤ ں ميں چبھ جائيں۔اور بعض نے يہ کہا ہے کہ يہ تعبير اس کی سخن چينی اور چغل خوری کے بارے ميں 
  ٓائی ہے ،جيسا کہ کسی نے کہاہے :ميان دوکس جنگ چونآتش است سخن چين بد بخت ہيزم کش است 

  نندہے اور بد بخت چغل خور ايندھن اُٹھانے واال ہے ۔دو ٓادميوں کے در ميان جنگ ٓاگ کے ما
بعض اسے اس کے شدت سے بُخل سے کنا يہ سمجھتے ہيں ،کيو نکہ وه اتنی دولت مند ہو نے کے با وجود کسی ضرورت 

  ۔ايندھن اُٹھانے والے فقير سے تشبيہ دی گئی ہے “ہيز م کش”مند کی مددکے ليے تيار ہی نہيں ہوتی تھی ۔اسی ليے اسے 
بعض يہ بھی کہتے ہيں کہ وه قيامت ميں بہت سے گروہوں کے گناہوں کو اپنے کندھے پر اُٹھائے ہوئے ہوگی ۔ان معانی ميں 

  سے پہال معنی سب سے زياده مناسب ہے ،اگر چہ ان کے در ميان جمع بھی بعيد نہيں ہے ۔
جيد ”ے بعض ارباب لغت کا نظريہ يہ ہے کہ ہ“ ا جياد”کے معنی ميں ہے اور اس کی جمع “گر دن )”بر وزن ديد “(جيد ”
سينہ سے اُوپر والے حصہ کو کہا جاتا “جيد ”تينوں کے ايک ہی معنی ہے ، فرق صرف يہ ہے کہ “رقبہ ”اور “ عنق ”و “

مطلقاََ◌گردن کو کہا جاتا ہے ۔اور بعض اوقات ايک انسان کو “رقبہ ”گر دن کی پشت يا ساری گردن کو اور “عنق ”ہے ،
  7يعنی انسان کو ٓازاد کرنا ۔ “فک رقبہ ”کہتے ہيں ،مثالََ◌:“بہرق”بھی 

مسد ”بر وزن حسد ) اس رسی کے معنی ميں ہے جو کھجور کے پتوں سے بنائی جاتی ہے ۔بعض نے يہ کہا ہے کہ “(مسد ”
ٓاگ کی وه رسی ہے جو جہنم ميں اس کی گردن ميں ڈاليں گے جس ميں کھجور کے پتوں جيسی سختی ہو گی اور اس ميں “

  حرارت اور لو ہے کی سنگينی ہو گی۔
بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ چو نکہ بڑے لوگوں کی عورتيناپنی شخصيت کو ٓاالت و زيو رات خصو صاََ◌گردن کے قيمتی 
زيورات سے زينت دينے مينخاص بات سمجھتی ہيں،لٰہذا خدا قيا مت ميں اس مغرور و خود پسند عورت کی تحقير کے ليے 

  اايک گردن بند اس کی گردن ميں ڈال دے گا۔يا يہ اصالََ◌اس کی تحقير سے کنايہ ہے۔ليف خرما ک
کے پاس جوا ہرات کا ايک بہت ہی قيمتی “اُِم جميل ”بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ اس تعبير کے بيان کرنے کاسبب يہ ہے کہ 

ميں خرچ کرے گی،لٰہذا اس کے اس کام کے گردن بند تھا اور اس نے يہ قسم کھائی تھی کہ وه اسے پيغمبر اکرم کی دشمنی 



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

 
 

  -بدلے ميں خدا نے بھی اس کے ليے ايسا عذاب مقرر کر ديا ہے 
________________________________  

  ۵۵٩ص ١٠جلد “مجمع البيان  -1
  ۶٩٧ص٨جلد “فی ظال ل القرآن-2
  ۵٠٣ص٣٠جلد “تفسير القرٓان -3
ہو،بعض ا س کے ليے ايک وسيع معنی کے قائل ہيں جو نہ صرف اس کے “مصدريہ”يا “مو صولہ”ممکن ہے“ ما”ميں“ماکسب  -4

  ہے ۔“مانا فيہ ”مسلمہ طور پر“ما”ميں “ما اغنٰی عنہ ”اموال بلکہ اس کی اوالد کو بھی شامل ہے ،اور 
  ٢٢٧ص ١٩جلد “بحار االنوار -- 5
“ زمخشری ”اور منصوب ہے،اور بعض نے مثل حال ہے “ ميں پوشيده ضمير پر عطف ہے اور حما لة الحطب “سيصلیٰ “ ”امراتہ” -6

کے عنوان سے منصوب جاناہے ۔اور تقدير ميں اس طرح ہے اذاحما لة الحطب ۔ليکن مسلمہ طور پرپہال “ ذم ”ميں اسے “کشاف”کے 
  معنی بہتر ہے ۔

   ١۵٨،ص ٢جلد “التحقيق فی کلمات القرٓان الکر يم  -7

  ۔ قرٓان کے اعجاز کی ايک اور نشانی ١▲ 

جانتے ہيں کہ يہ ٓايات مکہّ ميں نازل ہوئيں اورقرٓا ن کريم نے دو ٹوک طريقہ سے يہ خبر دی تھی کہ ابو لہب اور اس کی  ہم
بيوی جہنم کی آگ ميں ہوں گے ،يعنی وه ہر گز بھی ايمان نہيں الئيں گے۔انجام کار ايسا ہی ہوا ،بہت سے مشرکين مکہّ 

ض ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے ،ليکن وه افراد جو نہ تو واقع ميں ايمان الئے اور توواقعی طور پر ايمان لے ٓائے اور بع
نہ ہی ظاہر بظاہر ،وه يہ دونوں تھے ۔يہ قرٓان مجيد کے غيبی اخبار ميں سے ايک ہے اور قرٓان نے دوسری ٓايات ميں بھی 

ز ِ قرٓان کی ايک فصل کو مخصوص کيا اس قسم کی خبريندی ہيں جن ميں قرٓان کی غيبی خبروں کے عنوان کے تحت اعجا
  گيا ہے اور ہم نے ان ٓايات ميں سے ہر ايک کے ذيل ميں مناسب بحث کی ہے 

  ۔ ايک اور سوال کا جواب ٢▲ 
يہاں ايک سوال سامنے ٓاتا ہے اور وه يہ ہے کہ قرٓان مجيد کی ان پيشين گوئيو ں کی مو جودگی مينممکن نہيں تھا کہ ابو لہب 

  بيوی ايمان لے ٓاتے ،ورنہ يہ خبر جھو ٹی اور دردغ ہو جاتی ۔اور اس کی 
کے مسئلہ کے بارے ميں جبر کی بحث ميں پيش ہوا ہے اور وه يہ “علم ِ خدا ”يہ سوال اسی معروف سوال کے مانندہے جو 

روں کی اطاعت کو ہے کہ ہم جانتے ہيں کہ وه خدا جو ازل سے ہر چيز کا عالم تھا ،وه گنہگاروں کے گناه اور اطاعت گزا
  جانتا تھا ۔اس بناء پر اگر گنہگار گناه نہ کرتے تو خداکا علم جہالت ميں بدل جائے ۔

علماء اور فال سفئہ اسالم قديم سے اس سوال کا جواب دے چکے ہيں اور وه يہ ہے کہ خدا جانتا ہے کہ ہر شخص اپنے 
جام دے گا ،مثالََ◌زيِربحث ٓايات ميں خدا ابتداء سے جانتا تھا کہ اختيار و ٓازادی سے فائده اُٹھا تے ہوئے کون کون سے کام ان

ابو لہب اور اس کی بيوی اپنی خواہش و رغبت اور اراده و اختيار سے ہرگز ايمان نہيں الئيں گے ،جبری اور الزمی طور 
  نہيں ۔

تھا کہ بندے صفت اختيا ر کے ساتھ اور دوسرے الفاظ ميں اراده و اختيار کی ٓازادی کا عنصر بھی خدا کو معلوم تھا۔وه جانتا 
  اپنے اراده سے کون سے عمل انجام ديں گے۔

مسلمہ طور پر ايسا علم اور مستقبل کے بارے ميں اس قسم کی خبر دينا ،مسئلہ اختيار کی تاکيد ہے ،جبراور مجبوری کے 
  ليے کو ئی دليل نہيں ہے ۔(غور کيجئے) 

  تے ہيں۔ ۔بے بصيرت رشتہ دار ہميشہ دور ہو٣▲ 
يہ سوره ايک مرتبہ پھراس حقيقت کی تاکيد کر رہا ہے کہ ايسی رشتہ داری جس ميں ايمان اور عقيده کا رشتہ نہ ہو اس کی 

کوئی حيثيت اور قدر و قيمت نہيں ہوتی ،اور مردان ِ خدا منحرف ،جبار اور سر کش لوگوں کے مقابلہ ميں کسی قسم کاميالن 
  کے کتنے ہی قريبی رشتہ دار ہوں۔نہيں رکھتے تھے چاہے وه ان 

با وجود اس کے کہ ابو لہب پيغمبر اکرم کا چچا تھا اور ٓاپ کے قريب ترين رشتہ داروں ميں شمار ہو تاہے ،جب اس نے اپنا 
اعتقادی اور عملی راستہ ٓاپ سے جدا کر ليا تو اس کی بھی دوسرے منحرف اور گمراه لوگوں کی طرح سخت مالمت اور 

گئی ۔اس کے بر عکس ايسے دور دراز کے لو گ بھی تھے جو نہ صرف پيغمبر کے رشتہ داروں ميں شمار نہسر زنش کی 
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ہو تے تھے ،بلکہ ٓاپ کے خاندان اور اہل زبان سے بھی نہيں تھے ،ليکن وه فکری ،اعتقادی اور عملی رشتہ کی بنا ء پر اس 
يت (سلمان ہم اہل بيت ميں سے ہيں )کے مطابق گويا خانداِن قدر نزديک ہو گئے ، کہ مشہور حديث ميں سلمان منا اھل الب

  رسالت کاجزء ہو گئے ۔ 
يہ ٹھيک ہے کہ اس سوره کی ٓايات صرف ابو لہب اور اس کی بيوی کے بارے ميں گفتگو کر رہی ہيں ليکن يہ بات واضح 

يا جو گروه اُنہيں اوصاف  ہے کہ صرف ان کے صفات کی وجہ سے ان کی ايسی مذمت کی گئی ہے ۔اس بناء پر جو شخص
  کا حامل ہوگا اس کی سر نو شت بھی ا ُ نہيں جيسی ہوگی ۔

  خدا وندا!ہمارے دل کو ہر قسم کی ہٹ دھرمی اور عناد سے پاک کر دے ۔
پر ور دگار!ہم سب اپنے انجام اور عاقبت کار سے ڈرتے ہيں ،ہميں امن و سکون اور ٓارام بخش دے و اجعل عاقبةامر نا 

  (ہماری عاقبت بخير کر)خيراََ◌،
باِرالہا !ہم جانتے ہيں کہ اس عظيم عدالت ميں نہ تو مال و دولت کام ٓاتے ہيں اور نہ ہی کوئی رشتہ داری فائده ديتی ہے 

  ،صرف تيرا لطف و کرم ہی کام ٓاتا ہے ،لٰہذا ہم پر اپنا لطف و کرم کر ۔
  

  ٓامين يا رّب العالمين 
  

  سوره اخالص▲
  ٓايات ہيں  ۴ميں نازل ہوا ۔ اس ميں يہ سوره مکہّ 

  کے مطالب “ سوره اخالص ▲ 
يہ سوره ۔ جيسا کہ اس کے نام سے واضح ہے (سورئہ اخالص اور سوره توحيد )پروردگارکی توحيد اور اس کی يگا نگت 

تو صيف و  اور يکتائی کے بارے ميں گفتگو کرتا ہے اور چار مختصر سی ٓايات ميں خدا کی وحدانيت کی اس طرح سے
  تعريف کی ہے جس ميں اضافہ کی ضرورت نہيں ہے ۔

  اس سوره کی شان نزول کے بارے ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے اس طرح نقل ہوا ہے :
يہو ديو ں نے رسول هللا سے يہ تقا ضا کيا کہ ٓاپ ان کے ليے خدا کی تو صيف بيان کريں ۔پيغمبر تين دن تک خاموش رہے ”

  “ واب نہ ديا،يہا ں تک کہ يہ سوره ناز ل ہوا اور ان کو جواب ديا۔اور کوئی ج
تھا ،جو يہوديوں کے مشہور سر داروں ميں سے ايک “عبد هللا بن صوريا”بعض روايات ميں ٓايا ہے کہ يہ سوال کرنے واال 

سے مکہّ ميں کيا تھا اور اس  نے پيغمبر اکرم“عبد هللا بن سالم ”تھا۔اور دوسری روايت ميں يہ ٓايا ہے کہ اس قسم کاسوال 
کے بعد وه ايمان لے ٓايا تھا ۔ليکن اپنے ايمان کو اسی طرح سے چھپا ئے ہوئے تھا ۔دوسری روايات ميں يہ ٓايا ہے کہ اس قسم

  ١کا سوال مشرکين مکہّ نے کيا تھا۔
  ھا ۔ بعض روايات ميں يہ بھی ٓايا ہے کہ سوال کر نے واال نجران کے عيسائيوں کا ايک گروه ت

ان روايات کے در ميان کوئی تضاد نہيں ہے،کيو نکہ ممکن ہے کہ يہ سوال ان سب کی طرف سے ہو اہو ۔اور يہی بات اس 
  سوره کی حد سے زياده عظمت و بزرگی کی ايک دليل ہے جو مختلف افراد و اقوام کے سواالت کا جو اب ديتا ہے

________________________________  

   ۵۴۶ص ١٠ ۔ الميزان جلد١

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت▲ 

اس سوره کی تالوت کی فضيلت کے بارے ميں مشہور اسالمی منابع ميں بہت سی روايات ٓائی ہيں ،جو اس سوره کی حد 
  سے زياده عظمت کی تر جمان ہيں ۔منجملہ ۔ 

  ايک حديث ميں پيغمبر اکرم سے ٓايا ہے کہ ٓاپ نے فر مايا:
  “ ايعجزاحد کم ان يقراثلث القرٓان فی ليلة” 
  “کيا تم ميں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ايک ہی رات ميں ايک تہائی قرٓان پڑھ لے ۔”

  حا ضرين ميں سے ايک نے عرض کيا ،اے رسول ِخدا ،ايسا کرنے کی کس ميں طاقت ہے ؟
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  “ھو هللا پڑھا کرو سوره قل “”اقرء واقل ھو هللا احد :”پيغمبر نے فر مايا 
کے جنازے پر نماز “سعد بن معاذ”ايک اور حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ جب رسول خدا نے 

ستر ہزار فرشتوں نے، جن ميں جبرئيل بھی تھے ،اس کے جنازے پر نماز پڑھی ہے ۔ميں نے :”پڑھی تو ٓاپ نے فر مايا 
  ؟“مل کی بناء پر تمہارے نماز پڑھنے کا مستحق ہو ا ہے جبرئيل سے پو چھا ہے کہ وه کس ع

  ١“پڑھنے کی وجہ سے “ قل ھو هللا احد ”اٹھتے بيٹھتے ،پيدل چلتے اور سوار ہوتے اور چلتے پھرتے :’(جبرئيل نے کہا 
ر وه جس شخص پر ايک رات اور دن گزر جائے ،او:”ايک اور حديث ميں پيغمبر اکرم سے ٓايا ہے کہ ٓاپ نے فر مايا 

 “!:پنجگانہ نمازيں پپڑھے اور ان ميں قل ھو هللا احد کی قرات نہ کرے تو اس سے کہا جائے گا:يا عبد هللا!لست من المصلين 
  ٢اے بنده خدا تو نماز گزارو ں ميں سے نہيں ہے ۔”

ايمان رکھتا ہے وه ہر جو شخص خدا اور روِز قيا مت پر :”ايک اور حديث ميں پيغمبر اکرم سے ٓايا ہے کہ ٓاپ نے فر مايا 
نماز کے بعد قل ھو هللا احد کے پڑھنے کو ترک نہ کرے کيو نکہ جو شخص اسے پڑھے گاخدا اس کے ليے خير دنيا و 

  3“ٓاخرت جمع کر دے گا ۔اور خود اسے اور اس کے ماں باپ اور اس کی اوالد کو بخش دے گا
ت اس سوره کا پڑھنا ،رزق کو بڑھاتا ہے اور فقر و فا قہ کو ايک اور حديث سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر ميں داخل ہوتے وق

  4دور کرديتا ہے ۔
اس سوره کی فضيلت ميں اتنی زياده روايات ہيں کہ وه اس مختصر بيان ميں نہينسما سکتيں اور ہم نے جو کچھ نقل کيا ہے 

ے برا بر کيسے ہو گيا؟تو بعض نے توقرٓان کی تہائی ک“قل ھو هللا ”وه صرف ان کا ايک حصہ ہے ۔اس بارے ميں کہ سوره 
پر مشتمل ہے اور يہ سوره عقا ئد کے حصہ کو “تا ريخ ”اور “عقا ئد ”و “احکام ”يہ کہا ہے کہ يہ اس بناء پر ہے کہ قرٓان 

  اختصار کے ساتھ بيان کرتا ہے ۔
ان دونوں کے درميان  جوکچھ”اور “معاد ”و “مبداء”بعض دوسرے مفسرين نے يہ کہا ہے کہ قرٓان کے تين حصے ہيں 

  اور يہ سوره پہلے حصہ کی تشريح کرتا ہے ۔“ہے
يہ بات قابل قبو ل ہے کہ قرٓان کی تقريباََ◌ايک تہائی توحيد کے بارے ميں بحث کرتی ہے ،اور اس کا خال صہ سوره تو حيد 

  ميں ٓايا ہے 
کرتے ہيں ۔امام علی بن الحسين عليہ  ہم اس گفتگو کو اس سوره کی عظمت کے بارے ميں ايک دوسری حديث کے ساتھ ختم

  السالم سے لوگوں نے سورئہ توحيد کے بارے ميں سوال کيا تو ٓاپنے فر مايا :
ان هللا عز و جل علم انہ يکون فی ٰاخر الزمان اقوام متعمقون،فا نزل هللا تعالٰی قل ھو هللا احد ،وااٰليات من سورةالحديدالی قو لہ”

  “من رام وراء ذالک فقد ھلکف“وھو عليم بذات الصدور:”
خدا وند تعالی ٰجانتا تھا کہ ٓاخری زمانہ ميں ايسی قو ميں ٓائيں گی جو مسا ئل ميں تعمق اور غور و خو ض کرنے والی ہو ں ”

گی ،لٰہذااس نے (مبا حث توحيد اور خدا شناسی کے سلسلہ ميں )سوره قل ھو هللا احد اور سورئہ حديد کی ٓايات ،عليم بذا ت 
  5صدور تک نا زل فر مائيں۔جو شخص اس سے زياده کا طلب گار ہوگاوه ہالک ہو جا ئے گا ۔ال

کی ضمير کے ساتھ ٓاغاز ،جو واحد غائب کی ضمير ہے اور ايک مبہم مفہوم کو بيان کرتی ہے ،حقيقت ميں “ھو ”جملہ کا 
ہے اور انسانوں کے محدود افکار کی اس واقعيت کی ايک رمز اور اشاره ہے کہ اس کی ذات اقدس انتہائی خفا ء ميں 

دسترس سے باہر ہے اگر چہ اس کے ٓا ثار نے جہان کو اس طرح سے پر کر رکھا ہے کہ وه ہر چيز سے زياده ظاہر اور 
  ميں ٓايا ہے : ۵٣زياده ٓاشکار ہے ۔جيسا کہ سوره ٰحم سجده کی ٓايہ 

ہم جلدی ہی اطراف جہان اور ان کے نفسوں ميناپنی “”ہ الحق:سنر يھم ٰاياتنا فی ااٰلفاق و فی انفسھم حتی يتبين لھم ان”
اس کے بعد اس نا شنا ختہ حقيقت سے پر ده اٹھائے ہو ئے کہتا “نشانياندکھا ئيں گے،تا کہ واضح ہوجائے کہ وه حق ہے 

  کرو ۔کہہ دے )کا معنی يہ ہے کہ اس حقيقت کا اظہار “(قل ”ضمنی طور پر يہاں “وه يکتا و يگانہ خدا ہے ”ہے،
ايک حديث ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ ٓاپنے اس بات کا ذکر کرنے کے بعد فرمايا کہ کفار و بت پر ست 

  اسم اشاره کے ساتھ اپنے بتوں کی طرف اشاره کرتے تھے اور کہتے تھے :
اسے ديکھيناور اس کا ادراک کريں ۔تو اے محمد !يہ ہمارے خدا ہيں ،تو بھی اپنے خدا کی تعريف و تو صيف کرتا کہ ہم ”

واو ”ميں، مطلب کو ثابت کرنے اور توجہ دينے کے ليے ہے اور “ھو “”ھا ”خدا نے يہ ٓايات نازل کيں:قل ھو هللا احد ۔۔۔۔
ضمير غائب ہے ،جو اس ذات کی طرف اشاره ہے جو ٓانکھو ں کے ديکھنے سے غائب اور حواس کے لمس سے دور ہے “
،“6  

  يث ميں امير المو منين علی عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ آپ نے فر مايا:ايک اور حد
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عليہ السالم کوخواب ميں ديکھا اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی ايسی چيز بتائيں جس “خضر”جنگ ِ بدر کی رات ميننے ”
  “ھويا ھو ، يامن الھو ااّل ”تو انہوں نے کہا :کہيئے:“کی مدد سے ميں دشمنو ں پر کامياب ہوں 

  
  بسم هللا الّرحمن ارحيم 

  ۔ لم يلد ولم يو لد ولم يکن لہ کفو ااحد٣۔هللا الصمد ٢۔قل ھو هللا احد ١
  

  تر جمہ 
  شروع هللا کے نام سے جو رحمان و رحيم ہے 

  ۔خدا ہی ہے کہ جس کی طرف تمام حاجت مند ُرخ کرتے ہيں ۔٢۔کہہ ديجئے خدا يکتا و يگانہ ہے ۔ ١
  ۔ اور ہر گز اس کا کوئی ہم پلہ اور مانند نہيں ہے ۔۴جنا ہے اور نہ ہی وه کسی سے پيدا ہو اہے۔  ۔نہ تو اس نے کسی کو٣

________________________________  

  ۵۶١ص ١٠جلد “مجمع البيان ”۔١
  اور تفسيرو حديث کی دوسری کتا بيں۔۵۶١ص ١٠جلد “مجمع البيان ”۔ ٢
  يث کی دوسری کتا بيںاور تفسيرو حد ۵۶١ص ١٠جلد “مجمع البيان ”۔3
  اور تفسير و حديث کی دوسری کتابيں ۵۶١ص  ١٠جلد “مجمع البيان ”۔4
  ٣باب السيئہ حديث  ١جلد “اصول کافی ”۔5
ليا ہے ، اس بناء پر معنی يہ ہوگا کہ شان و مطلب يہ ہے کہ خدا ايک اکيال ہے ۔ليکن بہتريہ ہے “ضمير شان ”۔بعض نے ھو کو يہاں6

مبتداء ہے“ھو ”پا ک ذات کی طرف اشاره ہو جو سوال کرنے والوں کے ليے غير معلوم اورمبہم تھی ۔اس بناء پر اس خدا کی“ھو ”کہ 
  خبر کے بعد کی خبر ہے ۔ “احد ”اس کی خبر اور “هللا ”اور 

  وه يکتا اور بے مثال ہے ▲ 

افراد کی طرف سے پر وردگارکے او  اس سوره کی پہلی ٓايت بار بار کے ان سواالت کے جواب ميں ہے جو مختلف اقوام يا
  ١قل ھو هللا احد )“(کہہ ديجئے وه يکتا و يگانہ ہے :”صاف کے سلسلہ ميں ہو ئے تھے ،فر ماتا ہے 

اے “يا علی !علمت االسم اال عظم ‘”جب صبح ہوئی تو ميں نے رسول هللا کی خدمت ميں يہ واقعہ بيان کياتو ٓاپ نے فر مايا
  “تعليم دی گئی ہے  علی ٓاپ کو اسِم اعظم کی

  2اس کے بعد جنگ بدر ميں يہی جملہ ميرا ورد زبان رہا ۔۔
نے جب يہ سنا کہ حضرت امير المو منين عليہ السالم صفين کے دن جنگ کے وقت يہی ذکر پڑھ رہے تھے “ عّماريا سر”

  3کا ستون ہے ۔تو عرض کيا :يہ کيا کنا يات ہيں ؟تو ٓاپ نے فر مايا :يہ خدا کا اسم اعظم اور تو حيد 
________________________________  

  ٢٢٢ص ٣جلد “بحار االنوار”۔ ١
  ٢٢٢، ص٣بحار االنوار جلد”2
   ٢٢٢،ص٣جلد “بحار االنوار ”۔3

  خدا کااسم خاص ہے“هللا ▲ 

و جمال خدا کااسم خاص ہے اور امام کی بات کا مفہوم يہ ہے کہ اسی ايک لفظ کے ذريعے اس کے تمام صفا ت جالل “هللا 
کی طرف اشاره ہو ا ہے اور اسی بناء پر اس کو اسم اعظم اٰلہی کا نام ديا گياہے۔اس نام کا خدا کے سوا اور کسی پر اطالق 
نہيں ہوتا جب کہ خدا کے دوسرے نام پر اس کی کسی صفت جمال و جالل کی طرف اشاره ہوتے ہيں،مثالََ◌:عالم و خالق و 

ر بھی اطالق ہوتے ہيں ۔(مثالََ◌رحيم ،کريم ،عالم ،قادروغيره)اس حال ميں اس کی رازق ،اور عام طور پراس کے غير پ
کے معنی ميں ہے کيو نکہ اس “تحير ”سے مشتق ہے ،جو “ولہ ”اصل اور ريشہ و صفی معنی رکھتا ہے اور اصل ميں يہ 

  :کی ذات پاک ميں عقليں حيران ہيں،جيسا کہ ايک حديث مينامير المو منين علی سے ٓاياہے 
  “ هللا معناه المعبود الذی يا لہ فيہ الخلق ويئولہ اليہ ،وهللا ھوالمستور عن درک االبصار،المحجوب عن االوھام والخطرات”

هللا کا معنی ايک ايسا معبود ہے جس ميں مخلوق حيران ہے اور اس سے عشق رکھتی ہے ۔هللا وہی ذات ہے جو ٓانکھوں کے 
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  1ر و عقول سے محجوب ہے ۔ادراک سے مستور اور مخلوق کے افکا
ہے “االٰلہ ”بر وزن وبمعنی عبادت )کی اصل اور ريشہ سے بھی سمجھا گيا ہے اور اصل ميں “(االھة”بعض او قات اسے 

  کے معنی ميں ہے ۔“تنہا معبود حقيقی”جو 
ی صورت اختيار کر ليکن جيسا کہ ہم نے بيان کيا ہے ۔اس کا ريشہ اور اصل چاہے جو بھی ہو ،بعد ميں اس نے اسم خاص ک

  لی ہے او ر يہ اسی جامع جميع صفات کماليہ اور ہر قسم کے عيب و نقص سے خالی ذات کی طرف اشاره کرتا ہے 
مرتبہ تکرار ہوا ہے اور خدا کے اسماء مقد سہ ميں سے کوئی سا نام بھی “اس مقدس نام کا قرٓان مجيد ميں تقريباََ◌ايک ہزار 

يا۔يہ ايک ايسا نام ہے جو دل کو روشن کر تاہے اور انسان کو قوت اور توا نائی اور سکون و ٓارام اتنی مرتبہ قرٓان ميں ہيں آ 
  بخشتا ہے اور اسے نور و صفا کے ايک عالم ميں غرق کر ديتا ہے ۔

________________________________  

   ٢٢٢، ص٣جلد “بحار االنوار ”۔1

  احد ”لفظ ▲ 

کی ايک ہی معنی کے ساتھ “واحد ”اور “احد ”ّده سے ہی ہے اور اسی ليے بعض نے کے ما“وحدت ”کا لفظ“احد ”ليکن 
تفسير کی ہے ۔ ان کا عقيده يہ ہے کہ يہ دونوں ہی اس ذات کی طرف اشاره ہيں جو ہر لحاظ سے بے مثل و بے نظير ہے۔علم

ہ يہ ہے کہ وه ہر لحاظ سے بے ميں يگانہ ہے ،قدرت ميں بے مثل ہے ،رحما نيت اور رحيميت ميں يکتا ہے اور خال ص
  نظير ہے ۔

اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کثرت کو قبول نہيں کرتا “احد ”ميں فرق ہے ۔“ واحد”اور “احد ”ليکن بعض کا نظريہ يہ ہے کہ
کے “واحد ”،نہ تو خارج ميں اور نہ ہی ذہن ميں۔لٰہذا وه شمار کرنے کے قابل نہيں ہے اور ہر گز عدو ميں داخل نہيں ہوتا ،

بر خالف کہ اس کے ليے دوسرے اور تيسرے کا تصور ہوتا ہے ،چا ہے وه خارج ميں ہو يا ذہن ميں ۔اسی ليے بعض اوقات 
ہم يہ کہتے ہيں کہ :احدی ازاں جمعيت نيا مد ،يعنی ان ميں سے کوئی شخص بھی نہيں ٓايا ليکن جب ہم يہ کہتے ہينکہ 

  ١ہ دو يا چند افراد ٓائے ہوں ۔:واحدی نيامد (ايک نہيں ٓايا )تو ممکن ہے ک
  ليکن يہ فرق قرٓان مجيد اور احاديث کے مو ارد استعمال کے ساتھ چنداں سا ز گا ر نہيں ہے ۔

جنس و فصل اور ما ہيت و وجود )کے اجزائے تر کيبيہ خارجيہ يا عقليہ کے مقابلہ “(احد ”بعض کا يہ بھی نظريہ ہے کہ 
ه ہے کہ جب کہ واحد خارجی کثرتوں کے مقابلہ ميں اس کی ذات کی يگانگت کی ميں خدا کی بساطِت ذات کی طرف اشار

واحد ” اور “احد ”فرد يگا نہ کو کہتے ہيں ،اور “احد ”طرف اشاره ہے ۔ايک حديث ميں امام باقر عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ 
اس کی يگا نگت “توحيد ” ہيں ہے ۔ او رکا ايک ہی مفہوم ہے ،اور وه ايک ايسی منفرد ذات ہے جس کا کوئی مثل و نظير ن“

  ،وحدت اور انفرا ديت کا اقرار ہے ۔
  اسی حديث کے ذيل ميں ٓايا ہے ۔

يعنی وه معبود جس کی“واحد عدد نہيں ہے ، بلکہ واحد اعداد کی بنياد ہے ۔عدد دو سے شروع ہو تا ہے ،اس بناء پر هللا احد ”
کا معنی يہ ہے کہ وه اٰلہيت ميں“کيفيت کا احاطہ کر نے سے نا تو اں ہيں ذات کے ادراک سے انسان عاجز ہيں،اور جس کی 
  ٢فرد ہے اور مخلو قات کی صفا ت سے بر تر ہے ۔

  دونوں کا خدا کی ذات پا ک پر اطالق ہو اہے ۔“احد ” و “ واحد ”قرٓان مجيد ميں 
رابی نے کھڑے ہو کر عرض کيا اے امير المويہ بات قابل توجہ ہے کہ تو حيد صدوق ميں ٓايا ہے کہ جنگ جمل ميں ايک اع

  منين!کيا ٓاپ يہ کہتے ہيں کہ خدا واحد ہے ؟تو واحد کا کيا معٰنی ہے ؟
اے اعرابی يہ کيا سوال ہے ؟کيا تو ديکھ نہيں رہا :”اچا نک لوگو ں نے ہر طرف سے اس پر حملہ کر ديا اور کہنے لگے 

کی فکر ميں کتنے مشغول ہيں ؟ہر سخن جائے و ہر نکتہ مقامی دارد !ہر بات  ہے کہ امير المو منين عليہ السالم مسئلہ جنگ
  کا ايک مو قع اور ہر نکتہ کا ايک مقام ہو تا ہے ۔

اسے اس کی حالت پر چھوڑدو کيو نکہ جو کچھ وه چا ہتا ہے وہی چيز ہم اس دشمن:” امير المو منين عليہ السالم نے فر مايا 
حيد کے بارے ميں پو چھ رہا ہے ،ہم بھی مخالفين کو کلمئہ تو حيد ہی کی دعوت دے ر ہے  گروه سے چا ہتے ہيں ۔(وه تو

  “ہيں)۔
  اس کے بعد ٓاپ نے فر مايا:
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ہے تو اس کے چار معا نی ہو سکتے ہيں جن ميں سے دو معا نی خدا کے ليے“واحد”اے اعرابی يہ جو ہم کہتے ہينکہ خدا ”
  حيح ہيں ۔صحيح نہيں ہيناور ا س کے دو معا نی ص

اب وه دوجو صحيح نہيں ہيں ،ان ميں سے ايک وحدت عددی ہے ۔يہ خدا کے ليے جا ئز نہيں ہے (يعنی ہم يہ کہيں کہ وه ”
ايک ہے دو نہيں ہيں )کيو نکہ اس بات کا مفہوم يہ ہے کہ اس کے ليے دوسرے کا تصور ہو سکتا ہے ليکن وه مو جود نہيں 

کی غير متناہی ذات کے ليے دوسرے کا تصور نہيں ہو ہی سکتا ۔کيو نکہ جس چيز کا  ہے۔حا النکہ مسلہ طور پر حق تعالیٰ 
کوئی ثانی ہی نہيں ہے وه باب اعداد ميں داخل نہيں ہو تی ۔کيا تو ديکھتا نہيں کہ خدا نے ان لوگو ں کی،جنہوں نے يہ کہا 

  ۔خدا تين ميں کا تيسرا ہے ،تکفير کی ہے “(ان هللا ثالث ثال ثة۔:”تھاکہ 
واحد کا دوسرا معنی جو خدا کے ليے صحيح نہيں ہے يہ ہے کہ وه واحد نو عی کے معنی ميں ہو ،مثالََ◌:ہم يہ کہينکہ فالں ”

ٓادمی لو گو ں ميں سے ايک ہے ،يہ بھی خدا کے ليے صحيح نہيں ہے ۔(کيو نکہ خدا کی کوئی جنس اور نوع نہيں ہے )اس 
اب رہے وه دو مفہوم جو خدا کے بارے ميں ”تشبيہ اور نظير سے برترو باال تر ہے۔بات کا مفہوم تشبيہ ہے ،اور ہر قسم کی 

صحيح اور صادق ہيں، ان ميں سے پہال يہ ہے کہ يہ کہا جائے کہ خدا واحد ہے يعنی اشياء عالم ميں کوئی اس کی شبيہ نہيں 
  ہے ،ہاں!ہمارا پر ور دگار ايسا ہی ہے ۔

پروردگار احدی المعنی ہے ،يعنی اس کی ذات نا قابل ِ تقسيم ہے ،نہ تو خارج ميں،نہ  دوسرے يہ کہ يہ کہا جائے کہ ہمارا”
  3توعقل ميناور نہ ہی وہم ميں ،ہاں!خدائے بزرگ ايسا ہی ہے ۔

خالصہ يہ ہے کہ خدا واحد و احد ہے اور يگانہ ويکتا ہے ۔واحد عددی يا نوعی و جنسی کے معنی ميں نہيں بلکہ ”
ميں ،زياده واضح عبا رت ميں اس کی وحدانيت کا معنی يہ ہے اس کا کوئی مثل و نظير اور مانند و وحدت ِذاتی کے معنی 

اس بات کی دليل بھی واضح وروشن ہے :وه ايک ايسی ذات ہے جو ہر جہت سے غير متناہی ہے اور مسلّمہ “شبيہ نہيں ہے 
اگر دو ذاتيں ہوں گی تو وه دونوں محدود ہو جا ئيں گی طور پر ہر جہت سے دو غير متنا ہی ذاتينناقابل تصور ہيں ،کيو نکہ 

  ،اس ميں اس کے کما الت نہ ہوں گے اور نہ اس ميں اس کے کما الت (غور کيجئے )۔
وه ايسا خدا ہے کہ تمام حاجت مند اسی کی طرف رخ :”بعد والی ٓايت ميں اس يکتا ذات مقدس کے بارے ميں فر ماتا ہے 

  هللا الصمد )۔“(کرتے ہيں ۔
  کے ليے روايات اور مفسرين و ارباب لغت کے کلمات ميں بہت زياده معنی بيان ہو ئے ہيں ۔“صمد”
ميں کہتا ہے :صمد اس ٓاقا اور بزرگ کے معنی ميں ہے جس کی طرف کاموں کی انجام دہی کے ليے “مفر دات “”راغب ”

  ر سے خالی نہ ہو بلکہ پُر ہو ۔اس چيز کے معنی ميں ہے جو اند“صمد ”جاتے ہيں ۔اور بعض نے يہ کہاہے کہ
ميں ٓايا ہے کی دو اصلی جڑ بنياديں ہيں :ايک قصد کے معنی ميں ہے اور دوسرا صالبت واستحکام کے “مقا ييس اللغت”

 کہا جاتا ہے تو يہ اس بناء پر ہے کہ بندے اس کی بار گاه کا قصد و اراده کرتے ہيں ۔“صمد ”معنی ميں ،اور يہ جو خدا کو 
کے ليے ذکر ہوئے ہيں:ايسی بزرگ ہستی “صمد ”يہی وجہ ہے کہ ذيل کے متعدد معانی بھی لغت کی کتا بوں ميں  اور شايد

جو انتہا ئی عظمت ہو،اور ايسی ذات جس کی طرف لوگ اپنی حاجات لے کر جاتے ہيں ،ايسی ذات جس سے برتر کوئی 
ھی دائم اور باقی رہنے والی ہے ۔اسی ليے امام حسين بن چيز نہيں ہے ،ايسی ہستی جو مخلوق کے فناو نابود ہونے کے بعد ب

  کے ليے پانچ معانی بيان کيے ہيں ۔“صمد”علی عليہماالسالم نے ايک حديث ميں 
  اس ہستی کو کہتے ہيں جوانتہائی سيادت و آقائی ميں ہو ۔“صمد”
  وه ذات ہے جو دائم اور ازلی و ابدی ہو۔ “صمد ”
  سے خال ) نہ رکھتا ہو ۔وه موجود ہے جو ف (اندر “صمد ’
  وه ہستی جو نہ کھاتی ہو نہ پيتی ہو ۔“صمد”
   4وه ہستی جو کبھی نہ سوتی ہو ۔ “صمد”

  “صمد اس ہستی کو کہتے ہيں جو قائم بہ نفس ہو اور غير سے بے نياز ہو ۔:”اور دوسری عبارتونميں ٓايا ہے کہ 
نہيں ہے ۔امام علی بن الحسين عليہ السالم سے نقل ہو اہے اس ہستی کو کہتے ہيں جس ميں تغيرات اور کون و فساد “صمد”

  کہ ٓاپ نے فرمايا :
اس ہستی کو کہتے ہينجس کا کوئی شريک نہ ہو کسی چيز کی حفا ظت کرنا اس کے ليے مشکل نہ ہواور کوئی چيز “صمد”

  5اس سے مخفی نہيں رہتی ۔
بھی کسی چيز کا اراده کرے تو اسے کہتا ہے ہو جا اس ذات کو کہتے ہيں کہ وه جب “صمد”بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ 
  ،تو وه فوراََ◌ہو جاتی ہے ۔



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

 
 

کے معنی در “صمد ”نے امام حسن عليہ السالم کی خدمت ميں ايک خط لکھا اور “اہل ِبصره ”ايک حديث ميں ٓايا ہے کہ 
  يافت کيے ۔امام عليہ السالم نے ا ن کے جواب ميں فر مايا :

م ،اما بعد قرٓان ميں ٓاگاہی کے بغير بحث و گفتگو نہ کرو ،کيو نکہ ميں نے اپنے نانا رسول هللا سے بسم هللا الرحمان الرحي”
سنا ہے ،ٓاپ فرما رہے تھے :جو شخص علم کے بغير بات کرے گااسے ٓاگ ميناس مقام پر رہنا پڑے گا جو اس کے ليے 

  “لم يولد ولم يکن لہ کفواََ◌احد لم يلد و”کی تفسير بيان فر مائی ہے “صمد ”معين ہے ۔خدا نے خود 
وه “صمد ”نہ اسے کسی نے جنا اور نہ وه کسی سے پيدا ہو ا،اور نہ ہی کوئی اس کی ماننداور مثل و نظير ہے ۔ہاں !خدا وندِ 

ہے جو کسی چيز سے وجود ميں نہيں ٓايا ،اور نہ ہی وه کسی چيز کے اندر موجود ہے نہ کسی چيز کے اوپر قرار پايا ہے 
ام چيزوں کا پيدا کرنے واال اور ان کا خالق ہے ،تمام چيزوں کو وہی اپنی قدرت سے وجود ميں اليا ہے ۔جن چيزوں ،وه تم

کو اس نے فنا کے ليے پيدا کيا ہے وه اس کے اراده سے متال شی ہو جائے گی ،اور جسے بقاء کے ليے پيدا کيا ہے وه اس 
  6“کے علم سے باقی رہے گی ۔يہ ہے خدا وند صمد ۔۔

کے بارے ميں “صمد ”نے امير المومنين علی عليہ السالم سے “محمد بن حنفيہ”اور باآلخر ايک اور حديث ميں ٓايا ہے کہ 
  سوال کيا تو ٓاپ نے فر مايا :

کی تا ويل يہ ہے کہ وه نہ اسم ہے اور نہ جسم ہے ،نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ کوئی نظير ہے ،نہ صورت ہے ، نہ “صمد ”
،نہ حد ہے ،نہ حدود ہے ،نہ محل ہے ،نہ مکان ہے،نہ حال ہے ،نہ يہ ہے ،نہ يہاں ہے ،نہ وہاں ہے ،نہ پر ہے ،نہ تمثال ہے 

خالی ہے ،نہ کھڑا ہے ،نہ بيٹھا ہے ،نہ ساکن ہے ،نہ محترک ہے ،نہ ظلما تی ہے ،نہ نو رانی ہے ،نہ نفسانی ہے ،اس کے 
کان ميں اس کی گنجائش نہيں ہے ۔نہ وه رنگ رکھتا ہے ،نہ انسان کےباوجود کوئی جگہ اس سے خالی نہيں ہے اور کسی م

   7دل ميں سماتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بو ہے ۔يہ سب چيزيناس کی ذات پاک سے منتقی ہے ۔
کا ايک بہت ہی جامع اور وسيع مفہوم ہے ۔جو اس کی ساخت قدس “صمد ”يہ حديث اچھی طرح سے نشان دہی کرتی ہے کہ 

قات کی ہر قسم کی صفات کی نفی کر تاہے ،کيو نکہ مشخص اور محدود اسماء اور اسی طرح جسم و رنگ و بو وسے مخلو
مکان وسکون و حرکت و کيفيت و حد و حدود اور اسی قسم کی دوسری چيزيں،يہ سب ممکنات و مخلوقات کی صفات ہيں 

دا ان سب سے برتر اور باالتر ہے ۔ٓاخری انکشافات سے ،بلکہ زياده تر عالم ماّده کے او صاف ہيں،اور ہم جانتے ہينکہ خ
کہا جاتا ہے “ايٹم ”معلوم ہوا ہے کہ جہان ماّده کی تمام چيزيں بہت ہی چھوٹے چھو ٹے ذّرات سے مل کر بنی ہے جنہيں 

ہيں۔اور  خود بھی دو عمده حصوں کا مر ّکب ہے ۔مر کز ی ذره اور وه الکڑون جو اس کے گرد گر دش کر رہے“ايٹم ”۔اور 
تعجب کی بات يہ ہے کہ اس ذره اور الکڑونوں کے در ميان بہت زياده فا صلہ ہے ۔(البتہ يہ زياده ايٹم کے حجم کے اندازه 
سے ہے )اس طرح سے کہ ا گر يہ فاصلہ اُٹھا ديا جائے تو اجسام اس قدر چھوٹے ہو جائيں گے کہ وه ہمارے ليے حيرت 

  ميں ڈالنے والے ہو ں گے ۔
گر ايک انسان کے وجود کے ايٹمی ذرات کے فاصلے ختم کرديں اور اسے مکمل طور پر دبا ديں تو ممکن ہے کہ وه مثالََ◌ا

ايک ذره کی صورت اختيار کر لے ،جس کا ٓانکھ کے ساتھ ديکھنا مشکل ہو جائے ۔ليکن اس کے باوجود وه ايک انسان کے 
  کلووزنی ہو گا)۶٠ّره بدن کے سارے وزن کے برا بر ہوگا ،(مثالََ◌:يہی معمولی ذ

کا ايک معنی ايسا“صمد ”بعض نے اس علمی انکشاف سے استفاده کرتے ہوئے اور اس بات کی طرف توجہ ديتے ہوئے کہ 
وجود ہے جو اندر سے خالی نہيں ہے ،يہ نتيجہ نکاال ہے کہ قرٓان اس تعبير سے يہ چاہتا ہے کہ خدا سے ہر قسم کی جسما 

ہ تمام اجسام ايٹم سے بنے ہوئے ہيناور ايٹم اندر سے خالی ہوتے ہيں ۔اور اس طرح يہ ٓايت قرٓان نيت کی نفی کر دے ،کيو نک
  کے علمی معجزات ميں سے ايک ہو سکتی ہے ۔

ايک ايسی عظيم ہستی کے معنی ميں ہے جس کی طرف تمام “صمد ”ليکن اس بات کو نہيں بھو لنا چا ہيئے کہ اہل لغت ميں 
اور وه ہر لحاظ سے کامل ہو ،اور ظاہراََ◌باقی تمام معانی اور تفا سير جو اس کے ليے بيان کی حاجت مند رخ کرتے ہيں 

  گئی ہيں اسی اصل کی طرف لو ٹتی ہيں۔
اس کے بعد اگلی ٓايت ميں نصارٰی،يہود اور مشرکين عرب کے عقائد کی رد پيش کر تے ہوئے ۔جو خدا کے ليے بيٹے يا باپ

لم يلد ولم يو لد “(اس نے نہ تو کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وه خود کسی سے پيدا ہو اہے ۔:”ے کے ليے قائل تھے ۔فر ماتا ہ
)۔اس بيان کے مقا بلہ ميں ان لوگوں کا نظريہ ہے جو تثليث (تين خداؤں )کا عقيد ه رکھتے تھے ،باپ خدا ،بيٹا خدا ،اور روح 

  القدس ۔
کو اس کا بيٹا سمجھتے تھے،و قالت اليھود عزير ابن هللا و قالت “زيرع”کو خدا کا بيٹا کہتے تھے اور يہود “مسيح”نصاریٰ 

  النصارٰی المسيح ابن هللا ذالک قو لھم با فواھھم يضاھئون قول الذين کفرو امن قبل قا تلھم هللا انّی ئو فکون :
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۔يہ ايک ايسی بات ہے جو وه اپنی يہود نے تو يہ کہا کہ عزير خدا کابيٹا ہے اور عيسا ئيوں نے کہا کہ مسيح خدا کا بيٹا ہے ”
زبان سے کہتے ہيں اور ان کی يہ بات گز شتہ کافروں کے قول کے مانند ہے ان پر خدا کی لعنت ہو ،وه حق سے کيسے 

  )٣٠منحرف ہو جاتے ہيں ،(توبہ ۔
انہوں نے جھو ٹ اور ”م : مشرکين عرب کا يہ عقيده بھی تھا کہ مال ئکہ خدا کی بيٹياں ہيں ،و خر قوا لہ بنين و بنات بغير عل

  )١٠٠انعام ۔“(جہا لت کی بناء پر خدا کے ليے بيٹے اور بيٹياں گھڑ لی تھيں ۔
ميں تو لدايک و سيع معنی رکھتا ہے اور اس سے ہر قسم کی ماّدی“لم يلد و لم يولد ”بعض روا يات سے معلوم ہوتاہے کہ ٓايہ 

ّدی و لطيف چيزوں سے خروج کی نفی کرتا ہے ۔جيسا کہ اسی وليطف چيزوں کے خروج اس ذات ِ مقّدس کے دوسری ما
کے جملہ کی اس “لم يلد ولم يو لد ”کے جواب ميں صمد کی تفسير ميں لکھا تھا۔“اہل ِ بصره ”خط ميں ۔جو امام حسين نے 

ز اور نہ ہی وه طرح تفسير کی گئی تھی:(لم يلد )يعنی کوئی چيز اس سے خارج نہيں ہوئی ،نہ تو بيٹے جيسی کوئی ماّدی چي
تمام چيزيں جو مخلوق سے خارج ہوئی ہيں (جيسے ماں کی چھا تيوں سے دودھ )اور نہ ہی نفس جيسی کوئی لطيف چيز 
،اور نہ ہی قسم قسم کے حاالت ،جيسے خواب وخيال حزن و اندوه ،خو شحال ہونا ،ہنسنااور رونا،خوف و رجاء ،شوق و 

  ے بر تر و باالتر ہے کہ کوئی چيز اس سے خارج ہو ۔ماللت ،بھوک اور سيری وغيره ۔خدا اس س
اور وه اس بات سے بھی بر تر و باالتر ہے کہ وه کسی ماّدی چيز سے متو لّد ہو ۔۔۔۔جيسا کہ کسی زنده موجود کا کسی 

کا دوسرے زنده موجود سے خارج ہونا اور گھاس کا زمين سے ،پانی کا چشمہ سے ،پھل کا درختوں سے اور اشيائے لطيف 
اپنے منا بع سے ،جيسے نگاه کا ٓانکھ سے ،سماعت کا کان سے ،سو نگھنے کا ناک سے ،چکھنے کا منھ سے ،گفتگو کا 

   8زبان سے معر فت و شناخت کا دل سے اور ٓاگ کی چنگاری کا پتھر سے نکلنا ۔
سی دوسری چيز کا نتيجہ اس حديث کے مطا بق تولد ايک وسيع معنی رکھتا ہے جو ہر قسم کے خروج اور ايک چيز کے ک

ہونے کو شامل ہے ،اور يہ حقيقت ميں ٓايت کا دوسرا معنی ہے اور اس کا پہال اور ظاہری معنی وہی تھا جو ابتداء ميں بيان 
کيا گيا ہے ۔اس کے عالوه دوسرا معنی پہلے معنی کی تحليل کرنے سے پورے طور پر قابل ادراک ہے کيو نکہ اگر خدا 

و اس کی وجہ يہ ہے کہ وه ماّدی عوارض سے پاک و منّزه ہے ۔يہی معنی تمام ماّدی عوارض ميں بھی کے بيٹا نہيں ہے ت
  صادق ٓاتا ہے ۔(غور کيجئے )

اور ٓاخر ميں اس سوره کی ٓاخری ٓايت ميں خدا کے اوصاف کے بارے ميں مطلب کو مرحلٔہ کمال تک پہنچاتے ہوئے فرماتا 
  9ہمسر نہيں ہے ۔( ولم يکن لہ کفواً احد)۔  ہے : اور ہر گز اس کاکوئی شبيہ اور

اصل ميں مقام و منزلت اور قدر ميں پلہ کے معنی ميں ہے اور اس کے بعد اس کا ہر قسم کے شبيہ اور مانند پر “ کفواً ”
  اطالق ہوا ہے ۔ 

کی ذاِت پاک اس ٓايت کے مطابق مخلوقات کے تمام عوارض او رموجودات کی صفات اور ہر قسم کا نقص و محدوديت اس 
سے منتفی ہے ۔ يہ وہی توحيد ِ ذاتی و صفاتی ہے جو اس توحيد عددی و نوعی کے مقابلہ ميں ہے جس کی طرف اس سوره 

  کے ٓاغاز ميں اشاره ہوا ہے ۔ 
اس بناء پر نہ تو ذات ميں اس کا کوئی شبيہ ہے اور نہ صفات ميں کوئی اس کے مانند ہے ، او رنہ ہی افعال ميں کوئی اس 

  ا مثل و نظير ہے ، وه ہر لحاظ سے بے مثل و نظير ہے ۔ ک
فصير محدود اً “ ولم يولد“ ” فيکون مولودا ً “ لم يلد :”امير المومنين علی عليہ السالم نہج البالغہ کے خطبہ ميں فرماتے ہيں 

  وال نظير لہ فيساويہ “ لہ فياکفئہ“ کفٔ ”وال 
ہو۔ اور وه کسی سے پيدا نہيں ہوا ورنہ وه محدود ہو جاتا اس کا کوئی مثل و اس نے کسی کونہيں جنا کہ وه خود بھی مولود ”

نظير نہيں ہے کہ وه اس کا ہم پلہ ہو جائے ، اور اس کے لئے کسی شبيہ کا تصور نہيں ہو سکتا کہ وه اس کے مساوی ہو 
  10جائے۔ 

  ہے ۔ ( سالم هللا عليک يا امير المومنين )۔  اور يہ ايک ايسی عمده تفسير ہے جو توحيد کے عاليترين دقائق کو بيان کرتی
________________________________  

  ۵۴٣، ص٢٠جلد “الميزان ”۔ ١
  ٢٢٢،ص٣جلد “بحاراالنوار ”۔٢
  ١،حديث٣٠۶،ص٣جلد “بحار االنوار ”۔3
  ٢٢٣،ص٣جلد “بحار االنوار ”۔4
  ٢٢٣،ص ٣جلد “بحاراالنوار ”۔5
  ۵۶۵،ص ١٠جلد “مجمع البيان”۔6
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  ٢١،حديث ٢٣٠، ص٣جلد “االنوار بحار ”۔7
  ٢٢۴ص  ٣جلد “بحار االنوار ”۔ 8
  اس کی خبر ہے ۔“ کفواً ” کا اسم ہے اور “ کان“ ” احد”۔9

  ۔ ١٨۶خطبہ “ نہج البالغہ” ۔ 10

  ۔ توحيد کے دالئل١▲ 

ر قرٓان مجيد کی ٓايات کے توحيد ، يعنی ذاتی خدا کا يکتا و يگانہ ہونا اور اس کا کوئی شريک و شبيہ نہ ہونا، دالئل نقلی او
  عالوه بہت سے عقلی دالئل سے بھی ثابت ہے جن ميں سے ايک حصہ کو ہم مختصر طور پر يہاں نقل کرتے ہيں ۔ 

۔ برہان صرف الوجود۔اس کا خالصہ يہ ہے کہ خدا وجود مطلق ہے اور اس کے ليے کوئی قيد و شرط اورحد نہيں ہے ۔اس ١
محدود ہو گا ،کيو نکہ اس ميں محدوديت ہوگی تو وه ضروری طور پر عدم سے ٓالوده ہوگا قسم کا وجود يقينی طور پر غير 

،ليکن وه ذات ِمقّدس جس کی ہستی و وجود خود بخود موجود ہے وه ہر گز عدم و نيستی کامقتضی نہيں ہوگا ،اور وه خارج 
  د کے ساتھ محدود نہيں ہوگا۔ميں کوئی ايسی چيز نہيں ہے جو عدم کو اس پر ڈال دے ۔اس بناء پر وه کسی ح

دوسری طرف سے عالم ميں دو غير محدود ہستياں تصور ميں ہی نہيں ٓاسکتيں،کيو نکہ اگر دو موجود پيدا ہو جائيں تو يقينا 
ان ميں سے ہر ايک دوسرے کے کماالت کا فاقد ہوگا ۔يعنی اس ميندوسرے کے کماالت نہيں ہوں گے ۔اس بناء پر وه دونوں 

  جائيں گے ،اور يہ خود ذات واجب والو جود کی يگانيت اور يکتائی پر ايک واضح دليل ہے ۔(غور کيجئے ) ہی محدود ہو
۔ برھان علمی ۔جب ہم اس وسيع و عر يض جہان پر نگاه ڈالتے ہيں تو ابتداء ميں ہم عالم کو پرا گنده موجودات کی صورت ٢

نواع و اقسام کی نباتات و حيوانات ،ليکن ہم جتنا زياده غور کرتے ميں ديکھتے ہيں ،زمين و ٓاسمان ،سورج ،چاند ،ستارے ،ا
ہيں ہم ديکھتے ہيں کہ اس عالم کے اجزاء و ذّرات اس طرح سے ايک دوسرے کے ساتھ مربوط اورپيوستہ ہيں کہ مجمو عی

  طور پر وه ايک منظم چيز بناتے ہيں اور اس جہان پرمعين قوانين کا ايک سلسلہ حکو مت کرتا ہے ۔
انسانی علم و دانش کی پيش رفت جس قدر زياده ہوتی جاتی ہے اسی قدر اس جہان کے اجزاء کا انسجام و وحدت زياده ٓاشکار

اور ظاہر ہوتا جا رہا ہے ،يہاں تک کہ بعض اوقات ايک چھو ٹے سے نمونہ (مثالََ◌ايک سيب کے درخت سے گرنے )کی 
ا قانون جو سارے عالم ِ ہستی پر حکم فر ماہے ،منکشف ہو جاتا ہے ٓازمائش اس بات کاسبب بن جاتی ہے کہ ايک بہت بڑ

  کے بارے ميں ہے )۔“قانون جاذبہ ”اور “نيو ٹن ”۔(جيسا کہ 
نظام ہستی کی يہ وحدت ،اس پر حاکم قوانين اور ا س کے اجزاء کے در ميان انسجام و يکتائی ،اس بات کی نشان دہی کرتے 

  ے ۔ہينکہ اس کا خالق يکتا و يگانہ ہ
۔بر ھاِن تمانع۔(فلسفی علمی دليل )دوسری دليل جو علماء نے خدا کی ذات کی يکتائی اور وحدت کے ليے بيان کی ہے اور ٣

لو کان فيھما :”ميں جس کے بارے ميں ہدايت کی ہے ،وه برھان تما نع ہے ،فر ماتا ہے  ٢٢قرٓان نے سوره انبياء کی ٓايہ 
اگر زمين و ٓاسمان ميں خدائے واحد و يکتا کے عالوه اور بھی خدا “رب ّالعرش عّما يصفون ٰالھةاال هللا لفسدتا فسبحان هللا 

ہوتے تو ٓاسمان و زمين ميں فساد ہو جاتا ،اور نظام جہاں درہم و بر ہم ہو جاتا پس وه خدا جو عرش کا پر ور دگار ہے ان کی 
  تو صيف سے پاک و منّزه ہے ۔

  کے عنوان کے ما تحت تفصيل کے ساتھ وضاحت کر چکے ہيں ۔“ھان تمانع  بر”ميں ٢٨۶ص١٣ہم اس دليل کی جلد 
۔خدا ونديگانہ کی طرف انبياء کی عمومی دعوت : اثبات توحيد کے ليے يہ ايک اور دليل ہے کيو نکہ اگر عالم ميں دو ۴

وجود کے ليے يہ ممکن نہيں  واجب الوجود ہوتے تو دونوں کو ہی منبع فيض ہو نا چا ہيئے تھا ،کيو نکہ ايک بے نہايت کامل
ہے کہ وه اپنی نور افشانی ميں بخل کرے ،کيو نکہ وجود کامل کے ليے عدم فيض نقص ہے ،اور اس کے حکيم ہونے کا 

  تقاضا يہ ہے کہ وه سب کو اپنا فيض پہنچائے ۔
بناء پر اگر متعدد خدا  اس فيض کی دو شاخيں ہيں ۔(عالم خلقت ميں)فيض تکوينی ،اور (عالم ہدايت ميں )فيض تشريعی۔اس

ہوتے تو ضروری تھا کہ ان کی طرف سے بھی پيغمبر اور رسول ٓاتے ،اور ان کے فيض تشر يعی سب کو پہنچاتے 
و اعلم يا بنی انہ ”۔حضرت علی عليہ السالم اپنے فر زند گرامی امام ِ مجتٰبی عليہ السالم کے وصيت نامہ ميں فر ماتے ہيں: 

ک رسلہ و لرايت ٰاثار ملکہ و سلطا نہ ،و لعرفت افعالہ و صفاتہ ،و لکنہ الہ واحد کماوصف نفسہ لو کان لربک شريک ال تت
اے بيٹا !جان لو کہ اگر تيرے پرور دگار کا کوئی شريک ہوتا تواس کے بھيجے ہوئے نما ئند ے تيرے پاس ٓاتے ،اور تو “”۔

کی صفات و افعال سے بھی ٓاشنا ہوتا ،ليکن وه ايک اکيال  اس کے ملک و سلطنت کے ٓاثار کا بھی مشاہد ه کرتا ،اور تو اس
  1معبود ہے ،جيسا کہ خود اس نے اپنی توصيف فر مائی ہے 

يہ سب اس کی ذات کی يکتائی کے دال ئل ہيں ۔باقی رہا اس کی ذات پاک ميں ہر قسم کی تر کيب و اجزاء کے نہ ہونے کی 
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ليے اجزائے خارجيہ ہوں تو طبعاََ◌ وه ان کا محتاج ہوگا ،او ر واجب  دليل تو وه روشن و واضح ہے کيو نکہ اگر اس کے
ما ہيت و وجود يا جنس و فصل کی تر کيبب)مراد ہو “(اجزائے عقيلہ ”الوجود کے ليے محتاج ہونا معقو ل نہيں ہے ۔اور اگر 

ال نکہ ہم جانتے ہيں کہ اس ،تو وه بھی محال ہے ،کيونکہ ماہيت و وجود سے تر کيب اس کے محدود ہو نے کی فرع ہے ۔حا
کا وجود غير محدود ہے ،اور جنس و فصل کی تر کيب ما ہيت رکھنے کی فرع ہے ،ليکن وه ذات جس کی کوئی ماہيت نہيں 

  ہے ،اس کی جنس و فصل بھی نہيں ہے ۔
  

  توحيد کی اقسام 
  عام طور پر تو حيد کی چار اقسام بيان کی جاتی ہيں :

  ر تشريح کی گئی ہے )(جس کی اوپ ۔ توحيد ذات :١
۔ تو حيد صفات :يعنی اس کی صفا ت اس کی ذات سے الگ نہيں ہے اور ايک دوسرے سے بھی جدا نہيں ٢

دو الگ الگ صفات ہيں جو ہماری ذات پر عارض ہيں،ہماری ذات ايک الگ چيز ہے اور “قدرت ”و “علم ”ہے،مثالََ◌ہمارا
بھی ہم ميں ايک دوسرے سے جدا ہے ۔ہمارے علم کا مر “قدرت ”و “ علم”ہمارا علم و قدرت دوسری چيزيں ہيں جيسا کہ 

کزہماری روح ہے ،جب کہ ہماری قدرت جسمانی کا مرکز ہمارے بازو اور عضالت ہيں ليکن خدا ميں نہ اس کی صفات اس 
علم ہے ،سارا کا کی ذات پر زائد ہيں اور نہ ہی وه ايک دوسرے سے جدا ہيں بلکہ وه ايک ايسا وجود ہے جو سارا کا سارا 

  سارا قدرت ہے اور سب کاسب ازليت و ابد يت ہے ۔
اگر اس کے عالوه صورت ہو تو اس کا الزمہ تر کيب ہے اور اگروه مرکب ہوگا تو اجزاء کا محتاج ہوگا ،اور محتاج چيز ہر

  گز واجب الوجود نہيں ہوتی ۔
ا ميں ہو رہی ہے اس کی باز گشت خدا کی پاک ذات کی ۔ تو حيد افعالی :يعنی ہر وجود ،ہرحرکت ،اور ہر حرکت جو دني٣

طرف ہے ،وہی مسبب اال سباب ہے اور اس کی پاک ذات ہی علت العلل ہے ،يہاں تک کہ وه افعال بھی جو ہم سے سر زد ہو 
۔اس بناء تے ہيں ايک معنی ميں اسی کے افعال ہيں ،چو نکہ اسی نے ہميں قدرت و اختيار اور اراده کی ٓازادی فر مائی ہے 

پر ہم اپنے افعال کے فاعل اور ان کے مقابلہ ميں مسئول و جواب ده ہونے کے باوجود ايک لحاظ سے فاعل خدا ہی ہے ،کيو 
نکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وه سب اسی کی طرف سے ہے ۔(ال مو ثر فی الوجود االهللا )(عالم وجود ميں خدا کے سوا 

  کوئی مو ثر نہيں ہے )۔
ر عبادت :يعنی صرف اس کی عبادت کر نا چا ہيئے اور اس کا غير ال ئق عبا دت نہيں ہے ، کيو نکہ عبا دت ايسی ۔توحيد د۴

ذات کی ہونا چا ہيئے جو کمال مطلق اور مطلق کمال ہے ،جو سب سے بے نياز اور تمام نعمتوں کا بخشنے واال ،اور تمام 
پاک ذات کے سوا کسی ميں جمع نہيں ہو سکتيں ۔عبا دت کا اصلی  موجودات کا پيدا کرنے وال ہے ، اور يہ صفات اس کی

مقصد اس کمال مطلق اور بے پاياں ہستی کا قرب حاصل کر نا اور اس کی صفات جمال و کمال کو اپنی روح کے اندر 
  منعکس کرنا ہے ،جس کا نتيجہ ہو او ہوس سے دوری اور تہذيب نفس اور خود سازی کی طرف رخ کرنا ہے ۔

  کی عبادت کے بغير ،جو وہی کمال مطلق ہے، امکان پذ ير نہيں ہے ۔“هللا ”ف اور مقصد يہ ہد
________________________________  

  ۔)٣١وصيت امام مجتٰبی (حصہ خطوط و خط “نہج البالغة ”۔1

  ۔توحيد افعال کی اقسام  ٣▲ 

  م ترين اقسام کی طرف اشاره کرتے ہيں ۔پھر توحيد افعال کی بھی بہت سی اقسام ہيں جن ميں سے ہم يہاں چھ اہ
  )١۶رعد ۔“(کہہ ديجئے خدا ہی ہر چيز کا خالق ہے ”۔ توحيد خالقيت :جيسا کہ قرٓان کہتا ہے :قل هللا خالق کل شیء:١

اس کی دليل بھی واضح ہے ، جب گزشتہ دالئل سے ثابت ہو گياکہ واجب الوجود ايک ہی ہے اور اس کے عالوه ہر چيز 
  د ہے تو اس بناء پر تمام موجودات کا خالق بھی ايک ہی ہوگا ۔ممکن الوجو

۔ تو حيد ر بو بيّت : يعنی عالم ہستی کا مد بر و مدير ،مربی اور اس کا نظام بخش صرف خدا ہے ،جيسا کہ قرٓان کہتا ٢
رور دگار مان لوں حاال کہہ ديجئے کيا ميں خدا کے سوا کسی اور کو اپنا پ“ہے:۔قل اغير هللا ابغی رباََ◌وھو رب کل شی ء 

  )١۶۴؟(انعام ۔“نکہ ہر چيز کا پر ور دگار وہی ہے 
  اس کی دليل بھی واجب الوجود کی وحدت اور عالم ہستی ميں خالق کی توحيد ہے ۔
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جو شخص اس :”۔توحيد تشريع و قانون گزاری :جيسا کہ قرٓان کہتا ہے : و من لم يحکم بما انزل هللا فا و لئک ھم الکا فرون ٣
  )۴۴مائده ۔“(-ے مطابق حکم نہيں کرتا ،جو خدا نے نازل کيا ہے ،وه کا فر ہے ۔ک

کيو نکہ جب ہم نے يہ ثابت کر ديا کہ مدبر و مدير وی ہے ،جو مسلہ طور پر اس کے غير ميں قانون گزاری کی صال حيت 
نظام تکوين سے ہم ٓاہنگ قوانين وضع  نہيں ہو سکتی ،کيو نکہ اس کے غير کا تد بير عالم ميں کوئی حصہ نہيں ہے ۔لٰہذا وه

  نہيں کر سکتا ۔
ہو ،يعنی کسی “حقو قی ما لکيت ”ہو ،يعنی کسی چيز پرتکوينی تسلط ،يا “حقيقی ما لکيت ”۔تو حيد در ما لکيت :چاہے ۴

ور زمين کی ٓاسمانوں ا“”و  ملک السماوات والرض:”چيزپرقانونی تسلط ،يہ سب اسی کے ليے ہيں جيسا کہ قرٓان کہتا ہے 
  )١٨٩مالکيت حاکيميت خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے ۔(ٓال عمران ۔

خدا نے جن اموال ميں تمہيں اپنا نماينده قرار ديا ہے ،ان ميں سے “”وانفقو مما جعلکم مستخلفين فيہ :”اور يہ بھی فر ماتا ہے 
  )٧حديد ۔“((راه خدا )ميں خرچ کرو ۔

ہے ۔جب تمام اشياء کا خالق وہی ہے ،تو طبعاََ◌تمام چيزوں کی مالک بھی اسی کی اس کی دليل بھی وہی توحيد در خا لقيت 
  ذات مقدس ہے ،اس بناء پر ہر ملکيت کا سر چشمہ اسی کی ما لکيت کو ہو نا چا ہيئے ۔ 

  ۔ توحيد حا کيميت ۵▲ 
نہيں ہے ۔ذمہ داريوں کی  يقينا انسانی معاشره حکومت کا محتاج ہے ،کيو نکہ اجتما عی زندگی حکو مت کے بغير ممکن

  تقسيم ،پرو گرا موں کی تنظيم ،مدير يتوں کا اجراء اور تجاوذات کو رو کنا ،صرف حکومت کے ذريعے ہی ممکن ہے ۔
ايک طرف تو انسانوں کی اصل ٓازادی يہ کہتی ہے کہ کوئی شخص کسی شخص پر حق حکومت نہيں رکھتا مگر جسے 

اور يہی وجہ ہے کہ ہم ہر اس حکومت کو جو حکومت اٰلہی پر منتہی نہيں ہوتی مر اصل مالک اور حاکم حقيقی اجازت دے ،
دود سمجھتے ہيں ،اور يہی وجہ ہے کہ ہم حکومت کی مشر وعيت کو صرف پيغمبرکے بعد ائمہ معصو مين کے ليے اور ان

ازت دے ديں کہ وه ان پر حکومت کے بعد فقيہ جامع الشرائط کے ليے جا نتے ہيں ۔البتہ يہ ممکن ہے کہ لوگ کسی کو يہ اج
کرے ،ليکن چو نکہ پورے معاشرے کے تمام افراد کا اتفاق عادتاََ◌ممکن نہيں ہے ،لٰہذا عملی طور پراس قسم کی حکو مت 

  ١ممکن نہيں ہے ۔
ری و البتہ اس بات کو نہيں بھو لنا چاہيئے کہ تو حيد ر بو بيت عالم تکوين کے ساتھ مر بوط ہے اور تو حيد قانون گزا

  حکومت کا تعلق عالم تشريع کے ساتھ ہے۔
   ) ۵٧۔( انعام ۔“حکم اور حکومت کرنا صرف خدا کے ليے ہے “:”قرٓان مجيد کہتا ہے :ان الحکم اال 

  ۔ تو حيد اطاعت ۶
 يعنی جہان ميں واجب االطاعت ہونے کا مقام صرف خدا کی ذات پاک کے ليے ہے اور ہر دوسرے مقام کی اطاعت کی مشر
وعيت کا سر چشمہ يہينسے ہو نا چا ہيئے ،يعنی اس کی اطاعت بھی خدا ہی کی اطاعت شمار ہو گی ۔اس کی دليل بھی واضح

ہے ۔جب حا کميت اسی کے ساتھ مخصوص ہے ،تو مطاع ہو نا بھی اسی کے ساتھ مخصوص ہے ۔اسی ليے ہم انبياء کی 
کی اطاعت کو بھی خدا ہی کی اطاعت کا پر تو شمار کرتے ہيں اطاعت ،ائمہ معصو مين کی اطاعت اور ان کے جا نشينوں 

  ۔قرٓان کہتا ہے :يا ايھا الذين امنو ااطيعو اهللا و اطيعو الر سول و اولی االمر منکم :
  )۵٩اے ايمان النے والو!خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اور صاحبان ِ امر (ائمہ معصو مين )کی اطاعت کرو ۔(نساء ”

والے مبا حث ميں سے ہر ايک کے ليے بہت ہی زياده شرح و بسط کی ضرورت ہے اور ہم نے اس بناء پر کہ ہم البتہ اوپر 
  بحث تفسيری سے خارج نہ ہو جا ئيں ،انہيں اختصار کے ساتھ بيان کيا ہے ۔

  خدا وندا!ہميں ساری عمرتوحيد کے راستہ پر ثابت قدم رکھ ۔
شاخوں کی طرح بہت زياده ہيں ،اور تيرے لطف کے بغير شرک سے نجات  پر ور دگار !شرک کی شاخيں بھی تو حيد کی

  ممکن نہيں ہے ۔تو ہميں اپنے لطف کا مشمول قرار دے ۔
بارالہا !ہميں توحيد کے ساتھ زنده رکھنا اور توحيد کے ساتھ ہی ہميں موت دينا ،اور حقيقت تو حيد کے ساتھ ہميں محشور کر 

  نا ۔
  

  ٓامين يا رب العالمين ۔
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________________________________  

۔ اس بناء پر اگر کوئی حکومت عوام اور اکثريت کی رائے سے معين ہو تو ضروری ہے کہ وه فقيہ جامع الشرائط کے ذر يعے نافذ ہو١
  ،تا کہ وه مشر وعيت الٰہيہ پيدا کرسکے ۔

  

  سور ه الفلق ▲ 

   ٓايات ہيں ۔ ۵يہ سوره مّکہ ميں نازل ہوا ۔ اس ميں 

  کے مطالب“فلق ”سورئہ ▲ 
سمجھتی “مدنی ”ايک جماعت کا نظريہ يہ ہے کہ يہ سوره مکہ ميں نازل ہو ااگر چہ مفسرين کی ايک دوسری جماعت اسے 

ہے ۔اس سوره کے مطالب ايسی تعليمات ہيں جو خدا نے پيغمبر کو با لخصوص،اور سب مسلمانوں کو با لعموم ،تمام اشرار 
ت پاک سے پناه مانگنے کے سلسلہ ميں دی ہيں تاکہ خود کو اس کے سپرد کر ديناور اس کی پناه کے شر سے ،اس کی ذا

  ميں ہر صاحب شر موجود کے شر سے امان ميں رہيں ۔
اس سوره کے شان نزول کے بارے ميں اکثر کتب تفاسير ميں کچھ روايات نقل ہوئی ہيں جن کے مطابق بعض يہوديوں نے 

ديا تھا ،جس سے ٓاپ بيمار ہو گئے تھے ۔جبر ئيل نازل ہوئے اور جس کنو يں ميں جادو کے ٓا الت  پيغمبر اکرم پر جادو کر
چھپا ئے ہوئے تھے اس جگہ کی نشا ن دہی کی ،اسے باہر نکاالگيا ،پھر اس سوره کی تالوت کی تو پيغمبر کی حالت بہتر ہو

اور “ابن عباس ۻ”وايات کو ، جن کی سند صرف گئی ۔ليکن مرحوم طبرسی اور بعض دوسرے محقيقن نے اس قسم کی ر
  عا ئشہۻتک منتہی ہوتی ہے ،قابل اعتراض سمجھا ہے اور درست قرار نہيں ديا ،کيو نکہ :

اّوالَ۔يہ سوره مشہور قو ل کے مطابق مکی ہے اور اس کا لب و لہجہ بھی مکی سورتوں واال ہے ،جب کہ پيغمبر کا يہو ديوں
  ور خود يہی بات اس قسم کی روايات کی عدم اصالت کی ايک دليل ہے ۔سے واسطہ مدينہ ميں پڑا ا

دوسری طرف اگر پيغمبر اکرم پر جادو گر اتنی ٓاسانی کے ساتھ جادو کر ليا کريں کہ وه بيمار پڑ جائيں اور بستر عاللت 
ی روک ديں ۔مسلمہ طور پر پردراز ہو جائيں تو پھر يہ بھی ممکن ہے کہ وه ٓاپ کو ٓاپ کے عظيم ہدف اور مقصد سے ٓاسان

وه خدا جس نے ٓاپ کو اس قسم کی ماموريت اور عظيم رسالت کے ليے بھيجا ہے ،وه ٓاپ کو جادوگروں کے جادو کے 
  نفوذسے بھی محفو ظ رکھے گا تا کہ نبوت کا بلند مقام ان کے ہاتھ ميں بازيجہ اطفال نہ بنے ۔

م ميں اثر انداز ہو سکتا ہے ،تو پھر ممکن ہے کہ لوگوں کے ذہن مينيہ وہم سوم ۔اگر يہ مان ليا جائے کہ جادو پيغمبر کے جس
پيدا ہو جائے کہ جادو ٓاپ کی روح ميں بھی اثر انداز ہو سکتا ہے،اور يہ ممکن ہے کہ ٓاپ کے افکار جادو گرو ں کا شکار 

  تز لزل کر ديں گے ۔ہو جائے ۔ يہ معنی پيغمبر اسالم پر اعتماد کی اصل کو عام لو گوں کے افکار ميں م
و قال الظالمون ان تبتعون اال رجال :”اس ليے قرٓان مجيد اس معنی کی نفی کرتا ہے کہ پيغمبر پر جادو کيا گيا ہو ،فر ماتا ہے 

اور ظالموں نے کہا تم ايک سحر زده شخص کی “”مسحورا انظر کيف ضر بو ا لک اال مثال فضلوا فال يستطيعون سبيال 
يکھو تو سہی!تيرے ليے انہوں نے کيسی کيسی مثاليں بيان کی ہيں اور ايسے گمراه ہوئے ہيں کہ راستہ پا پيروی کرتے ہو ،د
  )٩، ٨فر قان ۔“(ہی نہيں سکتے ۔

چا ہے يہاں اس شخص کے معنی ميں ہو جس پر عقلی لحاظ سے جادو کيا گيا ہو يا اس کے جسم پر ،دونوں “مسحور ”
کرتا ہے ۔ بہر حال ايسی صورت مشکوک روايات کے ساتھ مقام نبو ت کی قدرت پر  صورتوں ميں ہمارے مقصود پر د اللت

  اعتراض نہيں کيا جا سکتا اور نہ ہی فہم ٓايات کے ليے ان پر تکيہ کيا جا سکتا ہے ۔ 

  اس سوره کی فضيلت▲
  اس سوره کی فضيلت ميں پيغمبر اکرم سے نقل ہو ا ہے ،ٓاپ نے فر مايا :

  :“م ينزل مثلھن :المعوذتان انزلت علی ٰايات ل”
  ١ہيں ۔“ناس ”اور “فلق ”مجھ پر ايسی ٓايتيننازل ہوئی ہيں کہ ان کی مثل اور مانند اور نازل نہيں ہوئيں،اور وه دو سورتيں ”

  ايک اور حديث ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے ٓايا ہے :
کو پڑھے گا ،تو اس کو يہ کہا جائے گا کہ اے بندئہ “احد  اور قل ھو هللا“و ناس “فلق ”ميں سوره “وتر ”جو شخص نماز ”



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

 
 

  ٢“خدا تجھے بشارت ہو ،خدا نے تيری نماز وتر قبول کر لی ہے ۔
  ايک اور روايت ميں پيغمبر اکرم سے بھی ٓايا ہے کہ ٓاپ نے اپنے ايک صحابی سے فر مايا :

 رٓان کی سورتوں ميں سب سے زياده افضل و برتر ہيں ؟کيا تو چا يتا ہے کہ ميں تجھے ايسی دو سورتونکی تعليم دو نجو ق”
اس نے عرض کيا :ہاں !اے رسول هللا ۔تو حضرت نے اسے معوذ تين (سوره فلق و ناس )کی تعليم دی ۔اس کے بعد ان 

  ٣دونوں کی نماز صبح ميں قرات کی اور اس سے فرمايا ،جب تو بيدار ہويا سونے لگے تو ان کو پڑھا کر ۔
ہے کہ يہ سب کچھ ان لوگوں کے ليے ہے جو اپنی روح و جان اور عقيده و عمل کو اس کے مطا لب کے ساتھيہ بات واضح 
  ہم ٓاہنگ کريں ۔

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  ۔و من شر غا سق اذا وقب  ٣۔ من شر ما خلق ٢۔ قل اعوذ برب الفلق ١
  ۔ و من شر حا سداذا حسد ۵۔ومن شر النٰفٰثت فی العقد ۴

  
   تر جمہ

  شروع هللا کے نام سے جو رحمان و رحيم ہے 
  ۔ کہہ ديجئے ميں سفيده صبح کے پر وردگار کی پناه ما نگتا ہوں ۔١
  ۔ ان تمام چيزوں کے شر سے جو اس نے پيدا کی ہيں ۔٢
  ۔اور ہر مزاحمت کرنے والے موجود کے شر سے جب کہ وه وارد ہو ۔٣
  ۔(اور ہر طرح کے اراده کو کمزور کر ديتے ہيں )۔ ۔ اور ان کے شر سے جو گرہوں ميں دم کرتے ہيں۴
  ۔ اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے جب وه حسد کرے ۔۵

________________________________  

  ۵۶٧،ص  ١٠جلد “مجمع البيان ”و ٧١۶ص ۵جلد “نور الثقلين ”۔ ١
  ۵۶٧،ص  ١٠جلد “مجمع البيان ” و٧١۶ص  ۵جلد “نور الثقلين ”۔٢
   ۵۶٧،ص  ١٠جلد “مجمع البيان ”و  ٧١۶ص ۵جلد “ين نور الثقل”۔٣

  ميں سپيدئہ صبح کے پر وردگار کی پناه مانگتا ہوں ۔▲ 

قرٓان اس سوره کی پہلی ٓايت ميں خود پيغمبر کو ايک نمونہ اور پيشوا کے عنوان سے اس طرح حکم ديتا ہے : کہہ ديجئے 
رات کی سياہی کو چير ديتا ہے ۔(قل اعوذبرب الفلق )۔ ان تمام  ،ميں سفيدئہ صبح کے پرور دگا رسے پناه مانگتا ہوں جو

  چيزوں کے شر سے جو اس نے پيدا کی ہيں۔(من شر ما خلق )۔
تمام شرير موجودات کے شر سے ،شرير انسانوں سے ،جنوں ،حيوانات،شر کے پيش ٓانے والے واقعات اور نفس اماّره کے 

لق )کے ماده سے اصل ميں کسی چيز ميں شگاف کرنے اور ايک کو بر وزن خ“(فلق )”بروزن شفق “(فلق ”شر سے ۔
دوسرے سے جدا کرنے کے معنی ميں ہے ،اور چونکہ سفيدئہ صبح کے پھوٹنے کے وقت رات کا سياه پرده چاک ہو 

الق کا بھی اسی منا سبت سے طلوع صبح پر اط“فجر ”جاتاہے ۔لٰہذا يہ لفظ طلوع صبح کے معنی ميں استعمال ہوا ۔جيسا کہ
  ہوتا ہے ۔

بعض اسے تمام مواليد اور تمام زنده موجودات کے معنی ميں سمجھتے ہيں ،چاہے وه انسان ہو يا حيوان و نبا تات کيو نکہ ان
موجودات کا پيدا ہونا ،جو دانہ يا گٹھلی وغيره کے شگافتہ ہونے سے صورت پذير ہوتا ہے ،وجود کے عجيب ترين مراحل 

تولد کے وقت اس موجود ميں ايک عظيم تحرک رونما ہوتا ہے اور وه ايک عالم سے دوسرے  ميں سے ہے اور حقيقت ميں
  عالم ميں قدم رکھتا ہے ۔

خدا دانہ اور “”ا ن هللا فالق الحب والنوی يخرج الحی من ا لميت و مخرج ا لميت من الحی:”ميں ٓايا ہے ٩۵سورئہ انعام کی ٓايہ 
  ده کو مرده سے اور مرده کو زنده سے خارج کرتا ہے ۔گٹھلی کا شگافتہ کرنے واال ہے ،جو زن

کے مفہوم کو اس سے بھی زياده وسيع معنی ميں ليا ہے اور اس کا ہر قسم کی ٓافر ينش وخلقت پر اطالق کيا“فلق ”بعض نے 
 ار ہو جاتاہے ۔ہے ،کيو نکہ ہر موجود کی ٓافر ينش وخلقت سے عدم کا پرده چاک ہو جاتا ہے ،اور وجود کا نور ظاہر و ٓاشک

ان تينوں معا نی (طلوع صبح،زنده موجودات کا تولد ،اور ہر موجود کی خلقت و ٓافر ينش )ميں سے ہر ايک عجيب و غريب 
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وجود ميں ٓانے والی چيز ہے جو پروردگار اور اس کے خالق و مدبر کی عظمت کی دليل ہے ،اور اس وصف کے ساتھ خدا 
  رکھتی ہے ۔ کی تو صيف ايک عميق مفہوم و مطلب

دوزخ ميں ايک کنواں يا زندان ہے ،اور وه جہنم کے وسط ميں ايک شگاف کی “فلق :”بعض احاديث ميں يہ بھی ٓايا ہے کہ 
  مانند دکھائی ديتا ہے ۔

کے وسيع مفہوم کو محدود “فلق ”يہ رو ا يت ممکن ہے اس کے مصاديق ميں سے ايک مصداق کی طرف اشاره ہو ،ليکن يہ 
کی تعبير کا يہ مفہوم نہيں ہے کہ ٓافر ينش و خلقت اٰلہی اپنی ذات ميں کوئی شر رکھتی ہے کيو “من شر ما خلق ”نہيں کرتی ۔

وہی خدا ”نکہ ٓافر ينش خلقت تو ايک ايجاد ہی ہے ،ور ايجاد وجود خير محض ہے ،قرٓان کہتا ہے :الذی احسن کل شیء خلقہ 
  )٧الم سجده ۔“(زياده اچھا کر کے پيدا کيا جس نے چيز کو بھی پيدا کيا بہتراور زياده سے 

بلکہ شر اس وقت پيدا ہوتا ہے جب مخلوقات قوانين ٓافر ينش سے منحرف ہو جائيں اور معينہ راستے سے الگ ہو 
جائيں۔مثالََ◌ ڈنک جانورونکے کاٹنے والے دانت ايک دفاعی حربہ ہيں ،جنہيں وه اپنے دشمنوں کے مقا بلہ ميں استعمال 

اب اگر يہ ہتھيار اپنے مو قع و محل پر ہوں تو خير ہی خير ہيں،ليکن اگر يہ بے موقع اور دوست ہی کے مقابلہ کرتے ہيں 
  ميں استعمال ہونے لگيں تو پھر شر اور برائی ہيں ۔

و بہت سے ايسے امور ہيں ،جنہينہم ظاہر ميں شر سمجھتے ہيں ،ليکن وه با طن ميں خير ہيں،مثالََ◌بيدار کرنے والے اور ہ
شيار و خبر دار کرنے والے حوادث بالئيناور مصائب ،جو انسان کو خواب غفلت سے بيدار کرکے خدا کی طرف متو جہ 

  کرتے ہيں ،يہ مسلمہ طور پر شر نہيں ہيں ۔
اور ہر مزاحمت کرنے والے موجود کے شر سے جب کہ :”اس کے بعد اس مطلب کی تو ضيح و تفسير ميں مزيد کہتا ہے 

  و من شر غاسق اذا وقب )۔“(ا ہے ۔وه وارد ہو ت
کے قول کے مطابق ،رات کی ظلمت کی اس شدت“راغب ”ميں “مفر دات ”بر وزن شفق )کے ماده سے “( غسق “”غاسق ”

کے معنی ميں ہے جو ٓادھی رات کے وقت ہوتی ہے ،اسی ليے قرٓان مجيد نماز مغرب کے اختتام کے وقت کی طرف اشاره 
کی ٓاغاز شب کی تا ريکی کے معنی “ غسق”لٰی غسق الليل ،اور يہ جو لغت کی بعض کتا بوں ميں کرتے ہوئے فر ماتا ہے :ا

ميں تفسير ہوئی ہے ،بعيد نظر ٓاتا ہے ،خصوصاََ◌جب کہ اس کا اصلی ريشہ اور جڑ،امتال ء(پُر ہونے )اور بہنے کے معنی 
ر لبريز ہوتی ہے جب ٓادھی رات ہو جائے ۔اس کے ميں ہے ،اور مسلمہ طور پر رات کی تاريکی اس وقت زياده يعنی پُر او

مفا ہيم ميں سے ايک ،جو اس کا معنی کا الزمہ ہے ،ہجوم کرنا اور حملہ ٓاور ہونا ہے ،اس ليے يہ معنی ميں بھی استعمال ہوا
  ہے ۔

ے جو حملہ کر نے کا معنی ياتو حملہ کرنے واال شخص ہے ،يا ہر وه شرير موجود ہ“غاسق ”اس بناء پر زير بحث ٓايت ميں 
کے ليے رات کی تا ريکی سے فائده اُٹھا تا ہے ،کيو نکہ نہ صرف درندے اور ڈنک مارنے والے جانور ہی رات کے وقت 

اپنے بلوں اور ٹھکانونسے باہر نکل ٓاتے ہيں ،بلکہ شريرو ناپاک اور پليد افراد بھی اپنے برے مقا صد کے ليے عام طور پر 
  اُٹھاتے ہيں ۔ رات کی تاريکی سے فائد ه

بر وزن نقب )کے ماده سے گڑھے اور خندق کے معنی ميں ہے ۔اس کے بعد اس کا فعل “(وقب )”بر وزن شفق “(وقب ”
گڑھے ميں داخل ہونے کے معنی ميں استعمال ہونے لگا ۔گويا شرير اور نقصان پہنچانے والے موجودات رات کی تاريکی 

الے گڑھے کھود کر اپنے پليد اور گندے مقاصد کو پورا کرنے کے ليے اقدام سے فائده اُٹھا تے ہوئے نقصان پہنچانے و
  کی طرف اشاره ہے ۔“نفوذ کرنے ”کرتے ہيں ۔يا يہ ہے کہ يہ تعبير 

  و من شر النفا ثات فی العقد)۔“(اور ان کے شر سے جو گر ہوں ميں دم کرتے ہيں۔:”اس کے بعد مزيد کہتا ہے 
ے ماده سے اصل ميں تھو ڑی سی مقدار مينتھو کنے کے معنی ميں ہے ۔اور چو نکہ يہ بر وزن حبس )ک“(نفث“”نفا ثات ”

  پھو نکنے اور دم کرنے )کے معنی ميں ٓايا ہے ۔“(نفخ“”نفث ”کام پھو نک مارنے کے ساتھ انجام پاتا ہے ،لٰہذا
ثات جمع مونث ہے اور اس کے معنی ميں تفسير کی ہے ۔(نفا“جادو گر عورتوں”کی “نفا ثات ”ليکن بہت سے مفسرين نے 

کے ماده سے صيغہ مبالغہ ہے )وه عورتيں کچھ اوارد پڑ ھتی تھيں اور گر ہوں پر دم کيا کرتی تھيں “نفث “”نفا ثہ ”کا مفرد 
اور ا س طرح سے وه کرتی تھيں ،ليکن کچھ لوگ اسے وسوسے پيدا کرنے والی عورتوں کی طرف اشاره سمجھتے ہيں 

و صاََ◌جو اپنے شو ہروں کے کان بھرتی رہتی تھيں ،تاکہ مثبت کاموں کے انجام دينے ميں ان ۔جو مسلسل مردوں کے ،خص
کی ٓاہنی عزم کو کمزور کر ديں اور اس قسم کی عورتونکے وسوسوں نے طول تاريخ ميں کيسے کيسے حوادث پيدا کيے 

  کے رکھ ديا ۔ ،کيسی کيسی ٓاگ بھڑ کائی ،اور کيسے کيسے استوار و مظبوط ارادوں کو کمزور کر
  ١کہتا ہے :عورتيں مردوں کے دلوں ميں اپنی محبت کے نفوذ کی بناء پر تصرف کر ليتی ہيں ۔“ فخر ر ازی”

يہ معنی ہمارے زمانہ ميں ہر وقت سے زياده ظاہر ہے کيو نکہ دنيا کے سيا ست دانوں ميں جا سو سوں کے نفو ذ کرنے کا 
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کے ذريعے پو شيده بھيدوں کے “نفا ثات فی العقد ”ئده اُٹھانا ہے ،کيو نکہ انايک اہم ترين ذريعہ جا سوسہ عورتوں سے فا
صندوقوں کے تالے کھل جاتے ہيں اور وه ا تنہائی مر موز اور پو شيده مسائل سے با خبر ہو جاتی ہيں ،اور انھيں دشمن کے 

  حوالے کر ديتی ہيں ۔
کے ساتھ بھی تفسير کی ہے جو اپنے مسلسل “الی جماعتوں وسوسے پيدا کرنے و”يا “نفو س شريره ”بعض نے نفاثات کی 

  پرو پيگنڈوں کے ذر يعے پختہ ارادوں کی گر ہوں کو کمزور کر ديتے ہيں ۔
بعيد نہيں ہے کہ يہ ٓايت ايک عام اور جامع مفہوم رکھتی ہو جو ان تمام معا نی کو شامل ہو ،يہاں تک کہ سخن چينی کرنے 

  ں کو بھی ،جو محبت کے مرا کز کو سست ،کمزور اور ويران کر ديتے ہيں ۔والوں اور چغل خوروں کی باتو
البتہ يہ بات قابل توجہ ہے کہ سا بقہ شان نزول سے قطع نظر ،ٓايت ميں کوئی ايسی نشانی موجود نہيں ہے کہ اس سے خصو 

کريں،تو بھی يہ اس شان نزول صيت کے ساتھ جادو گروں کا جادو مراد ہو اور بالفرض اگر ہم ٓايت کی اس طرح تفسير بھی 
کی صحت پر دليل نہيں ہوگی ۔بلکہ يہ اس بات کی دليل ہوگی کہ پيغمبر اکرم جادو گروں کے شر سے خدا کی پناه مانگ 

رہے ہيں ۔اسی طرح سے جيسے صحيح و سالم افراد سر طان کی بيماری سے پناه ما نگتے ہيں ،چا ہے وه ہر گز بھی اس 
  ۔ميں مبتال نہ ہوئے ہوں

ومن شر حاسد اذا حسد“(اس سوره کی ٓاخری ٓايت ميں فر ماتا ہے :اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وه حسد کرے ۔
  )۔

يہ ٓايت اس بات کی نشا ن دہی کرتی ہے کہ حسد بد ترين اور قبيح ترين صفات رذيلہ ميں سے ہے ،کيو نکہ قرٓان نے اسے 
  وسے ڈالنے والے شيا طين کے کاموں کے ساتھ قرار ديا ہےدرنده جانوروں ،ڈسنے والے سا نپوناور وس

________________________________  

   ١٩۶ص  ٣٢جلد “تفسير فخر رازی ”۔١

  ۔شرو فساد کے اہم ترين سر چشمے -١▲ 

،اس کے  اس سوره کے ٓاغاز ميں پيغمبر اکرم کو حکم ديتا ہے کہ وه تما م شرير مخلو قات کے شر سے خدا کی پناه ما نگيں
  بعد اس کی وضاحت ميں تين قسم کے شروں کی طرف اشاره کرتا ہے :

  ۔ ان تا ريک دل حملہ کرنے والونکے شر سے جو تاريکيونسے فائد ه اُٹھاتے ہوئے حملہ ٓاور ہو تے ہيں ۔١
وں محبتوں اور ۔ان وسوسہ پيدا کرنے والوں کے شر سے جو اپنی باتوں اور برے پرو پيگنڈونسے ،ارادوں ،ايمانوں،عقيد٢

  رشتو ں کو سست اور کمزور کر ديتے ہيں ۔
  ۔اور حسد کرنے والوں کے شر سے ۔٣

اس ا جمال و تفصيل سے يہی معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شرور و ٓافات کا سر چشمہ يہی ہيں ،اور شر و فساد کے اہم ترين 
  ۔  منابع يہی تينوں ہيں ۔اور يہ بات بہت ہی پُر معنی اور قابل غور ہے

  ۔ٓايات کا تنا سب ٢▲ 
قابل توجہ بات يہ ہے کہ اس سوره کی پہلی آيت ميں پيغمبر اکرم کو حکم ديتا ہے کہ شر والی تمام موجودات کے شر سے 

کا انتخاب شايد اس بناء پر ہے کہ شرير موجودات،سال متی و ہدايت کے “رب فلق ”کے پرور دگار سے پناه مانگ ۔“فلق”
  منقطع کر ديتے ہيں ،ليکن فلق کا پروردگار ظلمتوں اور تاريکيوں کو شگا فتہ کرنے واال ہے  نور اور روشنی کو

  ۔ جادو کی تاثير ٣▲ 
کے ذيل ميں ،گز شتہ اور موجود زمانہ ميں جادو کی حقيقت کے بارے ١٠٣و ١٠٢ہم نے پہلی جلد ميں، سوره بقره کی ٓايہ 

ر اس کے اثر کرنے کی کيفيت کے سلسلے ميں تفصيلی بحث کی ہے ،اور ميں ،اور اسالم کی نظر ميں جادو کے حکم ،او
ان مباحث ميں ہم نے جادو کی تاثير کو اجمالی طور پر قبول کيا ہے ،ليکن اس صورت ميں نہيں، جيسا کہ خيا لی پالؤ 

رف رجوع کريں پکانے والے ،اور بہيوده لوگ اس کے بارے ميں باتيں کرتے ہيں ۔زياده وضاحت کے ليے اسی بحث کی ط
  ۔

ليکن وه نکتہ جس کا ذکر کرنا يہا ں ضروری ہے يہ ہے کہ اگر وه زير بحث ٓايات ميں پيغمبر اکرم کو يہ حکم دے رہا ہے 
کہ جادو گروں کے جادو يا اس کے مانند چيزوں سے خدا کی پناه مانگو تو اس کا يہ مفہوم نہيں ہے کہ پيغمبر پر انہو ننے 
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ہ اس کی ٹھيک مثال يہ ہے کہ پيغمبر کی غلطی اور خطا و گناه سے بھی خدا کی پناه ما نگتے تھے جادو کر ديا تھا ۔ بلک
۔يعنی خدا کے لطف سے استفاده کرتے ہوئے ان خطرات سے بچے رہيں ۔اور خدا کا لطف نہ ہوتا تو ٓاپ پر جادو کے اثر 

  کرنے کا امکان تھا يہ بات تو ايک طرف رہی ۔
سے مراد “النفا ثات فی العقد ”يہ بيان کر چکے ہيں کہ اس بات کے ليے کوئی دليل نہيں ہے کہ  دوسری طرف ہم پہلے بھی

  جادو گر ہوں ۔ 

  ۔ حا سدوں کا شر ۴▲ 
ايک بری شيطانی عادت ہے جو مختلف عوامل جيسے ايمان کی کمزوری ، تنگ نظری اور بخل کی وجہ سے انسان “حسد ”

لب دوسرے شخص کی نعمت کے زوال کی در خواست اور ٓارزو کرنا ہے حسد بہت سےميں پيدا ہو جاتی ہے اور اس کا مط
  گناہان ِ کبيره کا سر چشمہ ہے۔

حسد، جيسا کہ روايات ميں وارد ہواہے ،انسان کے کے ايمان کو کھا جاتا ہے اور اسے ختم کر ديتا ہے ،جيسا کہ ٓاگ لکڑی 
  سالم فرماتے ہيں :کو کھا جاتی ہے ۔جيسا کہ امام محمد باقر عليہ ال

  ١“ان الحسد ليائکل االيمان کما تٔاکل النار الحطب ”
  ايک اور حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے :

  “ٰافةالد ين الحسد والعجب والفجر ”
  ٢کرنا ،دين کے ليے ٓافت ہے ۔“فخر ”اور ايک دوسرے پر “خود کو بڑا سمجھنا “”حسد ”

سد کرنے واال حقيقت ميں خدا کی حکمت پر اعتراض کرتا ہے کہ اس نے کچھ افراد کو نعمت سے اس کی وجہ يہ ہے کہ ح
ام :”ميں ٓايا ہے ۵۴کيو ں نواز ہے ؟اور انہيں اپنی عنايت کا مشمو ل کيوں قرار ديا ہے ؟ جيسا کہ سورئہ نساء کی ٓايہ 

  “ يحسدون الناس علی ما ٰاتھم هللا من فضلہ ۔
ہے کہ اس حد تک پہنچ جائے کہ محسود سے نعمت کے زوال کے ليے حاسد خود کو پانی اور ٓاگ تکحسد کا معاملہ ممکن 

  ميں ڈال کرنابود کر لے ،جيسا کہ اس کے نمونے داستانوں اور تواريخ ميں مشہور ہيں ۔
پر “ل ہا بي”کی طرف سے“قابيل ”حسد کی مذ مت ميں بس يہی کافی ہے کہ دنيا ميں جو سب سے پہال قتل ہوا وه 

  کرنے کی وجہ سے ہوا تھا ۔“حسد”
ہميشہ ہی انبياء و اولياء کی راه ميں رکاو ٹيں ڈالتے رہے ہيں ،اسی ليے قرٓان مجيد پيغمبر کو يہ حکم “حسد کرنے والے ”

  دے رہا ہے کہ وه حاسدوں کے شر سے خدا اور رب فلق سے پناه مانگيں ۔
پيغمبر کی ذات مخا طب ہے ،ليکن مسلمہ طور پر اس سے نمونہ اور  اگر چہ اس سوره ميں اور بعد والے سوره ميں خود

  اسوه مراد ہے ،اور سب لوگوں کو حا سدوں کے شر سے خدا کی پناه مانگنی چا ہيئے ۔
  خدا وند!ہم بھی حا سدوں کے شر سے تيری مقدس ذات سے پناه ما نگتے ہيں ۔

  بھی دوسروں پر حسد کرنے سے محفو ظ رکھ ۔پروردگارا!ہم تجھ سے يہ در خواست کرتے ہيں کہ تو ہميں 
  بار الٰہا!ہميں نفا ثات فی العقد اور راه حق ميں وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے بھی محفوظ رکھ ۔

  
  ٰامين يا رب العالمين 

________________________________  

  ٢٣٧،ص ٧٣جلد “بحار ا ال نوار ”۔1
  ٢۴٨،ص  ٧٣جلد “ بحاراالنوار ”۔ ٢

  

  ه الناس سور▲

  ٓايات ہيں ۔  ۶يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ۔اس ميں 

  کے مطالب“ سورئہ الناس▲ 
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انسان ہميشہ انسانی وسوسوں کی زد ميں ہے اور شيا طين جن و انس کی يہ کوشش رہتی ہے کہ وه اس کے قلب و روح ميں 
حيثيت اجتماع اور معاشرے ميں جتنی بڑ ھتی جاتی ہے نفوذ کريں ۔انسان کا مقام علم ميں جتنا باال ہوتا جا تا ہے اور اس کی 

،شيا طين کے وسوسے اتنے ہی زياده شديد ہوتے چلے جاتے ہيں ،تاکہ اس کو راه حق سے منحرف کر ديں اور ايک دانش 
  ور عالم کے فساد و خرابی سے سارے جہان کو تباه و بر باد کر ڈاليں ۔

کے طور پر اور پيشواوررہبر کی حيثيت سے يہ حکم دے رہی ہے کہ تمام يہ سوره پيغمبر اکرم کو ايک نمونہ و اسوه 
  وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے خدا کی پناه طلب فر مائيں ۔

سے مشابہ ہيں، اور دونوں ميں ہی شرو ر وٓافات سے خدا وند بزرگ کی “فلق ”اس سوره کے مطالب ايک لحاظ سے سوره 
رق کے ساتھ کہ سوره فلق ميں شرور کے مختلف انواع و اقسام بيان کيے گئے ہيں پناه مانگنے کو بيان کيا گيا ہے ،اس ف

  ،ليکن اس سوره ميں صرف نظر نہ ٓانے والے وسوسہ گروں (وسواس الخناس)پر تکيہ ہوا ہے ۔
” ےاس بارے ميں بھی کہ يہ سوره مکہ ميں نازل ہوا ہے يا مد ينہ ميں ، مفسرين کے در ميان اختالف ہے ۔ايک گروه اس

سورتوں “مکی ”شمار کرتی ہے۔ ليکن ا س کی ٓايات کا لب و لہجہ “مدنی ”سمجھتا ہے جب کہ دوسری جماعت اسے “مکی 
  سے زياده ملتا جلتا ہے ۔

  اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ روايات کے مطابق يہ سوره اور سوره فلق اکٹھے نازل ہوئے ہيں،
  کے مطابق مکی ہے چنا نچہ بہت ممکن ہے کہ يہ سوره مکی ہی ہو ۔ اور سوره فلق ايک کثير جماعت کے نظريہ 

  اس سوره کی تالوت کی فضيلت▲
س سوره کی تالوت کی فضيلت ميں بہت سی روايات وارد ہوئی ہيں ،منجملہ ان کے ايک يہ ہے کہ ايک حديث ميں ٓاياہے کہ 
پيغمبر اکرم سخت بيمار پڑ گئے تو(خدا کے دو عظيم فر شتے )جبر ئيل و ميکا ئيل ٓاپ کے پاس ٓائے ۔جبرئيل تو پيغمبر کے 

کی تالوت اور پيغمبر اکرم کو اس کے ذر “فلق ”ی طرف ۔جبر ئيل نے سوره سر کی طرف بيٹھ گئے اور ميکا ئيل پاؤں ک
  ١کی تالوت کی ۔“قل اعوذ برب الناس ”يعے خدا کی پناه ميں دے ديا اور ميکا ئيل نے سوره 

ہے  ايک روايت ميں جو امام محمد باقر عليہ السالم سے نقل ہوئی اور ہم اس کی طرف پہلے بھی اشاره کر چکے ہيں ،يہ ٓايا
  کہ :

کی تالوت کرے گا تو اس سے کہا جائے گا “قل ھو هللا احد ”سوره فلق و ناس)اور “(معو ذتين ”جو شخص نماز وتر ميں ”
  ٢“!،اے بندئہ خدا !تجھے بشارت ہو کہ خدا نے تيری نماز وتر کو قبول کر ليا ہے 

  بسم ا  الر حمن الرحيم 
  ۔من شر الو سواس الخناس ۴ناس ۔الٰہ ال٣۔ملک الناس ٢۔قل اعوذبرب الناس ١
  ۔من الجنةوالناس ۶۔الذی يو سوس فی صدور الناس ۵

  
  تر جمہ

  شروع هللا کے نام سے جو رحمان و رحيم ہے 
  ۔لوگوں کے مالک و حا کم کی ۔ ٢۔ کہہ ديجئے ميں لوگو ں کے پرور دگار کی پناه ما نگتا ہوں ۔ ١
  ۔جو انسانوں کے سينوں ميں وسوسے ڈا لتاہے۔ ۵سوں کے شر سے ۔خناس کے وسو۴۔لوگو ں کے خدا اور معبود کی ۔ ٣
  ۔چا ہے وه جنات ميں سے ہو يا انسانوں ميں سے ۔۶

________________________________  

  ۵۶٩ص  ١٠جلد “مجمع البيان ”و ٧۶۴۵،ص۵جلد “نورالثقلين ”۔١
   ۵۶٩ص  ١٠جلد “مجمع البيان ”و ٧۶۴۵،ص ۵جلد“نور الثقلين ”۔٢

  کی پروردگار کی پناه ما نگتا ہوںلوگوں ▲ 

اس سور ه ميں ،جو قرٓان مجيد کا ٓاخری سوره ہے ،لوگوں کے ليے نمونہ اور پيشواہونے کے لحاظ سے خود پيغمبر کی 
قل اعوذ برب “(کہہ ديجئے ،ميں لوگوں کے پرور دگار کی پناه مانگتا ہوں ۔:”طرف روئے سخن کرتے ہوئے فر ماتا ہے 

  الناس)
  ملک الناس )۔“(مالک و حاکم کی ۔ لوگوں کے”
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  اٰلہ الناس )۔“(لوگوں کے خدا و معبود کی ۔”
قابل توجہ بات يہ ہے کہ يہاں خدا کے عظيم او صاف ميں سے تين اوصاف (ربو بيت ،ملکيت اور الو ہيت ) کا ذکر ہوا ہے 

ات کے ساتھ ار تبا ط رکھتی ہيں ۔جو سب کی سب براه ِراست انسان کی تر بيت اور وسوسے ڈالنے والوں کے چنگل سے نج
البتہ خدا سے پناه ما نگنے سے مراد يہ نہيں ہے کہ انسان صرف زبان سے يہ جملہ کہے ،بلکہ فکر و نظر اور عقيده و عمل

کے ساتھ بھی انسان خود کو پناه ميں قرار دے ۔شيطانی راستوں ،شيطانی پرو گراموں ،شيطانی افکار و تبليغات ،شيطانی 
و محا فل سے خود کو دور رکھے ،اور رحمانی افکار و تبليغات کے راستے کو اختيار کرے ۔ورنہ وه انسان جو مجالس 

عملی طور پر ان وسوسونکے طو فان ميں ٹہرا رہے گا وه صرف اس سوره کے پڑھنے اور ان الفاظ کے کہنے سے کہيں 
  نہيں پہنچے گا ۔

  بيت کا اعتراف کرتا ہے اور خود کو اس کی تر بيت ميں قرار ديتا ہے ۔کہنے کے ساتھ پرور دگار کی ربو“رب الناس ”وه 
  کہنے سے خود کو اس کی ملکيت سمجھتا ہے اور اس کے فر مان کا بنده ہو جاتا ہے ۔“ملک الناس ”

کے کہنے سے اس کی عبو ديت کے راستہ ميں قدم رکھ ديتا ہے اور اس کے غير کی عبادت سے پر ہيز “اٰلہ الناس ”اور 
کرتا ہے ۔اس ميں شک نہيں ہے کہ جو شخص ان تينوں صفات پر ايمان رکھتا ہو اور خود کو ان تينوں کے ساتھ ہم ٓاہنگ کر 

  لے ،وه وسوسہ ڈالنے و الوں کے شر سے امان ميں رہے گا ۔
سے نجات  در حقيقت يہ تينوں اوصاف تين اہم تربيتی درس،پيش رفت کے تين پرو گرام اور وسوسے ڈالنے والوں کے شر

  کے تين ذريعے ہيناور يہ سوره انسان کا ان کے مقابلہ ميں بيمہ کر ديتا ہے ۔
  من شر لو سواس الخناس )۔“(وسوسے ڈالنے والے خناس کے شر سے ”اسی ليے بعد والی ٓايت ميں مزيد کہتا ہے:

  الذی يو سوس وصدور الناس )۔“(وہی جو انسان کے سينوں ميں وسوسے ڈالتے ہيں ۔”
  من الجنتہ والناس )۔“(اور انسانوں ميں سے وسوسے ڈالنے والے ۔ جنوں”
کے قول کے مطابق اصل ميں ايسی ٓاہستہ آواز ہے جو ٓاالت زينت کے ٓاپس ميں “راغب ” ميں“مفر دات ”کا لفظ“وسواس”

  ٹکرانے سے پيدا ہوتی ہے ۔
طلوب اور برے افکار و خياالت پر،جو انسان کے دل اس کے بعد ہر ٓاہستہ ٓاواز پر بوال جانے لگا اور اس کے بعد ايسے نا م

  و جان ميں پيدا ہوتے ہيں ،اور ايسی ٓاہستہ ٓاواز کے مشابہ جو کان ميں کہی جاتی ہے ،اطالق ہوا ہے ۔
وسوسہ ڈالنے واال )کے معنی ميں بھی ٓاتا ہے ،اور زير بحث ٓايت “(فاعل”مصدری معنی رکھتا ہے ،بعض اوقات “وسواس ”

  عنی ہے ۔ميں يہی م
بر وزن خسوف )کے ماده سے ،صيغہ مبا لغہ ہے ،جو جمع ہونے اور پيچھے جانے کے معنی ميں ہے “(خنوس “”خناس ”

اس کی وجہ يہ ہے کہ جب خدا کا نام ليا جاتا ہے تو شيا طين پيچھے ہٹ جاتے ہيں اور چو نکہ يہ کام پنہانہونے کے ساتھ 
  يں بھی ٓايا ہے ۔کے معنی م“اختفاء”توام ہے ،لٰہذا يہ لفظ

کہہ ديجئے ميں شيطان صفت وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے ،جو خدا کے نام :”اس بناء پر ٓايات کا مفہوم اس طرح ہو گا 
  “سے بھاگتا ہے اور پنہاں ہو جاتا ہے ،خدا کی پنہاں ما نگتا ہوں ۔

ن کے دل کے کان ميں اس طرح سے پھو اپنے پرو گراموں کو چھپ کر کرتے ہيناور بعض اوقات انسا“شيا طين ” اصوالَ◌َ 
نک مارتے ہيں کہ انسان يہ يقين کر ليتا ہے کہ يہ فکر خود اسی کی فکر ہے اور خود اسی کے دل مينخود بخود پيدا ہوئی 

ہے ،يہی بات اس کے بہکنے اور گمراہی کا سبب بن جاتی ہے ۔شياطين کا کام زينت دينا ،باطل کو حق کے لعاب ميں چھپانا 
کو سچ کے چھلکے ميں لپيٹ کر گناه کو عبادت کے لباس ميں اور گمراہی کو ہدايت کے سر پوش ميں پيش کر نا  ،جھوٹ
  ہے ۔

خالصہ يہ ہے کہ وه بھی مخفی ہوتے ہيں اور ان کے پرو گرام بھی پنہاه ہوتے ہيں ،اور يہ راه حق کے ان تمام ره روؤں 
ہ شياطين کو ان کے اصلی چہرے اور قيا فہ ميں ديکھيں ،يا ان کے کے ليے ايک تنبيہہ ہے جو يہ تو قع نہيں رکھتے ک

پروگر ا مونکو انحرافی شکل ميں مشا ہده کريں ۔سو چنے کی بات ہے ،وسوسے ڈالنے والے خناس ہوتے ہيناور ان کا کام 
  چھپانا ،جھو ٹ بولنا،دھوکا دينا، ريا کاری کرنا،ظاہر سازی اور حق کو پو شيد ه کرنا ہے ۔

ه اصلی چہرے ميں ظاہر ہو جائيں،اگر وه باطل کو حق کے ساتھ نہ مالئيں ،اگر وه صريح اور صاف بات کريں تو علیاگر و
  عليہ السالم کے قول کے مطابق لم يخف علی المرتادين :خدا کی راه پر چلنے والوں پر مطلب مخفی نہيں رہتا ۔

سے اور انہيں ٓاپس ميں مال ديتے ہيں ،تاکہ لوگوں پر “اس ”سے ليتے ہيں ،اور کچھ حصہ “اس”وه ہميشہ کچھ حصہ تو 
مسلط ہو سکيں،جيساکہ امير المومنين عليہ السالم اسی گفتگوکو جاری رکھتے ہوئے فر ماتے ہيں :فھنالک يستولی الشيطان 

  ١“علی او ليائہ 
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(سينے )بھی اسی معنی کی تا “صدور ”کا انتخاب ،اور لفظ “وسوسہ ”کی تعبير ،اور لفظ “الذی يو سوس فی صدور الناس ”
  کيد ہيں۔

ڈالنے والے “وسوسے”کا جملہ خبر دار کرتا ہے کہ “من الجنةوالناس ”يہ سب کچھ تو ايک طرف ،دوسری طرف سے 
خناس ،صرف ايک ہی گروه ،ايک ہی جماعت ،ايک ہی طبقہ ،اور ايک ہی لباس ميں نہيں ہوتے ،بلکہ يہ جن و انس ميں 

لباس اور ہر جماعت ميں پائے جاتے ہيں ۔لٰہذا ان سب پر نظر رکھنی چا ہيئے اور ان سب کے شر پھيلے ہوئے ہيں اور ہر 
  سے خدا کی پناه ما نگنی چا ہيئے ۔

نا مناسب دوست ،منحرف ہم نشين ،گمراه اور ظالم اور پيشوا ،جبار اور طاغوتی کا رندے ،فاسد مقر رين اور لکھنے والے 
وسو اس ”مکاتب اور اجتماعی طور پر وسوسے ڈالنے والوں کے وسائل ارتباط سب کے سب ،ظاہر فر يب الحادی والتقاطی 

  کے وسيع مفہوم ميں داخل ہيں کہ جن کے شر سے انسان کو خدا کی پناه ما نگنی چا ہيئے ۔“خناس 
________________________________  

   ۵٠خطبہ “نہج البالغہ ”۔ ١

  

  ہيں ؟ ۔ ہم خدا کی پناه کيوں ما نگتے١▲ 

انسان کے ليے ہر لمحہ انحراف کا امکان موجود ہے اور اصولی طور پر جب خدا اپنے پيغمبر کو يہ حکم دے رہا ہے کہ 
کے شر سے خدا کی پناه ما نگيں،تو يہ خناسوں اور وسوسہ ڈالنے والوں کے دام فر يب ميں گرفتا رہونے “وسواس خناس ”

  کے امکان کی دليل ہے ۔
پيغمبر اکرم لطف اٰلہی،غيبی امدادوں اور اپنے ٓاپ کو خدا کے سپرد کرنے کی بناء پر ہر قسم کے  با وجود اس کے کہ

انحراف سے محفو ظ تھے ،ليکن پھر بھی وه ٓايات کو پڑ ھتے تھے اور ان کے ذريعے وسواس خناس کے شر سے پناه ما 
  نگتے تھے ۔ ان حاالت ميں دوسروں کا معاملہ واضح وروشن ہے ۔

يوس ہو نے کی ضرورت نہيں ہے ،کيو نکہ ان مخرب وسوسہ ڈالنے والوں کے مقا بلہ ميں مومن بندوں اور راه حق ليکن ما
کے رہروؤں کی مدد کے ليے ٓاسمانی ٓاتے ہيں ۔ ہاں !مو من تنہا نہيں ہے ،فر شتے ان پر نازل ہوتے ہيں اور ان کی مدد 

  )٣٠حٰم سجده ۔“(تتنذل عليھم المال ئکة ان الذين قالو ا ربنا هللا ثم استقاموا“:کرتے ہيں 
ليکن بہر حال مغرور ہر گز نہيں ہونا چاہئے ،اور خود کو موعظ و پند و نصائح اورخدائی امدادوں سے بے نياز نہيں سمجھنا

  چا ہيئے۔بلکہ ہميشہ اس سے پناه ما نگنی چا ہيئے اور ہميشہ بيدار اور ہو شيار رہنا چا ہيئے ۔
کا تکرار کيوں ہوا ہے ؟بعض نے تو يہ کہا ہے کہ اس کی وجہ يہ ہے کہ اس کا ہر “ناس ”تين ٓايات ميں ۔ اس ارے ميں کہ ٢

  مقام پر الگ الگ معنی ہے ۔
ليکن ظاہر يہ ہے کہ يہ خدا کی ان تين صفات کی عمو ميت کی تا کيد کے ليے ہے اور تينوں مقام پر ايک ہی معنی رکھتا 

  ہے ۔
  اکرم سے ٓايا ہے :۔ ايک روايت ميں پيغمبر ٣
ما من مئومن اال و لقلبہ فی صدره اذنان :اذن ينفث فيھا الملک و اذن ينفث فيھا الو سواس الخناس فيئو يد هللا المومن با لملک ”

  فھوقو لہ سبحانہ:و ايدھم بروح منہ :
ميں وسواس خناس پھونک ہر مومن کے دل ميندو کان ہوتے ہيں ،ايک کان ميں فرشتہ پھو نک مارتا ہے اور دوسرے کان ”

  ١“کا مطلب يہی ہے ۔“و ايده بروح منہ ”مارتا ہے ۔پس خدا مومن کی فر شتہ کے ذر يعے تا ئيد فر ماتا ہے ۔اور ٓايہ 
  ايک لرزه خيز اور پر معنی حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے ٓايا ہے کہ :

وه لوگ جو کبھی کوئی برا کام انجام ديتے :”(کرواهللا فا ستغفرو الذنو بھم والذين اذا فعلو ا فا حشةاو ظلمو ا انفسھم ذ” جب ٓايہ
ہيں ،يا خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہينتو خدا کو ياد کرتے ہيں ،اور اپنے گناہوں کے ليے استغفار کرتے ہيں )نازل ہوئی ،تو 

  اپنے لشکر کے سرداروں کو جمع کيا ۔ابليس مکہ ميں ايک پہاڑکے اوپر گيا اور اونچی ٓاواز کے ساتھ فر ياد کی اور 
  انہوں نے کہا :اے ٓاقا!کيا ماجرا ہے ،ٓاپ نے ہميں کيوں باليا ہے ۔؟

اس نے کہا :يہ ٓايت نازل ہوئی ہے (اس ٓايت نے ميری کمر ميں لر زه پيدا کر ديا ہے اور يہ ٓايت نجات بشر کا باعث )تم ميں 
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  سے کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے ؟
  نوں ميں سے ايک نے کہا :ميں ايسا کر سکتا ہوں ،ميرا منصوبہ يہ ہے ۔بزرگ شيطا 

ابليس نے اس کے اس منصوبہ کو نا پسند کر ديا !تو دوسرا کھڑا ہوں اور اس نے اپنا منصوبہ پيش کيا ،ليکن يہ بھی قبو ل نہ
  کياگيا ۔

  دونگا ۔وسواس خناس کھڑا ہوا اور ا س نے کہا :ميں اس کام کو انجام ”اس موقع پر 
  ابليس نے کہا : وه کيسے ؟

اس نے کہا :ميں انہيں وعدوں اور ٓارزوؤں ميں سر گرم کر دوں گا ،يہا ں تک کہ وه گناه ميں ٓالوده ہو جا ئيں گے ،جب وه 
  گناه کر ليں گے تو ميں انہيں توبہ کرنا بھال دوں گا ۔

وبہ بہت ما ہرانہ اور عالی ہے )اور يہ کام قيا مت تک اس ابليس نے کہا :تو اس کام سے عہده بر ٓا ہو سکتا ہے ۔(تيرا منص
  2کو سپرد کر ديا ۔

  خدا وندا !ہميں ان سب وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے اور خناس کے تمام وسوسونسے محفوظ فر ما ۔
بغير نجاتپروردگار !دام فر يب سخت ہے ،اور دشمن بيدار اور ا س کے منصوبے مخفی اور پنہاں ہيں اور تيرے لطف کے 

  ممکن نہيں ہے ۔
با ر اٰلہا!ہم نہيں جانتے کہ اس عظيم نعمت کا شکر تيری بار گاه ميں کس طرح پيش کريں کہ تو نے ہم پر احسان کيا ہے اور 

ہميں يہ عظيم افتخار اور تو فيق عطا فر مائی ہے کہ ہم نے اس وقت تقر يباََ◌پندره سال کے بعد اس تفسير کو مکمل کر ديا 
  ہے ۔
دايا !تو جانتا ہے کہ اس لمحہ ايک ايسی نا قابل تو صيف خوشی اور شکر کے ساتھ ملی ہوئی شادمانی ہمارے سارے وجودخ

ميں مو جزن ہے ،ايسا احساس جس کی کسی بيان کے ساتھ تشريح اور اس کے شکر کی ہم ميں تو انائی نہيں ہے ،ہم تيری 
  بار گاه ميں ہاتھ اُٹھا کر دعا کرتے ہيں ۔

ر يد گار ا!ممکن ہے ہم سے ان ٓايات کی تفسير ميں کچھ لغزشينہو گئی ہوں ،تو وه سب ہميں بخش دے اور ہم اميد رکھتے ٓاف
ہيں کہ تيرے بندے بھی ہميں بخش ديں گے ،اور ٓاخری جملہ ميں ہم يہ عرض کرتے ہيں : اے خدا ئے رحيم و مہر بان 

  مالے اور اسے ہماری معاد اور روز جزا کا ذخيره قرار دے ۔!اپنے کرم سے يہ نا چيز خدمت ہم سب سے قبول فر 
  

  وٰاخر دعواناان الحمد رب العالمين ۔
________________________________  

  ۵٧١،ص ١٠جلد “مجمع البيان ”۔١
 ) ۵۵٧،ص ٢٠جلد “الميزان ”(۔2

 

 


