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 فہرست 

  بيداری تيار رہنے اور خطرے کے مقابلے ميں چوکس
  دشمن کے مقابلہ ميں جہاد

  تفسير
  مومنين کو جہاد کے لئے ٓاماده کرن

  تفسير
  انسانی جذبوں کو مظلوموں کی مدد کے لئے ابھارا گيا ہے

  چند اہم نکات
  ۔ اسالمی جہاد کے دو ہدف1
  ۔ معاشرے ميں ٓازادیِٔ فکر و نظر٢
  ۔ ياور سے پہلے رہبر٣
  ۔ بار گاه الٰہی ميں دسِت نياز۴

  تفسير
  شان ِ نزول

  وه جو صرف باتيں کرنا جانتے ہيں
  چند اہم نکات

  ۔ صرف نماز اور زکٰوة کا تذکره کيوں ؟1
  ۔ مکہ ميں حکم زکٰوة٢
  ۔ مکہ اور مدينہ ميں مختلف الئحہ عمل٣

  تفسير
  کامرانيوں اور شکستوں کا سر چشمہ

  ايک اہم سوال کا جواب
  تفسير
  تفسير

  اعجاز قرٓان کی زنده مثال
  چند اہم نکات

  تفسير
  افواہيں پھيالن

  اور افواہيں پھيالنے کے نقصاناتغلط خبريں 
  شان ِ نزول

  ہر شخص اپنے فرائض کا جوابده ہے
  کے معنی“ لعل ” اور “ عسی ٰ” کالم خدا ميں 

  تفسير
  اچھے يا برے کام کی تحريک دالنے کا نتيجہ

  تفسير
  احترام ِ محبت

  تفسير
  شان نزول

  تفسير 
  تفسير

  ايک سوال
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  جواب
  شان ِنزول 
  شان ِنزول

  طرفين سے ساز باز رکھنے والوں کی سز
  شاِن نزول

  قتل اشتباه کے احکام
  چند اہم نکات

  خسارے کی تالفی کے لئے احکام-1
  ۔ مسلمانوں ميں ديت سے صرف نظر٢

  ۔ غير مسلموں کے لئے ديت کا پہلے تذکره
  ۔ اسالمی پيمانوں کی طبعی بنياد۴
  ۔ غلطی کی سزا؟۵

  شاِن نزول
  قتل عمد کی سز

  کيا انسانی قتل ابدی سزا کا موجب ہے
  قتل کی اقسام

  قتل عمد
  قتل شبيہ عمد

  قتل اشتباه
  شان ِنزول

  تفسير
  ال اور اس کا جوابايک سو
  تفسير

  چند اہم نکات
  بالغت کا ايک پہلو

  “درجات“ ” درجة”
  جہاد کی انتہائی تاکيد

  شاِن نزول
  تفسير

  چند اہم نکات
  تقامت۔ روح کی اس١
  ۔ روح قبض کرنے والے ، ايک يا ايک ست زائد فرشتے٢
  ۔ مستضعف کون ہے ؟٣

  تفسير
  ہجرت. اسالم کا ايک اصالحی حکم

  اسالم اور ہجرت
  نماز ِ ُمسافر
  چند اہم نکات

  دور ميں ہوسکتی ہے۔ نماز خوف ہر ١
  ۔ دوران نماِز خوف مسلح رہنے کے حکم ميں فرق٢
  ۔ مال و متاع کی حفاظت٣
  ۔ نماز با جماعت کی اہميت۴

  خيانت کرنے والوں کی حمايت نہ کرو



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

 
 

  تفسير
  جو کسی مومن مرد يا عورت پر بہتان باندھے

  شامل حال نہ ہوتا تو اگر خدا کا فضل و رحمت تمہارے
  انبياء کا چشمٔہ عصمت

  تفسير
  سر گوشياں
  شاِن نزول

  تفسير
  اجماع کی حجيت

  تفسير
  شرک.... ناقابل معافی گناه

  شيطانی سازشيں
  شاِن نزول
  شاِن نزول

  سچے اور جھوٹے امتيازات
  ايک سوال کاجواب

  تفسير
  خليل ِکسے کہتے ہيں ؟

  حقوق نسواں کے بارے ميں مزيد گفتگو
  شاِن نزول

  بہتر ہےصلح 
  ايک سے زياده شاديوں کے لئے عدالت شرط ہے ۔

  ايک اہم سوال کا جواب
  نے بندوں کوجوذات ايسی ال متناہی ملکيت اور بے پاياں قدرت رکھتی ہے وه اپ

  عدالت ِاجتماعی
  شان ِ نزول

  تفسير
  ہٹ دھرم منافقين کا انجام

  شان نزول
  بری مجلس ميں نہ بيٹھو

  چند اہم نکات
  تفسير

  منافقين کی صفات
  تفسير

  منافقين کی پانچ صفات
  مومنين کو تنبيہ

  خدا کی سزا انتقامی نہيں
  اسالم کے چند اخالقی احکام

  انبيا ء ميں فرق نہيں ہے
  گناه اور سزاميں تناسب

  شان نزول
  يہوديوں کی بہانہ سازی

  دواہم نکات
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  يہوديوں کی کچھ اور کار ستانياں
  تفسير
  ديوں ميں سے صالح اور غير صالح افراد کا انجاميہو

  چند اہم نکا ت
  ۔ يہوديوں کے ليے طيّبا ت کی حرمت :١
  ۔ کيا يہ حرمت عمومی تھی ؟٢
  ۔ سود کی حرمت قبل از اسالم سے ہے :٣

  يہوديو ں ميں سے اہل ايمان
  تفسير
  تفسير 

  چند اہم نکات
  ۔اسالم تمام اديان کی خوبيوں کا امتزاج ہے :١
  ٓاسمانی کتب کی اقسام :-2
  مرا د ہے : ۔ اسباط سے کيا٣
  ۔ انبيا ء پر نزول وحی کی کيفيّت :۴

  تفسير
  اے اہل کتاب : اپنے دين ميں غلو (اور زياده روی ) نہ کرو

  خيالی تثليث
  تثليث کے بارے ميں چند اہم نکات

  شاِن نز ول
  عيسٰی خدا کے بندے ہيں

  دو اہم نکات
  ۔ استنکفو ا اور استکبرو ا :١
  ۔ مال ئکہ انکا ِر عبادت نہيں کرتے :٢

  نو ِر مبين
  شاِن نزول

  بہن بھائی کی ميراث کے چند احکام
  سورةُ الَمائدة

  ايفائے عہدضروری ہے
  چنداہم نکات

  ۔ ايک فقہی قاعده :١
  ۔ ايفائے عہد کی اہميت:٢

  ايک ٓايت ميں ٓاٹھ احکام
  نيکی ميں ساتھ دينا ضروری ہے

  تفسير
  گوشت کے استعمال ميں اعتدال
  ايک اہم سوال اور اس کا جواب

  اضطراری کيفيّت ميں حرام گوشت کا ُحکم
  شان نزول
  حالل شکار

  تعلّمونہن مما علّمکم هللا۔ ميں چند نکات
  اہل کتاب کا کھانا کھانا اور ان ميں شادی بياه کرن

  غير ُمسلم عورتوں سے شادی
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  جسم اور ُروح کی پاکيزگی
  وضو اور تيمم کا فلسفہ

  ُغسل کا فلسفہ
  خدا سے باندھے گئے پيمان
  قياِم عدالت کا تاکيدی حکم

  سيرتف
  پيمان شکنی کے باعث انھيں اپنی رحمت سے دور کردی

  لغت ميں دھنکار نے اور دور کرنے کے معنی ميں ہے“ لعن ”
  يہوديوں کی تحريف

  کيا خدا کسی کو سنگدل بنا تا ہے
  دائمی دشمن
  چند اہم نکات

  کا مفہوم :“ اغوينا” ۔ ١
  کا مفہوم :“بغضاء” اور“عداوت ”۔ ٢
  ۔ کيا يہوديت اور عيسائيت ہميشہ موجود رہيں گی ؟ :٣

  تفسير
  کيسے ممکن ہے کہ مسيح (عليه السالم) خدا ہو؟۔
  ے اہل کتاب: ہمارا رسول تمہاری طرف ٓاگيا ہے

  تفسير
  ايک سوال اور اس کا جواب

  بنی اسرائيل اور سر زمين ِ مقدس
  روئے زمين پر پہال قتل

  چند اہم نکات
  :-ٓادم کے بيٹوں کے نام 1
  کامفہوم:“ قربان ” ۔ ٢
  ۔ قبوليت کی دليل کيا تھی :3
  ۔ ظلم کا پہال سر چشمہ حسد ہے :۴

  پوشیظلم پر پَرده 
  انسانی رشتہ
  شان ِ نزول

  لوگوں کی جان و مال پر حملہ کرنے والوں کی سز
  چند اہم نکات

  ۔ خدا اور رسول سے جنگ کرنے سے کيا مراد ہے ؟١
  ۔ ہاتھ پأوں کاٹنے کا کيا مطلب ہے ؟٢
  ۔ کيا چاروں سزائيں اختياری ہيں :٣

  توسل کی حقيقت
  قرٓان اور توسل

  روايات ِ اسالمی اور توسل
  چند قابل توجہ باتيں

  تفسير
  چور کی سز
  چند اہم نکات
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  ۔ چور کو سزا دينے کی شرائط:١
  ۔ ہاتھ کاٹنے کی مقدار :٢
  ۔ کيا يہ سخت سزا ہے ؟ :٣
  ۔ ايک اعتراض کا جواب :۴

  شان نزول
  دوست اور دشمن کے درميان فيصلہ

  تفسير
  ہم نے تورات نازل کی
  قصاص اور در گذر

  تفسير
  وه جو قانوِن الٰہی کے مطابق حکم نہيں کرتے

  قرٓان کے مقام و مرتبے کا تذکره ہے
  شاِن نزول

  تفسير
  ايک سوال اور اس کا جواب

  شان نزول
  تفسير

  غيروں پہ تکيہ
  وہی ذات ہے جس کا دائره فضل و کرم بہت وسيع ہے

  ٓائہ واليت
  سے شروع ہوتی ہے“ انما” ه ٓايت لفظ 

  ين کی شہادتاحاديث ، مفسرين اور مٔورخ
  اعتراضات کا جواب

  جمع کا صيغہ ہے :“ الذين ” ۔ ١
  ۔ حالت رکوع ميں زکٰوة ؟٢
  کا مفہوم :“ ولی ”فظ ۔ ل٣
  ۔ حضرت علی (عليه السالم) پرواجب زکٰوة :۴
  کا ذکر ہے :“واليت بالفعل ”۔ ٓايت ميں ۵
  اس ٓايت سے خود استدالل کيوں نہيں کيا؟ ۔ حضرت علی (عليه السالم) نے۶
  ۔ قبل اور بعد کی ٓايات سے ٓائہ واليت کا ربط :٧
  ۔ ايسی قيمتی انگوٹھی کہاں سے ٓائی تھی ؟ :٨

  تفسير
  شان نزول

  تفسير
  اذان اسالم کا عظيم شعار ہے

  شان نزول
  يسائی او ريہودی علماء انھيں گناه ٓاميز باتوں او رمال ِ حرام

  اور يہودی کہتے ہيں کہ خدا کا ہاتھ تو زنجيرسے بندھا ہو اہے ۔
  ے تقوٰی اختيار کيا تواور اگر اہل کتاب ايمان الئے اور انھوں ن

 سے مراد تمام ٓاسمانی کتب اور خدائی احکام ہيں“ وما انزل اليھم من ربھم 
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  4کتاب:تفسير نمونہ جلد
  آيۃ هللا مکارم شيرازی 

  بيداری تيار رہنے اور خطرے کے مقابلے ميں چوکس 

” بيداری تيار رہنے اور خطرے کے مقابلے ميں چوکس اور مستعد رہنے کے معنی ميں ہے “خضر” بروزن “ حذر”
جاسکے ۔  بعض اوقات يہ لفظ اس وسيلہ اور ذريعہ کے معنی ميں بھی ٓاتا ہے جس کی مدد سے خطرے کا مقابلہ کيا

ثبہ( بروزن گنہ ) کی جمع ہے ۔ غير منظم اور منتشر دستوں کے ميں ليا گيا ہے ۔ قرٓان مجيد مندرجہ باال ٓايت “ ثبات”
  ميں تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے انھيں اجتماع اور وجود کے تحفظ کے لئے دو احکام اور ہدايات ديتا ہے

کے ہو، بڑی باريک بينی سے دشمنوں اور ان کے جاسوسوں پر نظر رکھے پہلے کہتا ہے اے وه لوگو! جو ايمان الچ
رہو ۔ کہيں ايسا نہ ہو کہ تم ان کی طرف سے غافل ہو کر کسی خطرے سے دو چار ہو جأو( يا ايھا الذين امنوا خذو 

اخذرکم ) اس کے بعد حکم ديتا ہے کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے مختلف طريقوں اور تکنيکوں 
)TECHNIQUESسے استفاده کرو اور متعدد دستوں کی صورت ميں يا اکھٹے ہو کر دشمن کو زير کرکے نکل پڑو(  

  
فَانفُِروا ثُبَاٍت ٔاَْو انفُِروا َجِميًعا)جہاں مختلف دستوں اور بکھری ہوئی ٹوليوں کی صورت ميں حرکت کرنا ضروری ہو  ◌ْ )

ہو کہ سب ايک متحد لشکر کی صورت ميں دشمن کے مقابلے وہاں اس طريقے سے ٓاگے بڑھو اور جہاں يہ امر الزمی
کی تفسير صرف اسلحہ “ حذر” پر نکليں، وہاں اجتماعيت سے غفلت نہ ہو تو ۔۔۔بعض مفسرين نے مندرجہ باال ٓايت ميں 

ود کی معنی ميں کی ہے حاالنکہ حذر کے وسيع معنی ہيں اور اس کا مفہوم اسلحہ تک محدود نہيں ہے ۔ عالوه ازيں خ
ميں واضح دليل موجود ہے جہاں حذر اسلحہ سے مختلف معنی ميں استعمال ہوا ہے جہاں خدا  ١٠٢اسی سوره کی ٓائہ 

  فرماتا ہے :
  ان تضعوا اسلحتکم و خذو حذرکم

کوئی حرج نہيں کہ ضرورت کے وقت نماز کے موقع پر ميدان جنگ ميں اپنے ہتھيار زمين پر رکھ دو ۔ ليکن حذر 
  اور ٓامادگی پر مستعد رہو ۔يعنی نگرانی 

يہ ٓايت جامع ہے اور اپنے اندر تمام پہلو لئے ہوئے ہے ۔ تمام مسلمانوں کے لئے اس ميں ہر عہد اور ہر دور کے 
  مطابق حکم موجود ہے ۔

کہ اپنی امنيت کی حفاظت اور اپنی سر حدوں کے دفاع کے لئے ہميشہ مستعد رہو ۔ اور ايک قسم کی مادی و معنوی 
کا معنی اس قدر وسيع ہے کہ جو “حذر” دگی ہميشہ تمہاری جمعيت پر غالب و حاکم رہے ۔ قابل توجہ بات يہ ہے کہٓاما

ہر قسم کے مادی روحانی اور معنوی وسيلہ اور ذريعہ کو اپنے اندر سمو ئے ہوئے ہے ۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ 
يثيت، اس کے ہتھياروں اور جنگی طو طريقوں سے مسلمانوں کو چاہيئے کہ وه وقت اور ہر زمانے ميں دشمن کی ح

باخبر ہوں اور اپنی تيار ی کے معيار کے ساتھ دشمن کے اسلحہ کی تعداداورکار کردگی کو جانتے ہوں ۔ کيونکہ يہ 
  کے مفہوم کو سمجھنے ميں مٔوثر ہيں ۔“ حذر” تمام مذکوره باتيں دشمن کی طرف سے خطره کی پيش بندی اور 

دفاع کے لئے ہر طرح کی مادی اور روحانی تياری ناگزير ہے ، يہ تياری تعليمی ، اقتصادی اور  دوسری طرف اپنے
افرادی وقوت کو فراہمی کے حوالے سے بھی مکمل ہونا چاہئيے ۔ اسی طرح جديد اسلحہ کی فراہمی اور اس کے 

  استعمال کے طور طريقوں سے ٓاگاہی بھی ضروری ہے ۔
نے اگر صرف اسی ايک ٓايت کو اپنی زندگی پر منطبق کرليا ہوتا تو اپنی تمام تاريخ ميں  يہ امر مسلم ہے کہ مسلمانوں

کبھی شکست اور ناکامی کا منہ نہ ديکھتے ۔ جيسا کہ اوپ والی ٓايت ميں اشاره ہے کہ جنگ کے مختلف طور طريقوں 
اور مقام کے تقاضوں اوردشمن کی سے استفاده کرتے ہوئے کبھی جمود اور دقيانوسيت کا شکار نہ ہونا ، بلکہ وقت 

حيثيت ديکھتے ہوئے قدم اٹھانا چاہئيے ۔ جہاں دشمن کی حالت اس قسم کی ہے کہ وہاں مختلف دستوں کی صورت ميں 
اس کی طرف پيش قدمی کرنا چاہئيے تو اس طريقے سے استفاده کرو اور دشمن کے مقابلہ ميں ہر دستہ کی مخصوص 

ہو کہ سب منظم ہو کر ايک حکمت عملی کے مطابق حملہ کريں تو وہاں ايک ہی  حکمت عملہ ہو اور جہاں ضرورت
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صف ميں کھڑے ہوجائيں ۔ يہاں واضح ہو جاتا ہے کہ بعض افراد جو اصرار کرتے ہيں کہ اپنی اجتماعی جنگوں ميں 
يے ، ان کا مٔولف سب مسلمان ايک ہی طريقہ کو اپنا ئيں اور ان کی تکنيکوں ميں کسی قسم کا فرق نہيں ہو نا چاہئ

درست نہيں ۔ ويسے بھی يہ بات منطبق اور تجربے کے خالف ہے اور اسالمی تعليمات کی روح کے منافی ہے اور 
شايد او پر والی ٓايت اس پہلو کی طرف اشاره کرتی ہو ۔ حقيقی مقاصد و اہداف کے حصول کے لئے يہ ايک اہم کليہ ہے

  ۔
ً ” ضمنی طور پر  لوم ہوتا ہے کہ دشمن کے مقابلہ کے لئے تمام مسلمان بغير کسی استثناء کے کے لفظ سے مع“ جميعا
  شر کت کريں

  اور يہ حکم کسی معين دستہ سے مخصوص نہيں ہے ۔

  َمَعہُْم َشِہيًدا۔ْن ۔َوٕاِنَّ ِمْنُکْم لََمْن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِْن ٔاََصابَْتُکْم ُمِصيبَةٌ قَاَل قَْد ٔاَْنَعَم هللاُ َعلَیَّ ٕاِْذ لَْم ٔاَکُ ٧٢
  َمَعہُْم فَٔاَفُوَز فَْوًزا َعِظيًما۔ ۔ َولَئِْن ٔاََصابَُکْم فَْضٌل ِمَن هللاِ لَيَقُولَنَّ َکٔاَْن لَْم تَُکْن بَْينَُکْم َوبَْينَہُ َمَودَّةٌ يَالَْيتَنِی ُکنتُ ٧٣

  ترجمہ
دوسروں کو بھی سست بناتے ہيں اگر کوئی ۔ تمہارے درميان کچھ( منافق)لوگ ہيں کہ وه خود بھی کاہل ہيں اور ٧٢

مصيبت ٓاپہنچے تو وه کہتے ہيں کہ خدا نے ہم پر احسان کيا کہ ہم مجاہدين کے ساتھ نہيں تھے کہ ہم (اس مصيبت) کو 
  ديکھتے ۔

ی ۔ اگر کوئی ماِل غنيمت تمہيں مل جائے تو ٹھيک ،حاالنکہ تم ميں اور ان ميں کوئی مودت و دوستی نہيں ۔ پھر بھ٧٣
  وه بالکل اس طرح سے کہتے ہيں : کاش ! ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور نجات اور عظيم کاميابی سے ہمکنار ہوتے ۔

  دشمن کے مقابلہ ميں جہاد 
دشمن کے مقابلہ ميں جہاد اور تياری کے عمومی حکم کے بعد کہ جو گذشتہ ٓايت ميں بيان ہوا ہے ، اس ٓايت ميں 

حالت بتاتے ہوئے هللا فرماتا ہے : يہ دو چہروں والے افراد جو تمہارے درميان ہيں پوری منافقين کی ايک جماعت کی 
  کوشش کرتے ہيں کہ حق کی راه ميں لڑنے والوں کی صفوں ميں شريک ہونے سے بچ جائيں ۔

  ١(َوٕاِنَّ ِمْنُکْم 
ين سے کہی جارہی ہے ، باوجود يہ بات توجہ طلب ہے کہ اوپر والی ٓايت ميں خطاب مومنين سے ہے ليکن بات منافق ١

کی تعبير کےس اتھ انھيں مومنين کا جزو شمار کيا ہے ۔ يہ اس بنا پر ہے کہ منافقين ہميشہ مومنين“ منکم ” اس کے کہ 
  کے درميان ہی رہتے تھے اور ظاہراً انہی ميں شمار ہوتے تھے ۔

  )٢لََمْن لَيُبَطِّئَن
کاہلی اور سستی کے معنی ميں ہے اور اہل لغت اور مفسرين کی ايک  ليبطئن ماده بطئو( بر وزن قطب) چلنے ميں٢

جماعت کے بقول الزم اور متعدی دونوں معنی رکھتا ہے يعنی چلنے ميں بھی کاہل اور سست ہيں اور دوسروں کو بھی 
اال اس کام ميں شريک کرتے ہيں شايد اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ يہ باب تفصيل ميں ہے لٰہذا صرف متعدی و 

 معنی رکھتا ہے زياده يہ کہہ سکتے ہيں کہ کبھی اپنے ٓاپ کو اور کبھی دوسرو ں کو کاہلی اور سستی پر ابھارتا ہے ؟
ليکن جب مجاہدين ميدان جنگ سے واپس ٓاتے ہيں يا ميدان جنگ کی خبريں انھيں ملتی ہيں اگر مسلمانوں کو شکست يا 

تے ہيں کہ خدانے ہميں کتنی بڑی نعمت دی ہے ۔ ہم يہ دلخراش منظرشہادت نصيب ہوئی ہو تو مسرت و انبساط سے کہ
  ديکھنے کے لئے ان کے ساتھ نہيں تھے ۔

  فَإِْن ٔاََصابَْتُکْم ُمِصيبَةٌ قَاَل قَْد ٔاَْنَعَم هللاُ َعلَیَّ ٕاِْذ لَْم ٔاَُکْن َمَعہُْم َشِہيًدا۔
ے ہيں اور نتيجے مينمال غنيمت ان کے ہاتھ لگا ہے تو يہ ليکن اگر انھيں يہ خبر ملے کہ حقيقی مومنين کامياب ہوگئ

منچلے بيگانوں کی طرح حسرت و ياس سے کہتے ہيں کہ کاش ہم بھی مجاہدين کے ساتھ ہوتے اور ہميں بھی بڑا حصہ
  ( مال غنيمت کا)ملتا۔ جيسے مومنين سے تو ان کا کوئی ربط ہی نہ ہو ۔

  لَيَقُولَنَّ َکٔاَْن لَْم تَُکْن بَْينَُکْم َوبَْينَہُ َمَودَّةٌ يَالَْيتَنِی ُکنُت َمَعہُْم فَٔاَفُوَز فَْوًزا َعِظيًما۔ َولَئِْن ٔاََصابَُکْم فَْضٌل ِمَن هللاِ 
اگر چہ اوپر والی ٓايت ميں مال غنيمت کا ذکر نہيں ہوا۔ ليکن واضح ہے کہ جو راه خدا ميں شہادت کو ايک بال اور 

ت کا شعور نہ رکھنے کو خد اکی نعمت تصور کرتا ہے ، اس کے نزديک صرف مصيبت تصور کرتا ہے اور شہاد
مادی اور جنگی غنائم کا حصول عظيم کاميابی اور فتح ہے ۔ يہ دو رخے افراد جن کے متعلق افسوس سے کہنا پڑتا ہے

را ً بدل ليتے ہيں ۔ کہ ہر معاشرے ميں تھے اور ہيں ، وه حقيقی مومنين کی کاميابيوں اور شکستوں سے اپنے قيافے فو
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غم و ٓاالم ميں کبھی ان کا ساتھ نہيں ديتے، مصيبت او رمشکل ميں ان کے ہم قدم نہيں ہوتے ليکن اس انتظار ميں رہتے 
ہيں کہ کاميابيوں اور کامرانيوں کی صورت ميں انھيں ( مال غنيمت) ملے اور حقيقی مومنين جيسے امتيازات انھيں 

  حاصل ہوں ۔

ْنيَا بِاآْلِخَرِة َوَمْن يُقَاتِْل فِی َسبِيِل هللاِ فَيُْقتَْل ا۔فَْليُقَا٧۴   َْٔو يَْغلِْب فََسْوَف نُْؤتِيِہ ٔاَْجًرا َعِظيًما۔تِْل فِی َسبِيِل هللاِ الَِّذيَن يَْشُروَن اْلَحيَاةَ الدُّ
  ترجمہ
خدا کی راه ميں جنگ کريں اور جو۔ وه لوگ جنھوں نے دنيا کی زندگی ٓاخرت کے بدلے بيچی ہے انھيں چاہئيے کہ ٧۴

  شخص راه ِ خدا ميں جنگ کرے اورقتل ہو جائے يا غالب ٓاجائے تو ہم اسے اجر عظيم ديں گے ۔

  تفسير
  مومنين کو جہاد کے لئے ٓاماده کرنا 

نے والی گذشتہ ٓايات ميں منافقين کو مومنين کی صفوں سے جدا کرکے دکھا يا گيا ہے اس آيت ميں اور اس کے بعد آ 
چند ٓايات ميں صاحب ايمان افراد کو اثر انگيز دالئل کے ساتھ راه خدا ميں جہاد کرنے کی دعوت دی گئی ہے ۔ اس 

طرف بھی توجہ کرنی چاہئيے کہ يہ ٓايات ايک ايسے زمناے ميں نازل ہوئی ہيں جب طرح طرح کے اندرونی او 
ميں ان ٓايات کی اہميت زياده واضح ہو جاتی ہے جن ميں  ربيرونی دشمن اہل ِ اسالم کو ڈرا دھمکا رہے تھے ايسے

مسلمانوں کی روِح جہاد کو ابھارا گيا ہے ۔ ٓايت کی ابتداميں خدا فرماتا ہے : راه خدا ميں وه افراد جنگ کريں جو دنيا 
  کی پست مادی زندگی کا دوسرے جہان کی ابدی اور جاودان زندگی سے تبادلہ کرنے کو تيار ہيں ۔

ْنيَا بِاآْلِخَرِة)(فَْليُ    قَاتِْل فِی َسبِيِل هللاِ الَِّذيَن يَْشُروَن اْلَحيَاةَ الدُّ
يعنی صرف وه لو گ حقيقی مجاہدين کہالسکتے ہيں جو اس بات کے لئے ٓاماده ہوں اور انھوں نے بجا طور پر يہ جان 

وتا ہے ہميشہ رہنے والی زندگی کے لئے ليا ہو کہ مادی دنيا کی زندگی جيساکہ لفظ دنيا ( بمعنی پست تر) سے ظاہر ہ
باعزت موت کے مقابلے ميں کوئی اہميت نہيں رکھتی ليکن جو لوگ مادی زندگی کو گراں بہا و انسانی مقدس اہداف و 

” مقاصد سے باالتر سمجھتے ہيں وه کبھی اچھے مجاہد نہيں ہو سکتے ۔ اس کے بعد ٓايت کے ذيل ميں فرماتا ہے : 
انجام واضح ہے کيونکہ وه شہيد ہو جائيں گے يا دشمن کو تباه کرديں گے اور ان پر غالب ٓاجائيں گے ايسے مجاہدين کا 

  “اور دونوں صورتوں ميں ہم انھيں اجر عظيم ديں گے 
  ( َوَمْن يُقَاتِْل فِی َسبِيِل هللاِ فَيُْقتَْل ٔاَْو يَْغلِْب فََسْوَف نُْؤتِيِہ ٔاَْجًرا َعِظيًما۔)

ايسے جانبازوں کی لغت ميں شکست کا وجود نہيں ہے وه دونوں صورتوں ميں اپنے ٓاپ کو کامياب يہ مسلم ہے کہ 
سمجھتے ہيں يہی ايک جذبہ اس امر کے لئے کافی ہے کہ دشمن ان کے لئے کاميابی کے وسائل فراہم کرے ۔ تاريخ اس

تعدا، ساز و سامان او رجنگی  بات کی گواه ہے کہ مسلمانوں کو ايسے دشمنوں پر تيزی سے غلبہ حاصل ہوا جو
تياريوں کے لحاظ سے ان کے مقابلے ميں کئی گنا باالدستی رکھتے تھے ۔ اس کا محرک يہی ناقابِل شکست جذبہ تھا۔ 
يہاں تک کہ غير مسلم علماء جنھوں نے رسول هللا کے زمانے اور ٓاپ کے بعد اسالم او ر مسلمانوں تيز رفتار کاميابيوں

  وں نے بھی اس جذبے کو ان کی پيش رفت کا محرک قرار ديا ہے ۔پر بحث کی ہے انھ
  ١مغرب کا ايک مشہور مٔورخ رقمطراز ہے ۔ 

نئے مذہب کی بر کت اور جن انعامات کا ٓاخرت ميں وعده کيا گيا تھا، ان کی وجہ سے وه موت سے بالکل نہيں ڈرتے” 
حقيقت نہ تھی ، لٰہذا وه اس زندگی سے محبت تھے اور دوسرے جہان کو چھوڑ کر اس زندگی کی نظر ميں کوئی 

  “کرنے سے اجتناب کرتے تھے ۔ 
قابل توجہ بات يہ ہے کہ اوپر والی ٓايت ميں قرٓان کی دوسری بہت سی ٓايات کی طرح اس جہاد کو مقدس قرار ديا گيا 

حق و انصاف کی خاطر ہو  يعنی خدا کی راه ميں ہو، بندگان خدا کی نجات کا ذريعہ ہو، اصول“ فی سبيل هللا” ہے جو
اور پاکيزگی و تقوٰی کے لئے ہو، نہ کہ وه جنگيں جو توسيع پسندی م تعصب اور استعمار و سامراجی مقاصد کے لئے 

  لڑی جائيں ۔
..............  

 ۔١۵۵تاريخ تمدن اسالم و عرب گوستان و لبون صفحہ ١
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  4تفسير نمونه جلد

 

  

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَقُ  ٧۵ ولُوَن َربَّنَا ٔاَْخِرْجنَا ِمْن ہَِذِه اْلقَْريَِة الظَّالِِم ٔاَْہلُہَا َوَما لَُکْم الَتُقَاِتلُوَن فِی َسبِيِل هللاِ َواْلُمْستَْضَعفِيَن ِمْن الرِّ
  ِمْن لَُدْنَک نَِصيًرا ۔ َواْجَعل لَنَا ِمْن لَُدْنَک َولِيًّا َواْجَعل لَنَا

  ترجمہ
۔کيوں تم خدا کی راه ميں مردوں عورتوں اور بچوں کے لئے کہ ( جو ستمگروں کے ہاتھوں ) کمزور کردئيے گئے ہيں ٧۵

جنگ نہيں کرتے وه ( ستم زده ) افراد جو کہتے ہيں کہ خدا يا ہميں اس شہر ( مکہ) سے نکال لے جہاں کے رہنے والے 
  مارے لئے اپنی طرف سے ايک سر پرست بھيج اور ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی مدد گار بھيج ۔ظالم ہيں اور ہ

  تفسير

  انسانی جذبوں کو مظلوموں کی مدد کے لئے ابھارا گيا ہے 

يا گذشتہ ٓايت ميں مومنين کو جہاد کی دعوت دی گئی ہے ليکن خدا و قيامت پر ايمان اور سودوزياں کے استدالل کا سہاراليا گ
ہے ۔ اس ٓايت ميں انسانی جذبات و احساسات کی بنياد پر جہاد کی طرف دعوت ديتے ہوئے کہتا ہے : کيوں تم راه خدا ميں 

اور مظلوم و بيکس مردوں ، عورتوں اور بچوں کے لئے جو ستم گروں کے چنگل ميں گرفتار ہيں جنگ نہيں کرتے کيا 
  ں کہ خاموش بيٹھے رہو اور ان رقت انگيز مناظر کو ديکھتے رہوتمہارے انسانی جذبات اس بات کی اجازت ديتے ہي

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَدان) ١(َوَما لَُکْم الَتُقَاتِلُوَن فِی َسبِيِل هللاِ َواْلُمْستَْضَعفِيَن    ِمْن الرِّ
ں کے ظلم و ستم مستضعف اور ضعيف ميں واضح فرق ہے ضعيف وه ہے جو ناتمام ہو اور مستضعف وه ہے جو دوسرو ١

کے باعث کمزور ہو گيا ہو چاہے يہ کمزوری فکری اور ثقافتی اعتبار سے ہو يا اخالقی نقطٔہ نظر سے يا اقتصادی حوالے 
سے يا سياسی اور اجتماعی نقطٔہ نظر سے اس طرح يہ ايک جامع تعبير ہے کہ جو ہر طرح کے استعمار زده اور ستم رسيده

  کے لئے استعمال ہوا ہے
ے بعد مومنين کے احساسات کو ولولہ انگيز بنانے کے لئے کہتا ہے : يہ مستضعفين وہی لوگ ہيں جو گھٹے ہوئے اس ک

ماحول ميں گرفتار ہو چکے ہيں اور ہر جگہ سے نااميد ہو چکے ہيں لٰہذا دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے خدا سے در 
  جات دے ۔خواست کرتے ہيں کہ وه اس ظلم و ستم کے ماحول سے انھيں ن

  ( الَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا ٔاَْخِرْجنَا ِمْن ہَِذِه اْلقَْريَِة الظَّالِِم ٔاَْہلُہَا )
  نيز اپنے خدا سے يہ تقاضا بھی کرتے ہيں کہ وه ايک ولی و سر پرست ان کی حمايت کے لئے بھيج دے ۔

  ے کوئی ياور و مدد گار بھيج (َواْجَعل لَنَا ِمْن لَُدْنَک نَِصيًرا )(َواْجَعل لَنَا ِمْن لَُدْنَک َولِيًّا) اور کہتے ہيں : ہمارے لئ
حقيقت ميں اوپر والی ٓايت اس طرف اشاره کرتی ہے کہ خدا نے ان کی دعا کوقبول ليا ہے اور اس عظيم انسانی پيغام ِ 

ايت اور نجات کے لئے موجود ان کی حم“ ولی و نصير” رسالت کو تمہارے ذمہ قرار ديا ہے اور تم خد اکی طرف سے 
  معين کئے گئے ہو ۔

  لٰہذا ايسانہيں ہونا چاہئيے کہ تم اس موقع اور اعلٰی حيثيت کو اپنے ہاتھ سے گنوا بيٹھو ۔

  چند اہم نکات 
  

  ۔ اسالمی جہاد کے دو ہدف1

لک کے خام مال پر قبضہ جہاد اسالمی جيسا کہ پہلے بھی اشاره ہوا ہے ، مال و متال ، مقام و مرتبہ وسائل اور دوسرے مما
کے لئے نہيں ہے اور نہ ہی منڈياں تالش کرنے يا عقيده اور سياست ٹھونسنے کے لئے ہے بلکہ صرف اصوِل فضيلت و 

ايمان کی نشر و اشاعت اور محکوم ، ستم رسيده مردوں ، عورتوں اور محروم و مظلوم بچوں کے دفاع کے لئے ہے ۔ اس 
اور “ خدا کی ہدف” قاصد ہيں جن کی طرف مندرجہ باال ٓايت ميں اشاره ہوا ہے ايک طرح جہاد کے دو جامع ہدفاور م
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يہ دونوں حقيقت ميں ايک دوسرے سے جدا نہيں ہيں اور ان کی باز گشت ايک ہی حقيقت کی طرف “ انسانی ہدف” دوسرا
  اشاره کرتی ہے ۔

  ۔ معاشرے ميں ٓازادیِٔ فکر و نظر٢
اور ماحول زندگی بسر کرنے کے قابل ہے جس ميں ٓازادانہ اپنے صحيح عقيدے کے مطابق اسالم کی نگاه ميں وه معاشره 

عمل کيا جاسکے، باقی رہا وه ماحول يا معاشره جس ميں گال گھونٹ ديا جائے اور يہاں تک کہ انسان اتنا ٓازاد بھی نہ ہوکہ 
جہاں صاحِب ايمان افراد يہ ٓارزو کرتے ہوں کہ وه اپنے ٓاپ کو مسلمان کہہ سکے ، اس ميں زندگی نہيں گذاری جا سکتی ، 

  وه ايسے ماحول سے باہر چلے جائيں کيونکہ ايسے ماحول ميں صرف ستمگر کی باال دستی ہوتی ہے ۔
نہايت مقدس شہر اور مہاجرين کا اصل وطن تھا اس کے باوجود اس کی پر ٓاشوب اور گھٹن“ مکہ ” قابل توجہ امر يہ ے کہ 

  کا سبب بنی کہ وه خدا سے در خواست کريں کہ وه وہاں سے باہر نکل جائيں ۔ زده کيفيت اس بات

  ۔ ياور سے پہلے رہبر٣
مندرجہ باالٓايت ميں ہے کہ وه مسلمان جو دشمن کے چنگل ميں گرفتار تھے انھون نے پہلے تو اپنی نجات کے لئے خدا کی 

گل سے چھٹکاراحاصل کرنے کے لئے نصير اور مدد طرف سے ولی بھيجے جانے کا تقاضا کيا اور پھر ظالموں کے چن
اور سر پرست کا وجود ضروری ہے اور اس کے بعد “ رہبر” گارکی ٓارزوکی ۔ کيونکہ ہر چيز سے پہلے قابل اور درد مند 

يار و مددگار کی اور کافی تعداد ميں افراد کی ضرورت ہے لٰہذا يہ ياور و مدد گار جتنے بھی ہوں ايک صحيح رہبر کے 
  بغير بے سود ہيں ۔

  ۔ بار گاه الٰہی ميں دسِت نياز۴
صاحِب ايمان افراد ہرچيز خدا سے چاہتے ہيں اور وه دسِت نياز اس کے عالوه کسی کے ٓاگے نہيں دراز کرتے ، يہاں تک 

  کہ اگر وه ولی و مدد گار کا تقاضا کريں تب بھی اسی سے ( مدد) چاہتے ہيں ۔

  نَّ َکْيَد الشَّْيطَاِن َکاَن َضِعيفًا۔اتِلُوَن فِی َسبِيِل هللاِ َوالَِّذيَن َکفَُروا يُقَاِتلُوَن فِی َسبِيِل الطَّاُغوِت فَقَاتِلُوا ٔاَْولِيَاَء الشَّْيطَاِن إِ ۔ الَِّذيَن آَمنُوا يُقَ ٧6
  ترجمہ

ی لوگوں ) کی راه ميں لڑتے جو صاحِب ايمان ہيں وه راِه خدا ميں جنگ کرتے ہيں اورجو کافر ہيں وه طاغوت ( اور فساد
ہيں لٰہذا تم ان شيطان کے دوستوں سے جنگ کرو ( اور ان سے ڈرو نہيں ) کيونکہ شيطان کا مکرو فريب( اس کی طاقت کی

  طرح ) ضعيف و کمزور ہے ۔

  تفسير 
  غيب دی گئی ہے ۔پھر اس ٓايت ميں مجاہدين کو شجاعت پر ابھارا گيا ہے اور انھيں دشمن کے ساتھ مبارزه کرنے کی تر

  اس کے عالوه مجاہدين کی صفوں اور اہداف و مقاصد کو مشخص و ممتاز کرنے کے لئے اس طرح فرماتا ہے :
صاحِب ايمان افراد خدا کی راه ميں اس کے لئے جو خدا کے بندوں کے لئے سود مند ہے جنگ کرتے ہيں ، ليکن بے ” 

  )“کی راه ميں ( جنگ کرتے ہيں ايمان افراد طاغوت يعنی تباه کرنے والی طاقتوں 
  (الَِّذيَن آَمنُوا يُقَاتِلُوَن فِی َسبِيِل هللاِ َوالَِّذيَن َکفَُروا يُقَاتِلُوَن فِی َسبِيِل الطَّاُغوِت )

يعنی بہر حال ان کی زندگی کے دن مبارزه اور مقابلہ سے خالی نہيں ہيں ۔ زياده سے زياده ايک گروه حق کی راه ميں اور 
اطل اور شيطان کی راه ميں برسر پيکار ہے ۔ اس کے بعد کہتا ہے : شيطان کے ساتھيوں سے جنگ کرواور ان سےدوسرا ب

  ڈرو نہيں (فَقَاتِلُوا ٔاَْولِيَاَء الشَّْيطَان) ۔
 ہيں ۔طاغوت، فسادی قووتيں اور ظالم طاقتيں ظاہراً جتنی بھی بڑی اور قوی نظر ٓائيں ليکن باطن ميں زبوں حال اور ناتواں 

ان کے ظاہری سازو سامان ، تياری اور ٓاراستہ و پيراستہ ہونے سے نہ ڈرو ۔ کيونکہ ان کا باطن کھوکھال ہے اور ان کے 
منصوبے اور سازشين ان کی طاقت اور توانائی کی طرح ناقص و کمزور ہيں ۔ کيونکہ خدا ئے اليزل کی قدرت پر ان کا 

بھروسہ کئے ہوئے ہيں (ٕاِنَّ َکْيَد الشَّْيطَاِن َکاَن َضِعيفًا) ۔اس کمزوری اور ناتوانی کی  تکيہ نہيں ہے بلکہ وه شيطانی طاقتوں پر
دليل واضح ہے کيونکہ ايک طرف سے صاحب ِ ايمان افراد اہداف اور حقائق کی راه ميں قدم ٓاگے بڑھاتے ہيں کہ قانوِن 

يں رنگے ہوئے ہيں وه انسانوں کو ٓازاد کرنے اور ظلم و ستمٓافرينش سے ہم ٓاہنگ اور ہم صا ہيں اور ابدی و جاودانی رنگ م
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کے مظاہر کو ختم کرنے کے لئے بر سر پيکار ہيں جبکہ طاغوت کے طرفدار استعماری اور لوٹ مار کری والی قوتيں 
ی و کوشش ناپائيدار شہوت کی راه ميں چلنے والے جن کا اثر معاشرے کی تباہی اور قانوِن ٓافرينش کے بر خالف ہے ، سع

کرتے ہيں ۔ دوسری طرف سے صاحِب ايمان افراد روحانی قوتوں پر بھروسہ کرکے مطمئن ہيں کہ وه ان کی کاميابی کے 
ضامن ہيں اور وه انھيں قوت بخشيں گے ۔ جبکہ بے ايمان لوگوں کو کوئی مستحکم سہارا نہيں ہے ۔ قابل توجہ بات يہ ہے کہ

ل ربط بيان ہواہے کہ کس طرح طاغوت شيطان صفت مختلف طاقتوں سے مدد اس ٓايت ميں طاغوت کا شيطان سے مکم
ميں يہی  ٢٧حاصل کرتا ہے يہاں تک کہ خدا کہتا ہے کہ طاغوت کے ساتھی وہی شيطان کے دوست ہيں ۔ سورٔه اعراف ٓايہ

  مضمون ٓايا ہے :
  انا جعلنا الشياطين اولياء للذين الئومنون

 کا سر پرست بنا ديا ہے ۔ ہم نے شياطين کو بے ايمان افراد

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

ا ُکتِبَ ٧٧ َکاةَ فَلَمَّ الَةَ َوآتُوا الزَّ َعلَْيِہْم اْلقِتَاُل ٕاَِذا فَِريٌق ِمْنہُْم يَْخَشْوَن النَّاَس َکَخْشيَِة هللاِ ۔ ٔاَلَْم تََر ٕاِلَی الَِّذيَن قِيَل لَہُْم ُکفُّوا ٔاَْيِديَُکْم َؤاَقِيُموا الصَّ
ْنيَا قَلِيٌل َواآْلِخَرةُ َخيْ ٔاَْو ٔاََشدَّ َخْشيَةً َوقَالُوا َربَّنَا لِ  ْرتَنَا ٕاِلَی ٔاََجٍل قَِريٍب قُْل َمتَاُع الدُّ ٌر لَِمْن اتَّقَی َوالَتُْظلَُموَن َم َکتَْبَت َعلَْينَا اْلقِتَاَل لَْوالَٔاَخَّ

  فَتِياًل۔
  ترجمہ
ر) جہاد سے دستبردار ہو جأو اور نماز ۔ کيا تم نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جنھيں ( مکہ ميں ) کہا گيا کہ ( وقتی طور پ٧٧

قائم کرو اور زکٰوة ادا کرو( مگر وه اس حکم سے رنجيده اور غير مطمئن تھے ) ليکن جس وقت ( مدينہ ميں ) انھيں جہاد کا 
حکم ديا گيا تو ان ميں سے ايک گروه لوگوں سے ايسے ڈرتاتھا جس طرح خدا سے ڈرتے ہيں بلکہ اس سے بھی زياده۔ وه 

ے لگے پر وردگار! تونے ہم پر جہاد کيوں فرض کيا ہے کيوں يہ حکم دينے ميں تاخير نہيں کی ۔ ان سے کہہ دو زندگانیِٔکہن
دنيا کاسرمايہ ناچيز اور کم تر ہے اور جو پر ہيز گار ہو اس کی ٓاخرت بہتر ہے اور تم پر چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی نہيں 

  ہوگا۔

  شان ِ نزول 
ابن عباس سے “ المنار” اور “ تفسير قرطبی” او ر،ٔولفين “ تبيان ” ماعت مثالً عظيم مفسر طوسی مٔولفمفسرين کی ايک ج

نقل کرتے ہيں کہ مسلمانوں کی ايک جماعت جب مکہ ميں مقيم تھی اور مشرکين کی طرف سے اس پر ظلم و ستم توڑے 
ہنے لگے کہ ہم قبول ِ اسالم سے پہلے محترم جارہے تھے اس جماعت کے افراد پيغمبر کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور ک

اور معزز تھے ليکن قبول اسالم کے بعد ہماری حالت دگر گوں ه وگئی اور ہم وه عزت اور احترام کھو بيٹھے ہيں ہميں دشمن
  نے اذيت اور مصيبت ميں مبتال کرديا ہے ۔

بہ دوباره بحال کرسکيں ۔ اس روز پيغمبر نے فرمايا اگر ٓاپ اجازت ديں تو ہم دشمنوں سے جنگ کريں تاکہ اپنا وقار اور مرت
ابھی مجھے جنگ کرنے کا حکم نہيں ہے ليکن جب مسلمان مدينہ ميں جابسے اور مقابلے کے لئے زمين ہموارہو گئی، جہاد 
 کاحکم نازل ہوا تو ان ميں سے بعض جو پہلے لڑنے کے لئے تلے بيٹھے تھے اب ميدان جہاد ميں کانے سے کترانے لگے

اور اس دن کا جوش و ولولہ ٹھنڈا پڑگيا تھا۔ اس پر مندرجہ باال ٓايت نازل ہوئی او رمسلمانوں ميں جذبٔہ شجاعت بيدار کرنے 
  کے لئے اور جہاد سے گريز کرنے والے افراد کو مالمت کرتے ہوئے حقائق بيان کيے ۔

  وه جو صرف باتيں کرنا جانتے ہيں 
ی حالت واقعاً تعجب خيز ہے جو ايک نامناسب موقع پر بڑی گرم جوشی اور شور و غوغا قرٓان يہاں کہتا ہے ، اس گروه ک

سے تقاضا کرتا تھا کہ انھيں جہاد کی اجازت دی جائے انھيں حکم ديا گيا کہ ابھی اپنی حفاظت اورتعمير کا کام کريں ، نماز 
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فضا ہموار ہو گئی اور جہاد کاحکم نازل ہوا تو ان پڑھيں ، اپنی تعدادبڑھائيں اور زکٰوة ديتے رہيں ليکن جب ہر لحاظ سے 
  پرخوف طاری ہو گيا اور وه اس حکم کے سامنے زباِن اعتراض دراز کرنے لگے ۔

ا ُکتَِب  َکاةَ فَلَمَّ الَةَ َوآتُوا الزَّ قِتَاُل ٕاَِذا فَِريٌق ِمْنہُْم يَْخَشْوَن النَّاَس َکَخْشيَِة هللاِ ٔاَْو َعلَْيِہْم الْ (ٔاَلَْم تََر ٕاِلَی الَِّذيَن قِيَل لَہُْم ُکفُّوا ٔاَْيِديَُکْم َؤاَقِيُموا الصَّ
  ٔاََشدَّ َخْشيَةً )

وه اعتراض ميں صراحت کے ساتھ کہتے تھے خدا يا تونے اتنا جلدی جہاد کا حکم نازل کر ديا کيا اچھا ہوتااگر اس حکم کو 
  ١لوں کے ذمہ ڈال ديا جا تا۔ تاخير ميں ڈال ديتا يا يہ پيغام ِ رسالت ٓائنده کی نس

ْرتَنَا ٕاِلَی ٔاََجٍل قَِريٍب)   (َوقَالُوا َربَّنَا لَِم َکتَْبَت َعلَْينَا اْلقِتَاَل لَْوالَٔاَخَّ
يَةً )کیَخشْ قرٓان اس قسم کے افراد کو دو طرح کے جواب ديتا ہے ، پہال جواب يہ ہے کہ جو (يَْخَشْوَن النَّاَس َکَخْشيَِة هللاِ ٔاَْو ٔاََشدَّ 

عبارت کے دوران ديا جاچکا ہے ۔ يعنی وه لوگ بجائے اس کے کہ خدائے قاہر سے ڈريں کمزور اور ناتواں انسانوں سے 
خوف زده ہيں بلکہ وه ان نحيف و ناتواں لوگوں سے خدا کی نسبت زياده ڈرتے ہيں دوسرا يہ کہ ايسے افراد کہا جائے کہ 

ہ سے ٓارام و سکون حاصل کرلو گے ، پھر بھی يہ زندگی فانی اور بے قيمت ہے فرض کروں چند دن جہاد نہ کرنے کی وج
ليکن ابدی اور دائمی جہاں تو پرہيز گار لوگوں کے لئے زياده قدر و قيمت رکھتا ہے ، خصوصاً جب انھيں مکمل طور پر 

  عوض اور اجر مل جائے گا معمولی سے معمولی ظلم بھی ان پر نہيں ہوگا..
ْنيَا قَلِيٌل َواآْلِخَرةُ َخْيٌر لَِمْن اتَّقَی َوالَتُْظلَُموَن فَتِياًل۔قُْل َمتَاُع    ٢الدُّ

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

بعض احاديث سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے حضرت مہدی (عليه السالم) کے قيام کے بارے ميں کچھ باتيں سن رکھی تھيں ۔ لٰہذا - ١
معاملہ قياِم مہدی (عليه السالم) کے زمانے سے مخصوص ہو جائے ۔ ( نور الثقلين  ان ميں سے بعض اس انتظار ميں تھے کہ جہاد کا

  )۵١٨جلد اول ص
فتيل ايک باريک دھاگہ ہے جو کھجور کے دانے کے درميان شگاف ميں ہوتا ہے جس طرح کہ اس کی تفصيل تيسری جلد ميں گزر - ٢

  چکی ہے ۔

  چند اہم نکات 

  

  کيوں ؟ ۔ صرف نماز اور زکٰوة کا تذکره 1

سب سے پہلے يہ سوال ہوتا ہے کہ تمام احکام ِ سالم ميں صرف نماز اور زکٰوة کا کيوں ذکر ہوا ہے حاالنکہ احکام اسالمی 
  انہی دو ميں منحصر نہےنہيں۔

  اس سوال کا جواب يہ ہے کہ نماز خدا سے وابستہ ہونے اور زکٰوة مخلوق خدا سے رشتہ استوار کرنے کی رمز ہے ۔
د يہ ہے کہ مسلمانوں کو حکم ديا جائے کہ خدا سے محکم و ابستگی اور بند گاِن خدا سے مضبوط رشتہ استوار لٰہذا مقص

کرکے اپنے جسم و جان اور اجتماع و معاشرے کو جہاد کے لئے ٓاماده کريں ۔ اصطالح کے مطابق اپنی تربيت کريں ۔ يہ 
سمانی ٓامادگی مستحکم رشتوں کے بغير شکست سے ہمکنار ہو بات مسلم ہے کہ کسی قسم کا جہاد افراد کی روحانی اور ج

جائے گا۔ مسلمان نماز اور عبادت خدا کے سايے ميں اپنے ايمان کو محکم اور اپنے راحانی جذبہ کی پر ورش کرتا ہے اور 
ے ۔ زکٰوة ہی کے ہر قسم کے ايثار اور قربانی کے لئے ٓاماده ہوتا ہے اور زکٰوة کے ذريعے اجتماعی فاصلوں کو مٹا تا ہ

ذريعے ٓازموده کار افراد اور جنگی سازو سامان مہيا کرنے کے لئے ايک اقتصادی معاونت کرتا ہے اور حکم جہاد کے 
  صادر ہونے پر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے پوری طرح تيار ہو جاتا ہے ۔

  ۔ مکہ ميں حکم زکٰوة٢
ہوا اور مکہ ميں مسلمانوں پر زکٰوة واجب نہيں ہوئی تھی اس کے باوجود يہ ہم جانتے ہيں کہ زکٰوة کا قانون مدينہ ميں نازل 

کيسے ممکن ہے کہ مندروجہ باال ٓايت ميں مکہ کے مسلمانوں کی حالت و کيفيت بيان کی جارہی ہو ۔ شيخ طوسی مرحوم نے 
ة سے مراد مستحب زکٰوة تھی ۔ جوکہميں ديا ہے وه کہتے ہيں کہ مندرجہ باالٓايت ميں زکوٰ “ تبيان ” اس سوال کا جواب تفسير

مکہ ميں نافذ تھی ۔ يعنی قرٓان مسلمانوں کو ( حتی مکہ ميں بھی ) حاجت مندوں کی مالی امداد نو مسلم افرادکے لئے 



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

 
 

  ضرورات مہيا کرنے کی طرف راغب کرتا ہے ۔

  ۔ مکہ اور مدينہ ميں مختلف الئحہ عمل٣
اہم حقيقت کی طرف اشاره کرتی ہے اور وه يہ ہے کہ مکہ ميں مسلمانوں کا ايک مندرجہ باال ٓايت ميں ضمنی طور پر ايک 

الئحہ عمل تھا اور مدينہ ميں دوسرا۔ مکہ کا تيره سالہ قيام مسلمانوں کے انسان سازی کا تھا ۔ پيغمبر اکرم نے شب و روز 
دال کر اس قسم کے انسان بنائيں جو  مسلسل کوشش کی کہ انھيں بت پرستی اور زمانہ جاہليت کے بيہوده عناصر سے نجات

زندگی کے بڑے حادثات کا مقابلہ کرتے ہوئے استقامت ، پا مردی اور ايثار کا مظاہره کريں اگر مکہ کے قيام کے زمانے 
ميں يہ چيز موجود نہ ہوتی تو مدينہ کے مسلمانوں کو اتنی حيران کن اور پے در پے کاميابياں نصيب نہ ہوتيں ۔ مکہ کے قيام
کا دور مسلمانوں کی تعليم و تربيت اور تجربہ حاصل کر نے کا دور ہے ۔ اس بنياد پر قرٓان کی ايک سو چوده سورتوں ميں 
سے تقريباً نّوے سورتيں مکہ ميں نازل ہوئيں ۔ ان ميں سے زياده تر سورتيں عقيده، مکتب اور نظر يات کا منبع تھيں ليکن 

مکمل معاشرے کی بنياديں استوار کرنے کا دور تھا ۔ اس لئے نہ تو مکہ ميں جہاد  مدينہ کا زمانہ تشکيل حکومت اور ايک
واجب تھا اور نہ ہی زکٰوة ۔ کيونکہ جہاد اسالمی حکومت کے فرائض ميں سے ہے جيساکہ بيت المال کی تشکيل بھی 

  حکومت کی ذمہ داری ہے ۔

ْم اْلَمْوُت َولَْو کُ ٧٨ ولُوا ہَِذِه ِمْن نتُْم فِی بُُروٍج ُمَشيََّدٍة َوٕاِْن تُِصْبہُْم َحَسنَةٌ يَقُولُوا ہَِذِه ِمْن ِعْنِد هللاِ َوٕاِْن تُِصْبہُْم َسيِّئَةٌ يَقُ ۔ٔاَْينََما تَُکونُوا يُْدِرکُّ
  ِعْنِدَک قُْل ُکلٌّ ِمْن ِعْنِد هللاِ فََماِل ہَُؤالَِء اْلقَْوِم الَيََکاُدوَن يَْفقَہُوَن َحِديثًا۔

ِ َشِہيًدا ۔َصابََک ِمْن َحَسنٍَة فَِمْن هللاِ َوَما ٔاََصابََک ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن نَْفِسَک َؤاَْرَسْلنَاَک لِلنَّاِس َرُسواًل َوَکفَ ۔ َما ٔاَ ٧٩   ی بِا
  ترجمہ
حسنہ ( اور ۔ تم جہاں کہيں بھی رہو ، موت تمھيں پالے گی اگر چہ محکم بوجوں ميں جار ہو او راگر انھيں ( منافقين کو )٧٨

کاميابی) حاصل ہو تو کہتے ہيں کہ خدا کی طرف سے ہے اور سيئہ( اور شکست) سے دوچار ہوں تو کہتے ہيں يہ تمہاری 
  طرف سے ہے کہہ دو کہ سب هللا کی طرف سے ہيں ۔ پس يہ گروه کيوں تيار نہيں ہوتا کہ حقائق کا ادراک کرے ۔

طرف سے ہيں اور جو برائی تجھے پہنچتی ہے وه خود تيری طرف سے ہے  ۔ جو نيکياں تجھ پر پہنچتی ہيں وه خدا کی٧٩
  اور ہم نے تجھے لوگونکے لئے رسول بناکر بھبيجا ہے اور اس بارے ميں خدا کی گواہی کافی ہے ۔

  تفسير 
جو مسلمانوں کی گذشتہ اور بعد کی ٓايات پر غور کريں تو يہ معلوم ہوتا ہے کہ يہ دونوں ٓايات بھی منافقين سے متعلق ہيں 

صفوں ميں رہتے تھے جيساکہ ٓايات ميں ہے کہ وه ميداِن جہاد ميں شر کت کرنے سے ڈرتے تھے اور جب جہاد کا حکم 
صادر ہواتو انھيں تکليف ہوئی ۔ قرٓان ان کے اس طرِز فکر کا دو طرح سے جواب دے رہا ہے پہال جواب تو وہی تھا جو 

  گذشتہ ٓايت کے آخر ميں گزر چکا ہے
  قل متاع الدنيا قليل و االخرة خير لمن اتقی

  ۔“کہہ دو کہ دنيا وی زندگی بہت کم ہے ليکن پر ہيز گاروں کے لئے دوسرے جہان ميں اس کا صلہ موجود ہے ” 
حاالنکہ تم جہاں کہيں بھی ہو موت ” دوسرا جواب جو زير بحث ہے کہ موت سے فرار اختيار کرنا تمہارے لئے مفيد نہيں 

پس وه موت ” مفر نہيں ٓاخر ايک تمھيں اس کا نوالہ بننا ہے يہاں تک کہ تم مضبوط گنبدوں ميں کيوں نہ چھپ جاؤ  سے تم کو
جسے ضرور ٓانا ہے اور جس سے چھٹکارا ممکن نہيں ہے کيون نہ اسے اصالح اور سچائی کے لئے قبول کيا جائے جيسے

  موت قبول کی جائے ۔ جہاد کی صورت ميں بجائے اس کے کہ بے کار اور ال حاصل
ْم اْلَمْوُت َولَْو ُکنتُْم فِی بُُروٍج ُمَشيََّدٍة) ۔   (ٔاَْينََما تَُکونُوا يُْدِرکُّ

سے تعبير “ يقين ” ۔ ميں موت کو ۴٨۔ اور مدثر کی ٓايت ٩٩يہ امر قابل توجہ ہے کہ قرٓان کی متعدد ٓايات مثالً حجر کی ٓاية 
کہ ہر قوم اور گروه جو بھی عقيده رکھتا ہو وه ہر چيز کا انکار کرسکتا ہے مگر  کيا گيا ہے يہ اس طرف اشاره کرتی ہے

اس حقيقت کا انکار نہيں کر سکتا کہ زندگی ايک دن ختم ہونے والی ہے وه افرد جو زندگی سے عشق کرتے ہيں اور وه جو 
تے ہوئے بھی ڈرتے ہيں يہ ٓايات انھيں سمجھتے ہيں کہ موت ہميشہ کے لئے نيست و نابود ہونے کانام ہے اور اس کا نام لي

تنبيہ کرتی ہيں اور زير بحث ٓايت ميں۔ يدرککم ۔ کے مفہوم سے انھيں متوجہ کيا گيا ہے کہ عالم ہستی کی اس حقيقت سے 
فرار اختيار کرنا ايک نامناسب فعل ہے کيونکہ ۔يدرککم ۔ کے ماده کا معنی يہ ہے کہ کوئی کسی چيز سے فرار حاصل کرے

  ميں بھی يہ حقيقت زياده کھل کربيان کی گئی ہے : ٨وه اس کے پيچھے دوڑے ۔ سوره جمعہ کی ٓايت  اور
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  قل ان الموت الذی تفرون منہ مالقيکم کہيے کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وه ضرور تمہارے سامنے ٓائے گی ۔
نے اور قابل فخر مرتبے پر فائز ہونے کی جب يہ حقيقت مد نظر ہو تو کيا يہ عقل مندی ہے کہ انسان ميدان جہاد ميں جا

بجائے اس سے کناره کش ه وکر گھر ميں ٓارام کرتا رہے فرض کرليں کہ جہاد سے کناره کش ہو کر وه زندگی کے چند روز
  اور گذار لے اور وہی کام دہراتا رہے جو پہلے کرتا رہا ہے ۔

جائے تو کيا يہ عقل اور منطق کے مطابق صحيح ہے  راه خدا ميں جہاد کرنے والوں کے اجر و ثواب سے بے بہره ہو
  اصولی طور پر موت ايک عظيم حقيقت ہے اور موت کے استقبال کے لئے افتخار کے ساتھ ٓاماده ہونا چاہئيے ۔

دوسرا نکتہ جس پر توجہ کرنا چاہئيے يہ ہے کہ درج باال ٓايت ميں کہا گيا ہے کہ کوئی چيز يہاں تک کہ محکم برج ( بروج 
  ١يده)مش

بھی موت سے چھٹکارا حاصل نہيں کرسکتا اور اس کی وجہ واضح يت اور وه يہ کہ لوگ سمجھتے ہيں کہ موت وجود 
انسانی سے باہر نفوذ کرتی ہے ۔ عملی طور پر موت کا سر چشمہ انسان کے اندر ہے ، کيونکہ بدن کے مختلف کل پر زوں 

تم ہو جاتے ہيں ۔البتہ غير طبيعی موت انسان کی تالش ميں باہر سے ٓاتی ( اعضاء) کی استعداد يقينا محدود ہے ايک دن وه خ
  ہے ليکن طبعی موت اس کے اندر سے ٓاتی ہے ۔ مضبوط گنبد اور بھاری قلعے بھی اس کا راستہ نہيں روک سکتے ۔

جات نہيں يہ بجا ہے کہ مضبوط قلعے بعض اوقات غير طبعی موت سے بچا ليتے ہيں ۔ مگر پھر بھی موت سے مکمل ن
  دالسکتے اورچند دنوں بعد طبعی موت انسان کو ٓاليتی ہے ۔

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

مشيده ۔ در اصل ماده شيد ( بر وزن شير) سے ہے اور گچ اور دوسرے محکم مواد کے معنی ميں ہے جنھيں کسی بنياد کے  -1
ياد کے لئے محکم ترين ماده گچ اور چونا تھا لٰہذا استحکام کے لئے استعمال کرتے ہيں چونکہ اس زمانہ ميں عام طور پر مضبوط بن

زياده تر اس مفہوم ميں بوال جاتا تھا۔ لٰہذا بروج مشيده محکم قلعوں کے معنی ميں ہے اور ديکھنے ميں مشيده مرتفع اور بلند کے معنی
ال عمارت کی بنياديں استوار نہيں ميں ٓاتا ہے تو اس کی وجہ بھی يہی ہے کہ چوناسے استفاده کئے بغير کسی طرح بھی بلند و با

  ہوسکتيں ۔

  کامرانيوں اور شکستوں کا سر چشمہ 

  قرٓان اس ٓايت کے ذيل ميں منافقين کی کچھ اور بے بنياد باتوں اور باطل خياالت کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے :
ی ہيں تو کہتے ہيں کہ يہ خدا کی طرف سے وه جب بھی کاميابی سے ہمکنار ہوتے ہيں اور نيکياں اور حسنات ان کے ہاتھ ٓات
  ہے يعنی ہم اس قابل تھے کہ خدا نے ہميں يہ شفقتيں اور نعمتيں عطا کی ہيں ۔

  ( َوٕاِْن تُِصْبہُْم َحَسنَةٌ يَقُولُوا ہَِذِه ِمْن ِعْنِد هللاِ )
ہ يہ پيغمبر کی غلط تدبير اور ان ليکن جب انھيں شکست کا سامنا ہو يا ميدان جنگ ميں کوئی مشکل الحق ہو تو کہتے ہيں ک

  کی جنگی حکمت عملی کے خام ہونے کی وجہ سے تھا اس ضمن ميں وه جنگ احد کی شکست کا حوالہ ديتے ہيں ۔
  (َوٕاِْن تُِصْبہُْم َسيِّئَةٌ يَقُولُوا ہَِذِه ِمْن ِعْنِدَک)

سے مراد سارے اچھے “ سيئة” اور “ حسنہ” بعض مفسرين کا احتمال ہے کہ درج باال ٓايت يہوديوں کے بارے ميں ہے اور 
اور برے حوادث و واقعات ہيں کيونکہ يہودی پيغمبر کے ظہور کے وقت اپنی زندگی کے اچھے حوادث کی نسبت خدا کی 

طرف ديتے تھے اور برے حوادث کو پيغمبر سے منسوب کرديتے تھے ليکن اس ٓايت کا ربط پہلے اور بعد کی ان ٓايات سے 
ين کے بارے ميں نشاندہی کرتی ہيں يہ ٓايت بھی زياده تر انہی سے مربوط ہے بہر حال قرٓان انھيں جواب ديتا ہے جو منافق

ہے کہ ايک مٔوحد اور بالغ نظر خدا پرست کی نگاه ميں يہ تمام حوادث کاميابياں اور شکستيں خدا کی طرف سے ہيں 
  جولوگوں کی قابليت اور اہليت کے مطابق دی جاتی ہے ۔

)( قُ    ْل ُکلٌّ ِمْن ِعْنِد هللاِ
اور ٓايت کے ٓاخر ميں اعتراض کے طور پر ان منافقين کی زندگی کے مختلف پہلؤوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ يہ 

  “پس کيوں يہ لوگ حقائق کاادراک کرنے کو تيار نہيں ہوتے” لوگ فکر اور غور نہيں کرتے
  َن يَْفقَہُوَن َحِديثًا) ۔( فََماِل ہَُؤالَِء اْلقَْوِم الَيََکاُدو

اس کے بعد اگلی ٓايت ميں اس طرح ارشاد ہوتا ہے کہ تمام نيکياں ، کاميابياں اور حسنات جو تمہيں ملتی ہيں وه خدا کی 
  طرف سے ہيں اور جو برائياں اور شکستيں تمھيں در پيش ہوتی ہيں اور وه خود تمہاری طرف سے ہيں ۔

  فَِمْن هللاِ َوَما ٔاََصابََک ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن نَْفِسَک) ( َما ٔاََصابََک ِمْن َحَسنَةٍ 
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اور ٓايت کے ٓاخر ميں ان لوگوں کو جو اپنی شکستوں اور ناکاميوں کی نسبت پيغمبر سے ديتے ہيں اور اصطالحاً پيغمبرکی 
ے لوگوں کے لئے اپنا اور ہم نے تجھ” وجہ سے سمجھتے تھے انھيں جواب ديا گيا ۔ ۔ پيغمبر سے ارشاد ہوتا ہے : 

  ۔“پيامبرقرار دياہے اور خدا اس پر گواه ہے اور اس کی گواہی کافی ہے 
  تو کايہ ممکن ہے کہ خدا کابھيجا ہوا لوگوں شکست، ناکامی او ربرائی کا سبب ہو؟

ِ َشِہيًدا ) ۔   ( َؤاَْرَسْلنَاَک لِلنَّاِس َرُسواًل َوَکفَی بِا

  ايک اہم سوال کا جواب 
ان دو ٓايات کا مطالعہ جو قرٓان ميں ٓاگے پيچھے مربوط ہيں ذہن ميں ايک سوال پيدا کرتا ہے کہ کيوں پہلی ٓايت ميں تمام 

نيکيوں اور برائيوں ( حسنات و سيئات) کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے جب کہ دوسری ٓايت ميں صرف نيکيوں کو خدا 
ی طرف منسوب کيا گيا ہے ۔ يقينا يہاں کوئی نکتہ پوشيده ہے ورنہ کيسے کی طرف اور برائيوں اور سيئات کو لوگوں ک

ممکن ہے کہ دو ٓايات جو کہ يکے بعد ديگرے ٓائی ہيں ان ميں ايسا واضح اختالف ہے ان دونو ں ٓايات پر غور و فکر کرنے 
  سے چند نکات واضح ہوتے ہيں جن ميں سے ہر ايک سوال کا عليحده جواب بن سکتا ہے ۔

گر سيئات اور برائيوں کا تجزيہ کيا جائے تو يہ دوپہلو رکھتی ہيں ۔ ايک مثبت پہلو اور ايک منفی پہلو ۔ يہی منفی پہلو ۔ ا١
  ہے جو انھيں برائی کی شکل و صورت ديتا ہے اور انھيں نسبتی زبان يا مقابلتاً نقصان کی صورت ميں پيش کرتا ہے ۔

  اس سلسلے ميں ايک مثال پيش کی جاتی ہے ۔
جو شخص گرم سر و ہتھيار کے ذريعہ کسی مسلمان کو قتل کردے ، مسلم ہے کہ وه ايک برائی کا مرتکب ہوا ہے اب ہم اس 
برے کام کے عوامل پر غور و فکر کرتے ہيں ۔ ان عوامل ميں انسان کی طاقت م اس کی فکر ، سرد يا گرم ہتھيار کی طاقت 

ر گولی کی تاثير اور طاقت وغيره نظر ٓاتے ہيں جو تمام واقعہ کے مثبت ، صحيح نشانہ، مناسب وقت سے استفاده کرنا او
پہلو ہيں ۔ کيونکہ يہ سب مفيد اور سود منده سکتے ہيں اور اگر انھيں بر مخل استعمال کيا جائے تو بڑی بڑی مشکالت کے 

توانائياں بے محل استعمال ہوئی ہيں موقع پر کام ٓاتے ہيں صرف ايک منفی پہلو اس واقعہ کا يہ ہے کہ يہ تمام صالحتيں اور 
مثالً بجائے اس کے کہ ان کے ذريعے ايک خطر ناک درنسدے کو مارا جاتا يا ايک جفا کار ظالم کو قتل پر انھيں استعمال 
ا ، کيا جاتا، ايک بے گناه انسان کو نشانہ بنايا گيا بس يہی پہلو ،منفی ہے کہ ان صالحيتوں کو برائی کے طور پر کام اليا گي

ورنہ نہ تو اچھے نشانے کی صالحيت انسان کے لئے بری چيز ہے اور نہ ہی گولی او ربارود کا استعمال برا ہے ، يہ سب 
  صالحيت کو استعمال کرنے کے ذرائع ہيں اور اپنی جگہ بہت فوائد کے حامل ہيں ۔

طرف دی گئی ہے اس کا سبب يہ ہے کہ  لٰہذا ہم ديکھتے ہيں کہ پہلی ٓايت ميں تمام حسنات اور سيئات کی نسبت خدا کی
قدرت کے تمام ذرائع ، يہاں تک کہ وه صالحتيں کہ جن سے غلط فوائد حاصل کئے گئے ، خدا کی طرف سے ہيں اور 

اصالحی اور مثبت اجراء کا سر چشمہ وہی ہيں اور اگر دوسری ٓايت ميں سيئات کی نسبت لوگوں کی طرف دی گئی ہے تو 
پہلؤوں اور خدا کی عنايات اور صالحيتوں سے غلط فائده اٹھانے والوں کی طرف اشاره ہے يہ بالکل واقعہ کے انھی منفی 

اسی مثال کی طرح ہے کہ ايک شخص اپنے بيٹے کو ايک اچھا گھر بنانے کے لئے سرمايہ دے ليکن وه اسے منشيات، فساد 
اپنے باپ کا مقروض ہے ليکن سرمايے کے  ، تباه کاری ميں صرف کردے اس ميں شک نہيں ہے کہ سرمايہ کے لئے وه

  غلط استعمال کے لئے وه خود ذمہ دار ہے ۔
کے مسئلہ کی طرف اشاره کرتی ہو جس کی طرف خبر اور تفويض کی “ االمر بين االمرين ” ۔ ممکن ہے کہ ٓايہ مبارکہ ٢

اعمال و افعال چاہے اچھے ہوں يا  بحث ميں اشاره ہوا ہے کہ جس کا خالصہ يہ ہے کہ تمام حوادث دنيا، يہاں تک ہمارے
برے ، نيک ہوں يا بد ايک طرح سے خدا سے مربوط ہيں کيونکہ وہی جس نے ہميں طاقت دی ہے اور اختيار و اراده کی 

ٓازادی ہميں بخشی ہے لٰہذا ہم جو کچھ اختيار کرتے ہيں اور ارادے کی ٓازادی کے ساتھ انتخاب کرتے ہيں وه مشيت الٰہی کے 
ہيں ہے ليکن اس کے باوجود ہمارے اعمال ہم سے نسبت رکھتے ہيں اور ان کا سر چشمہ ہمارا وجود ہے کيونکہ برخالف ن

عمل کے تعين کرنے کا عامل و سبب ہمارا اراده و اختيار ہے اور اسی بناپر ہم اپنے اعمال کے بارے ميں جوابده ہيں اور 
شاره ہوا ہے ہماری ذمہ داری اور جوابدہی کو سلب نہيں کرتی اور خدا کی طرف ہمارے اعمال کی اسناد و نسبت، جيسا کہ ا

ميری طرف سے ہيں تو وہاں “ حسنات و سيئات” عقيده جبر کا موجب اور سبب نہيں بنتی۔ لٰہذ ا خدا جہاں فرماتا ہے کہ 
ہے سيئات تمہاری اشاره کرتا ہے کہ تمام چيزوں کی نسبت خدا کی اس فاعليت ( اختيار) کی طرف ہے اور جہاں فرماتا 

” طرف سے ہيں تو وہاں ہماری فاعليت اور ہمارے اراده و اختيار کی طرف اشاره ہے ، اور حقيق ميں دو ٓايات کا مجموعہ
  کے مسئلہ کو ثابت کرتا ہے ( يہ نکتہ غور طلب ہے )“ االمر بين االمرين 

لسالم) کی روايات ميں بھی اس کی طرف اشاره ہوا ۔ ايک اور تفسير جو ان ٓايات کے لئے موجود ہے اور اہل بيت (عليه ا٣
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سے مراد اعمال کی سزا و مجازات اور گناہوں کے عقوبات و نتائج ہيں ۔ اس ميں شک نہيں کہ “ سيئات” ہے وه يہ ہے کہ 
نسبت  يہ سزائيں خدا کی طرف سے ہيں ليکن چونکہ يہ بندوں کے اعمال و افعال کا نتيجہ ہيں ۔ اس بناپر بعض اوقات ان کی

بندوں کی طرف دی جاتی ہے اور بعض اوقات خدا کی طرف، اور دونوں صحيح ہيں ۔ مثال يہ دونوں طرح سے صحيح و 
 درست ہے کہ کہا جائے کہ قاضی چور کا ہاتھ کاٹتا ہے يا يہ کہ چور خود اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہے ۔

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

ُسوَل فَقَْد ٔاَطَاَع هللاَ َوَمْن تََولَّی فََما ٔاَْرَسْلنَاَک َعلَْيِہْم َحفِيظًا ۔٨٠   ۔َمْن يُِطْع الرَّ
يُبَيِّتُوَن فَٔاَْعِرْض َعْنہُْم َوتََوکَّْل َعلَی هللاِ  ۔ َويَقُولُوَن طَاَعةٌ فَإَِذا بََرُزوا ِمْن ِعْنِدَک بَيََّت طَائِفَةٌ ِمْنہُْم َغْيَر الَِّذی تَقُوُل َوهللاُ يَْکتُُب َما٨١

ِ َوِکياًل ۔   َوَکفَی بِا
  ترجمہ
نے خدا کی اطاعت کی اور جو گر دانی کرے تو تم اس کے جواب ِده نہينہو ۔۔جس شخص نے پيغمبر کی اطا عت کی اس ٨٠
۔وه تيرے سامنے کہتے ہيں کہ ہم فر ما نبردار ہيں ليکن جب وه تمھاری بز م سے باہرجاتے ہيں تو ان ميں سے ايک گروه٨١

 مينکہتے ہيں خدا اسے لکھتا ہے ۔ تمھاری گفتگو کے بر خالف رات کو خفيہ ميٹنگيں تشکيل ديتا ہے جو کچھ وه ان ميٹنگوں
ان کی پر واه نہ کرو (اور ان کے منصوبوناور سا زشوں سے نہ ڈرو)اور خدا پر تو کل کرو اور کافی ہے کہ وه تمھارا مدد 

  گاراور حفاظت کرنے واال ہو ۔

  تفسير 
بيان گئی ہے ۔خدا پہلے فر ماتا ہے کے مقا بلہ ميں رسول کی حيثيت “سيئات” اور “حسنات”اس ٓايت ميں لوگو ں اور ان کے 

  کہ جو شخص پيغمبر کی اطاعت کرے اس نے خدا کی اطاعت کی ۔
ُسوَل فَقَْد ٔاَطَاَع هللاَ)   (َمْن يُِطْع الرَّ

لٰہذا خدا کی اطاعت پيغمبر کی اطاعت ہے جدا نہيں ہو سکتی کيونکہ پيغمبر کوئی قدم خدا کی مشيت کے خالف نہيں اٹھاتا 
  ، کردار، اعمال سب خدا کے فرمان کے مطابق ہيں ۔اس کی گفتار 

اس کے بعد فرماتا ہے : اگر کچھ لوگ اعراض اور رو گردانی کرتے ہيں اور وه تمہارے احکام کے خالف کھڑے ہوجاتے 
يں ہيں تو تم ان کے اعمال کے جواب ده نہيں ہو اور يہ تمہارا کام نہيں کہ ان سے تکرار کرو يا نافرمانی کر نے سے انھ
  جبراً روکو ۔ تمہارا فرض تبليغ رسالت امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور گمراه وبے خبر لوگوں کی رہنمائی کرنا

  ( َوَمْن تََولَّی فََما ٔاَْرَسْلنَاَک َعلَْيِہْم َحفِيظًا) ۔
ر مامور ہو ۔ لٰہذا ٓايتاس لحاظ سے کہ وه شخص ہے کہ جو ہميشہ کسی چيز کی نگرانی پ“ حفيظ” غور کرنا چاہئيے کہ لفظ 

کا معنی و مفہوم يہ ہو گا کہ پيغمبر کی ذمہ داری رہبری کرنا، دعوت حق دينا، فتنہ اور مفاسد کا مقابلہ کرنا ہے ليکن اگر 
کچھ لوگ مخالفت پر کمر بستہ ہو ں تو پيغمبر ان کی کجروی کے لئے جوابده نہيں ہيں کہ ہر جگہ موجود ہوں اور ہر گناه و 

کا طاقت اور جبر سے مقابلہ کريں اور مرّوج طريقوں سے بھی وه اس طرح کی قدرت نہيں رکھتے ۔ اس بنا پر احد معصيت 
جيسی جنگ کے حوادث بھی شايد ٓايت کے پيش نظر ہوں کہ پيغمبر کا فرض تھا کہ فنون ِ حرب کے لحاظ سے زياده گہرائی 

ن کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھتا، اور يہ بات مسلم اور غور و خوض سے جنگی حکمِت عملی تيار کرتا اور دشم
ہے کہ ان احکام و ضوابط ميں پيغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے ۔ ليکن اگر کچھ لوگوں نے پيغمبر کے احکام کی حکم 

۔ عدولی کی اور اس سبب سے وه شکست سے دو چار ہو ئے تو اس کی جواب دہی ان سے منسوب ہو گی نہ کہ پيغمبرسے 
غور کرنا چاہئيے کہ يہ ٓايت قرآن کی واضح ترين ٓايات ميں سے ہے جو سنِت پيغمبر کے حجت ہونے اور ٓاپ کی احاديث کو
قبول کرنے کے لئے دليل ہے ، لٰہذا کوئی شخص يہ نہيں کہہ سکتا کہ ميں قرٓان کو قبول کرتا ہوں ليکن پيغمبر کی حديث اور

رج باال ٓايت ميں صراحت کے ساتھ ٓايا ہے کہ پيغمبر کی حديث اور سنت کی اطاعت فرماِنسنت کو قبول نہيں کرتا۔ کيونکہ د
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  خدا کی اطاعت ہے ۔
جب ہم ديکھتے ہيں کہ پيغمبر نے حديث ثقلين کے مطابق جو کہ مشہور مآخذ اور کتب اسالمی ميں مذکور ہے چاہے وه کتب

يہم السالم کو سند اور حجت قرار ديا ہے اس سے ہميں معلوم ہوتا شيعہ ہوں يا کتب اہل سنت، صراحت کے ساتھ اہل بيت عل
ہے کہ اہل بيت (عليه السالم) کے فرمان کی اطاعت بھی فرماِن خدا کی اطاعت سے الگ نہيں ہے اور کوئی شخص يہ نہيں 

ا کيونکہ يہ بات درج باال ٓايت کہہ سکتا کہ ميں قرٓان کو تو قبول کرتا ہوں ليکن اہل بيت(عليه السالم) کے فرامين کو نہيں مانت
  اور اس کے مشابہ ٓايات کے برخالف ہے ۔

اسی لئے بہت سی روايات جو تفسير بر ہان ميں اس ٓايت کے ضمن ميں ٓائی ہےں ميں ہم پڑھتے ہيں کہ خدا نے درج باال ٓايت
يہ السالم اور ائمہ اہل بيت (عليه کے مطابق امر و نہی کا حق اپنے پيغمبر کو ديا ہے اور پيغمبر نے يہ حق حضرت علی عل

السالم) کو ديا ہے لٰہذا لوگوں کا فرض ہے کہ وه ان کے امر و نہی سے رو گردانی نہ کريں کيونکہ ان کا امر و نہی ہميشہ 
اس کے ساتھ دوسری ٓايت ميں )٣٩۶خدا کی طرف سے ہے نہ کہ خود ان کی طرف سے ( تفسير برہان جلد اول صفحہ 

وه لوگ جس وقت ” گروه يا کمزور ايمان والے کچھ لوگوں کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے  منافقين کے ايک
مسلمانوں کی صفوں ميں پيغمبر کے پاس کھڑے ہوتے ہيں تو اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے يا کسی ضرر سے اپنے ٓاپ 

عت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ ہم کو محفوظ کرنے کے لئے دوسروں کے ہم ٓاواز ہوتے اور فرماِن پيغمبر کی اطا
  جان و دل سے پيغمبر کی پيروی کرنے کو تيار ہيں (َويَقُولُوَن طَاَعة)

ليکن جب لوگ بزم رسالت سے نکلتے ہيں تو وه منافقين اور کمزور ايمان والے افراد اپنے عہد و پيمان کو باالئے طاق رکھ 
  ارشادات کے خالف پروگرام بناتے ہيںديتے ہيں اور خفيہ اجتماعات ميں پيغمبر کے 

  ( فَإَِذا بََرُزوا ِمْن ِعْنِدَک بَيََّت طَائِفَةٌ ِمْنہُْم َغْيَر الَِّذی تَقُوُل )
اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقين پيغمبر کے زمانہ ميں نچلے نہيں بيٹھے تھے ، بلکہ وه رات کو خفيہ اجتماعات ميں 

ھے اور پيغمبر اکرم کے الئحہ عمل ميں رخنہ اندازياں کرتے تھے ، ليکن خدا اپنے ايک دوسرے سے مشوره کرتے ت
رسول کو حکم ديتا ہے کہ وه ان سے منہ پھير ليں اور ان کی سازشوں سے گھبرائيں نہيں اور اپنے الئحہ عمل کے لئے ان 

  ور حفاظت کرنے واال ہے ۔پر انحصار نہ کريں ۔ بلکہ فقط خدا پر بھروسہ رکھيں خدا جو سب سے زياده مدد ا
ِ َوِکياًل ) ۔   ( فَٔاَْعِرْض َعْنہُْم َوتََوکَّْل َعلَی هللاِ َوَکفَی بِا

  ٔاَفاَلَيَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر هللاِ لََوَجُدوا فِيِہ اْختِالَفًا َکثِيًرا ۔ ٨٢
  ترجمہ
  کرتے کہ اگر وه غير خدا کی طرف سے ہوتا تو اس ميں وه اختالفات پاتے ۔ ۔ کيا قرٓان ميں غور و فکر نہيں٨٢

  تفسير
  اعجاز قرٓان کی زنده مثال 

ان سر زنشوں کے بعد جو گزشتہ ٓايات ميں منافقين کو کی گئی تھيں يہاں انھيں اور دوسرے تمام ان لوگوں کی طرف جو 
تے ہوئے فرماتا ہے کيا يہ لوگ قرٓان کی مخصوص وضع و کيفيت پر قرٓان کی حقانيت ميں شک و تردد کرتے ہيں اشاره کر

غور و فکر نہيں کرتے اور اس کے نتائج کو نہيں ديکھتے ، قرٓان اگر خدا کے عالوه کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا تو 
ر تناقض نہيں ہے تو يقينا اس ميں انھيں بہت سے تفاوت و اختالفات ملتے ا ب جب کہ اس ميں کسی قسم کا کوئی اختالف او

  جان لينا چاہئيے کہ وه خدا ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے ۔
  ( ٔاَفاَلَيَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر هللاِ لََوَجُدوا فِيِہ اْختِالَفًا َکثِيًرا ) ۔

نجام کے معنی ميں ہے اس بنا پر تدبير سے اصل ميں ماده دبر( بر وزن ابر) پشت سر اور کسی چيز کی عاقبت و ا“ تدبر”
مراد نتائج ، عواقت اور کسی چيز کے ٓاگے پيچھے ديکھنا ہے ۔ تفکر سے اس کا فرق يہ ہے کہ تفکر کا ربط کسی وموجود 

اس کے عواقب و نتائج کے مطالعے اور جائز سے مربوط ہے “ تدبير”کے علل اور خصوصيات کے مطالعہ سے ہے ليکن 
  ۔

  نکات  چند اہم
۔ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وه اصوِل دين اور ايسے مسائل مثالً پيغمبر کے دعوے کی سچائی اور قرٓان کی حقانيت کے 1



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

 
 

  بارے ميں تحقيق و مطالعہ کريں اور اندھی تقليد اور بغير سوچے سمجھے فيصلوں سے اجتناب کريں ۔
قابل فہم و ادراک ہے کيونکہ اگر وه قابل فہم و ادراک نہ ۔ بعض لوگوں کے خيال کے برعکس قرٓان سب لوگوں کے لئے ٢

  ہوتا تو اس ميں تدبر و فکر کرنے کا حکم نہ ديا جاتا۔
۔ قرٓان کی حقانيت کی ايک اور دليل اور يہ کہ وه خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے يہ ہے کہ سارے قرٓان ميں تضاد اور ٣

  ِب ذيل وضاحت کی طرف توجہ کريں ۔اختالف نہيں ہے ۔ اس حقيقت کے ادراک کے ليے حس
ہر شخص کی کيفيات اور نظر يات ہميشہ بدلتے رہتے ہيں بعض استثنائی حالتيں چھوڑ کر عام حاالت ميں قانون تکامل و ” 

ارتقاء انسان اور اس کے افکار و نظر يات پر بھی مٔوثر حاوی ہے ہميشہ دن مہينے اور سال بدلنے سے لوگوں کی زبان ، 
گفتار بھی بدلتی رہتی ہے اگر غور سے ديکھيں تو ايک لکھنے والے شخص کی تحريريں کبھی بھی ايک جيسی فکر اور 

نہيں ہوتيں بلکہ ايک ہی کتاب کی ابتدا اور انتہا ميں فرق ہوتا ہے خصوصاً اگر کوئی شخص عظيم حوادثسے گزرے اور 
ب کی بنياد بن جائيں تو وه جتنا بھی کوشش کرے کہ حوادث بھی ايسے جو ايک فکری، اجتماعی ، نظر ياتی عقائدی انقال

اپنی گفتار کو ايک جيسا اور ايک طرز پر رکھے اور اسے اپنی گزشتہ باتوں سے مربوط کرلے وه ايسا نہيں کرسکتا۔ 
  ۔“خصوصاً اگر وه ان پڑھ اور پس مانده ماحول ميں پروان چڑھا ہو

يتی تقاضوں اور ضروريات کے مطابق بالکل مختلف حاالت اور مواقع سال کی مدت ميں لوگوں کے ترب ٢٢ليکن قرٓان جو ”
پر نازل ہوا، ايسی کتاب ہے جو مکمل طور پر مختلف موضوعات کو چھيڑتی ہے اور عام کتب کی طرح اس ميں صرف 

ور اسرار ايک اجتماعی، سياسی ، فلسفيانہ، حقوِق انسانی يا تاريخی موضوع سے بحث نہيں ہے بلکہ قرٓان کبھی توحيد ا
ٓافرينش کے بارے ميں اور کبھی احکام قوانين اور ٓاداب و سنن کے متعلق اور کسی وقت گذشتہ عبادات اوربندوں کے خدا 

سے رابطے کے بارے ميں گفتگو کرتا ہے ۔ ڈاکٹر گوستان دلبون کے بقول قرٓان جوکہ مسلمانوں کی ٓاسمانی کتاب ہے 
نہيں ہے بلکہ مسلمانوں کے لئے سياسی، اجتماعی اور معاشرتی احکام کو بھی  صرف تعليمات اور احکام مذہبی پر منحصر

بيان کرتی ہے ايسی خصوصيات کی حامل کتاب کے لئے عام طور پر يہ ممکن نہيں کہ وه تضاد، تناقض اور تضاد بيانی 
وسرے سے ہم ٓاہنگ ہيں اور ہرسے مبرا ہو ۔ ليکن جب ہم ديکھتے ہيں کہ ان تمام جہات کے باوجود اس کی تمام ٓايات ايک د

قسم کے تضاد، اختالفات، ناموزونيت سے خالی ہے تو ہم بہت بہتر اندازه لگا سکتے ہيں کہ يہ کتاب افکار انسانی کی تخليق 
  ١“نہيں ہوسکتی ۔ بلکہ خدا کی طرف سے ہے ۔ جيسا کہ قرٓان خود اس حقيقت کو درج باال ٓايت ميں بيان کرتا ہے ۔

ُسوِل َوٕاِلَی ٔاُْولِی ااْلَٔ ۔ َوٕاِذَ ٨٣ وهُ ٕاِلَی الرَّ ْمِر ِمْنہُْم لََعلَِمہُ الَِّذيَن يَْستَْنبِطُونَہُ ِمْنہُْم ا َجائَہُْم ٔاَْمٌر ِمَن ااْلَْٔمِن ٔاَْو اْلَخْوِف ٔاََذاُعوا بِِہ َولَْو َردُّ
  طَاَن ٕاِالَّ قَلِيًل۔َولَْوالَفَْضُل هللاِ َعلَْيُکْم َوَرْحَمتُہُ الَتَّبَْعتُْم الشَّيْ 

  ترجمہ
۔ اور جب کاميابی يا شکست کی خبر انہيں ملے تو وه ( تحقيق کے بغير) اسے مشہور کر ديتے ہيں ليکن اگر وه پيغمبر ٨٣

اور صاحبان امر کی طر ف( جو تشخيص کی کافی اہليت و قدرت رکھتے ہيں ) پلٹا ديں تو مسائل کی تہہ سے ٓاگاه ہو جائيں 
  ا فضل اور رحمت شامِل حال نہ ہوتی تو سوائے قليل گروه کے سب کے سب شيطان کی پيروی کرنے لگتے ۔اور خدا ک

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

  تاليف ناصر مکارم ٣٠٩کتاب قرٓان و ٓاخرين پيغمبر ص  -1

  تفسير

  افواہيں پھيالنا 

اره کرتے ہوئے هللا تعالٰی فرماتا ہے : اس ٓايت ميں منافقين اور ضعيف االيمان لوگوں کے ايک اور منفی عمل کی طرف اش
وه ايسے لوگ ہيں کہ جب انھيں مسلمانوں کی فتح يا شکست کے متعلق خبريں پہنچتی ہيں تو وه تحقيق کے بغير انھيں لوگوں 

ميں پھيالتے ہيں جب کہ بيشتر يہ خبريں بے بنياد ہوتی ہيں اور دشمنوں کی جانب سے خاص مقاصد کے لئے گھڑی جاتی 
  ، ان کا شہرت پانا مسلمانوں کے لئے ضرر رساں ہوتا ہےہيں 

  (َوٕاَِذا َجائَہُْم ٔاَْمٌر ِمَن ااْلَْٔمِن ٔاَْو اْلَخْوِف ٔاََذاُعوا بِِہ)
حاالنکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی خبريں سب سے پہلے اپنے رہبروں اور پيشوأوں کے سامنے رکھيں اور ان کی

فکر سے استفاره کريں اور بال وجہ نہ تو مسلمانوں کو اچھے نتائج کے غرور ميں مبتال کريں جو وسيع اطالعات اور گہری 
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  خيالی کاميابيوں سے پيدا ہوتے ہيں اور نہ شکست کی جھوٹی خبروں سے ان کی ہمتوں کو پست کريں ۔
ُسوِل َوٕاِلَی ٔاُْولِی ااْلَْٔمِر ِمْنہُْم لََعلِ  وهُ ٕاِلَی الرَّ   َمہُ الَِّذيَن يَْستَْنبِطُونَہُ ِمْنہُْم )( َولَْو َردُّ

اصل ميں نبط ( بر وزن فقط) کے مادے سے ہے اس سے مرادوه پہال پانی ہے جو کنويں سے نکالتے اور “ يستنبطونہ” 
زمين کی تہہ سے حاصل کرتے ہيں اسی بناپر ہر حقيقت کے مختلف دالئل وشواہد سے استفاده کرنے اور موجود مدارک 

کہا جاتا ہے چاہے يہ کام فقہی مسائل ميں ہو يا فلسفانہ ، سياسی اور علمی مسائل ميں جو “ استنباط” اج کرنے کو سے استخر
تشخيص کی قدرت رکھتے ہوں ، اور مختلف مسائل پر کافی دسترس رکھتے ہوں اور جو حقائق کو بے بنياد افواہوں سے 

چائيں ، اس طرح کے لوگوں ميں پہال درجہ پيغمبراکرم اور ٓاپاور صٰحح مطالب کو غلط امر سے الگ کرکے لوگوں تک پہ
کے جانشين ائمہ اہل بيت(عليه السالم) کا ہے اور دوسرے درجہ ميں ايسے علماء ہيں جو ان مسائل ميں صاحِب نظر ہيں ۔ 

  السالم) نے فرمايا: جيسا کہ تفسير نور الثقلين ميں اس ٓايت کے ضمن ميں امام باقر عليہ السالم سے منقول ہے ٓاپ(عليه
  يعنی اس ٓايت سے مراد ٓائمہ اہِل بيت ہيں ۔“ ھم االئمہ” 

اور اس مضمون کی دوسری روايات بھی نقل ہوئی ہيں ممکن ہے اس طرح کی روايات پر لوگ اعتراض کريں کہ رسول هللا 
مت نہيں مال تھا اس اعتراض کا جوابتو ٓايت کے نزول کے وقت موجود تھے ليکن ٓائمہ اہل بيت (عليه السالم) کو منصِب اما

واضح ہے کيونکہ يہ ٓايت پيغمبر اکرم کے زمانے کے ساتھ تو مخصوص نہيں ہے بلکہ يہ ٓايت تو ايک مکمل قانون ، تمام 
ادوار اور زمانوں کے لئے ہے جو دشمنوں اور نادان مسلمانو کی طرف سے مسلمانوں کے درميان غلط خبروں کی اشاعت 

  کيا گيا ہے ۔کے لئے بيان 

  غلط خبريں اور افواہيں پھيالنے کے نقصانات
مختلف معاشروں کو جو بڑے مسائل در پيش ہوتے ہيں اور جو معاشروں سے اجتماعی فکر ، افہام و تفہيم اور ہم ٓاہنگی کو 

ايک منافق  ختم کر ديتے ہيں ان کا سبب جھوٹی خبريں گھڑنا اور ان کی نشر و اشاعت ہے اس طرح سے کہ بعض اوقات
ايک غلط خبر گھڑ ليتا ہے وه چند افراد تک پہنچاتا ہے اور وه بال تحقيق اس کی نشر و اشاعت کرنے لگتے ہيں اور شايد 

کچھ اس ميں اپنی طرف سے اضافے بھی کرتے ہيں اس کا اثر يہ ہوتا ہے کہ وه کافی حد تک لوگوں کی فکری توانائی 
رف مشغول کرکے انھيں اضطراب اور پريشانی ميں مبتال کرديتے ہيں اکثر ايسا ہوتاضائع کر ديتے ہيں اور لوگوں کو اس ط

ہے کہ اس طرح کی خبريں لوگوں کے اعتماد کو متزلزل کرديتی ہيں اور معاشرے کو اہم فرائض کی انجام دہی سے سست 
لے گھونٹ ديئے گئے ہيں ان ميں روا اور متردد کرديتی ہيں ۔ اگر چہ وه گروه اور معاشرے جن ميں جبر ہے اور ان کے گ

بی جھوٹی خبريں گھڑنا اور ان کی نشر و اشاعت کرنا ايک قسم کے مقابل؛ے يا انتقام جوئی کے زمرے ميں ٓاتا ہے ليکن 
صحيح معاشروں ميں غلط خبروں کی نشر و اشاعت بہت زياده نقصان ده ہے ۔ اگر اس قسم کی خبريں قابل، مشيتاور مفيد 

ہوں تو وه انھيں خدمات اور کار نامے انجام دينے کے معاملے ميں دِل سرد اور سست کرديتی ہيں اور بعضافراد کے متعلق 
اوقات ان کی برس ہا برس کی حيثيت کو بر باد کرديتی ہيں ۔ ولوگوں کو ان کے وجود کے فوائد سے محروم کرديتی ہيں ۔ 

ل سے جنگ کرتا ہے اور جعل سازی، جھوٹ اور تہمت اسی بنا پر اسالم صراحت کے ساتھ جھوٹی خبريں گھڑنے کے عم
  گوئی اور اس کی نشر و اشاعت بھی ممنوع قرار ديتا ہے ۔ درج باال ٓايت اس کا ايک نمونہ ہے ۔

اس کے بعد ٓايت کے ٓاخر ميں اس حقيقت کی طرف اشاره کيا گيا ہے کہ اگر فضل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی اور 
شده رہنمأوں کے ذريعے تم اس قسم کی جھوٹی خبروں اور ان کے برے نتائج سے چھٹکاره حاصل نہ پر وردگار کے مقرر 

کرتے تو تم ميں سے بہت سے لوگ شيطانی راستوں پر چل پڑتے اور قليل افراد ايسے ره جاتے جو شيطان کی پيروی سے 
  ْعتُْم الشَّْيطَاَن ٕاِالَّ قَلِيًل) ۔اجتناب کرتے (َولَْوالَفَْضُل هللاِ َعلَْيُکْم َوَرْحَمتُہُ الَتَّبَ 

يعنی پيغمبر اور صاحب نظر و اہل بصيرت علماء ہی جو غلط مشتہر ہونے والی خبرونکے وسوسو ں سے بچ سکتے ہيں 
ليکن معاشرے کی اکثريت اگر صحيح رہبری سے محروم ره جائے تو من گھڑت خبروناور ان کے ضرررساں اثرات سے 

  ١نہيں بچ سکتی۔
  
..............  

مستثنٰی ہے اور ٓايت ميں کسی قسم کی ” کی ضمير سے “ اتبعھم “ ” االقليالً ” جو کچھ ہم نے کہا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ  - ١
  تقديم و تاخير نہيں ہے

 (غور کيجئے گا) ۔
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  4تفسير نمونه جلد

 

  

ْض اْلُمْؤِمنِيَن َعَسی هللاُ ٔاَْن يَُکفَّ بَأَْس الَّذِ ٨۴   يَن َکفَُروا َوهللاُ ٔاََشدُّ بَأًْسا َؤاََشدُّ تَنِکياًل ۔۔ فَقَاتِْل فِی َسبِيِل هللاِ الَتَُکلَُّف ٕاِالَّ نَْفَسَک َوَحرِّ
  ترجمہ
۔راه خدا ميں جنگ کرو ۔ تم صرف اپنی ذمہ داری کے جواب وه ہو او رمومنين کو ( اس کام کا )شوق دالٔو۔اميد ہے کہ ٨۴

  خدا کافروں کی قوت کو روک دے
  

  ( چاہے تم اکيلے ہی ميدان ميں چلے جأو) خدا کی قدرت بہت زياده ہے اور اس کی سزا دردناک ہے ۔

  شان ِ نزول 

  ن ، قرطبی اور روح المعانی ميں اس ٓايت کی شاِن نزول کے بارے ميں اس طرح منقول ہے :تفسير مجمع البيا
جس وقت ابو سفيان اور قريش کا لشکر فتح و کاميابی کے ساتھ ميدان ِ احد سے پلٹا تو ابو سفيان نے پيغمبر سے معاہده کيا کہ

کی زمين پر لگتا تھا) دوباره ايک دوسرے سے مقابلہ کريں  بدر صغرٰی کے موقع پر ( يعنی ماِه ذی القعده ميں جو بازار بدر
  گے ۔

جب مقرره وقت ٓايا تو پيغمبر اکرم نے مسلمانوں کو مذکوره مقام کی طرف جانے کی دعوت دی ليکن مسلمانوں کی ايک 
ی اس پرجماعت جو جنگ احد کی شکست کی تلخی کو ابھی تک نہيں بھولی تھی اس نے شدت کے ساتھ جانے کی مخالفت ک

مندرجہ باال ٓايت نازل ہو ئی اور رسول هللا نے مسلمانوں کو دوباره چلنے کی دعوت دی تو اس موقع پر صرف ستر ٓادمی 
پيغمبر کے ہم رکاب ہو کر اس مقام پر پہنچے ۔ ليکن ابو سفيان ( جو مسلمانوں کا سامنا کرنے سے خوف زده تھا) مقابلہ 

  نے اصحاب کے ساتھ صحيح و سالمت مدينہ لوٹ ٓائے ۔کرنے نہ ٓايا اور پيغمبر اکرم اپ

  ہر شخص اپنے فرائض کا جوابده ہے 
جہاد سے متعلق ٓايات کے بعد اس ٓايت ميں ايک بہت بڑا حکم پيغمبر کو ديا گيا ہے اور وه يہ کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ 

يں ان کا ہم قدم نہ ہو ۔ کيونکہ وه صرف اپنی اکيلے دشمن کے مقابلہ ميں کھڑے ہو جائيں ۔ چاہے ايک شخص بھی ميدان م
ذمہ داری کے لئے جوابده ہيں اور وه دوسرے لوگوں کے بارے ميں شوق دالنے اور دعوِت جہاد دينے کے عالوه ان کی 

  کوئی مسئوليت نہيں ہے ۔
ْض اْلُمْؤِمنِيَن)   ( فَقَاتِْل فِی َسبِيِل هللاِ الَتَُکلَُّف ٕاِالَّ نَْفَسَک َوَحرِّ

قيقت ميں يہ ٓايت ايک اہم اجتماعی حکم خصوصاً رہبروں کے متعلق اپنے اندر سموئے ہوئے ہے وه يہ ہے کہ انھيں اپنے ح
نہ کہے تب “ لبيک ” کام ميں اس قدر پختہ عزم ، ثابت قدم اور اٹل ہونا چاہئيے کہ اگر کوئی شخص بھی ان کی دعوت پ ر

جدو جہد سے دستبردار نہ ہوں ۔ دوسروں کو اپنے فرائض کی انجام دہی بھی وه اپنے مقدس مقصد اور منزل کے حصول کی
کی دعوت دينے کے باوجود اپنے الئحہ عمل کو دوسروں کی مرضی پر نہ چھوڑ يں ۔ کوئی رہبر بھی جب تک ايسے عزم ِ 

ے خصوصاً خدا صميم کا حامل نہ ہو وه رہبری کے اہل نہيں اور نہ ہی وه اپنے مقاصد کے حصول کی صالحيت رکھتا ہ
کے مقرر شده رہبر و رہنما بلند عزم و حوصلہ اور کردار کے مالک ہوتے ہيں کيونکہ انھيں خدا کی ذات پر تکيہ ہوتا ہے وه

  خدا کہ جو تمام تونائيوں اور طاقتوں کا سر چشمہ ہے ۔
وں کی قدرت و طاقت کو ختم لٰہذا اس حکم کے بعد خدا فرماتا ہے : اميد ہے کہ خدا تيری سعی و کوشش کے ذريعے دشمن

کردے گاچاہے ان کے مد مقابل تو اکيال ہی کيوں نہ ہو ۔ کوينکہ اس کی قدرت تمام قدرتوں سے مافوق اور اس کی سزا تمام 
  عذابوں سے بڑھ کر ہے ۔

  ١ ) ۔( َعَسی هللاُ ٔاَْن يَُکفَّ بَأَْس الَِّذيَن َکفَُروا َوهللاُ ٔاََشدُّ بَأًْسا َؤاََشدُّ تَنِکياًل 
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بٔاس کے معنی لغت لغت ميں قوت، استحکام اور شجاعت ہے اور تنکيل ماده نکول سے خوف کے مارے رک جانے کے معنی ميں  - ١
  ہے اور اصل نکل

دہی کے مقصد  ( بر وزن اکل ) کو جانور کی لگام کے معنی ميں ليا گيا ہے اسی بناپر تنکيل جو کہ بات کا مصدر ہے ايسے کام کی انجام
ميں ٓاتا ہے کہ مقابل کی طرف جسے مشاہده کرنے کے ساتھ خالف ورزی سے لوٹ ٓائے اور يہ وہی عذاب ہے کہ جو تم ستم گروں 

  سے دوسرے لوگوں کی عبرت کا باعث بنتا ہے ۔

  کے معنی “ لعل ” اور “ عسی ٰ” کالم خدا ميں 

پر اميد ہونے ، انتظار اور ايسے امر“ لعل” کا مفہوم بھی ديتا ہے اور عربی لغت ميں شائد کے معنی ميں ردد “ عسٰی ” لفظ 
کی توقع کے معنی ميں ٓاتا ہے ٓائنده جنکے وجود کا يقين نہ ہو بلکہ احتمال ہو ۔ اب يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے الفاظ

ائل سے ٓاگاه نہيں ہے ۔ اس کے عالوه اس کی انسانوں کی گفتگو ميں ٓانا تو فطری اور عين طبعی ہے کيونکہ انسان تمام مس
صالحيت و قدرت بھی محدود ہے اور وه جو کچھ کرے اس کے انجام کو اپنی مرضی کے تابع نہيں کرسکتا۔ ليکن وه خدا 

جہالت ”جو ماضی ، حال اور مستقبل سے مکمل طو رپر باخبر ہے اور جو کرنا چاہے اس کا اختيار رکھتا ہے اس کے لئے 
ہونے کے الفاظ استعمال کرنے کا تصور بھی نہيں ہو سکتا اس لئے بہت سے علماء يہ عقيده رکھتے ہيں “ ے اختيارب” ی ا“

کہ اس قسم کے الفاظ جو اس کے کالم ميں استعمال ہوں وه اپنے اصل معنی ميں استعمال نہيں ہوتے بلکہ ان کے کچھ اور 
  طلب کے معنی ميں ہے ۔“ لعل ” وعده کے معنی اور “ عسی ٰ” معنی نکلتے ہيں مثالً 

ليکن يہ حقيقت ہے کہ يہ الفاظ کالم خدا ميں بھی اپنے وہی اصلی معانی رکھتے ہيں اور ان کا الزمہ جہالت اور عدم اختيار 
نہيں ہے بلکہ يہ الفاظ ايسے مواقع پر استعمال ہوتے ہيں کہ جہاں مقصد تک پہنچنے کے لئے کئی ايک مقامات کی ضرورت

و جس وقت ان ميں سے ايک يا کئی مقدمات حاصل ہو جائيں تو پھر بھی اس مقصد کے موجود ہونے کا قطعی ہوتی ہے ت
  اور يقينی حکم نہيں لگا يا جا سکتا بلکہ چاہيئے کہ اسے احتمالی حکم کے طور پر بيان کيا جائے ۔

  مثالً قرٓان کہتا ہے :۔
  نواذا قرء القرٰان فاستمعو ا لہ و انصتوا لعلکم ترحمو

)٢٠۴جب قرٓان پڑھا جائے تو کا دھرکے سنو اور خاموش رہو ، اميد ہے کہ خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہو ۔ (اعراف،
واضح ہے کہ صرف قرٓان کی ٓايات کو کان دھر نے کے سننے سے خدا کی رحمت انسان کے شامل حال نہيں ہوتی بلکہ يہ 

يں جن ميں ان ٓايات کا فہم و ادراک اور اس کے بعد ان احکام پر عمل در تو ايک مقدمہ ہے اس کے عالوه بھی ديگر لوازم ہ
ٓامد جو ان ٓايات ميں موجود ہيں بھی شامل ہيں ۔ لٰہذا اس قسم کے مواقع پر ايک مقدمہ کے موجود ہونے سے نتيجہ کے 

بيان کرنا ہو گا دوسرے  حصول کا قطعی اور يقينی حکم نہيں لگا يا جا سکتا بلکہ اس ے ايک احتمالی حکم کے طور پر
لفظوں ميں کالِم خدا ميں اس قسم کی تعبيرات تو بيدار کرنے اور سننے والے کو اس طرف متوجہ کرنے کے لئے ہيں اس کا
م کے عالوه کچھ اور شرائط و مقدمات بھی مقصد تک پہنچنے کے لئے ضروری ہيں مثالً اسی مثال ميں خدا کی رحمت کا 

  قرآن کو غور سے سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے ۔ شعور حاصل کرنے کے لئے
زير بحث ٓايت پر بھی يہ گفتگو مکمل طور پر صادق ٓاتی ہے کيونکہ کفار کی طاقت صرف مومنين کو دعوت جہاد دينے اور

مد بھی ضروری ہے انھيں شوق جہاد دينے سے ختم نہيں ہوسکتی بلکہ اس کے ساتھ جہاد کے باقی الئحہ عمل پر عملدر آ 
تاکہ اصل مقصد حاصل ہو سکے اس بنا پر ضروری نہيں ہے کہ الفاظ جب خدا کے کالم ميں ٓائيں تو ان کے حقيقی معنی 

  1سے صرف نظر کر ليا جائے ۔ 

  لَہُ ِکْفٌل ِمْنہَاَوَکاَن هللاُ َعلَی ُکلِّ َشْیٍء ُمقِيتًا ۔ َمْن يَْشفَْع َشفَاَعةً َحَسنَةً يَُکْن لَہُ نَِصيٌب ِمْنہَا َوَمْن يَْشفَْع َشفَاَعةً َسيِّئَةً يَُکنْ ٨۵
  ترجمہ
۔جو شخص نيک کام کی تحريک دے اس ميں اس کا حصہ ہوگا اور جو برے کام کے لئے ابھارے گا تو اس ميں سے ( ٨۵

  بھی ) اسے حصہ ملے گا۔ اور خدا ہر چيز کا حساب کرتا اور اسے محفوظ رکھتا ہے ۔
..............  

راغب نے کتاب مفردات ميں اس قسم کے الفاظ( عسٰی وغيره ) کی تفسير ميں ايک دوسرا احتمال بھی بيان کيا ہے اور وه يہ کہ ان -1
” سے مخاطب اور سننے والے کو اميد دالنا مقصود ہے ۔ نہ کہ کہنے والے کی اميد بيان کرنا اور واضح تر الفاظ ميں جب خدا کہتا ہے 
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  اس کا معنی يہ نہيں ہے کہ ميں اميد رکھتا ہوں بلکہ اس کا معنی يہ ہے کہ تم اميد رکھو ۔تو “ عسی و لعل 

  تفسير

  اچھے يا برے کام کی تحريک دالنے کا نتيجہ 

جيساکہ گذ شتہ ٓايت کی تفسير ميں اشاره ہوچکا ہے قرٓان کہتا ہے کہ ہر شخص پہلے مرحلہ ميں اپنے کام کا جوابده ہے نہ 
۔ ليکن اس بنا پر کہ اس سے غلط فائده اٹھايا جائے اس ٓايت ميں کہتا ہے : يہ درست ہے کہ ہر شخص اپنے کہ دوسروں کا

فعل کا جوابده ہے ليکن جو شخص دوسرے کو نيک کام پر ابھارے تو اس کا حصہ ملے گا اور جو شخص دوسرے کو کسی 
  برے کام پر اکسائے تو اس کا حصہ ( بھی) اس ميں ہوگا

  فَْع َشفَاَعةً َحَسنَةً يَُکْن لَہُ نَِصيٌب ِمْنہَا َوَمْن يَْشفَْع َشفَاَعةً َسيِّئَةً يَُکْن لَہُ ِکْفٌل ِمْنہَا)(َمْن يَشْ 
اس بناپر ہر شخص کااپنے اعمال کاجوابده ہونے کے معنی يہ نہيں کہ وه دوسروں کو دعوِت حق دينے اور فساد کا مقابلہ 

م کی روِح اجتماعيت کو مجرح کرتے ہوئے تجردد انفراديت کے ذريعے معاشرے کرنے سے ٓانکھيں بند کرلے اور اسال
سے بيگانگی کا راستہ اختيار کرے ۔ شفاعت اصل ميں ماده شفع ( بر وزن نفع) سے جفت کے معنی ميں ہے اس بناپر ايک 

ور ارشاد و ہدايت کے معنی ميں چيز کا دوسری ميں منضم و مدغم ہوجانا شفاعت کہالتا ہے البتہ کبھی کبھار يہ راہنمائی ا
بھی استعمال ہوتا ہے ( جس طرح درج باال ٓايت ميں ہے ) تو اس وقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معنی ديتا ہے ( 

شفاعت سيئہ اس کے بر عکس يعنی امر بالمنکر و نہی عن المعروف ہے )ليکن اگر گنہ گاروں کو ان کے انجام سے نجات 
و تو يہ ايسے گنہ گار افراد کی مدد کرنے کے معنی ميں ٓاتا ہے جو شفاعت کے لئے اہليت اور لياقت رکھتے دينے کا موقع ہ

ہوں ، دوسرے الفاظ ميں شفاعت کبھی تو عمل کی انجام دہی سے پہلے ہوتی ہے جو رہنمائی کے معنی ميں ہے اور کبھی 
  عمل کی انجام دہی کے بعد ہوتی ہے ۔

نجات دينے کے معنی ميں ہے بہر حال دونوں طرح سے ايک چيز دوسری کے لئے ضميمہ کی جہاں عمل کے نتائج سے 
حيثيت رکھتی ہے ۔ ضمناً توجہ رہے کہ ٓايت اگر چہ ايک کلی مفہوم کی حامل ہے ، نيک اور بد ہر طرح کی دعوت کا مفہوم

ذا شفاعت حسنہ سے پيغمبر اکرم کی طرف اس ميں شامل ہے ليکن چونکہ يہ جہاد کی ٓايات کے سلسلہ ميں وارد ہوئی ہے لہٰ 
سے تشويق جہاد مراد ہے اور شفاعِت سيئہ سے منافقين کی طرف شوق جہاد دالنا مراد ہے اور ان ميں سے ہر ايک اپنے 

کام کا نتيجہ بھگتے گا يہ امر بھی الئق توجہ ہے کہ لفظ شفاعت کی تعبيراس موقع پر جہاں ( نيکيوں اور برائيوں کی طرف 
ہبری کے بارے ميں گفتگو ہوری ہے ۔ ممکن ہے اس نکتہ کی طرف اشاره ہو کہ رہبر کی گفتگو ( چاہے خير کا راستہ ) ر

بتانے واال رہبر ہو يا شر کا سبق دينے واال ) دوسروں پر اسی صورت ميں اثر کرے گی جب وه اپنے لئے دوسروں کی 
ش اور ساتھی قرار دے ۔ يہ ايسا طريقہ ہے ، جو اجتماعی اور طرح امتياز نہ برتے بلکہ اپنے آپ کو دوسروں کا ہم دو

معاشرتی مقاصد ميں بڑا مٔوثر ہوتا ہے ۔ اگر قرٓان ميں بعض مواقع پرمثالسورٔه شعراء، اعراف، ہود ، نمل، عنکبوت ميں ہم 
” يا “ اخو ھم ” ں ديکھتے ہيں کہ خدا نے انبياء و مرسلين کو جو امتوں کی ہدايت اور رہبری کے لئے بھيجے گئے ہي

  يعنی ان کا بھائی کہا ہے ، تو وه بھی اس نکتہ کی طرف اشاره ہے ۔“اخاھم
دوسرا نکتہ يہ ہے کہ قرٓان شفاعت حسنہ يعنی اچھے کام کی طرف راغب کرنے والوں کے بارے ميں کہتا ہے کہ ترغيب 

ميسرٓائے گا ۔ يہ تعبير “ کفل ” ہے کہ اسےکے ضمن ميں کہتا “ شفاعت سيئہ”ملے گا ۔ جب کہ “ نصيب ” دينے والوں کو 
کے معنی ہيں پست اور بری “کفل ” کے معنی ہيں مفيد اور زياده سود مند اور“ نصيب ” کا اختالف اس وجہ سے ہے کہ 

  ١چيز ۔
کفل ( بر وزن طفل ) اصل ميں جانور کی پشت کا عقبی اور ٓاخری حصہ ہے جس پر سوار ہونا تکليف اور سختی کا باعث ١

ہے اس لئے ہر قسم کے گناه اور برے حصہ کو کفل کہتے ہيں اور ايسے کام کو بھی جس ميں بوجھ اور زحمت ہو، کفالت 
  کہتے ہيں ۔

يہ ٓايت اسالم کے بنيادی اجتماعی مسائل کی ايک منطق کو واضح کرتی ہے ۔ ٓايت صراحت سے کہتی ہے کہ لوگ ايک 
اور رہنمائی کے عمل ميں شريک ہيں اس بنا پر جب بھی کوئی بات يا دوسرے کے اعمال کے معاملے ميں ترغيب دينے 

عمل بلکہ انسان کی خاموشی بھی اگر کسی گروه کے نيک يا برے عمل کی ترغيب کا باعث بنے تو ترغيب دينے واال اس 
  ہو جائے گا ۔کام کے نتائج کے قابل ذکر حصہ کا ذمہ دار ہو گا ۔ ليکن اس سے اصل کام کرنے والے کا حصہ کم نہيں 

  ايک حديث ميں پيغمبر اکرم سے منقول ہے :
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من امر بمعروف او نھی عن المنکر او دل علی خير او اشار بہ فھو شريک و من امر بسوء او دل عليہ او اشار بہ فھو شريک ۔
رغيب جو شخص کسی اچھے کام کا حکم دے يا برے کام سے روکے يا لوگوں کے لئے عمل خير کی رہنمائی کرے يا ت

دالنے کے لئے کوئی ايسے اسباب فراہم کرے وه اس عمل ميں شريک اور حصہ دار ہے اور اسی طرح جو شخص کسی 
برے کام کی دعوت دے يا اس کی رہنمائی کرے اور ترغيب وه بھی اس کام ميں شريک ہوگا اس حديث ميں تين مرحلوں ميں

  ۔لوگوں کو نيک يا بد کام کی دعوت دينے کا ذکر ہوا ہے 
  ۔ مرحلہ حکم١
  ۔ مرحلہ داللت٢
  ۔ مرحلہ ارشاره٣

يہ تينوں ترتيب دار قوی ، متوسط اور کمزور مرحلے ہيں اس طرح ہر قسم کی دخل اندازی کسی نيک يا برے کام پر 
  ابھارنے کا سبب بنتی ہے اور دخل اندازی کرنے واال اسی نسبت سے اس کے نتائج اور فوائد ميں شريک ہوگا۔

طق کے مطابق صرف گناه کرنے والے ہی گنہگار نہيں ہيں بلکہ وه اشخاص جو کسی کام کی تبليغ کے مختلفاس اسالمی من
ذرائع استعمال کرکے حاالت پيدا کريں ۔ يہاں تک کہ ذراسی ترغيب دالنے والے کا ايک لفظ بھی اسے گناه کرنے والوں ميں

نيکيوں کے راستے ميں اس قسم کا کام کرتے ہيں وه بھی اس شام ل کرليتا ہے اسی طرح وه لوگ جو خيرات اور نيکی اور 
  کا اجر حاصل کرتے ہيں ۔

چند نيک روايات جو اس ٓايت کی تفسير ميں ٓائی ہيں سے ايسا ظاہر ہوتا ہے کہ شفا عت حسنہ يا سيئہ کے معنی ميں سے 
ايک قسم کی شفا عت ہے ۔ امام صادق  ايک کسی کے حق ميں اچھی يا بری دعا کرنا بھی ہے جو کہ بارگاه ِ خدا وندی ميں

  عليہ السالم سے منقول ہے کہ ٓاپ(عليه السالم) نے فرمايا :
  من دعا الخيہ الملم بظھر الغيب استجيب لہ و قال لہ الملک فلک مثاله فذلک النصيب۔

س سے کہے گا اسجو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لئے اس کے پس پشت دعا کرے تو وه قبول ہو گی اور خدا کا فرشتہ ا
  سے دوگناه تمہارے لئے بھی ہے اور ٓايت ميں نصيب سے مراد يہی ہے ۔ ( تفسير صافی ٓايہ مذکور کے ذيل ميں )

يہ تفسير گذشتہ تفسير سے اختالف نہيں رکھتی بلکہ شفاعت کے معنی ميں وسعت ہے يعنی جو مسلمان کسی دوسرے کی 
کی صورت ميں ہو يا بار گاه خدا وندی ميں دعا کی شکل ميں ہو يا کسی  کسی طرح کی مدد کرے وه چاہے نيکی کی ترغيب

اور طرح سے اس کے نتيجہ ميں شريک ہو گا ۔ يہ بات اسالمی پروگراموں کی روِح اجتماعيت کو اجا گر کرتی ہے اور 
  مسلمانوں کو شخصی اور فقط ذاتی حيثيت سے زندگی گزارنے سے منع کرتی ہے ۔

ثابت کرتا ہے کہ انسان دوسروں کی طرف توجہ اور ان کی بہتری کی کو ششوں سے ال تعلق نہيں ره يہ امر اس حقيقت کو 
سکتا اور اس سے اس کا ذاتی مفاد خطر ے ميں نہيں پڑتا ۔ بلکہ وه اس کے نتائج ميں شريک ہوتا ہے ٓايت کے ٓاخر ميں هللا 

اعمال کی حفاظت کرتا اور حساب رکھتا ہے اور حسنات و  تعالٰی فرماتا ہے : خدا توانا اور صاحِب قدرت ہے اور تمہارے
اصل ميں قوت کے “ مقيت” سيئات کے نتيجے ميں مناسب جزا و سزا دے گا ( وکان هللا علی ٰ کل شیء مقيتاً)خيال رہے کہ 

ال کا جو باب افع“ مقيت” ماده سے ہے جس کے معنی اس غذا کے ہيں جو انسان کی جان کی حفاظت کرتی ہے اس بنا پر 
اسم فاعل ہے اس شخص کے معنی ميں ہے جو دوسروں کو روزی ديتا ہے ، چونکہ ايسا شخص اس کی زندگی کا محافظ 

محافظ کے معنی ميں بھی استعمال ہوتا ہے ۔ نيز وه شخص جو روزی ديتا ہو يقينا اس پر “ مقيت ” ہوتا ہے اس لئے لفظ 
مقتدر کے معنی ميں بھی ٓاتا ہے ، ايسا شخص يقينا اپنے زير کفالت لوگوں قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہے اسی بنا پر يہ لفظ 

” کا حساب بھی رکھتا ہے اسی وجہ سے يہ لفظ حسيب کے معنی ميں بھی ٓايا ہے ۔ او پر والی ٓايت ميں ممکن ہے کہ لفظ
  سے يہ تمام مفاہيم مراد لئے گئے ہوں ۔“ مقيت

وہَا ٕاِنَّ هللاَ َکاَن َعلَی ُکلِّ َشْیٍء َحِسيبًا۔۔ َوٕاَِذا ُحيِّيتُْم بِتَِحيٍَّة فَ ٨۶   َحيُّوا بِٔاَْحَسَن ِمْنہَا ٔاَْو ُردُّ
  ترجمہ
۔ جس وقت کوئی شخص تمہيں تحيہ( اور سالم ) کہے تو اس کا جواب بہتر انداز سے دويا ( کم از کم ) اسی طرح کا ٨۶

  جواب دو، خدا ہر چيز کا حساب رکھتا ہے ۔

  تفسير
  ام ِ محبت احتر
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اگر چہ بعض مفسرين کا نظريہ يہ ہے کہ اس ٓايت کاتعلق گذشتہ ٓايات کے ساتھ اس لحاظ سے ہے کہ گذشتہ ٓايات کی مباحث 
جہاد سے متعلق تھيں اور اس ٓايت ميں حکم ديا گيا ہے کہ اگر دشمن دوستی اور مصالحت چاہيں تو تم بھی مناسب جواب دو 

سے مانع نہيں کہ ايک کلی اور عمومی حکم تما م تحيات اور نوازشات کے اظہار سے متعلقليکن واضح ہے کہ يہ تعلق اس 
ہو جو مختلف افراد کی طرف سے ہو ۔ ٓايت کی ابتدا ميں ٓايا ہے کہ جب کوئی شخص تمہيں تحيہ کہے تو اس کا جواب بہتر 

  طريقہ سے دو يا کم از کم اس کے مساوی جواب دو ۔
وہَا)(َوٕاَِذا ُحيِّيتُْم بِ    تَِحيٍَّة فََحيُّوا بِٔاَْحَسَن ِمْنہَا ٔاَْو ُردُّ

سالم ” تحيت لغت ميں حيات کے ماده سے دوسرے کے لئے حيات و زندگی کی دعا کرنے کے معنی ميں ہے چاہے يہ دعا 
  کی صورت ميں ہو“ عليک 

  
ور الفاظ سے ہو ليکن عام طور پر يہ ہر( خدا تجھے سالمت رکھے ) يا حياک هللا ( خدا تجھے زنده رکھے ) يا اس قسم کے ا

قسم کے اظہار محبت کے لئے ہے جو لوگ الفاظ کے ذريعہ ايک دوسرے سے کرتے ہيں جس کا واضح ترين اظہار سالم 
کرنا ہے ليکن کچھ روايات اور تفاسير سے معلوم ہوتا ہے کہ عملی اظہار محبت بھی مفہوم ِ تحيت ميں شامل ہے تفسير علی 

  ميں امام محمد باقر اور امام صادق (عليه السالم) سے منقول ہے : بن ابراہيم
  المراد بالتحية فی االية السالم و غيره من البر

  ٓايت ميں محبت سے مراد سالم اور ہر قسم کی نيکی کرنا ہے ۔
  کتاب مناقب کی ايک روايت ميں ہے :

يں پيش کی تو اس کے جواب ميں امام (عليه السالم) نے ايک کنيز نے پھول کی ايک شاخ امام حسن عليہ السالم کی خد مت م
  اسے ٓازاد کرديا۔ جب ٓاپ

  
  (عليه السالم) سے اس کا سبب پوچھا گيا تو فرمايا کہ خدا نے ہميں يہی حسن سلوک سکھاتے ہوئے فرمايا :

  (َوٕاَِذا ُحيِّيتُْم بِتَِحيٍَّة فََحيُّوا بِٔاَْحَسَن ِمْنہَا )
  ا : بہتر تحيہ وہی اس کا ٓازاد کرناتھا۔اس کے بعد مزيد فرماي

اس سے معلوم ہوا کہ ٓايت ايک کلی حکم اور ہر قسم کے اظہار محبت کا جواب دينے کے سلسلہ ميں ہے چاہے وه زبانی ہو 
يا عملی ۔ ٓايت کے ٓاخر ميں اس لئے کہ لوگ جان ليں کہ تحيات ان کے جوابات اور ان کی بر تری و مساوات ، جس قدر اور 

  جيسے ہوں ، خدا سے پوشيده پنہاں نہيں ہيں ۔ فرماتا ہے : خدا تمام چيزوں کے حساب سے ٓاگاه ہے
  ( ٕاِنَّ هللاَ َکاَن َعلَی ُکلِّ َشْیٍء َحِسيبًا) ۔

  سالم عظيم اسالمی تحيہ ہے
و ايک دوسرے سے جہان تک ہميں معلوم ہے دنيا کی تمام ملل و اقوام کے افراد جب ايک دوسرے سے مال قات کرتے ہيں ت

اظہار محبت کے لئے کچھ تحيہ پيش کرتے ہيں جو بعض اوقات لفظی ہوتا ہے اور کبھی عملی بھی ۔ عمل عموماً تحيت کی 
ايک واضح ترين تحيت ہے اور اوپر والی ٓايت ميں جيسا کہ اشاره ہو چک ہے “ سالم ” عالمت ہوتا ہے ۔ اسالم ميں بھی 
تا ہے تاہم اس کا ايک واضح اظہار سالم کرنا ہے ۔ لٰہذا اس ٓايت کے مطابق تمام مسلمانوں تحيہ اگر چہ ايک وسيع معنی رکھ

  پر الزم ہے کہ وه سالم کا عالی تر يا کم از کم مساوی جواب ديں ۔
  ميں ہے : ۶١ٓاياِت قرٓان سے معلوم ہوتا ہے کہ سالم تحيت کی ايک قسم ہے سورٔه نو کی ٓاية 

  علی انفسکم تحية من عند هللا مبارکة طبية فاذا دخلتم بيوتاً فسلموا
  جب تم کہيں داخل ہو تو ايک دوسرے پر تحيت الٰہی بھيجو ، وه تحيہ جو مبارک اور پاکيزه ہے ۔

اس ٓايت ميں سالم کو مبارک اور پاکيزه خد ائی تحيہ کہہ کر پکارا گيا ہے اور ضمنی طور پر اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ 
يا خدا تمہيں سالمت رکھے ۔ اسی “ يعنی پروردگار کا تم پر سالم ہو ” نی اصل ميں سالم هللا عليکم ہے سالم ٌ عليکم کا مع

سبب سالم کرنا ايک قسم کا دوستی ، صلح اور جنگ نہ کرنے کا اعالن ہے ۔ قرٓان کی کچھ ٓايات سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے 
  کہ اہل بہشت کا تحيہ بھی سالم ہے ۔

  )٧۵ة بما صبروا و يلقون فيھا تحية و سالماً (فرقان۔ اولئک يجزون الغرف
اہل بہشت اپنی استقامت اور صبر کی وجہ سے بہشت کے انعامات اور بلند مقامات سے بہر ياب ہوں گے اور انھيں تحيہ و” 

  ۔“سالم سے نوازا جائے گا
ان کا تحيہ ” رے ميں ہے : تحيتھم فيھا سالم ميں بھی اہل بہشت کے با ١٠اور سورٔه يونس کی ٓايہ ٢٣سوره ابراہيم کی ٓايہ 
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  “بہشت ميں سالم ہے ۔
ٓاياِت قرٓاں سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تحيت بمعنی سالم (يا اس کے مفہوم کا کچھ متبادل ) گذشتہ اقوام ميں بھی مروج تھا 

يا ہے کہ جب قوم ِ لوط (عليه السالم) کو ميں حضرت ابراہيم (عليه السالم) کے واقعہ ميں آ  ٢۵جيسا کہ سورٔه ذاريات کی ٓايہ
  سزا دينے والے فرشتے بھيس بدل کر حضرت ابراہيم

  
  (عليه السالم) کے پاس ٓائے تو آپ (عليه السالم) پر سالم کہا اور ٓاپ(عليه السالم) نے بھی ان کے سال م کا جواب ديا ۔

  اذ دخلوا عليہ فقالوا سالماً ْقال سالم قوم منکرون
  ١ليت کے عربی اشعار سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تحيت سالم کے ذريعہ اس زمانہ ميں بھی تھی ۔زمانہ جاہ

  يہ شعر زمانہ جاہليت کے توبہ نامی شاعر کے ہيں ۔
جب ہم غير جانبدار انہ طور پر اس اسالمی تحيت کا مختلف اقوام کی تحيت کے ساتھ موازنہ کرتے ہيں تو اس کی قدر و 

اضح ہو جاتی ہے ۔ اسالمی تحيت خدا کی طرف توجہ بھی ہے مخاطب کے لئے سالمتی کی دعا بھی اور قيمت ہم پر زياده و
صلح و امن کا اعالم بھی ہے ۔ اسالمی روايات ميں سالم کے متعلق بہت زياده تاکيد کی گئی ہے يہاں تک کہ پيغمبر اکرم 

  سے منقول ہے :
  من بدء بالکالم قبل السالم فالتجيبوه

  باب تسليم ) ۔ ٢م سے پہلے گفتگو شروع کردے اس کا جواب نہ دو ۔ (اصول کافی جلد جو شخص سال
  اور امام صادق عليہ السالم سے بھی منقول ہے کہ خدا فرماتا ہے :

  باب تسليم) ۔ ٢البخيل من يخيل بالسالم بخيل وه ہے جو سالم کرنے ميں بخل سے کام لے ۔ (اصول کافی جلد 
  مد باقر عليہ السالم سے منقول ہے :دوسری حديث ميں امام مح

  ان هللا عزو جل يحب افشاء السالم
  باب تسليم) ۔ ٢افشاء سالم سالم عام کرنے والے کو خدا دوست رکھتا ہے ۔ ( اصول کافی جلد 

ميں  افشاء سالم سے مراد مختلف افراد کو سالم کرنا ہے ۔ احاديث ميں سالم کے بارے ميں بہت سے ٓاداب بيان ہوئے ہيں ان
سے يہ بھی ہے کہ سالم کے بارے ميں بہت سے ٓاداب بيان ہوئے ہيں ان ميں سے يہ بھی ہے کہ سالم صرف ان افراد سے 
 مخصوص نہيں ہے جن سے انسان خصوصی شنا سائی رکھتا ہو جيسا کہ ايک حديث ميں ہے کہ پيغمبراکرم سے سوال ہوا :

  ايا:کونسا عمل بہتر ہے تو ٓاپ (عليه السالم) نے فرم
  “تطعم الطعام و تقمرء السالم علی من عرفت و من لم تعرف”

  2کھانا کھالٔو اور سالم کرو اس شخص کو جسے تم جانتے ہو يا نہيں جاتے۔
احاديث ميں بھی ٓايا ہے کہ سوار پياده کو اور پيش قيمت سواری واال کم قيمت سواری والوں کو سالم کريں گويا يہ حکم 

  رنے کے لئے ہے جو دولت، ثروت اور مخصوص مادی حيثيت سے پيدا ہو تا ہے ۔ايسے تکبر کا مقابلہ ک
يہ بات ٓاج کل ديکھنے ميں ٓاتی ہے کہ لوگ ٓاداب و سالم کو نچے طبقہ کی ذمہ داری سمجھتے ہيں اور انھوں نے اسے 

کريں تو معلوم ہو گا کہ ٓاپ  استعمار، استعباد اور بت پرستی کی شکل دے رکھی ہے اگرہم پيغمبر اکرم کی سيرت کا مطالعہ
تمام لوگوں کو يہاں تک کہ بچوں کو بھی سالم کرتے تھے ۔ البتہ يہ بحث اس حکم سے اختالف نہيں رکھتی جو بعض 

روايات ميں ٓايا ہے کہ بچے جو عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہوتے ہيں وه اپنے بڑوں کو سالم کريں کيونکہ ادب کا تقاضا 
  ی تفاوت او رمادی حيثيت کے اختالف سے کوئی تعلق نہيں ۔يہی ہے اس بات کا طبقات

چند روايات ميں حکم ہے کہ سودخور، فاسق ، کجرو اور منحرف وغيره پر سالم نہ کرو ۔ يہ بھی فساد اور برائی کے خالف 
خدا ئی نافرمانی ايک طرح کا اقدام ہے ہاں البتہ ايسے لوگوں سے واقفيت پيدا کرنے کے لئے يا رابطے کے لئے تاکہ انھيں 

سے مراد يہ ہے کہ سالم کی دوسری “ تحيت باحسن” سے بچنے کی دعوت دی جاسکے، سالم کرنے کی اجازت ہے 
  عبارات مثالً و رحمة هللا يا و رحمة هللا وبرکاتہ کو ساتھ مال نا ۔

  تفسير در المنثور ميں ہے :
دوسرے نے “ و عليک السالم و رحمة هللا ” نے فرمايا ايک شخص نے پيغمبر اکرم سے عرض کيا : السالم عليک۔ تو ٓاپ 

” تيسرے شخص نے کہا“ وعليک السالم و رحمة هللا و بر کاتہ” تو ٓاپ نے فرمايا“ السالم عليک ورحمة هللا ” عرض کيا
صر جوابجب اس نے سوال کيا کہ ٓاپ نے مجھے مخت“ و عليک ” تو پيغمبر نے فرمايا“ السالم عليک و رحمة هللا و بر کاتہ

  “قرٓان کہتا ہے تحيہ کا جواب زياده بہتر طريقہ سے دوليکن تونے کوئی چيز باقی نہيں رکھی ۔” کيوں ديا ہے تو فرمايا ۔
حقيقت ميں پيغمبر نے پہلے اور دوسرے شخص کے جواب ميں احسن طريقہ پر تحيہ کيا ہے ليکن تيسرے شخص کے بارے
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کا مفہوم ہے کہ جو کچھ تونے کہا وه تيرے لئے بھی ہو ۔ ( در “ وعليک ” ميں مساوی طريقہ اختيار کيا ہے کيونکہ 
  )٨صفحہ  ٢المنثورجلد 
..............  

  ولو ان ليلی االخيلية سلمت، علی ودونی جندل و صفايح : لسلمت تسليم البشاشة او زقا اليما صدی من جانب الزبر صالح- ١
 ۔تفسير فی ظالل ذيل ٓايہ مذکوره۔2

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

  يثًا۔۔ هللاُ الَٕاِلَہَ ٕاِالَّ ہَُو لَيَْجَمَعنَُّکْم ٕاِلَی يَْوِم اْلقِيَاَمِة الََرْيَب فِيِہ َوَمْن ٔاَْصَدُق ِمْن هللاِ َحدِ ٨٧
  ترجمہ
۔ وه خدا جس کے عالوه کوئی معبود نہيں ، تم سب کو يقينی طور پر قيامت کے دن کہ جس ميں کوئی شک نہيں جمع ٨٧

  کرے گا اور کون ہے جو خدا سے زياده سچا ہو ۔

  تفسير 

کے حکم کے  “تحيت” درج باالٓايت گذشتہ ٓايات کی تکميل اور بعد ميں ٓانے والی ٓايات کا مقدمہ ہے کيونکہ گذشتہ ٓايت ميں 
بعد فرمايا ہے کہ خدا تمہارے اعمال کا حساب رکھتا ہے اس ٓايت ميں مسئلہ قيامت اور روز قيامت ہونے والی عام عدالت کا 
ذکر ہے اور اسے مسئلہ توحيد اور خدا کی يکتائی کے مسئلہ کے ساتھ يکجا کر ديا گيا ہے جو کہ ايمان کا ايک اور رکن ہے

اس کے عالوه نہيں ہے اور الزمی طور پر تمہيں قيامت کے دن اکٹھا مبعوث کرے گا وہی قيامت کا  ۔ فرماتا ہے کوئی معبود
  دن کہ جس ميں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہيں ہے

  (هللاُ الَٕاِلَہَ ٕاِالَّ ہَُو لَيَْجَمَعنَُّکْم ٕاِلَی يَْوِم اْلقِيَاَمِة الََرْيَب فِيِہ)
کرتا ہے کہ تمام افراد کے لئے روز محشر ايک ہی ہو گا ۔ جيسا کہ سورٔه مريم کے ٓاخر  کا لفظ اس طرف اشاره“يجمعنکم ” 

تک اسی حقيقت کی طرف اشاره ہوا ہے کہ خدا کے تمام بندے چاہے وه اہل زميں ہو ں يا  ٩۵سے لے ليکر  ٩٣ميں ٓاية 
  دوسرے کرٔات کے رہنے والے ، سب ايک ہی دن مبعوث ہو ں گے ۔

اس ميں کوئی شک و شبہ نہيں )قيامت کے ٓانے کے بارے ميں اس ٓايت ميں اور قرٓان کی دوسری ٓايات ميں “ ( الريب فيہ ”
يہ تعبير ان قطعی اور مسلم دالئل کی طرف اشاره ہے جو اس دن قيامت کی خبر ديتے ہيں مثال قانون تکامل ، تخليق کا 

ان کا تفصيلی ذکر کيا گيا ہے ٓاخر ميں اس مطلب کی تاکيد حکمت و فلسفہ اور قانون عدالت پ روردگار معاد کی بحث ميں 
  کے لئے فرماتا ہے کون ہے جو خدا سے زياده سچا ہے ( َوَمْن ٔاَْصَدُق ِمْن هللاِ َحِديثًا) ۔

لٰہذا وه جس کا وعده روز قيامت يا اس کے عالوه کسی چيز کے بارے ميں کرتا ہے اس پر شک نہيں کرنا چاہئيے ۔ کيونکہ 
کا سر چشمہ جہالت ہے يا کمزوری اور ضرورت مندی ہے ليکن وه خدا جو سب سے زياده جانتے واال ہے اور سب جھوٹ 

  سے بے نياز ہے ، وه سب سے زياده سچا ہے اور اصولی طور پر جھوٹ اس کے لئے کوئی مفہوم نہيں رکھتا ۔

ُ ٔاَْرَکسَ ٨٨ ُ فَلَْن تَِجَد لَہُ َسبيالً۔۔فَما لَُکْم فِی اْلُمنافِقيَن فِئَتَْيِن َو هللاَّ ُ َو َمْن يُْضلِِل هللاَّ   ہُْم بِما َکَسبُوا ٔاَ تُريُدوَن ٔاَْن تَْہُدوا َمْن ٔاََضلَّ هللاَّ
  ترجمہ
۔ منافقين کے بارے ميں تم دو گروه کيوں ہوگئے ہو ، کچھ ان سے جنگ کرنے کو ممنوع اور کچھ جائز سمجھتے ہو ٨٨

ال کی بنا پر ان کے افکار پلٹ کر رکھ دئيے ہيں کيا تم چاہتے ہو ايسے اشخاص کو جنہيں خدا حاالنکہ خدا نے ان کے اعم
نے ( ان کے برے اعمال کی وجہ سے ) گمراه رکھا ہے ہدايت کرو، حاالنکہ جسے خدا گمراه رکھے اس کے لئے تمہيں 

  کوئی راستہ نہيں ملے گا ۔
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  شان نزول 
ا ہے کہ مکہ کے کچھ لوگ بظاہر مسلمان تھے ليکن حقيقت ميں منافقين کی صفت بعض مفسر ين نے ابن عباس سے نقل کي

ميں سے تھے اسی لئے وه مدينہ کی طرف ہجرت کرنا نہيں چاہتے تھے اور عملی طور پر بت پرستوں کی خير خواه او 
ائيں اور شايد اپنی خصوصی رمدد گار تھے، ليکن ٓاخر کارمکہ کو چھوڑ نے پر مجبور ہو گئے ( تاکہ وه مدينہ کے قريب ٓاج

حيثيت کی وجہ سے جاسوسی کے مقصد کے لئے انھوں نے ہجرت کی ہو)اور وه خوش تھے کہ انھيں مسلمان اپنے مينسے 
سمجھتے ہيں لٰہذا ان کا خيال تھا کہ مدينہ ميں داخل ہو نا ان کے لئے قدرتی طور پر کو ئی مشکل پيد انہيں کرے گا 

تہ چل گيا ليکن بہت جلد منافقين سے سلوک کے بارے ميں مسلمانوں ميں اختالفرائے پيدا ہو گيا ،مسلمانوں کو اس بات کا پ
ايک گروه کا نظريہ تھا کہ ان کو دھتکا ر ديا جائے کيونکہ حقيقت ميں يہ دشمنان اسالم کے مدد گار ہيں ليکن کچھ مسلمان 

کہ ہم کس طرح ايسے لوگوں سے محاذ ٓارائی کريں جو  ظاہر بين اور ساده لوح تھے وه اس کے مخالف تھے اور کہتے تھے
تو حيد اور رسالت کی گواہی ديتے ہيناور صرف ہجرت نہ کرنے کے جرم ميں ان کے خون کو مباح اور حالل قرار ديں ۔ 
ی اس پر درج باال ٓايت نازل ہو ئی جس ميں دوسرے گروه کو اس غلط فہمی پر عالمت کی گئی اور پھر ان کی رہنمائی بھ

  ١کی گئی ۔ 

  تفسير
مندرجہ باال شاِن نزول کی طرف توجہ کرنے سے اس ٓايت اور بعد والی ٓايت کا منافقين سے متعلق گذشتہ ٓايات سے ربط 

مکمل طور پر واضح ہوتا ہے ٓايت کی ابتدا ميں ميں خدا تعالٰی فرماتا ہے : منافقين کے بارے ميں کيوں بٹ گئے ہو اور تم 
  ٢ا فيصلہ کرتا ہے ۔( فما لکم فی المنافقين فئتين ) ۔ ميں سے ہر ايک جد

يعنی يہ افرادجو ہجرت نہ کرنے اور مشرکين کے شريک کا ر رہنے اور مجاہدين ِ اسالم کی صف ميں شامل نہ ہونے کی 
يے ۔ يہ وجہ سے اپنے نفاق کو ظاہر کر چکے ہيں ان کے اعمال اور انجام کے بارے ميں کسی کو شک و شبہ نہيں ہونا چاہئ

بات مسلم ہے کہ يہ لوگ اول درجہ کے منافقين ہيں تو پھر بعض لوگ کيوں ان کے اظہار توحيد اور خدا پر ايمان النے کے 
دعوی ٰ سے دھکا کھاتے ہيں اور ان کی شفاعت و شفارش کرتے ہيں جبکہ گذشتہ ٓايات ميں بتا يا جا چکا ہے کہ ( من يشفع 

راس طرح وه اپنے ٓاپ کو ان کے برے انجام ميں کيوں شريک کرتے ہيں ۔ اس کے بعد شفاعة سيئة يکن لہ کفل منھا )او
فرمايا گيا ہے ۔ منافقين کے اس گروه سے ان کے برے اور شرمناک اعمال کی وجہ سے خدا نے اپنی حمايت اور توفيق 

سيے کوئی شخص پأوں پر منقطع کر لی ہے اور منصوبے مکمل طور پر ناکام کرديئے ہيں اور ان کی حالت ايسی ہے ج
  ١کھڑا ہونے کی بجائے سر کے بل کھڑا ہو ( وهللا ارکسھم بما کسبوا )

ارکسھم رکس (بر وزن مکث) کے ماده سے کسی چيز کو اوندھا کرنے کے معنی ميں ہے اور بعض پھير نے کے بھی ١
  معنی ليتے ہيں ۔
اور نجات کے راستے سے ہٹ جانا انسان کے خود اس کے  معلوم ہوتا ہے کہ ہدايت ، سعادت ،“ بما کسبوا ” ضمنی طورپر 

اعمال کا نتيجہ ہے اور اگر اس عمل کو خدا سے نسبت دی جائے تو وه اس وجہ سے ہے کہ خدا حکيم ہے اور ہر شخص کو
اده اس کے اعمال کے مطابق سزا ديتا ہے اور ليا قت و اہليت کی مناسبت سے اسے جزا بھی دے گا ۔ ٓايت کے ٓاخر ميں س

لوح افراد کو ، جو منافقين کے اس گروه کی حمايت کرتے ہيں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے : کيا تم چاہتے ہوکہ ان لوگوں کو
جنھيں خد انے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہدايت سے محروم کرديا ہے ہدايت کرو حاالنکہ يہ لوگ ہدايت کے قابل نہيں

  ہيں
ُ فَلَْن تَِجَد لَہُ َسبيالً) ۔( ٔاَ تُريُدوَن ٔاَْن تَْہُدوا  ُ َو َمْن يُْضلِِل هللاَّ   َمْن ٔاََضلَّ هللاَّ

کيونکہ يہ تو خدا کی انمٹ سنت ہے کہ کسی شخص کے اعمال کے اثرات اس سے جبر نہيں ہو ں گے تو تم يہ توقع کيوں 
او رجو عمالًخدا کے دشمنوں کی  رکھتے ہو کہ وه افراد جن کی نيت صحيح نہيں اور جن کے دلوں ميں نفاق بھرا ہوا ہے

  3حمايت کرتے ہيں انھيں ہدايت نصيب ہوگی يہ تو بے جا اور غير منطقی توقع ہے ۔ 

وا لَْو تَْکفُُروَن َکما َکفَُروا فَتَُکونُوَن َسواء ً فاَل تَتَِّخُذوا ِمْنہُْم ٔاَْوِلياء َ َحتَّی يُہاِجُروا فی َسبي٨٩ ِ فَإِْن تَوَ ۔َودُّ لَّْوا فَُخُذوہُْم َو اْقتُلُوہُْم َحْيُثِل هللاَّ
  َوَجْدتُُموہُْم َو ال تَتَِّخُذوا ِمْنہُْم َولِيًّا َو ال نَصيراً۔

  ترجمہ
۔ يہ چاہتے ہيں کہ تم بھی ان کی طرح کا فر ہو جأواور پھر وه اور تم ايک دوسرے کے برابر ہو جأو۔ پس ان ميں سے ٨٩
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  يہ کہکسی کو اپنا دوست نہ بنأو۔ مگر 
  ( وه توبہ کريں اور) خدا کی راه ميں ہجرت کريں ۔ ليکن وه لوگ جو کام سے منہ موڑليں

  
( اور تمہارے خالف اقدامات جاريرکھيں ) انہيں جہاں پأو قيد کرلو اور (ضروری ہو تو ) انھيں قتل کرو اور ان ميں سے 

  کسی کو دوست او رمدد گار نہ بنأو۔
ی ٓايات کی اور بھی شان نزول بيان کی گئی ہے انہی ميں سے بعض ميں اس کو جنگ احد کے اس ٓايت ميں اور بعد وال-١

واقعہ سے مربوط سمجھا گيا ہے حاالنکہ بعد والی ٓايات، جو ہجرت کی طرف اشاره کرتی ہيں اس سے مربوط نہيں بلکہ 
  اسی شاِن نزول کے ساتھ مناسبت رکھتی ہيں جس ذکر اوپر ہوا ہے ۔

جملے ميں حقيقتاً او رلفظ مخفی ہے جو بقيہ جملہ پر توجہ کرنے سے واضح ہوتا ہے اور اصل جملہ يوں بنتا  ۔ اوپر والے٢
  ہے فما لکم تفرقتم فی المنافقين فئتين۔

  ۔ اس تفسير کی پہلی جلد ميں ہدايت و ضاللت کے بارے ميں مفصل بحث ٓاچکی ہے ۔ 3

  تفسير 
ی جن کی حمايت ميں کچھ ساده لوح مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے تھے او ران کی سفارشگذشتہ ٓايت ان منافقين کے بارے ميں تھ

کرتے تھے جبکہ قرٓان نے انہيں اسالم سے بيگانہ قرار دے ديا اور اب اس ٓايت ميں فرماتا ہے : ان کے اندر اس قدر جہالت 
کافر ہو جأوتاکہ ايک دوسرے کے مساوی اور تاريکی ه کہ نہ صرف وه خود کافرہيں بلکہ چاہتے ہيں کہ تم بھی ان کی طرح

  ہو جأو ۔
( وا لَْو تَْکفُُروَن َکما َکفَُروا فَتَُکونُوَن َسواء ً   (َودُّ

اس وجہ سے وه تو عام کفار سے بھی بد تر ہيں ۔ کيونکہ عام کافر دوسروں کے عقائد باطل کرنے کے در پے رہتے ہيں 
  ےئے کہ ان ميں سے کسی کو دوست نہ بنائيںکيونکہ وه ايسے ہيں ۔ اس لئے مسلمانوں کو چاہ

  ( فاَل تَتَِّخُذوا ِمْنہُْم ٔاَْولِياء َ)
مگر يہ کہ وه اپنے اعمال سے با ز ٓاجائيں اور نفاق اور تخريب کا ری سے دستبردارہو جائيں اور اس کا ثبوت اور نشانی يہ 

) کی طرف ہجرت کريں ( َحتَّی يُہاِجُروا فی َسبيِل ہے کہ وه کفر اور نفاق کے مرکز سے اسالم کے مرکز ( مکہ سے مدينہ 
) ۔ ِ   هللاَّ

ليکن اگر وه ہجرت کے لئے تيار نہ ہوں تو پھر سمجھ لو کہ وه کفر و نفاق سے دستبردار نہيں ہوئے اور ان کا مسلمان کہالنا 
انہيں قيد کرلو يا صرف جاسوسی اور تخريب کاری کی غرض سے ہے اور اس صورت ميں وه تمہيں جہاں بھی مل جائيں 

  ہُْم َولِيًّا َو ال نَصيراً) ۔اگر ضروری ہو تو انھيں قتل کردو ( فَإِْن تََولَّْوا فَُخُذوہُْم َو اْقتُلُوہُْم َحْيُث َوَجْدتُُموہُْم َو ال تَتَِّخُذوا ِمنْ 
يں کہ ايک زنده معاشرے کی درج باال ٓايت ميں منافقين کے اس گروه کے بارے ميں جو سخت احکام ٓائے ہيں اس وجہ سے ہ

تشکيل کے لئے جو اصالح کے راستے پر چلتا ہے ايسے دوست نما خطرناک دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنے کا اس کے 
عالوه کوئی راستہ نہيں ہے ۔ قابل توجہ امر يہ ہے کہ اسالم غير مسلم افراد ( مثالً يہود و نصارٰی ) چند شرائط کے ساتھ 

ہے اور ان سے کوئی تعرض نہ کرنے کے لئے تيار ہے مگر منافقين کے اس گروه کے بارے ميں صلح کی اجازت دے ديتا
اس قدر شدت سے کام ليتا ہے ۔ بظاہر وه مسلمان ہيں پھر انہيں قيد کرنے بلکہ بوقت ضرورت ان کے قتل کا حکم ديتا ہے ۔ 

ے ميں اسالم کو ايسی گزند پہنچا سکتے ہيں اس امرکی اس کے عالوه کوئی وجہ نہيں ہے کہ ايسے افراد اسالم کے پرد
  جيسی کوئی دشمن نہيں پہنچا سکتا ۔

  ايک سوال
ممکن ہے کہا جائے کہ پيغمبر اکرم کا منافقين کے بارے ميں يہ رويہ تھا کہ ٓاپ کبھی ان کے قتل کاحکم نہيں ديتے تھے کہ 

وگ اس سے غلط فائده اٹھاتے ہوئے اپنے ذاتی دشمنوں دشمن کہيں ٓاپ کو اپنے اصحاب کے قتل ميں ملوث نہ کريں يا کچھ ل
  کو منافق کہہ کر ان سے نہ الجھيں اور انھيں قتل نہ کرديں ۔

  جواب
توجہ رہے کہ پيغمبر اکرم کا يہ رويہ صرف مدينہ کے منافقين اور ان جيسے لوگوں کے بارے ميں تھا جو بظاہر مسلمان 

طرح واضح طور پر اسالم دشمنوں سے ملے ہوئے تھے وه اس حکم ميں شامل تھے، ليکن وه لوگ جو مکہ کے منافقين کی 
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  نہيں تھے ۔

ُ ۔ٕاِالَّ الَّذيَن يَِصلُوَن ٕاِلی قَْوٍم بَْينَُکْم َو بَْينَہُْم ميثاٌق ٔاَْو جاُؤُکْم َحِصَرْت ُصُدوُرہُْم ٔاَْن يُقاتِلُوکُ ٩٠ لََسلَّطَہُْم  ْم ٔاَْو يُقاتِلُوا قَْوَمہُْم َو لَْو شاء َ هللاَّ
 ُ لََم فَما َجَعَل هللاَّ    لَُکْم َعلَْيِہْم َسبيالً ۔َعلَْيُکْم فَلَقاتَلُوُکْم فَإِِن اْعتََزلُوُکْم فَلَْم يُقاتِلُوُکْم َو ٔاَْلقَْوا ٕاِلَْيُکُم السَّ

  ترجمہ
تمہای طرف ٓاتے ہيں اور تم سے مگر وه لوگ جنہوں نے تمہارے ہم پيمان لوگوں سے عہد و پيمان باندھا ہے يا وه جو ٩٠

جنگ کرنے يا اپنی قوم سے جنگ کرنے سے عاجز ہيں ( نہ تم سے جنگ کرنا چاہتے ہيں او رنہ اپنی قوم سے لڑ نے کی 
طاقت رکھتے ہيں ) اور اگر خدا چاہے تو انھيں تم پر مسلط کردے تاکہ وه تم سے جنگ کريں ( اب جبکہ )انہوں نے صلح 

  خدا تمہيں اجازت نہيں ديتا کہ ان سے تعرض کرو ۔کی پيشکش کی ہے تو 

  شان ِنزول 
مختلف روايات سے جو ٓايت کی شاِن نزول کے بارے ميں ٓائی ہيں اور مفسرين نے ہر قسم کی تفاسير ميں انھيں نقل کيا ہے 

سے پہلے قبيلے نے نام کے تھے ان مين“ اشجع ” اور “ بنی حمزه” ايسا معلوم ہوتا ہے کہ قبائل عرب ميں دو قبيلے 
مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا عہد کيا تھا اور قبيلہ اشجع نے بھی بنی حمزه سے ايسا معاہده کر رکھا تھا ۔ بعض 
مسلمان بنی حمزه کی طاقت اور عہد شکنی سے خوفزده تھے لٰہذا انھوں نے پيغمبر اکرم کو تجويز پيش کی کہ اس سے 

  مان ان پر حملہ کرديں ۔ پيغمبر اکرم نے فرمايا:پہلے کہ وه حملہ ٓاور ہوں مسل
  “کال فانھم ابر العرب بالوالدين ولو صلھم للرحم اوفاھم بالعھد ” 

نہيں کبھی يہ کام نہ کريں کيونکہ وه تمام قبائل عرب ميں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کر نے والے ہيں اپنے عزيز و 
  ر بہترايفائے عہد کر نے والے ہيں ۔اقارب پر سب سے زياده مہر بان ہيں او

کچھ عرصہ بعد مسلمانوں کو اطالع ملی کی اشجع قبيلہ کے سات سو افردا مسعود بن وجيلہ کی سرکرد گی ميں مدينہ کے 
قريب پہنچ چکے ہيں پيغمبر اکرم نے اپنے نمائندے ان کے پاس بھيجے کہ وه کس مقصد کے لئے ٓائے ہيں انھوں نے جواب 

حمدصلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہده کرنے کرنے کے لئے ٓائے ہيں جب پيغمبر اکرم ديا کہ ہم م
کو يہ معلوم ہوا تو حکم ديا کہ بہت سی مقدار ميں کھجوريں تحفہ کے طوران کے پاس لے جأو اس کے بعد حضور نے ان 

دشمنوں سے مقابلے کی سکت نہيں رکھتے کيونکہ ہماری تعداد سے مال قات کی تو انھوں نے کہا کہ ايک طرف ہم ٓاپ کے 
  کم ہے اور دوسری طرف نہ ٓاپ سے مقابلے کی ہم طاقت رکھتے ہيں نہ ٓاپ سے ہم لڑنا چاہتے ہيں ۔

کيونکہ ہماری سکونت ٓاپ کے قريب نہيں ہے لٰہذا ہم اس لئے ٓائے ہيں کہ ٓاپ سے جنگ نہ کرنے کا معاہده کريں ۔ اس موقع 
درج باالٓايات نازل ہوئيں جن ميں اس ضمن ميں مسلمانوں کو ضروری احکام جاری کئے گئے ۔ چند ايک روايات سے پر 

کے باےر ميں نازل ہوا ہے وه لوگ پيغمبر اکرم کی خدمت ميں “ بنی مدلج ” معلوم ہوتا ہے کہ اس ٓايت کا ايک حصہ قبيلہ 
  ہم نواہيں اور نہ ہی ٓاپ کے مخالف کوئی قدم اٹھائيں گے ۔حاضر ہوئے اور انھوں نے کہا کہ ہم نہ تو ٓاپ کے 

  پيغمبر اکرم نے ان سے جنگ نہ کرنے کا معاہده کرليا ۔
تفسير صلح کی پيش کش کا استقبال ان منافقين کے لئے جو دشمنان اسالم کے ساتھ ملے ہوئے ہيں اس سخت حکم کے بعد 

  گروه مستثنٰی ہيں : زير نظر ٓايت ميں حکم ديتا ہے کہ اس قانون سے دو
  ۔ جو تمہارے کسی ہم پيمان کے ساتھ مربوط ہيں اور انھوں نے اس سے معاہده کررکھا ہے١

  (ٕاِالَّ الَّذيَن يَِصلُوَن ٕاِلی قَْوٍم بَْينَُکْم َو بَْينَہُْم ميثاٌق) ۔
مقابلے کی طاقت رکھتے  ۔ وه اپنی مخصوص حالت کی وجہ سے ايسے حاالت سے دو چار ہيں کہ نہ تو وه تمہارے ساتھ٢

ہيں نہ تمہارا ساتھ دے سکتے ہيں اور نہ ہی اپنے قبيلہ سے ٹکرانے کی حوصلہ رکھتے ہيں ( ٔاَْو جاُؤُکْم َحِصَرْت ُصُدوُرہُْم ٔاَْن
  يُقاتِلُوُکْم ٔاَْو يُقاتِلُوا قَْوَمہُْم ) ۔

مستثنٰی ہو نا چاہئيے اور دوسرا گروه بھی اگر چہظاہر ہے کہ پہلے گروه کو معاہده کے احترام کی وجہ سے اس قانون سے 
مقدور نہيں ہے اسے چاہئيے کہ حق کی تالش کے بعد اپنا رشتہ جوڑ لے ۔ ليکن چونکہ وه غير جانبدار رہنے کا اعالم کرتا 

شاندار ہے لٰہذا اس پر اعتراض کرنا عدل او رمردانگی کے اصولوں کے خالف ہے اس کے بعد اس بنا پر کہ مسلمان اپنی 
کاميابيوں پر مغرور نہ ہو جائيں اور انھيں اپنی لشکری قوت او رمہارت کا مرہوِن منت سمجھيں اس غير جانبدار گروه کے 
مقابلہ ميں ان کے انسانی جذبات کو تحريک ديتے ہوئے فرماتا ہے : اگر خدا چاہے تو ان ( کمزور) لوگوں کو تم پر مسلط 

ُ لََسلَّطَہُْم َعلَْيُکْم فَلَقاتَلُوُکْم ) ۔کرسکتا ہے تاکہ وه تم سے بر سر    پيکار ہوں ۔ َو لَْو شاء َ هللاَّ
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لٰہذا ہميشہ کاميابيوں پر اپنے خدا کو نہ بھولو او رکسی جہت بھی اپنی طاقت پر غور نہ کرو ۔ نيز کمزور لوگوں کو معاف 
روه کے لئے تاکيد زياده واضح انداز ميں کرتے کرنے کو اپنے نقصان ميں نہ سمجھو ۔ ٓايت کے آخر ميں دوباره ٓاخری گ

ہوئے کہتا ہے : اگر وه تم سے جنگ نہ کريں اور صلح و مصالحت کی پيش کش کريں تو خدا تمہيں ان سے جنگ کرنے کی
اجازت نہيں ديتا ۔ تمہارا فرض ہے کہ جو ہاتھ صلح کے لئے تمہاری طرف بڑھے اسے مضبوطی سے تھا م لو (فَإِِن 

ُ لَُکْم َعلَْيِہْم َسبيالً) ۔اْعتََزلُ  لََم فَما َجَعَل هللاَّ   وُکْم فَلَْم يُقاتِلُوُکْم َو ٔاَْلقَْوا ٕاِلَْيُکُم السَّ
صلح “ ”القاء سالم ” قابل توجہ نکتہ يہ ہے کہ قرٓان اس ٓايت ميں اور چند دوسری ٓايات ميں صلح کی پيش کش کو 

کی طرف اشاره ہو کہ طرفين نزاع، صلح سے پہلے عموماً ايک دوسرے سے  قرار ديتا ہے ۔ ممکن ہے يہ اس معنی“پھينکا
عليحده ہوتے کاتے ہيں يہاں تک صلح کی پيش کش کو بھی بڑے محتاط ه وکر ديکھتے ہيں گويا ايک دوسرے سے فاصلہ 

 پرہتے ہوئے اس پيش کش کو ايک دوسرے کی طرف پھينکتے ہيں ۔

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

وا ٕاِلَی اْلفِْتنَِة ٔاُْرِکُسوا ٩١ لََم َو ۔َستَِجُدوَن آَخريَن يُريُدوَن ٔاَْن يَأَْمنُوُکْم َو يَأَْمنُوا قَْوَمہُْم ُکلَّما ُردُّ فيہا فَإِْن لَْم يَْعتَِزلُوُکْم َو يُْلقُوا ٕاِلَْيُکُم السَّ
  ثَقِْفتُُموہُْم َو ٔاُولئُِکْم َجَعْلنا لَُکْم َعلَْيِہْم ُسْلطاناً ُمبينا۔ يَُکفُّوا ٔاَْيِديَہُْم فَُخُذوہُْم َو اْقتُلُوہُْم َحْيثُ 

  ترجمہ
۔ بہت جلد تم ايسے لوگوں سے ملوگے جو چاہتے ہيں کہ تمہاری طرف سے بھی امان ميں ہوں اور اپنی قوم کی طرف ٩١

ہيں ) ليکن جس وقت وه فتنہ ( اور بت سے بھی مامون ہوں (يہ مشرک ہيں لٰہذا تمہارے سامنے ايمان کا دعوی ٰ کرتے 
پرستی) کی طرف پلٹ جاتے ہيں تو وه سر کے بل اس ميں ڈوب جاتے ہيں اگر وه تم سے الجھنے سے کناره کش نہ ہوئے 
اور انھوں نے صلح کی پيش کش نہ کی اور تم سے دستبردار نہ ہوئے تو انھيں جہاں کہيں پأو قيد کرلو( يا) انھيں قتل کردو 

  وه لوگ ہيں کہ جن پر ہم نے تمہارا واضح تسلط قرار ديا ہے ۔ اور يہ

  شاِن نزول
در ج باال ٓايت کے لئے مختلف شاِن نزول منقول ہو ئے ہيں زياده مشہور ان ميں سے يہ ہے کہ اہل مکہ ميں سے کچھ لوگ 

پ کو مسلمان ظاہر کيا ۔ ليکن پيغمبر اکرم کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور دھو کے بازی اور چالبازی کے طور پر اپنے آ 
جب بھی وه قريش اور ان کے بتوں کے سامنے جاتے تو ان کے بتوں کی عبادت اور پرستش شروع کرديتے ۔ اس طرح وه 
چاہتے تھے کہ وه اسالم اور قريش دونوں سے محفوظ رہيں ، دونوں طرف سے فائده اٹھائيں اور کسی سے انھيں نقصان نہ 

ق دونوں گروہوں سے دو طرفہ تعلقات استوار رکھيں ۔ اس پر زير نظر ٓايت نازل ہوئی جس ميں پہنچے اصطالح کے مطاب
  اس گروه کے خالف سخت کار روائی کا حکم ديا گيا۔

  طرفين سے ساز باز رکھنے والوں کی سزا 
ور خيانت کی راه مشرکين کے درميان ٓازادی سے کام کرنا چاہتے ہيں ۔ اس مقصد کے حصول کے لئے انھوں نے دھوکے ا

وُکْماختيار کر رکھی ہے وه دونوں گروہوں سے ہم قدم اور ہم فکر ہونے کا اظہار کرتے ہيں (۔َستَِجُدوَن آَخريَن يُريُدوَن ٔاَْن يَأَْمنُ 
  َو يَأَْمنُوا قَْوَمہُْم)

رام الٹے ہوجاتے ہيں اور اسی وجہ سے جب فتنہ سازی اور بت پرستی کا موقع ان کے ہاتھ ٓاتا ہے تو ان کے سارے پروگ
وا ٕاِلَی اْلفِْتنَِة ٔاُْرِکُسوا فيہا) ۔   سر کے بل بت پرستی ميں ڈوب جاتے ہيں ( ُکلَّما ُردُّ

يہ پہلے گروه کے بالکل بر عکس ہيں کيونکہ ان کی کوشش يہ تھی کہ يہ مسلمانوں سے بر سر پيکار نہ ہوں جب کہ ان کی 
رہيں وه صلح کی پيش کش کرتے تھے جبکہ يہ مسلمانوں سے بر سر پيکار تھے  کوشش يہ تھی کہ مسلمانوں سے الجھتے

وه مسلمانوں کو تکليف نہيں پہنچاتے تھے ليکن يہ ظلم و جور سے اجتناب نہيں کرتے تھے ۔ يہ تينوں فرق جن کی طرف ( 
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لََم َو يَُکفُّوا ٔايْ    ِديَہُْم ) ۔فَإِْن لَْم يَْعتَِزلُوُکْم َو يُْلقُوا ٕاِلَْيُکُم السَّ
ميں اشاره ہوا ہے اس امر کا سبب ہيں کہ ان کے بارے ميں حکم پچھلے گروه سے مکمل طور پر مختلف حکم ہو ۔ مسلمانوں

کو حکم ديا گيا ہے کہ وه انھيں جہاں کہيں پائيں اسير کرليں اور مقابلہ کرنے کی صورت ميں قتل کرديں (فَُخُذوہُْم َو اْقتُلُوہُْم 
  تُُموہُْم)َحْيُث ثَقِفْ 

لٰہذا ان کے لئے کافی اتمام حجت کيا گيا ہے وہاں آيت کے ٓاخر ميں يہ بھی فرمايا گيا ہے : وه ايسے لوگ ہيں کہ ہم نے 
  واضح طور پر ان پر تمہارا تسلط قائم کيا ہے ۔

  ( َو ٔاُولئُِکْم َجَعْلنا لَُکْم َعلَْيِہْم ُسْلطاناً ُمبينا) ۔
کی طرف اشاره ہے ہوسکتا ہے يہ تسلط منطقی لحاظ سے ہو ۔ کيونکہ مسلمانوں کی منطق  زير بحث ٓايت ميں جس تسلط

مشرکين کی منطق پر غالب تھی يا يہ بھی ہوسکتا ہے ظاہری اور خارجی لحاظ سے ہو کيونکہ جس وقت يہ ٓايات نازل ہو ئيں
  اس وقت مسلمان بہت ھد تک طاقت ور ہو چکے تھے ۔ 

کی تعبير ممکن ہے ايک دقيق نکتے کی طرف اشاره ہے ۔ کيونکہ يہ لفظ ثقافت کے ماده سے“ تموھم ثقف” درج باال ٓايت ميں 
وجدان کے ماده سے صرف “ وجدتموھم ” ہے اور اس کا معنی ہے کسی چيز کا مشکل سے اور مہارت سے ہا تھ ٓانا اور 

ا يہ گروه ( جودوغلہ ہے ) دونوں سے تعلقات رکھتا ہاتھ ٓانے کے معنی ميں ہے ان دونوں کا مفہوم مختلف ہے گويا منافقين ک
ہے يہ منافقين کا خطر ناک ترين گروه ہے ممکن نہيں کہ انھيں ٓاسانی سے پہچان ليا جائے اور وه کسی جال ميں پھنس جائے

کہ انھيں گرفتار لٰہذا فرماتا ہے : مہارت اور مشکل سے ان پر قبضہ کر لو تو انھيں خد اکا حکم سنا ٔو يہ اس طرف اشاره ہے
  کرنا کٹھن اور مشکل کام ہے ۔

دَّقُوا فَإِْن کاَن۔َو ما کاَن لُِمْؤِمٍن ٔاَْن يَْقتَُل ُمْؤِمناً ٕاِالَّ َخطَٔاً َو َمْن قَتََل ُمْؤِمناً َخطَٔاً فَتَْحريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنَ ٩٢ ٍة َو ِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ ٕاِلی ٔاَْہلِِہ ٕاِالَّ ٔاَْن يَصَّ
يثاٌق فَِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ ٕاِلی ٔاَْہلِِہ َو تَْحريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة ْن قَْوٍم َعُدوٍّ لَُکْم َو ہَُو ُمْؤِمٌن فَتَْحريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َو ٕاِْن کاَن ِمْن قَْوٍم بَْينَُکْم َو بَْينَہُْم ممِ 

ُ َعليماً َحکيماً فََمْن لَْم يَِجْد فَِصياُم َشْہَرْيِن ُمتَتابَِعْيِن تَ  ِ َو کاَن هللاَّ   ْوبَةً ِمَن هللاَّ
  ترجمہ
۔ کسی صاحب ايمان فرد کو يہ حق نہيں پہنچتا کہ وه کسی صاحب ايمان کو قتل کرے مگر يہ کہ يہ کام غلطی اور اشتباه ٩٢

ٓازاد کرے اور  ميں اس سے سرزد ہو جائے اور پھر جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کيا ہے اسے چاہے کہ وه غالم
خون بہا بخش ديں اور اگر مقتول ايسے گروه سے ہے تو تمہارے دشمن ہيں ( اور کافر ہيں ) ليکن قاتل خود مومن تھا تو 

چاہئيے ( کہ صرف) ايک غالم ٓازاد کرے( اور خونبہا ادا کرنا ضروری نہيں ہے ) اور اگر ايسے گروه ميں سے ہے جن 
ے تو چاہئيے کہ اس کا خون بہا اس کے اہل خانہ کو دے اور ايک غالم ( بھی ) ٓازاد کرے کے ساتھ تمہارامعاہده ہو چکا ہ

اور جو شخص( غالم کے ٓازاد کرنے پر ) دسترس نہيں رکھتا، وه مسلسل روزے رکھے ۔ يہ ( ايک قسم کی تخفيف اور ) هللا 
  کے حضور توبہ ہے اور خدا دانا و حکيم ہے ۔

  شاِن نزول 
کو اسالم کی “ عياس بن ابی ربيعہ ” کی مدد سے ايک مسلمان “ ابو جہل” پرست حارث بن يزيد نے  مکہ کے ايک بت

طرف مائل ہونے کی پاداش ميں ايک عرصہ تک شکنجٔہ ظلم ميں جکڑے رکھا۔ مسلمانو ں کی مدينہ کی طرف ہجرت کے 
اتفاقاًايک دن مدينہ کے قريب ايک محلہ  نے بھی مدينہ کی طرف ہجرت کی اور مسلمانوں ميں شامل ہو گيا۔“ عياش” بعد 

ميں اس کا سامنا اسے ٓازار دينے والے حارث بن يزيد سے ہوگيا عياش نے موقع غنيمت جان کر ھارث کو قتل کرديا اس کا 
خيال تھا کہ اس نے ايک دشمن کو قتل کيا ہے حاالنکہ اس کے گمان ميں بھی نہيں تھا کہ حارث توبہ کرکے مسلمان ہو چکا 

ھا اور پيغمبر اکرم کی خدمت ميں حاضر ہونے جارہا تھا يہ واقعہ ٓانحضرت سے عرض کيا گيا تو يہ ٓايت نازل ہوئی اور ت
  اس قتل کے بارے ميں جو خطا سے اور اشتباه ميں ہو گيا حکم بيان ہوکيا گيا .

  قتل اشتباه کے احکام 
کسی بے گناه کا خون نہ بہا ديں ۔ اس ٓايت ميں اور بعد والی ٓايت  دشمنوں کو منافقين کہہ کر قتل نہ کر ديں يا الپرواہی سے

ميں قتل اشتباه اور قتل عمد کے احکام بيان ہوئے تاکہ قتل جو اسالم کے نذديک نہايت سنگين معاملہ ہے اس کے بارے ميں 
  تمام الزمی پہلو ٔوں کو ملحوظ نظر رکھا جائے ۔

باه کا ذکر ہے فرماتا ہے : کسی مومن کو يہ حق نہيں پہنچتا کہ کسی صاحب ايمان اس ٓايت کی ابتدا ميں کہ جس ميں قتل اشت
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يہ تعبير اس شخص کو قتل کرے مگر يہ کہ اشتباه ميں ايسا ہو جائے (َو ما کاَن لُِمْؤِمٍن ٔاْن يَْقتَُل ُمْؤِمناً ٕاِالَّ َخطَٔا) ۔ حقيقت ميں 
يہ نہيں چاہتا کہ اپنے ہاتھ کسی بے گناه کے خون سے رنگين  بات کی طرف اشاره ہے کہ اصولی طور پر کوئی مومن

کرے، کيونکہ حريم ايمان ميں تمام افراد ايک جسم کے اعضاء کی طرح ہيں کيا يہ ہو سکتا ہے کہ بدن انسانی کا ايک عضو 
ميں مشغول دوسرے عضو کو سوائے اشتباه کے کاٹ دے يا اسے کوئی ٓازار دی جائے ۔ اس سبب سے جو اس قسم کے کام 

ہيں ان کا ايمان صحيح نہيں ہے اور حقيقت ميں وه ايمان سے بے بہره ہيں ۔االّ خطٔا ( مگر غلطی سے) کے الفاظ اس معنی 
ميں نہيں کہ انھيں اجازت ہے کہ شک کی بناپر قتل جيسا عمل کريں کيونکہ شک و شبہ ميں انسان دور تک نہيں ديکھ نہيں 

حالت ميں اپنے اشتباه کی طرف متوجہ نہيں ہوتا۔ مقصد يہ ہے کہ مومنين شک و شبہ  ديکھ سکتا او رکوئی شخص شک کی
  کی حالت کے عالوه ايسا گناه کبيره نہيں کرسکتے ۔

  اس کے بعد قتل اشتباه کا جر مانہ اور کفاره تين مراحل ميں بيان کيا گيا ہے :۔
گيا ہو، اگر وه مسلمان خاندان سے تعلق رکھتا ہو تو بے گناه شخص جو شک اور شبہ ميں قتل ہو ” پہلی صورت يہ ہے کہ 

اس صورت ميں قاتل کے لئے دو حکم ہيں ۔ ايک غالم ٓازاد کرے اور دوسرا يہ کہ مقتول کا خون بہا مقتول کے وارثوں کو 
  لی ٔاَْہلِِہ) ۔ادا کرے ۔ ( َو َمْن قَتََل ُمْؤِمناً َخطَٔاً فَتَْحريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َو ِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِ 

دَّقُوا ) ۔   مگر يہ کہ مقتول کے وارث ديت کو اپنی رضا اور رغبت سے چھوڑ ديں ( ٕاِالَّ ٔاَْن يَصَّ
دوسری صورت يہ پء کپ مقتول ايسے خاندان سے وابستہ ہو جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہو، تو اس صورت ميں قتل 

ايسے گروه کو ديت دينا ضروری نہيں کہ جو مالی طور پر مسلمانوں کے اشتباه کا کفاره صرف غالم ٓازاد کرنا ہے اور 
  خالف مضبوط ہو جائے ۔

اس کے عالوه اسالم ايسے شخص کو اپنے خاندان سے ربط رکھنے سے منع کرتا ہے جس کے خاندان ميں سب کے سب 
ِمْن قَْوٍم َعُدوٍّ لَُکْم َو ہَُو ُمْؤِمٌن فَتَْحريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة اسالم کے دشمن ہوں اس بنا پر يہ نقصان کی تالفی کا مقام نہيں ہے (فَإِْن کاَن 

(  
تيسری صورت يہ ہے کہ مقتول کا خاندان ايسے کفار ميں سے ہو جنھوں نے مسلمانوں سے معاہده کر رکھا ہو ۔ اس صورت

اس کے پس ماندگان کو ديں (َو ٕاِْن کاَن  ميں معاہده کے احترام ميں ايک غالم ٓازاد کرنے کے عالوه مسلمان اس کا خون بہا
  ِمْن قَْوٍم بَْينَُکْم َو بَْينَہُْم ميثاٌق فَِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ ٕاِلی ٔاَْہلِِہ َو تَْحريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة) ۔

يہ اس بارے ميں مفسرين ميں اختالف ہے کہ کيا مقتول اس صورت ميں پہلی دونوں صورتوں کی طرح مرد مومن ہوگا يا 
حکم کافر اور ذمی کے لئے بھی ہے ليکن بظاہر ٓايات اور روايات جو اس ٓايت کی تفسير ميں ٓائی ہيں ان کے مطابق اس سے 

ہی ہے او رکيا اس قسم کے مسلمان مقتول کی ديت کا فر وارث کو دی جاسکتی ہے جبکہ کافر “ مقتول مومن ” مراد بھی 
ہ ظاہر ہوتا ہے کہ مذکوره ديت اس کے ورثہ کو دی جائے گی چاہے وه کافر ہی مسلمان کا وارث نہيں ہو سکتا۔ ٓايت سے ي

کيوں نہ ہوں يہ مسلمان کے ساتھ ان کے معاہدے کی بنياد پر ہے ۔ ليکن چونکہ کافر مسلمان کا وارث نہيں ہوسکتا لٰہذا بعض 
بہا صرف اس کے مسلمانوں کو ديا مفسرين کا يہنظر يہ ہے کہ اوپر والے جملے سے مراد يہ ہے کہ اس کی ديت و خون 

جائے نہ کہ کفار وارثوں کو بعض روايات ميں بھی اس امر کی طرف اشاره کيا گيا ہے ليکن (من قوم بينکم و بينھم ميثاق)( 
  ايسے گروه سے جو تمہارے ساتھ معاہده کرتے ( غور کيجئے گا ) ۔

کرنے کے بارے ميں دسترس نہيں رکھتے ( يعنی مالی طور ٓايت کے ٓاخر ميں ان لوگوں کے بارے ميں ميں جو غالم ٓازاد 
پر استطاعت نہيں رکھتے يا ٓازاد کرنے کے لئے غالم ملتا ہی نہ ہو موجوده زمانے کی طرح ۔ فرماتا ہے ايسے افراد کو 

  چاہئيے کہ وه مسلسل دو ماه روزے رکھے ( فََمْن لَْم يَِجْد فَِصياُم َشْہَرْيِن ُمتَتابَِعْين)
يں کہتا ہے: يہ غالم ٓازاد کرنے کی بجائے دو ماه روزے رکھنے کا حکم ايک قسم کی تخفيف اور خدا کے حضور تو ٓاخر م

بہ ہے يا يہ کہ جو کچھ قتل اشتباه کے کفاره کے طور پر کہا گيا ہے اس سب کو خدا سے توبہ قرار ديا گيا ہے او رخدا 
  کمت کے مطابق ہيںہميشہ ہر چيز سے باخبر ہے اور اس کے تمام احکام ح

  
ُ َعليماً َحکيما) ۔ ِ َو کاَن هللاَّ   ( تَْوبَةً ِمَن هللاَّ

  چند اہم نکات 
  خسارے کی تالفی کے لئے احکام-1

۔ يہاں قتل اشتباه کی تالفی کے لئے تين موضوع بيان کئے گئے ہيں جن ميں سے ہر ايک ايک طرح سے خسارے ١
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سے ہوتی ہے ۔ پہال غالم ٓازادکرنا ہے اصل ميں ايک اجتماعی خسارے( ايک  اورنقصان کی تالفی ہے جو اس عمل کی وجہ
اہل ايمان کا قتل کی تالفی ہے دوسرا ديت کا ادا کرنا ہے جو اصل ميں ايک طرح سے اقتصادی خسارے کی تالفی ہے جو 

خون بہا ) کبھی بھی کہ ايک شخص کے قتل ہونے سے ايک خاندان کو ہوتا ہے ورنہ پہلے بھی کہہ چکے ہيں کہ ديت ( 
ايک انسان کے خون کی حقيقی قيمت نہيں ہوسکتی کيونکہ ايک بے گناه انسان کو خون ہر طرح سے زياده قيمتی ہے بلکہ 

  خاندان کے اقتصادی خسارے کی ايک طرح سے تالفی ہے ۔
ہے ، جو غلطی سے قتل  اور تيسرا داماه مسلسل روزے رکھنے کا مسئلہ ہے جو کہ اخالقی اور روحانی خسارے کی تالفی

کرنے والے کو کرنا ہوتی ہے ۔ البتہ خيال رکھنا چاہئيے کہ مسلسل دو ماه روزے رکھنا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو کہ 
ايک با ايمان غالم کو ٓازاد نہيں کرسکتے تو روزے رکھنا ہوں گے ليکن غور کرناچاہئيے کہ غالم ٓازاد کرنا ايک طرح کی 

  ہے لٰہذا اس عبادت کا اثر ٓازاد کرنے والے کی روح پر ضرورہو گا ۔عبارت شمار ہوتا 

  ۔ مسلمانوں ميں ديت سے صرف نظر٢
مگر يہ کہ وه ديت سے صرف نظر کرليں ) کا ذکر “ اال ان يصدقوا”جس مقام پر مقتول کے پس ماندگان مسلمان ہو ں وہاں 
ہيں ۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے کيونکہ پہلے موقع پر اس کا م کی ٓاياہے ليکن جس مقام پر وه مسلمان نہ ہوں وہاں يہ بات ن

کوئی بنياد ہے ليکن دوسری جگہ اس قسم کی بنياد نہيں ہے اس کے عالوه جہاں تک ہو سکے مسلمانو کو ايسے موقع پر 
  غير مسلموں کے احسان کا زير بار نہيں ہونا چاہئيے ۔

  ۔ غير مسلموں کے لئے ديت کا پہلے تذکره٣
“ ديت ” اورپھر ‘ ‘ ايک غالم ٓازاد کرے ” بل توجہ امر يہ ہے کہ پہلی صورت ميں جبکہ پس ماندگان مسلمان ہوں پہلے قا

کا ذکر ہے ۔ جبکہ تيسری صورت ميں جبکہ وه مسلمان نہيں ہيں پہلے ديت کا تذکره ہے شايد تعبير کا يہ اختالف اس طرف 
ت کی تاخير کا زياده تر منفی رّد عمل نہيں ہوتا جبکہ غير مسلموں کے اشاره کرتا ہوکہ مسلمانوں کے معاملے ميں دي

معاملے ميں ہر چيز سے پہلے ديت ادا ہونا چاہئيے تاکہ نزاع اور جھگڑے کی ٓاگ ٹھنڈی ہو سکے اور دشمن اسے معاہدے 
  کی خالف ورزی پرمحمول نہ کريں ۔

  ۔ اسالمی پيمانوں کی طبعی بنياد۴
نہيں بتائی گئی اور اس کی تفصيل سنت کے مطابق مقرر ہوتی ہے ۔ جس کی رو سے پوری ديت ہزار  يہ ٓايت ديت کی مقدار

مثقال سونا يا ايک سو اونٹ ، يا دوسو گائيں ، اور اگر وارث راضی ہوں تو ان جانوروں کی قيمت ہے ( البتہ سونے يا بعض 
سالم نے اپنے پيمانے اور ميزان طبعی امور ميں جانوروں کی ديت کے طور پر تعين اسالمی اصول کے مطابق ہے اور ا

  سے مقرر کئے ہيننہ کہ بناوٹی مصنوئی اور وقتی طريقوں سے جو کہ زمانہ گذرنے کے ساتھ ساتھ تبديل ہو جاتے ہيں ۔

  ۔ غلطی کی سزا؟۵
کيوں ديتا ہے ،  کی سزا نہيں ہوتی ،تو اسالم اس کو اتنی اہميت“ غلطی” ہوسکتا ہے کہ کچھ لوگ يہ اعتراض کرينکہ 

حاالنکہ اس غلطی کا مرتکب کسی گناه کا مرتکب نہيں ہوا ۔ اس کا جواب واضح ہے کيونکہ خون کا مسئلہ کوئی معمولی 
نہيں ہوتا۔ لٰہذا اسالم اس سخت حکم کے ذريعے چاہتا ہے کہ لوگ نہايت محتاط رہيں تاکہ کسی قسم کا قتل يہاں تک کہ اشتباه 

سرزدنہ ہو ۔ کيونکہ بہت سی غلطياں بھی قابل گرفت ہيں عالوه از يں اس لئے بھی کہ لوگوں کو اور غلطی سے بھی ان سے
معلوم ہو جائے کہ قتل اشتباه کے دعوٰی سے اپنے ٓاپ کو بری الذمہ نہيں سمجھا جاسکتا ٓايت کا ٓاخری جملہ ( توبة من 

ا مرکز پوری کو شش اور غورکرنا ہوتا ہے لٰہذا اہم هللا)ممکن ہے اسی مر کی طرف اشاره ہو کہ عام طور پر اشتباہات ک
معامالت ميں ( مثالً قتل نفس) کے سلسلے ميں اس طرح تالفی ہونا چاہئيے کہ خدا سے تو بہ ان کے مرتکب ہونے والوں 

 کے شامل حال ہو جائے ۔

 

  4تفسير نمونه جلد
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ُ َعلَْيِہ َو لََعنَہُ َو ٔاََعدَّ ٩٣ داً فََجزاُؤهُ َجہَنَُّم خالِداً فيہا َو َغِضَب هللاَّ   لَہُ َعذاباً َعظيماً ۔ ۔َو َمْن يَْقتُْل ُمْؤِمناً ُمتََعمِّ
  ترجمہ
۔جو شخص کسی صاحب ايمان کو جان بوجھ کر قتل کردے تو اس کی سزا جہنم ہے کہ جس ميں وه ہميشہ کے لئے رہے ٩٣

گا اور خدا اس پر غضب نازل کرتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے محروم کرديتا ہے اور اس کے لئے اس نے عذاب عظيم 
  مہيا کررکھا ہے ۔

  شاِن نزول 
ميں ديکھی ۔ اس نے پيغمبر “ بنی نجار” مسلمان تھا اس نے اپنے مقتول بھائی کی الش محلہمقيس بن صبا بہ کنانی ايک 

اکرم کی خدمت ميں ٓاکر يہ واقعہ بيان کيا رسول اکرم نے اسے قيس بن ہال ل مہزی کے ساتھ نبی نجار کے سرداروں کے 
کے بھائی مقيس کے حوالے کر ديں اور اگر  پاس بھيجا اور حکم دياکہ اگر وه ہشام کے قاتل کو پہچانتے ہيں تو اسے اس

نہيں پہچانتے تو اس کا خون بہا اور ديت ادا کريں وه چونکہ ہشام کے قاتل کو نہيں پہچانتے تھے لٰہذا انھوں نے مقتول کی 
  ديت ادا کردی اور اس نے بھی قبول کرلی اور قبيس بن ہالل کی معيت ميں مدينہ کی طرف روانہ ہوا۔

زمانٔہ جاہليت کے باقی رہنے والے افکار ے قبيس کے جذبات کو ابھارا اور وه اپنے ٓاپ سے کہنے لگا کہ  اثنائے راه ميں
ديت قبول کرنا شکست اور ذلت کا باعث ہے لٰہذا اپنے ہم سفر کو جو قبيلہ بنی نجار ميں سے اپنے بھائی کے خون کے بدلے 

کناره کش ہو گيا ۔ پيغمبراکرم نے بھی اس خيانت کے بدلے اس کا قتل کرديا او رمکہ کی طرف بھاگ گيا او راسالم سے بھی
خون مباح قرار ديا اور اوپر والی ٓايت اسی مناسبت سے نازل ہوئی جس ميں قتل عمد( جان بوجھ کر قتل ) کی سزا بيان ہوئی 

  ہے ۔

  قتل عمد کی سزا 
بيان ہوئی ہے جو جان بوجھ کر کسی با ايمان شخص قتل اشتباه کی سزا بيان کرنے کے بعد اس ٓايت ميں اس شخص کی سزا 

کو قتل کردے ۔ چونکہ انسان کشی ايک بہت بڑا جرم ہے اور گناه کبيره ہے اور اگر اسے روکا نہ جائے اور اس کا مقابلہ نہ 
نے مختلف کيا جائے تو امن و امان جو ايک صحيح معاشرے کی اہم ترين شرائط ميں سے ہے بالکل ختم ہو جائے گا ۔ قرٓان 

 ٓايات ميں اسے اہميت دی ہے يہاں تک کہ ايک انسان کا قتل روئے زمين کے تمام لوگوں کے قتل کے مترادف قرار ديا ہے :
 ً   من قتل نفساً بغير نفس اوفساد فی االرض فکانما قتل الناس جميعا

يا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ديا جو شخص کسی نفس کو (اگر وه قاتل نہ ہو يا زمين پرفساد نہ پھيالئے ) قتل کردے گو
  ہے ۔

اسی لئے زيربحث ٓايت ميں ان لوگوں کے لئے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرديں ۔ چار سزائيں اور ٓاخرت کے 
  شديد عذاب کا ( عالوه قصاص کے جو دنيا وی سزا ہے ) ذکر ہوا ہے ۔

داً فََجزاُؤهُ َجہَنَُّم خالِداً فيہا) ۔۔ خلود يعنی ہميشہ کے لئے جہنم ميں رہنا(َو َمْن يْقتُ ١   ْل ُمْؤِمناً ُمتََعمِّ
  ۔ خشم و غضب الٰہی ( و غضب هللا عليہ ) ۔٢
  ۔ رحمِت خدا وندی سے محرومی ( لعنہ ) ۔٣
  ۔ عذاب عظيم ميں مبتال کيا جانا ( َو لََعنَہُ َو ٔاََعدَّ لَہُ َعذاباً َعظيماً ) ۔۴

سخت ترين سزا کا ذکر ہوا ہے جس قدر سخت سزا قرٓان ميں کسی اور چيز کے متعلق اس طرح قتل عمد کے لئے اس قدر 
 ١٧٩بيان نہيں ہوئی اس کے عالوه قتل عمد کی دنياوی سزا وہی قصاص ہے جس کی تفصيل جلد اول ميں سورهٔ  بقره ٓايت 

  کے ذيل ميں بيان ہو چکی ہے ۔

  کيا انسانی قتل ابدی سزا کا موجب ہے
يعنی ہميشہ کے لئے سزا تو ان لوگوں کو ملے گی جو ايمان الئے بغير دنيا سے “ خلود” ل پيدا ہوتا ہے کہ يہاں ايک سوا

رخصت ہو جائيں جبکہ قتل عمد کرنے والوں کے لئے ممکن ہے کہ وه ايمان رکھتے ہوں اور يہاں تک امکان ہے کہ وه 
قيقی توبہ کرليں اور گذشتہ گناه کی جس قدر ممکن ہو پشمان ہو کر اس گناه عظيم سے ( جو ان سے سرزد ہو چکا ہے ) ح

  تالفی کرليں ۔
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۔ اس سوال کا جواب يہ ہے کہ آيت ميں مومن کے قتل سے مراد يہ ہے کہ کسی شخص کو ايمان النے کی وجہ سے قتل ١
کا ثبوت ہے اور اس کرے يا اس کے قتل کو جائز اور مباح قرار دے ۔ جان لينا چاہئيے کہ اس طرح کا قتل ، قاتل کے کفر 

  کا الزمہ ابدی اور ہميشہ کا عذاب ہے ۔
  ١اسی مفہوم کی ايک حديث حضرت امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے ۔

۔ يہ احتمال بھی ہے کہ صاحب ايمان او ربے گناه افراد کو قتل کرنے کی وجہ سے انسان بے ايمان ہو کر دنيا سے رخصت٢
  نصيب نہ ہو اور اسی وجہ سے وه ابدی او رہميشہ کے عذاب ميں مبتال ہوجائے ۔ہو اور اسے توبہ کی بھی توفيق 

  ۔ يہ بھی ممکن ہے کہ خلود سے مراد اس ٓايت مينبہت طويل عذاب ہو نہ کہ ہميشہ کا عذاب۔٣
  يہاں ايک اور سوال بھی پيدا ہوسکتا ہے کہ اصولی طور پر کيا قتل عمد قابل ِ تو بہ ہے ؟

کا جواب نفی ميں ديتے ہيں اور کہتے ہينکہ قتل عمد درج باالٓايت کے مطابق بنيادی طور پر قابِل بعض مفسرين اس سوال 
ال توبة ” توجہ نہيں ہے اور چندايک روايات ميں بھی جو ٓايت کے ذيل ميں آئی ہے اس معنی کی طرف اشاره موجود ہے کہ 

ر عظيم ہادياِن حق کی روايات اور توبہ کے فلسفہ( جو تربيت اس کی کوئی توبہ نہيں ) ليکن تعليمات اسالم کی روح او“ ( لہ
کی بنياد اور ٓاينده کی زندگی ميں گناه سے محفوظ رہنا ہے ) سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گناه ايسا نہيں جو قابِل توبہ نہ ہو ۔ 

  اگر چہ گناہوں سے توبہ کی بہت سخت اور سنگين شرائط ہيں ۔
  قرٓان مجيد کہتا ہے :

  )۴٨ اليغفر ان يشرک بہ و يغفر ما دون ٰذلک لمن يشاء ( نساء: ان هللا
خدا صرف شرک کے گناه کو نہيں بخشتا ليکن اس کے عالوه جس کے لئے چاہتا اور مصلحت سمجھتا ہے ، اسے بخش ديتا 

  ہے ۔
کے متعلق ہے ورنہ تو  يہاں تک کہ اس ٓايت کے ذيل ميں پہلے بيان کيا جاچکا ہے کہ يہ ٓايت شفاعت اور گناہوں سے بخشش

شرک کا گناه بھی توبہ کرنے اور توحيد و اسالم کی طرف پلٹ ٓانے سے قابل ِ بخشش ہے جيسا کہ صدر اسالم کے اکثر 
مسلمان ابتدا ميں مشرک تھے اور پھر انھوں نے توبہ کی اور خدا نے ان کے گناہوں کو بخش ديا ۔ اس وجہ سے صرف 

ئے بغير بخشا نہيں جاسکتا۔ ليکن توبہ کرنے سے تمام گناه يہاں تک کہ شرک بھی قال ِ شرک ايسا گناه ہے کہ جو توبہ ک
  ميں ہے : ۵۴اور ۵٣بخشش ہے جيسا کہ سوره زمر کی ٓايہ 

  ان ّهللا يغفر الذنوب جميعاً انہ ھو الغفورالرحيمو انيبوا الٰی ربکم و اسلموا لہ ۔
واال او رمہر بان ہے خد اکی طرف پلٹ ٓأو اور توبہ کرلو اور اس کے  خدا تمام گناہوں کو بخش ديتا ہے کيونکہ وه بخشنے

  حکم کے سامنے سر تسليم خم کرلو ۔
بعض مفسرين نے جو يہ کہا ہے کہ توبہ کے سايہ ميں تمام گناہوں کی بخشش سے متعلق ٓايات، اصطالح کے مطابق جو 

نکہ ان ٓايات کی زبان جوکہ گناه گاروں کو جہاں مناعی ٓايات عام تخصيص کے زمرے ميں ٓائی ہيں ، صحيح نہيں ہے ۔ کيو
کرتی ہيں اور مختلف تاکيد ات کے ساتھ ہيں۔ قابل تخصيص نہيں ہے اور اصطالح کے مطابق تخصيص سے انکار نہيں 

کرتی ہيں ۔ عالوه از ين اگر واقعاًوه شخص جس سے قتل عمد سر زد ہوا ہے مکمل طور پر ہميشہ کے لئے خدا کی بخشش 
ے مايوس ه وجائے ( يہاں تک کہ اپنے برے عمل کی بار بار معافی مانگے اور بہت سے نيک اعمال سے برائی کی تالفیس

بھی کرے) پھر بھی ہميشہ کی لعنت اور عذاب ميں مبتال رہے تو پھر کوئی وجہ نہيں کہ وه اپنی باقی مانده عمر ميں خدا کی 
اور يہاں تک کہ انسانوں کے بار بار قتل سے توبہ کرے ۔ يہ امر جو عبادت زياده کرے ، برے اعمال سے توبہ کرے 

تعليمات انبياء کی روح کے منافی ہے کيونکہ وه تو نوع بشر کی ہر مر حلہ ميں تربيت کے لئے ٓائے ہيں تاريخ اسالم ميں ہے
تک کو معاف کرديا اور اور اسکہ پيغمبراکرم نے خطر ناک قسم کے گناه گاروں مثالً حمزه بن عبد المطلب کے وحشی قاتل 

کی توبہ قبول کرلی يہ نہيں کہا جاسکتا کہ شرک اور ايمان کی مختلف حالتوں ميں قتل اتنا مختلف سمجھا جائے کہ ايک 
حالت ميں تو بخشا جائے اور دوسری حالت ميں قابل بخشش نہ ہو ۔ اصولی طور پر جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں کہ ہم کسی 

ڑھ کر نہيں سمجھتے اور ہم جاتنے ہينکہ يہ گناه بھی توبہ اور قبول اسالم سے بخشا جا سکتا ہے ۔ اب گناه کو شرک سے ب
  کس طرح باور کرسکتے ہينکہ قتل گناه حقيقی توبہ کے ذريعے بھی قابل بخشش نہ ہو ۔

کم اہميت کا حامل ہے يا  ہم نے جواوپر کہا ہے اس سے کوئی اشتباه نہ ہو اس کا يہ معنی نہيں ہے کہ قتل عمد معمولی اور
اس سے توبہ بہت ٓاسان ہے بلکہ اس کے برعکس اس گناه سے حقيقی توبہ بہت ہی مشکل ہے اور يہ اس عمل کی تالفی کی 

  2محتاج ہے اور يہ تالفی کوئی ٓاسان کام نہيں ہے ۔ 
..............  
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نقول ہے کہ ٓاپ نے فرمايا من قتل مومناً علی دينہ فٰذلک کافی تفسير عياشی ميں اس ٓايت کے ذيل ميں امام صادق سے اس طرح م - ١
  المتعمد الذی قال هللا تعالٰی عز و جل فی کتابہ َو ٔاََعدَّ لَہُ َعذاباً َعظيماً ۔

روايات ميں بے گناه صاحب ايمان افراد کے قتل کی اہميت کے بارے ميں ايسی تعبيرات بيان ہوئی ہيں جو انسان کو جھنجوڑ ديتی  -2
  ايک حديث ميں پيغمبر اکرم سے منقول ہوا ہے کہ ٓاپ نے فرمايا: ہيں
  “لزوال الدنيا اھون علی هللا من قتل امرء مسلم” 
  نيز فرماتے ہيں :“ دنيا کا زوال اور ختم ہو جانا خدا کے ہاں ايک مرد مسلمان کے قتل ہونے سے کمتر ہے ” 
  “فی دمہ لو ان رجال قتل بالمشرق و ٓاخر رضی بالمغرب ال شرک” 

۵المنارج “ ( اگر ايک شخص مشرق ميں قتل ہو جائے اور دوسرا مغرب ميں ہو اور اس راضی ہو تو وه اس کے خون ميں شريک ہے 
  )٢۶١ص 

  قتل کی اقسام 

فقہی کتب ميں فقہانے قصاص و ديت کے باب ميں اسالمی روايات سے استفاده کرتے ہوئے قتل کو تين قسموں ميں تقسيم کيا 
  ۔“اور قتل اشتباه “ ” قتل شبيہ عمد“ ”قتل عمد” ہے :۔

  قتل عمد 
يہ قتل وه ہوتا ہے جس ميں پہلے سے پختہ اراده اور ذرائع قتل کو بروئے کار اليا جاتا ہے ( مثالً کوئی شخص کسی کو قتل 

  کرنے کے ارادے سے کسی ہتھيار، لکڑی ، پتھريا ہاتھ سے کام لے ) ۔

  قتل شبيہ عمد 
ہے جس ميں قتل کا راده نہ ہو ليکن مقتول کے خالف ايسے اقدام کے لئے جائيں کہ بے خبری ميں نوبت اس کے  يہ وه قتل

  قتل تک پہنچ جائے ۔ مثالً کسی کو قتل کے ارادے سے مار پيٹا جائے مگر يہ مار پيٹ اتفاقاً اس کے قتل کا سبب بن جائے ۔

  قتل اشتباه 
شامل نہ ہو مقتول کے خالف کوئی اقدام کرنے کا اراده ہو بلکہ يہ ايسا قتل ہے جيسے يہ وه قتل ہے جس ميں قتل کا راده 

  اراده کسی جانور کو شکار کرنے کا ہو مگر غلطی سے تير انسان کو جالگے اور وه قتل ہو جائے ۔
 ان ميں سے ہر قسم کے تفصيلی احکام ہيں جو مکتِب فقہ ميں موجود ہيں ۔

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

ِ فَتَبَيَّنُوا َو ال تَقُولُوا لَِمْن ٔاَْلقی ٕاِلَْيُکُم ال٩۴ ْنيا فَِعْنَد ۔يا ٔاَيُّہَا الَّذيَن آَمنُوا ٕاِذا َضَرْبتُْم فی َسبيِل هللاَّ سَّالَم لَْسَت ُمْؤِمناً تَْبتَُغوَن َعَرَض اْلَحياِة الدُّ
ِ َمغانُِم َکثيَرةٌ َکذلَِک ُکْنتُْم ِمْن قَْبُل فَ  َ کاَن بِما تَْعَملُوَن َخبيراً ۔هللاَّ ُ َعلَْيُکْم فَتَبَيَّنُوا ٕاِنَّ هللاَّ   َمنَّ هللاَّ

  ترجمہ
۔اے ايمان النے والو! جس وقت تم راِه خدا ميں قدم اٹھاتے ہو ( اور جہاد کے لئے ٓاماده ہوتے ہو) تو تحقيق کرواور اس ٩۴

ط اس بناپر ) يہ نہ کہو کہ تو مسلمان ( مومن ) نہيں کہ دنيائے شخص کو جو صلح اور اسالم کا اظہار کرتا ہے اسے ( فق
ناپائيدار کا سر مايہ ( او رمال غنيمت) حاصل کر سکو ۔ کيونکہ خدا کے ہاں (تمہارے لئے ) بڑی بڑی غنيمتيں ( موجود) ہيں

عظيم شکرانے کے  تم پہلے ايسے ہی تھے اور خدا نے تم پر احسان کيا( اور تمہاری ہدايت کی ) اس بناپر ( اس
  طورپر)تحقيق کرو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو خدا اس سے ٓاگاه ہے ۔

  شانِ نزول 
درج باالٓايت کے بارے ميں کئی ايک شان ِ نزول اسالمی روايات اور تفاسير ميں ٓائی ہيں جو کم و بيش ايک دوسرے سے 
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گِ خيبر سے واپسی کے بعد اسامہ بن زيد کو مسلمانوں مما ثلت رکھتی ہيں ۔ ان ميں سے ايک يہ ہے کہ پيغمبر اکرم نے جن
کی ايک جماعت کے ساتھ ان يہوديوں کی طرف بھيجا جو فدک کی ايک بستی ميں رہتے تھے تاکہ انھيں اسالم ياشرائط ذمہ 

الد قبول کرنے کی دعوت دی جائے ۔ ايک يہودی مرد جسے لشکراسالم کے ٓانے کی خبر ہو ئی تو اس نے اپنے مال اور او
کے ساتھ ايک پہاڑ کے دامن ميں پناه لی ۔ پھر خود مسلمانوں کے استقبال کے لئے دوڑٓايا۔ اسامہ بن زيد نے سوچا کہ يہ 

يہودی جان او رمال کے خوف سے قبول اسالم کررہا ہے اور دلی طور پر مسلمان نہيں اس پر حملہ کرکے اسے قتل کرديا 
ر بطور غنيمت قبضہ کرليا۔ جب يہ خبر پيغمبر کو ملی تو ٓاپ اس واقعہ پر نہايت بر او راس کا مال اسباب ( بھيڑ بکريوں ) پ

ہم او ررنجيده ہوئے اور فرمايا تو نے ايک مسلمان کو قتل کرديا اسامہ پريشان ہو کر کہنے لگا اس شخص نے جان و مال 
نہيں تھے تمہيں کيا معلوم شايد وه حقيقی  کی حفاظت کے لئے قبول اسالم کيا تھا پيغمبر نے کہا تم اس کے باطن سے ٓاگاه

طور پر مسلمان ہوا ہو تو اس موقع پر اوپر والی ٓايت نال ہوئی او رمسلمانوں کو تنبيہ کی کہ جنگی غنائم کی وجہ سے کبھی 
چاہئيے۔ايسے لوگوں کو مت جھٹالٔو جو قبوِل اسالم کرتے ہيں بلکہ جو شخص بھی قبوِل اسالم کرے اس کی بات کو مان لينا 

  تفسير
گذشتہ ٓايات ميں بے گناه افراد کی جان کی حفاظت کے سلسلہ ميں ضروری تاکيدات ہو چکيں اب اس ٓايت ميں ان بے گناه 

افراد کی جان کی حفاظت کے لئے ايک احتياطی حکم جو ممکن ہے تہمت کی زد ميں ٓاجائيں بيان کرتے ہوئے فرماتا ہے : 
جہاد کی راه ميں قدم اٹھأو تو تحقيق اورجستجوکرلو اور ايسے لوگوں کو جو قبول اسالم اے ايمان النے والو! جس وقت 

ِ فَتَبَيَّنُوا َو ال تَقُولُ  وا لَِمْن ٔاَْلقی ٕاِلَْيُکُم السَّالَم لَْسَت کريں نہ کہو کہ تم مسلمان نہيں ہو(يا ٔاَيُّہَا الَّذيَن آَمنُوا ٕاِذا َضَرْبتُْم فی َسبيِل هللاَّ
  ِمناً) ۔ُمؤْ 

اور حکم ديتا ہے کہ جو لوگ ايمان کا قرار کرتے ہيں انھيں خنده پيشانی سے قبول کرلو او ران کے قبول اسالم کے بارے 
ميں ہر قسم کيک بد گمانی اور سوِء ظن سے صرف نظر کر لو اس کے بعد مزيد کہتا ہے : کہيں ايسا نہ ہو کہ جہاِن ناپائيدار 

اسالم کرنے والوں کو تہمت دو اور انھيں ايک دشمن سمجھ کر قتل کردو او ران کا مال و  کی ان نعمتوں کے لئے قبول
ْنيا )   ١اسباب بطور غنيمت لے لو ( تَْبتَُغوَن َعَرَض اْلَحياِة الدُّ

ِ َمغاِنُم َکثيَرةٌ)   جبکہ ہميشہ رہنے والی گراں بہا غنيمتيں تو خداکے پاس ہيں (فَِعْنَد هللاَّ
  ٢ہی تھے اور زمانٔہ جاہليت ميں تمہاری جنگيں غارت گری کی بناپر ہوتی تھيں ( َکذلَِک ُکْنتُْم ِمْن قَْبُل) ۔ اگر پہلے تم ايسے

ليکن اب اسالم کے سائے ميں اور اس احسان کی وجہ سے جو خدا نے تم پر کيا ہے ، اس کيفيت سے نجات پا چکے ہو اس 
ُ َعلَْيُکْم فَتَبَيَّنُوا ) بناپر اس عظيم نعمت کے شکرانے کے طور پر تمہارے  لئے الزم ہے کہ تمام امور ميں تحقيق کرو( فََمنَّ هللاَّ

َ کاَن بِما تَْعَملُوَن َخبيراً ) ۔   اور يہ بات جان لو کہ خدا تمہارے اعمال اور نيتوں سے ٓاگاه ہے (ٕاِنَّ هللاَّ
ر يہ حقيقت بيان کی گئی ہے کہ کسی مسلمان کو نہيں اسالمی جہاد مادی پہلو نہيں رکھتادرج باالٓايت ميں بڑے واضح طور پ

چاہئيے کہ وه مادی مفاد حاصل کرنے کے لئے ميدان ِ جہاد ميں قدم رکھے اس لئے اسے کہا گيا ہے کہ دشمن کی طرف 
سے پہلی مرتبہ ہی اظہار ايمان کو مان لے اور اس کی صلح کی پيش رفت کا جواب دے ، چاہے کتنی ہی مادی نعمتوں سے 
محروم ہوناپڑے ۔ کيونکہ اسالمی جہاد کا مقصد توسع پسندی او رماِل غنيمت جمع کرنا نہيں ہے بلکہ اس کا مقصد اور ہدف 

نوِع انسانی کو انسانوں کی غالمی اور زور وزر کے خدأوں کی بندگی سے نجات دالنا ہے ۔اور جس وقت اميد کی يہ راه 
جہ باال ٓايت ميں ٓايا ہے : تم بھی ايک دن اسی طرح پست افکار رکھتے تھے اور  نظر ٓائے تو فوراً اپنا لينی چاہيئے مندر

  مادی فوائد کے لئے لوگوں کا خون بہاتے تھے ليکن ٓاج وه صورِت حال بالکل بدل چکی ہے ۔
کے  عالوه ازيں تم خود دائره اسالم ميں داخل ہوتے وقت سوائے اظہار ايمان کے کيا کرتے تھے اس قانون سے دوسروں

  بارے ميں کيوں اجتناب کرتے ہوجس سے تم خود مستفيد ہوتے رہے ہو ۔
..............  

بر وزن مرض ) کا معنی ہے ايسی چيز جو ثبات اور پائيداری نہ رکھتی ہو ۔ اس بنا پر عوض الحيوة الدنيا کا معنی ہے “ ( عرض”١
  دنياوی زندگی کا سرمايہ جو بغير استثناء کے سب ناپائيدار ہے ۔

اس جملہ کی تفسير ميں ايک اور احتمال بھی بتا يا گيا ہے اور وه يہ ہے کہ تم خود بھی اسالم النے کی ابتدا ميں يہی کيفيت رکھتے  ٢
تھے يعنی زبان سے اسالم کی حقانيت کی گواہی ديتے تھے اور وه تم سے قبول کرلی گئی جبکہ تمہارے دل ميں چھپی ہوئی بات کسی 

  ۔پر واضح نہيں تھی 
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  ايک سوال اور اس کا جواب 

اس ٓايت کے مضمون پر توجہ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے يہ اعتراض پيدا ہوگيا ہو کہ اسالم لوگوں کو اس دين سے وابستہ 
کے داخل ہونے کے مواقع فراہم کرتا ہے ۔ اس “ منافقين ” ہونے کے ظاہری دعؤوں کو قبول کرکے اسالمی ماحول ميں 

ے بہت سے لوگ غلط فائده اٹھائيں اور اسالم کی ٓاڑ ميں جاسوسی اور غير اسالمی اعمال و افعال الئحہ عمل سے ممکن ہ
  کے مرتکب ہوں ۔

شايد دنيا ميں کوئی ايسا قانون نہ ہو جس ميں غلط فائده اٹھانے والوں کے لئے گنجائش نہ ہو ۔ اہم بات يہ ہے کہ قانون کو 
ر اس بناپر کہا جائيے کہ قبوِل اسالم کرنے والے کی جب تک دلی کيفيت کا پتہ واضح مصلحتوں کا حامل ہو نا چاہئيے اب اگ

نہ لگايا جائے اس کے دعوے کو قبول نہ کيا جائے تو اس سے بہت سے مفاسد پيدا ہو جائيں گے جن کا نقصان کہيں زياده 
دوسرے سے کوئی گلہ اور  ہے اور انسانی فطرت و عواطف کے اصول نيست و نابود ہو جائيں گے کيونکہ جو شخص کسی

شکايت ، کينہ اور حسد رکھتا ہو، وه اسے تہمت لگا سکتا ہے کہ اس کا اسالم دکھاوے کا ہے اور اس کے دل کی گہرائيوں 
سے ہم ٓاہنگ نہيں اس طرح بہت سے بے گناه قتل کردئے جائيں گے اس کے عالوه ہر دين اور مذہب کی طرف مائل اور 

ايسے افراد بھی موجود ہوتے ہيں جو بھول پن ميں ، رکھ رکھأو کے لئے اور ظاہرہی طو ر پر راغب ہونے کی ابتدا ميں 
مائل ہو تے ہيں ليکن وقت کے گذرنے کے ساتھ ساتھ اور اس دين سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ان کے ايمان محکم اور 

س وجہ سے ايسے لوگوں کو دھتکارا نہيں مضبوط ہو جاتے ہيں اور ايمان کی جڑيں ان کے دلوں ميں راسخ ہو جاتی ہيں ا
  جاسکتا ۔

ِ بِٔاَْمواِلِہْم وَ ٩۵ َرِر َو اْلُمجاِہُدوَن فی َسبيِل هللاَّ ُ اْلُمجاِہديَن بِٔاَْموالِِہْم َو  ۔ال يَْستَِوی اْلقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنيَن َغْيُر ٔاُولِی الضَّ َل هللاَّ ٔاَْنفُِسِہْم فَضَّ
ً ٔاَْنفُِسِہْم َعلَ  ُ اْلُمجاِہديَن َعلَی اْلقاِعديَن أَْجراً َعظيما َل هللاَّ ُ اْلُحْسنی َو فَضَّ   ۔ ی اْلقاِعديَن َدَرَجةً َو ُکالًّ َوَعَد هللاَّ

ُ َغفُوراً َرحيماً۔٩۶   ۔َدَرجاٍت ِمْنہُ َو َمْغفَِرةً َو َرْحَمةً َو کاَن هللاَّ
  ترجمہ
کے جہاد سے دستبردار ہو گئے اور وه مجاہد جنھوں نے اپنے مال اور  ۔ وه صاحب ايمان جو بغير بيماری اور تکليف٩۵

جان کے ذريعے جہاد ميں حصہ ليا برابر نہيں ہيں ۔ خدا نے ان مجاہدوں کو جنھوں نے جان اور مال سے جہاد کيا ہے بيٹھ 
ال پر ) خدا نيک جزا کارہنے والوں پر فضيلت او ربر تری دی ہے ان دونونگروہوں ميں سے ہر ايک کو ( ان کے نيک اعم

  وعده کرتا ہے او ر مجاہدين کو بيٹھ رہنے والوں پر فضيلت اور اجر عظيم بخشتا ہے ۔
۔ خدا کی طرف سے (اہم ) درجات اور بخشش و ررحمت( انھيں نصيب ہوگی ) اور( اگر ان سے کچھ لغزشيں ہوئی ہيں ٩۶

  )تو خدا بخشنے واال اور مہر بان ہے ۔

  تفسير 
يات ميں جہاد کے متعلق گفتگو ہو تھی يہ دو ٓايات مجاہدين اور غير مجاہدين کا تقابل او رموازنہ کرتی ہيں ۔ خدا کہتا گذشتہ آ 

ہے : وه ايمان کہ جو ميدان جہاد ميں شرکت کرنے سے اجتناب کرتے ہيں جبکہ انھيں اسی خاص بيماری بھی الحق نہيں کہ 
مانع ہو کبھی ان مجاہدين کے ہم پلہ او ربرابر نہيں ہو سکتے جو راه خدا ميں جو انھيں ميدان جہاد ميں شر کت کرنے سے 

َرِر َو اور اعالئے کلمہ حق کے لئے اپنی جان و مال سے جہاد کرتے ہيں ( ال يَْستَِوی اْلقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنيَن َغْيُر ٔاُولِی الضَّ 
ِ بِٔاَْموالِِہْم وَ    ٔاَْنفُِسِہْم) اْلُمجاِہُدوَن فی َسبيِل هللاَّ

سے مراد يہاں وه افراد ہيں جنھوں نے اصول ِ ايمان پر ايمان رکھنے کے باوجود ہمت اور “ قاعدون” واضح ہے کہ 
جوانمردی نہ دکھانے کی وجہ سے جہاد ميں شرکت نہيں کی ۔ اگر چہ ان کے لئے يہ جہاد واجب عينی نہيں تھا کيونکہ اگر 

ن کے بارے ميں ايسے نرم اور مالئم لہجے ميں بات نہ کرتا او را ٓيت کے ٓاخر ميں ان سے ان کے لئے واجب ہوتا تو قرٓان ا
کے “ قاعدين “ مجاہدين ” بدلے اور جزا کا وعده نہ کرتا اس وجہ سے جب يہ صورتحال ہو کہ جہاد واجب عينی نہ ہو

ں جو نفاق يا دشمنی کی وجہ سے جہاد ميں مقابلے ميں واضح طور پر برتر ہيں بہر حال اس ٓايت ميں وه لوگ شامل نہيں ہي
  شريک نہيں ہوئے

کی تعبير ايک وسيع مفہوم رکھتی ہے ، جو ان تمام افراد کو ( “غير اولی الضرر” ضمنی طور پر يہ خيال رکھنا چاہيئے کہ 
ے سبب جہاد سے ) مستثنٰی قرار ديتی ہے جوکسی عضو کے نقص ، بيماری يا بہت زياده کمزوروی اور ضعف وغيره ک

جہاد ميں شرکت کی سکت نہيں رکھتے اس کے بعد پھر مجاہدين کی بر تری اور فضيلت کو صراحت اور فصاحت کے ساتھ
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  بيان کرتے ہوئے فرماتا ہے :
خدا ان مجاہدين کو جو جان و مال سے اس کی راه ميں جنگ کرتے ہيں ، ان لوگوں پر عظيم فضيلت بخشتا ہے جو ميدان 

ُ اْلُمجاِہديَن بِٔاَْموالِِہْم َو ٔاَْنفُِسِہْم َعلَی اْلقاِعديَن َدَرَجةً)جہاد ميں شرکت سے ا َل هللاَّ   ١جتناب او رکناره کشی کرتے ہيں ( فَضَّ
“ واجب عينی ” ليکن باوجود اس کے جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں کہ مجاہدين کے گروه کے مد مقابل وه افراد ہيں جن پر جہاد 

، ناتوانی يا د يگر علل کی وجوه سے ميدان جہاد ميں شرکت کی سکت نہيں رکھتے تھے ۔ لٰہذا اس نہيں تھا ۔ يا وه بيماری
وجہ سے کہ ان کی صالح نيت ايمان او رنيک اعمال نظرانداز نہ ہوں انھيں بھی خوشخبری ديتے ہوئے فرماتا ہے : دونوں 

ُ اْلُحْسنی)ليکن واضح ہے کہ وه اچھائی کا  گروہوں ( مجاہدين وغير مجاہدين ) سے اچھائی کا وعده کيا گيا ہے ( َو ُکالًّ َوَعَد هللاَّ
وعده دونوں سے کيا گيا ہے اس ميں بہت زياده فرق ہے حقيقت ميں قرٓان اس بيان کے ذريعے نشاندہی کرتا ہے کہ ہر نيک 

کش ہونے والے ايسے  کام کا حصہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے اور بھولنے واال نہيں ۔ خصوصاًجبکہ بحث جہاد سے کناره
افراد کے متعلق ہے جو جہاد ميں شرکت کرنا چاہتے ہيں اور اسے ايک بہت بڑی سعادت اور مقصد سمجھتے تھے ليکن 

چونکہ يہ واجب عينی نہ تھا اس بناپر وه ايک بڑی سعادت سے محروم ره گئے اس کے باوجود وه جتنا لگأو اس کام ( جہاد) 
ئيں گے اس طرح( اولی الضرر) افراد بھی جو ( بيماری يا کسی عضو کے ناقص ہونے کی سے رکھتے ہيں اس قدر جزا پا

وجہ سے ميداِن جہاد ميں شريک نہيں ہوئے ) مکمل طور پر اس سے لگأو رکھتے تھے وه بھی مجاہدين کی جزا او ربدلے 
  ميں سے قابِل ذکر حصہ پائيں گے ۔

  ے کہ ٓاپ نے لشکر اسالم سے فرمايا:جيسا کہ پيغمبر اکرم سے ايک حديث ميں منقول ہ
لقد خلفتم فی المدينة اقواماً ماسرتم سيراً والقطعتم وادياً االکانوا معکم و ھم الذين صحت نيانھم و نصحت جيوھم وھوت افئدتھم 

  الٰی الجہادو قد منعھم عن المسير ضرر اوغيره
راه ميں قدم قدم پر تمہارے ساتھ تھے ( اور خدا ئی اجر مدينہ ميں تم کچھ لوگوں کو اپنے پيچھے چھوڑ ٓائے ہو کہ جو اس 

اور صلے ميں شريک تھے ) وه ايسے لوگ ہيں جن کی نيت پاک ہے اور وه بہت زياده خير خواہی کرنے والے ہيں اور ان 
  ٢کے دل جہاد کے مشتاق تھے مگر کچھ مجبور يوں مثالً بيماری اور نقص وغيره نے انھيں اس کام سے روک ديا ہے ۔

 ليکن چونکہ اسالم ميں جہاد کی اہميت اس سے بھی کہيں زياده ہے لٰہذا دوباره مجاہدين کا ذکر کرتے ہوئے تاکيد کرتا ہے :
ُ اْلُمجاِہديَن َعلَی اْلقاِعديَن ٔاَْجراً َعظيماً) ۔ َل هللاَّ   خدا نے مجاہدين کو قاعدين پر اجر عظيم بخشا ہے ( َو فَضَّ

کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو خدا کی طرف سے اہم درجات اور اس کی بخشش و “ جر عظيم ا” بعد از ٓاں ٓايت ميں 
  رحمت ہے (َدَرجاٍت ِمْنہُ َو َمْغفَِرةً َو َرْحَمةً )

اور اگر اس دوران ميں کچھ افراد فرائض کی انجام دہی کرتے کرتے ہوئے کچھ لغزشوں کے مرتکب ہوتے ہيں اور اپنے 
ُ َغفُوراً کئے پر پشمان ہيں تو خدان ے انسے بھی بخشش ونجات کا وعده کيا ہے ۔ لٰہذا ٓايت کے ٓاخر ميں فرماتا ہے (َو کاَن هللاَّ

  َرحيماً) ۔
..............  

درجہ کا لفظ بطور نکره ٓايا ہے جيساکہ کتب ادب ميں ہے کہ ايسے موقع پر نکره وظمت و اہميت ظاہر کرنے کے لئے ہوتا ہے گويا - ١
جہ بلند ہے جو مکمل طور پر پہچانا نہيں جاتا اور يہ اس طرح ہے کہ جب کسی چيز کی بہت زياده قدر و قيمت بيان اس قدر انکا در

  کرنی ہو تو کہا جا تا ہے کہ ا س کی قيمت کو ئی نہيں جانتا۔
  ۔ تفسير صافی، زير نظر ٓايت کے ذيل ميں ۔٢

  چند اہم نکات 

  بالغت کا ايک پہلو

تين مرتبہ مجاہدين کا نام ٓايا ہے پہلی دفعہ مجاہدين کا ذکر ہدف و مقصد اور وسيلہ و ذريعہ کے ساتھ ۔ اوپر والی ٓايت ميں ١
ہوا ہے ( المجاہدين فی سبيل هللا باموالھم ) اور دوسری دفعہ صرف وسيلہ جہاد کا ذکر ہوا ہے ليکن ہدف و مقصد کا تذکره 

مرحلے ميں صرف مجاہدين کا نام ٓايتا ہے ( المجاہدين ) اور يہ بالغت  نہيں ہے ( المجاہدين ماموالھم و انفسھم ) اور تيسرے
کالم کا ايک واضح نکتہ ہے کہ جب سننے واال مرحلہ بہ مرحلہ موضوع سے زياده ٓاشنا ہوتاچال جاتا ہے تو اس کی قيود او 

جاتا ہے کہ صرف ايک اشارے  رمشخصات کو کم کرتے چلے جاتے ہيں اور ٓاشنائی و شنا سائی کا معاملہ اس مقام پر پہنچ
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  ہی سے تما م چيزيں معلوم ہوجاتی ہيں ۔

  “درجات“ ” درجة”
اور استعمال کياگيا ہے جبکہ دوسری ٓايت “ درجة” ۔ ٓايت ميں پہلے تو مجاہدين کی قاعدين پر فضيلت وبر تری کے لئے لفظ٢

وں ميں کوئی اختالف نہيں ہے کيونکہ پہلی تعبير استعمال ہوا ہے ظاہراً ان دوتعبير“ درجات” ميں جمع کی صورت ميں لفظ
ميں مجاہدين کے مقصد کی اپنے غير پر اصل فضيلت کا تذکره ہے ليکن دوسری طرف تعبير ميں اس برتری کی تفصيل بيان
کی گئی ہے اس لئے رحمت و مغفرت کا ذکربھی ساتھ ہے ۔ دوسرے الفاظ ميں ان دونوں ميں اجمال اور تفصيل واالفرق ہے 

کی تعبير سے يہ معنی بھی ليا جاسکتا ہے کہ سب مجاہدين ايک درجہ اور پايہ کے نہيں ہيں اور “ درجات ”ضمنی طور پر 
ان کے خلوص، جانثاری اور تکاليف برداشتکرنے کے لحاظ سے ان کے معنوی اور دنياوی مقامات بھی مختلف ہيں کيونکہ 

ميں دشمن کے مقابل کھڑے ہوتے ہيں نہ وه ايک جتنا جہاد کرتے ہيں يہ بات تو طے ہے کہ تمام مجاہدين جو ايک ہی صف 
  اور نہ ہی ايک جيسا خلوص رکھتے ہيں ۔ اسی بناپر ہر ايک اپنے عمل اور نيت کی مناسبت سے جزا اور صلہ پائے گا۔

  جہاد کی انتہائی تاکيد 
 چاہے وه نباتات ميں سے ہو يا حيوانات ميں سے ۔جہادعالم ٓاب وگل کا ايک عمومی قانون ہے اور دنيا ميں جو بھی چيز ہے 

جہاد کے ذريعہ اپنا راستہ صاف کرتی ہے تاکہ اپنے مطلوبہ کماالت تک پہنچ جائے مثالً ہم درخت کی جڑيں ديکھيں تووه 
ے قوت اور غذا حاصل کرنے کے لئے ہر قوت فعال اور متحرک رہتی ہيں اگروه يہ فعاليت اور سعی چھوڑديں تو ان کے لئ

زنده رہنا ممکن نہيں ۔ يہی وجہ ہے کہ زمين ميں اگر انھيں رکا وٹيں در پيش ہوں تو اگر ان ميں اتنی طاقت ہو تو وه ان ميں 
سوراخ کرکے ٓاگے بڑھ جاتی ہيں تعجب اس بات پر ہے کہ يہ لطيف اور نازک جڑين بعض اوقات فوالدی اوزاروں کی 

ٹکراجاتی ہيں اور اگر يہ جڑيں کمزور ہو ں تو بھی راستہ بدل کر رکاوٹ  طرح اپنے راستے ميں ٓانے والی رکاوٹوں سے
  عبور کرليتی ہيں ۔

اگر ہم اپنے جسم کو ديکھيں تو اس کے اندر بھی رات دن بلکہ سوتے جاگتے ايک عجيب و غريب قسم کی جنگ جاری 
ری رہتی ہے اگر ايک لمحے کے رہتی ہے يہ جنگ ہمارے خون کے سفيد جرثوموں اور حملہ ٓاور دشمن کے درميان جا

لئے بھی يہ جنگ رک جائے اور جسم کی حفاظت کرنے والے يہ محافظ جنگ سے دستبردار ہو جائيں تو طرح طرح کے 
  مو ذی امراض ہمارے جسم کو گھير ليں او رہماری سالمتی کو خطره الحق ہو جائے ۔

لوگ جو ہميشہ جہاد اور نگہبانی کی حالت ميں رہتے ہيں بالکل يہی صورت انسانی معاشروں ، قوموں او رملتوں کی ہے وه 
ہميشہ زنده او رکامران رہتے ہيں اور وه لوگ جو سوچتے ہيں کہ عيش و عشرت ميں وقت گذارا جائے اور جو انفراد سطح 

ہے کہ رسول  پر زنده رہنا چاہتے ہيں وه جلد بدير مٹ جا تے ہيں او ران کی جگہ زنده او رمجاہد قوم لے ليتی ہے يہی وجہ
  خدا فرماتے ہيں :

  1فمن ترک الجہاد البسہ ذال و فقرا فی معيشة و محقاً فی دينہ اّن هللا اعزامتی بسنابک خيلھا و مراکز و ماحھا۔ 
جو شخص جہاد کو ترک کرديتا ہے خدا اسے ذلت کا لباس پہنا ديتا ہے اور فقر و فاقہ اس کی زندگی پر اور تاريکی و ” 

ن پر منحوس سائے کی طرف چھا جاتی ہے ۔ خدا وند عالم ميری امت کو گھوڑوں کے سموں کے ذريعے سياہی اس کے دي
  “جوجہاد ميں ٓاگے جاتے ہيں اور نيزوں کی انيوں کے وسيلے سے عزت بخشتا ہے ۔

  رسول خدا ايک اور موقع پر فرما تے ہيں :
  2اغزوا تورثوا ابنآ ء کم مجداً۔ 

  ۔“اوالد کو ورثے ميں دے جاؤ جہاد کرو تاکہ عظمت اپنی ” 
  حضرت علی امير المومنين (عليه السالم)خطبہ جہاد ميں اس طرح فرماتے ہيں :

فان الجھاد باب من ابواب الجنة فتحہ هللا لخاصة اوليائہ وھو لباس التقوی و درع ّهللا المعينة و جنة الوثيقہ فمن ترکہ رغبة عنہ 
  3يث الصغار و القماء ةالبسہ هللا ثوب الذل و شمہ البالء و د

جہاد جنت کے دروازوں ميں سے ايک دروازه ہے جسے خد انے اپنے مخصوص دوستوں کے لئے کھول رکھا ہے ، جہاد” 
تقوٰی کا پر فضيلت لباس ہے ، جہاد خدا کی ناقابل شکست زره ہے ، جہاد پروردگار عالم کی سپر اور ڈھال ہے ، جو شخص 

اس کے جسم پر ذلت اور مصيبت کا لباس پہنا ديتا ہے اور اسے لوگوں کی نگاه ميں ذليل و جہاد کو تر ک کرديتا ہے خدا 
  ۔“خوار کرديتا ہے 

اس کے عالوه يہ بات بھی قابل غور ہے کہ جہاد صرف مسلح جنگ وجدال کا نام نہيں بلکہ جہاد مينہر وه کوشش اور شامل 
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ر ثابت ہو ۔ جہاد کا مفہوم دفاعی او رمسلح جنگوں کے عالوه ہے جو خدا ئی مقدس اہداف و مقاصد کے حصول ميں مدد گا
  علمی ، منطقی ، اقتصادی اور سياسی مقابلوں پربھی محيط ہے ۔

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

  )١۶٠۔وسائل کتاب جہاد ابواب جہاد العددويناسبہ باب يکم حديث (  1
  )١۶٠۔وسائل کتاب جہاد ابواب جہاد العددويناسبہ باب يکم حديث ( 2
  ۔٢٧نہج ا؛لبالغة خطبہ ۔ 3

 

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

ِ واِسَعةً فَتُہاِجُروا ۔ٕاِنَّ الَّذيَن تََوفَّاہُُم اْلَمالئَِکةُ ظالِمی ٔاَْنفُِسِہْم قالُوا فيَم ُکْنتُْم قالُوا ُکنَّا ُمْستَْضَعفيَن فِی ااْلَٔ 97 ْرِض قالُوا ٔاَ لَْم تَُکْن ٔاَْرُض هللاَّ
  فيہا فَٔاُولئَِک َمأْواہُْم َجہَنَُّم َو ساء َْت َمصيراً ۔

جاِل َو النِّساء ِ َو اْلِوْلداِن ال يَْستَطيُعوَن حيلَةً َو ال يَْہتَُدوَن َسبيالً ۔۔٩٨   ٕاِالَّ اْلُمْستَْضَعفيَن ِمَن الرِّ
ا َغفُوراً ۔٩٩ ُ َعفُّوً ُ ٔاَْن يَْعفَُو َعْنہُْم َو کاَن هللاَّ   ۔فَٔاُولئَِک َعَسی هللاَّ

  ترجمہ
رشتوں نے قبض کی جب کہ وه اوپر ظلم کرچکے تھے اور ان سے کہا کہ تم ۔وه لوگ کہ جن کی روح ( قابض ارواح) ف٩٧

کس حالت ميں تھے ( او رمسلمان ہونے کے باوجود کفار کی صف ميں کيوں کھڑے ہوئے) تو انھوں نے کہا کہ ہم اپنی سر 
کہ تم ہجرت کرجاتے پس ان ( زمين پر انتشار اور دبأو ميں تھے تو ان ( فرشتوں) نے کہا تو کيا خدا کی زمين وسيع نہ تھی 

  کے پاس کوئی عذر و معذرت نہيں تھی اور ان ) کے رہنے کی جگہ جہنم ہے اور ان کا انجام برا ہے ۔
۔ مگر ايسے مرد ، عورتيں اور بچے جو واقعاً دبأو او رجبر کا شکار تھے کہ جن کے پاس ( اس ٓالود ه ماحول سے نجات٩٨

  ھا اور نہ کوئی راه ۔پانے کے لئے )نہ کوئی چاره نہ ت
  ۔ممکن ہے خدا انھيں عفو کے قابل قرار دے اور خدا معاف کرنے واال اور بخشنے واال ہے ۔٩٩

  شاِن نزول 

جنگ بدر کی ابتدا سے قبل سر داران قريش نے يہ خطر ناک اعالن کيا تھا کہ مکہ کے تمام رہنے والے جو ميدان جنگ ميں
سے جنگ کرنے لئے نکل کھڑے ہو ں اور جو اس کام کی مخالفت کرے گا اس کا گھر شرکت کرنا چاہتے ہيں ، مسلمانوں 

ويران کردياجائے گا اور اس کامال ضبط کرليا جائے گا اس دھمکی کے بعد کچھ افراد جو بظاہر ايمان الچکے تھے ليکن 
ہ ہوئے او ربت پرستوں کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ انھيں گھر اور مال و متاع انتہائی عزيز تھا وه ہجرت کے لئے تيار ن

ميدان جنگ کی طرف چل پڑے ميدان جنگ ميں انھوں نے مشرکين کا ساتھ ديا وه مسلمانوں کی کم تعداد کو ديکھ کر شک و 
شبے ميں مبتال ہو گئے اورٓاخر کار ميداِن جنگ ميں قتل ہو گئے درج باال ٓايت اسی ضمن ميں نازل ہو ئی جس ميں ان کا 

  ام بيان کيا گيا ہے ۔عبرت ناک انج

  تفسير
جہادسے متعلق مباحث کے بعد ان ٓايات ميں ايسے لوگونکے عبرت ناک انجام کی طرف اشاره کيا گيا جو اسالم کا دم بھر تے

کو حمالً نظر انداز کئے رکھا جس کے نتيجے ميں وه خطر “ ہجرت” تھے ليکن انھوں نے اسالم کے اہم الئحہ حمل يعنی 
يں پہنچ گئے او رمشرکين کی صفوں ميں شامل ہوکر انھوں نے جانيں گنواديں قرٓان کہتا ہے : وه لوگ کہ ( ناک واديوں م

قبض روح کرنے والے ) فرشتوں نے جن کی روح اس حالت ميں قبض کی کہ جب انھوں نے اپنے آپ پر ظلم کررکھا تھا 
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ی صفوں ميں شامل ہو کر تم نے مسلمانوں سے کيوں انھوں نے ان سے پوچھا کہ اگر تم لوگ مسلمان تھے تو پھر کفار ک
  جنگ کی (ٕاِنَّ الَّذيَن تََوفَّاہُُم اْلَمالئَِکةُ ظالِمی ٔاَْنفُِسِہْم قالُوا فيَم ُکْنتُْم) ۔

وه جواب ميں معذرت خواہی سے کہتے ہيں : ہم اپنے ماحول ميں جبر اور دبأو ميں تھے اس لئے ہم فرمان الٰہی پر عمل کی 
  نہيں رکھتے تھے ( قالُوا ُکنَّا ُمْستَْضَعفيَن فِی ااْلَْٔرِض) ۔طاقت 

ليکن ان کی يہ معذرت قابل ِ قبول نہ ہوگی اور فوراً وه خدا کے فرشتوں سے يہ جواب نسيں گے کہ کيا پروردگار کی زمين 
ے نکال کر لے جاتے( قالُوا ٔاَوسيع و عريض نہ تھی کہ تم ہجرت کرتے اور اپنے ٓاپ کو اس ٓالوده اور گھٹے ہوئے ماحول س

ِ واِسَعةً فَتُہاِجُروا فيہا )   لَْم تَُکْن ٔاَْرُض هللاَّ
ٓاخر ميں اس کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے : اس قسم کے لوگ جنھوں نے بيکار عذر داری اور ذاتی مصلحت 

گی گذارنے کو ترجيح دی ہے ان کا ٹھکا نہ انديشوں کے سبب ہجرت نيہں کی اورانھوں نے اس گھٹے ہوئے ماحول ميں زند
  جہنم ہے اور وه بہت برا انجام ہے (فَٔاُولئَِک َمأْواہُْم َجہَنَُّم َو سائَْت َمصيراً ) ۔

بعد والی ٓايت ميں مستضعفين ، حقيقی کمزور اور عاجز افراد ( نہ کہ جھوٹے مستضعفين ) کے استثناء کے ساتھ فرماتا ہے : 
ر بچے جو اس گھٹن زده ماحول سے نکلنے کا وئی راستہ نہيں پاتے وه اس حکم سے مستثنٰی ہيں کيونکہ وه مرد عورتيں او

جاِل َو ال نِّساء ِ َو يہ لوگ حقيقتاً معذور ہيں اور يہ ممکن نہيں کہ خدا ناقابل حمل ذمہ داری الگو کردے(ٕاِالَّ اْلُمْستَْضَعفيَن ِمَن الرِّ
  حيلَةً َو ال يَْہتَُدوَن َسبيالً ) ۔ اْلِوْلداِن ال يَْستَطيُعونَ 

ٓاخری ٓايت ميں فرماتا ہے : ہوسکتا ہے عفو خداوندی ان کے شامل حال ہو اور خدا ہميشہ سے معاف کرنے واال اور بخشنے 
ا َغفُوراً ) ۔ ُ َعفُّوً ُ ٔاَْن يَْعفَُو َعْنہُْم َو کاَن هللاَّ   واال ہے (فَٔاُولئَِک َعَسی هللاَّ

پيدا ہوسکتا ہے کہ اگر يہ افراد حقيقتاً معذور ہيں تو پھر کيوں نہيں فرماتا کہ خدا حتماً او ريقينا انھيں بخش دے يہ بھی سوال 
  “عسٰی ” گا وه تو کہتا ہے 

  
کے ذيل ميں بيان ہو چکا ہے کہ اس طرح کی تعبيروں سے  ٨۴( شايد ) اس سوال کا جواب وہی ہے جو اس سوره کی ٓايت

  ٓايت ميں مذکورحکم چند شرائط کے ساتھ ٓايا ہے جن پر غور کرنے ضرورت ہے ۔مراد کيا ہے ۔ اس 
خدا اس قسم کے افراد سے عفو کرتا ہے جنھوں نے موقع ملنے پر ہجرت کے عمل سے تھوڑی سی کوتا ہی بھی نہ کی ہو ۔ 

کرنے پر ٓاماده اور  اصطالح کے مطابق اس کام کے ضمن ميں کوئی کسر نہ چھوڑی ہو اور اب بھ موقع ملتے ہی ہجرت
  تيار ہوں۔

  چند اہم نکات 
  ۔ روح کی استقامت١

کا لفظ حقيقت ميں اس نکتہ کی طرف اشاره ہے کہ موت کا معنی نابود او رفنا ہونا نہيں“ توفیّٰ ” اس ٓايت ميں موت کی بجائے
اس کی روح کو جوکہ اس کے ہے يعنی وه “ فرشتوں کی ايک جماعت اور روح انسانی کو پالينا” ہے بلکہ ايک قسم کی

وجود کا سب سے بنيادی حصہ ہے نکال کر ايک دوسرے جہان ميں لے جاتے ہيں ايسی تعبير جو قرٓان ميں بار ہا ٓائی ہے 
در اصل قرٓان مجيد کا اس امر کی طرف ايک واضح ترين اشاره ہے کہ موت کے بعد باقی رہتی ہے اس کی تفصيل مختلف 

ٓاتی رہے گی يہ جواب ان لوگوں کے لئے ہے جو کہتے ہيں کہ قرٓان نے روح کا کہيں ذکر نہيں  ٓايات ميں مناسب موقع پر
  کيا۔

  ۔ روح قبض کرنے والے ، ايک يا ايک ست زائد فرشتے٢
  ١“ توفیّٰ ”مقامات) ہيں جن ميں  ١٢قرٓان ميں کئی ايک مقامات ( 

ہ روح قبض کرنے کے لئے ايک ہی فرشتہ متعين نہيں کيا اور موت کا تذکره ہے اس کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے ک
گيا بلکہ بہت سے فرشتوں کے ذه يہ کام ہے جو لوگوں کی ارواح کو اس جہاں سے دوسرے جہان ميں ليجانے پر مامور ہيں 

  ۔ درج باال ٓايت ميں فرشتوں کا ذکر جمع کے صيغے( المالئکہ ) کے ساتھ ٓايا ہے ۔
  ميں ہے : ۶١سوره انعام کی ٓايت  يہ بھی اس امر کا گواه ہے

  حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا
  ۔“جب تم ميں سے کسی ايک کی موت کا وقت ٓاتا ہے تو ہمارے بھيجے ہوئے ( فرشتے) اس کی روح قبض کرتے ہيں ” 
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  ٢اب اگر ہم ديکھيں کہ بعض ٓايات ميں يہ امر ملک الموت( موت کا فرشتہ) سے منسوب کيا گيا ہے 
تو وه اس مفہوم ميں ہے کہ وه ان تمام فرشتوں کو سر دار ہے جو ارواح قبض روح کرنے پر مامور ہيں اور اسی فرشتے کو

کے نام سے يا کيا گيا ہے اس بناپر جب لوگ سوال کرتے ہيں کہ ايک فرشتہ کس طرح ايک ہی “ عزرائيل” احاديث ميں 
  روح قبض کرتا ہے تو اس کا جواب اس بيان سے واضح ہوجاتا ہے ۔وقت ميں تمام مقامات پر حاضر ہو کر انسانوں کی 

اس کے عالوه اگر فرض کريں کہ اور فرشتے نہيں ہيں اور صرف ايک فرشتہ ہے پھر بھی کوئی مشکل پيد انہيں ہوتی 
مادے سے نہ بنا  کيونکہ اس کا اکيال ہونا اس بات کی دليل ہے کہ اس کا دائره کا ر بہت وسيع ہے کيونکہ ايک ايسا وجود جو

ہو اس کا ميں مادی اشياء کی نسبت وسيع احاطہ کرنے کی صالحيت موجود ہے جيسا کہ ايک حديث ميں ملک الموت کے 
بارے ميں امام صادق (عليه السالم) سے منقول ہے کہ جب پيغمبر اکرم نے ملک الموت سے اس جہان پر احاطہ رکھنے کے

  بارے ميں سوال کيا تو اس نے کہا:
  لدنيا کلھا عندی فيما سخرھا هللا لی ومکنتی عليھا االکلدرھم فی کف الرجل يقبلہ کيف يشائما

يہ جہاں اور جو کچھ اس ميں ہے اس تسلط اور احاطہ کے لحاظ سے جو خدا نے مجھے بخشا ہے ميرے نزديک اس درہم ( 
  3ير کردے ۔ روپيہ) کی مانند ہے جو کسی شخص کے ہاتھ ميں ہو کر کہ جس طرح چاہے الٹ پھ

  بعض ٓايات ميں روح قبض کرنے کا تعلق خداسے وابستہ کيا گيا ہے ۔ مثالً 
  “هللا يتوفی االنفس حين موتھا” 
  )۴٢سورٔه زمر “ ( خدا موت کے وقت جانوں کو قبض کرتا ہے ” 

وقات کاک کی يہ گذشتہ ٓايات سے متضاد نہيں کيونکہ جن معامالت ميں کام واسطوں کے ذريعے ہوتے ہيں وہاں بعض ا
نسبت وسيلوں کی طرف دی جاتی ہے او رکبھی اس طرف کہ جا اسباب اور وسيلے پيدا کرتا ہے دونوں نسبتيں صحيح ہيں 
بہتر نظريہ يہ ہے کہ دنيا کے بہت سے حوادث کی نسبت قرٓان مجيد ميں فرشتوں کی طرف دی گئی ہے جو خدا کی جانب 

  سے عالم ہستی ميں مامور ہيں ۔
م جانتے ہيں کہ فرشتہ ايک وسيع معنی رکھتا ہے اور اس مفہوم ميں عاقل مجرد موجودات سے لے کر طبعی جيسا کہ ہ

  توانائياں تک شامل ہيں ۔

  ۔ مستضعف کون ہے ؟٣
ٓايات قرٓان اور روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو افراد فکری ، جسمانی يا اقتصادی طور پر اتنے ضعيف او رکمزور ہوں کہ

طل ميں تميز نہ کر سکيں يا جو با وجود صحيح عقيده کھنے کے جسمانی يا مالی طور پر کمزوری کے باعث يا حق و با
معاشرے کی نارواپابنديوں کے سبب اپنے فرائض ادا نہ کرسکتے ہوں اور نہ ہی ہجرت کے قابل ہوں انھيں مستضعف کہتے 

  سالم) نے فرمايا:ہيں ۔ حضرت علی (عليه السالم) سے منقول ہے کہ ٓاپ(عليه ال
  وال يقع اسم االستضعاف علی من بلغة الحجة فسمعتھا اذنہ ووعا ھا قلبہ۔

وه شخص مستضعف نہيں ہے جس پر حجت تمام ہو چکی ہو اس نے حق کو سنا ہو اور اس کے ذہن نے اس کا ادراک کيا ” 
  4۔“ہو

  مام نے اس سوال کے جواب ميں تحرير فرمايا:امام موسی ٰ بن جعفر (عليه السالم) سے پوچھا گيا: مستضعف کون ہے ؟ ا
  الضعيف من لم ترفع لہ حجة ولم يعرف االختالف فاذا عرف االختالف فليس بضعيف۔

مستضعف وه شخص ہے جس تک حجت اور دليل نہ پہنچی ہو او روه ( مذاہب اور عقائد کے بارے ميں ) موجود اختالف کو 
۔( نور الثقلين جلد اول “اس چيز کو سمجھ چکا ہو وه مستضعف نہيں ہے نہ سمجھ سکا ہو (جوکہ محرک تحريک ہے)اور 

  )۵٣٩صفحہ 
واضح ہے کہ اوپر والی دونوں احاديث ميں مستضعف فکری اور عقيده کے لحاظ سے ہے ليکن زير بحث ٓايت ميں او راسی 

ص جس نے حق کی ميں جو بيان ہو چکی ہے مستضعف سے مراد عملی مستضعف ہے يعنی وه شخ ٧۵سوره کی ٓايہ 
  تشخيص کرلی ہو ليکن ماحول کا جبر اور گھٹن اسے عمل کی اجازت نہ ديتا ہو ۔

ِ يَِجْد فِی ااْلَْٔرِض ُمراَغماً َکثيراً َو َسَعةً َو َمْن يَْخُرْج ِمْن بَْيِتِہ ُمہاِجراً ١٠٠ ِ َو َرُسولِِہ ثُمَّ يُْدرِ ۔َو َمْن يُہاِجْر فی َسبيِل هللاَّ ْکہُ  ٕاِلَی هللاَّ
ُ َغفُوراً َرحيماً ۔ ِ َو کاَن هللاَّ   اْلَمْوُت فَقَْد َوقََع ٔاَْجُرهُ َعلَی هللاَّ

  ترجمہ
۔ اور جو شخص راه خدا ميں ہجرت کرے گا وه زمين ميں بہت سے اور وسيع امن کے خطے پالے گا او رجو شخص ١٠٠
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ائے تو اس کا اجر و ثواب خد اپر ہے اور اپنے شہر سے خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے پھر اسے موت ٓاج
  خدا بخشنے واال او رمہر بان ہے ۔

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

  کی طرف مراجعہ فرمائيں اردو ترجمہ ٣۴١کے معنی کے سلسلہ ميں تفسير نمونہ جلد دوم صفحہ “ توفیّ ”١
  ١١۔سورٔه سجده ٓايت ٢
  سوره اسرا کے ذيل ميں ۔ ١ٓايت  ٢٩١صفحہ  ٢۔تفسير برہان جلد 3
  ۔۵٣۶۔نو ر الثقلين جلد اول صفحہ 4

  تفسير

  ہجرت. اسالم کا ايک اصالحی حکم 

جو لوگ ہجرت کے فريضہ سے کوتاہی کرکے طرح طرح کی ذلتوں او ربد بختيوں کا شکار ہو جاتء ہيں ان کے تذکرے 
  کے بعداس ٓايت ميں قطعی طور پر ہجرت کی اہميت کے سلسلہ ميں دو حصوں ميں بحث ہوئی ہے ۔

ب سے پہلے دنيا وی زندگی ميں ہجرت کے ثمرات اور بر کات بيان کرتے ہوئے فرماتا ہے : ( جو لوگ خدا کی راه ميں س
اور خدا کے لئے ہجرت کرتے ہيں انھيں خدا کے اس وسيع جہاں ميں امن کی بہت سی اور وسيع جگہيں ميسر ٓائيں گی جن 

  ير کرسکيں گےميں ره کر وه حق کو فروغ ديں گے اور مخالفين کو ز
  

ِ يَِجْد فِی ااْلَْٔرِض ُمراَغماً َکثيراً َو َسَعةً) ۔   (َو َمْن يُہاِجْر فی َسبيِل هللاَّ
ليا گيا ہے ۔ ارغام کا کعنی ہے “ خاک اور مٹی” رغام ( بر وزن کالم ) کے ماده سے بمعنی“ مراغم” غو رکرنا چاہئيے کہ 

غم اسم مفعول بھی ہے اور اسم مکان بھی ۔ ليکن زير نظر ٓايت ميں اسم مکان کسی کو مٹی ميں رگيدنا اور ذليل کرنا او رمرا
کے معنی ميں ٓايا ہے يعنی وه مکان جہاں حق کا اجر اکر سکتے ہيں اور اگر کوئی شخص عناد کی وجہ سے حق کی 

وی اور مخالفت کرے تو اسے مغلوب کرکے اسے گھٹنے ٹيکنےپر مجبور کرسکتے ہيں ۔ اس کے بعد ہجرت کے معن
ٓاخروی پہلو کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے : اگر کچھ لوگ ہجرت کے اراده سے اپنے گھر اور وطن سے خدا اور 
پيغمبر کی طرف ہجرت کريں اور ہجرت کے مقام تک پہنچنے سے پہلے انھيں موت ٓاجائے تو ان کا اجر اور ثواب خدا کے 

ِ َو َرُسولِِہ ثُمَّ يُْدِرْکہُ اْلَمْوُت فَقَْد َوقََع ٔاَْجُرهُ ذمہ ہے اور خدا ان کے گناہوں کو بخش دے گا ( َو َمْن يَْخُرْج ِمْن بَْيِتِہ ُمہاِجراً ٕاِلَی هللاَّ
ُ َغفُوراً َرحيماً ) ۔ ِ َو کاَن هللاَّ   َعلَی هللاَّ

ل پر پہنچ جائيں اوراس وجہ سے ہجرت کرنے والے ہر صورت ميں ايک عظيم کاميابی حاصل کريں گے چاہے وه اپنی منز
حريت و ٓازادی کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائيگی سے بہره ور ہوں اور منزل مقصود تک پہنچ جائيں اور چاہے وه ايسا نہ 

کرسکيں اور اپنی جان اس راه ميں قربان کرديں ۔ اس کے باوجود ہر قسم کا اجر و ثواب خدا ہی کے ذمہ ہے ، ليکن يہاں 
يعنی اس کا اجر خدا پر الزم ہو چکا ہے ، يہ امر ہجرت“ فقد وقع اجره علی هللا ” ت کا تذکره ہے خصوصيت کے ساتھ اس با

  کرنے والوں کے اجر و ثواب کی انتہائی عظمت و اہميت کا مظہر ہے ۔

  اسالم اور ہجرت 
نسان اگر کسی ماحول ميںاس ٓايت اور قرٓان کی بہت سی دوسری ٓايات کے مطابق اسالم صراحت کے ساتھ حکم ديتا ہے کہ ا

کچھ عوامل و اسباب کی بناپر ذمہ داری نبھا نہ سکے تو دوسرے ماحول او رمقام امن کی طرف ہجرت کرے کيونکہ جہاں 
  ہستی کے باوجود

  نتواں مرد بہ ذلت کہ درينجا زادم
  ( يعنی اس وجہ سے ذلت کے ساتھ کسی جگہ نہيں مرنا چاہےئے کہ يہ ميری جائے پيدا ئش ہے )

اور اس حکم کی علت او رسبب واضح ہے کيونکہ انسان کسی خاص مقام کا پابند نہيں ہے وه کسی معين مقام او رماحول 
سے وابستہ اور اس ميں محدود نہيں ہے اس طرح انسان کا اپنی جائے پيدائش او راس کے ماحول او رعالقے سے انتہائی 

ے مانع نہيں ہوسکتے يہی وجہ ہے کہ صدر اسالم ميں يہ تمام لگأو اسالم کے نقطٔہ نظر سے مسلمانوں کی ہجرت س
  وابستگياں اسالم کی حفاظت اور ترقی کے لئے منقطع کر ہی گئيں ايک مغربی مٔورخ کے بقول
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قبيلہ او رخاندان و ه اکيال درخت سے جو صحراميں اگتا ہے اور کوئی شخص اس کی پناه اور سائے کے بغير زندگی بسر 
کن محمد صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم نے اپنی ہجرت کے ذريعے اس درخت کو جس نے ان کے خاندان کے نہيں کرسکتا لي

  لئے گوشت او رلہو سے پرورش پائی تھی اپنے پروردگار کے لئے کاٹ ديا
  

  ( اور قريش سے اپنا رابطہ ختم کرديا ) ۔ ( محمد خاتم پيامبران جلد اّول ) ۔
ميں يہ بات مشترک ہے کہ جب وه اپنے وجود کو خطرے ميں ديکھتے ہيں تو ہجرت کا عالوه ازيں تمام زنده موجودات 

راستہ اختيار کرتے ہيں اس سے پہلے سے لوگوں نے کسی عالقے کے گرافيائی حاالت کے متغير ہونے کے بعد اپنی 
ف انسان بلکہ زندگی کی بقا کے ليے اپنے وطن اور جائے پيدائش سے دوسرے عالقوں کی طرف کوچ کيا ہے نہ صر

جانداروں ميں بہت سی ايسی انواع ہيں جو مہاجر کے طور پر پہچانی گئی ہيں ۔ مثالًبعض ہجرت کرنے والے پرندے ايسے 
بھی ہوتے ہيں جو اپنی زندگی کی بقا کے لئے بعض اوقات پورے کرٔه ارض کی سير کرتے ہيں اور ان ميں سے بعض تو 

ہزار کلو ميٹر ١٨کرتے ہيں اور اس طرح اپنی زندگی کی بقا کے لئے تقريباً  قطب شمالی سے قطب جنوبی تک کا سفر طے
تک پرواز کرتے ہيں اور يہ چيز اس بات کا ثبوت ہے کہ ہجرت حيات و زيست کو رواں دواں رکھنے کے قوانين ميں سے 

قاصد و اہداف اور حيات ہے تو کيا ممکن ہے کہ انسان ايک پرندے سے بھی کم تر ہے ؟ يا يہ ہوسکتا ہے کہ جب مقدس م
معنوی جن کی قدر و قيمت مادی زندگی سے کہيں زياده ہے ، خطرے ميں پڑجائيں تو انسان اس عذر کی بناپر کہ يہ ميری 

جائے پيدا ئش ہے اپنے اہداف و مقاصد کو چھوڑ دے اپنے آپ کو طرح طرح کی ذلت و خواری ، محرومی اور غالمی کے 
اس عمومی قانون حيات کے مطابق اس عالقے سے ہجرت کرجانے او رکسی ايسی جگہ منتقل ہو سپرد کر دے ، يا يہ کہ وه 

  جائے جو اس کی مادی و روحانی نشو ونما اور رشد کے لئے مناسب ہو ۔
يہ بات قابل توجہ ہے کہ وه ہجرت جو اپنی حفاظت کی بجائے دين اسالم کے تحفظ کے لئے ہوئی مسلمانوں کی تاريخ کی 

ور يہ ہجرت ہمارے تمام سياسی ،تبليغی اور معاشرتی معامالت کے لئے بنياد فراہم کرتی ہے باقی رہا يہ سوال کہ ابتداہے ا
  ہجرت ِ پيغمبر اکرم کا سال اسالم کی تاريخ کے ابتداکے طور پر کيوں منتخب ہوا ہے ۔

ابتداہوتی ہے ، عيسائيوں نے اپنی تاريخ  تو يہ بات بھی قابل توجہ ہے ہم جانتے ہيں کہ ہر قوم و ملت کی اپنی ايک تاريخی
کی ابتدا حضرت مسيح (عليه السالم)کے سال پيدائش سے شمار کی ہے اسالم ميں باوجوديکہ بہت سے اہم واقعات تھے ۔ مثالً

ااور والدت پيغمبر اسالم ، ٓاپ کی بعثت ، فتح مکہ اور رحلت پيغمبراکرم ، پھر بھی ان ميں سے کوئی واقعہ منتخب نہيں ہو
صرف ہجرِت رسوِل خدا تاريخ کی ابتدا کا عنوان ٹھہری ۔ تاريخ بتاتی ہے کہ خليفہ دوم کے وقت جب اسالم طبعی طورپر 
وسعت حاصل کر چکا تھا مسلمانوں کو ايسی ابتدا ئے تاريخ کے تعين کی فکر الحق ہوئی جو عمومی لحاظ سے سب کے 

عليه السالم) کے نظريہ کو قبول کرليا گيا، حضرت علی (عليه السالم) نےلئے يکسان ہو ۔ بہت ردد قد کے بعد حضرت علی (
  ١ابتدائے تاريخ کے لئے ہجرت کا انتخاب کيا۔

حقيقت ميں بھی ايسا ہی ہونا چاہئيے تھا کيونکہ ہجرت وه روشن قدم تھا جسے اسالم ميں عملی جامہ پہنايا گيا اور جو تاريخ 
ان جب تک مکہ مينتھے اپنی تعليم و تربيت کےابتدائی دور سے گذرہے تھے ظاہراً وہاں اسالم کی فصِل نوکا ٓاغاز بنا مسلم

وه کسی قسم کی اجتماعی اور سيا سی طاقت نہ تھے ليکن ہجرت کے فوراً بعد اسالمی حکومت کی تشکيل ہوئی اور بڑی 
ق اس طرح ہجرت نہ کرتے تونہ تيزی کے ساتھ ہر شعبہ زندگی ميں ترقی ہوئی اور اگر مسلمان فرمان رسالت کے مطاب

  صرف يہ کہ اسالم مکہ کے دائرے سے باہر نہ نکلنا بلکہ ممکن تھا کہ وہيں خاموش اور دفن ہو جاتا۔
واضح ہے کہ ہجرت کوئی ايسا حکم نہيں کہ جو زبان ِ پيغمبر اکرم کے ساتھ مخصوص ہو بلکہ ہر عہد اور زمانہ مينکسی 

  وں کی ذمہ داری فريضہ ہے کہ وه ہجرت کريں ۔جگہ بھی ايسے حاالت ہوں تو مسلمان
بنيادی طور پر قرٓان ہجرت کو ٓازادی اور سکون کے حصول کا ذريعہ سمجھتا ہے ۔ جيسا کہ زير بحث ٓايت ميں صراحت 

  ميں بھی يہ حقيقت ايک اور طريقے سے بيان ہوئی ہے : ۴١کے ساتھ ٓايا ہے ۔ سوره نحل ٓاية 
  بعد ماظلموا النبو ئنھم فی الدنيا حسنةو الذين ھاجروا فی هللا من 

اور وه لوگ جن پر ظلم کئے گئے اور اس کے بعد انھوں نے راِه خدا ميں ہجرت اختيار کی وه دنيا ميں پاکيزه مقام حاصل 
  کريں گے ۔

اس نکتہ کاتذکره بھی ضروری ہے کہ ہجرت اسالم کی نگاه ميں صرف مکانی اور خارجی ہجرت نہيں ہے بلکہ ضروری 
ہے کہ اس ہجرت سے پہلے اندر اور باطن سے ہجرت کا ٓاغاز ہو اور اس ہجرت سے مراد ہجرت اور دوری ہے ان چيزوں 
سے کہ جو انسان کی اصالت ، اس کے مرتبے اور اعزاز سے ٹکراتی ہوں يہ ہجرت اس لئے ہے کہ تاکہ اس کے زير اثر 

ہ ہجرت ضروری ہے تاکہ اگر ہجرت مکانی کی ضرورت انسان خارجی اور مکانی ہجرت کے لئے ٓاماده ہوسکے اور ي
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پڑے تو اس باطنی ہجرت کے زير اثر انسان راِه خدا ميں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو سکے اصولی طور پر روِح 
ی ہجرت وہی ظلمت سے نور، کفر سے ايمان اور گناه و نافرمانی سے اطاعِت خدا وندی کے لئے ديوانہ وار نکل پڑنا ہے اس

لئے ہم احاديث ميں پڑھتے ہيں کہ وه مہاجرين جنھوں نے جسمانی طور پر ہجرت کی مگر روحانی ہجرت نہيں کی وه 
مہاجرين کی صفوں ميں شمار نہيں ہوتے اس کے مقابلے ميں وه لو گ جنھيں مکانی ہجرت کی ضرورت نہيں تھيں ليکن وه 

ميں داخل ہوگئے ۔ امير المومنين حضرت علی (عليه السالم) باطنی طور پر ہجرت ميں شامل تھے وه مہاجرين کے زمرے 
  فرماتے ہيں :۔

  ويقول الرجل ھاجرت، لہ يھاجر، انما المھاجرون الذين يھجرون السيئات و لم ئاتو ابھا
بعض لوگ کہتے ہيں کہ ہم نے ہجرت کی ہے حاالنکہ حقيقت ميں انھوں نے ہجرت نہيں حقيقی ہجرت کرنے والے وه ہيں 

  اہوں سے ہجرت اختيار کرتے ہيں اور ان کے مرتکب نہيں ہوتے ۔( سفينة البحار ( ہجر)جو گن
  پيغمبراکرم نے فرمايا:

  من من قو بدينہ من ارض الٰی االرض و ان کان شبراً من االرض استوجب الجنة و کان رفيق محمد و ابراھيم عليھم السالم
دوسری سر زمين کی طرف ايک بالشت برابر ہجرت کرے تو جو شخص اپنے دين کی حفاظت کے لئے ايک سر زمين سے 

وه جنت کا مستحق ہوجاتا ہے اور محمد و ابراہيم عليہہم السالم کيک رفاقت اور جانشينی اسے نصيب ہو گی( کيونکہ يہ 
  ۔) ۵۴١دونوں عظيم پيغمبر عالِم ہستی ميں ہجرت کرنيوالوں کے پيشوا اور رہنما تھے )(نو ر الثقلين ،جلد اول صفحہ 

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

  ۔١١٢۔تاريخ طبری جلد دوم ص١

 

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

الِة ٕاِْن ِخْفتُْم ٔاَْن يَْفتِنَکُ ١٠١ ُم الَّذيَن َکفَُروا ٕاِنَّ اْلکافِريَن کانُوا لَُکْم ۔َو ٕاِذا َضَرْبتُْم فِی ااْلَْٔرِض فَلَْيَس َعلَْيُکْم ُجناٌح أَْن تَْقُصُروا ِمَن الصَّ
ا ُمبيناً ۔   َعُدّوً

  ترجمہ
۔ اور جس وقت سفر کرو تو تم پر کوئی گناه نہينکہ نماز ميں قصر کرو، اگر تمہيں کافروں کے فتنے کا ڈر ہو ، کيونکہ ١٠١

  کافر تمہارے واضح دشمن ہيں ۔

  تفسير
  نماز ِ ُمسافر 

کرتے ہوئے کی طرف اشاره “نماز مسافر” کے بارے ميں بحث کررہی تھيں ۔ اب اس ميں“ ہجرت” اور“ جہاد” گذشتہ ٓايات
فرماتا ہے کہ جب سفر کرو تو کوئی حرج نہيں کہ نماز کو کم اور قصر کرلو، اگر کفاره کی طرف سے تمہيں خدشہ ہو 

ال ٔاَْن يَْفتِنَُکُم  ِة ٕاِْن ِخْفتُمْ کيونکہ کافر تمہارے واضح دشمن ہيں (۔َو ٕاِذا َضَرْبتُْم فِی ااْلَْٔرِض فَلَْيَس َعلَْيُکْم ُجناٌح ٔاَْن تَْقُصُروا ِمَن الصَّ
ا ُمبيناً) ۔   الَّذيَن َکفَُروا ٕاِنَّ اْلکافِريَن کانُوا لَُکْم َعُدّوً

سے تعبير کيا گيا ہے کيونکہ مسافر سفر کرتے وقت زمين کو اپنے پأوں تلے “ضرب فی االرض”اس ٓايت ميں سفر کو 
  ١روندتا ہے ۔

نماز قصر کا مسئلہ دشمن کے خطرے کے ساتھ مشروط ہے جبکہ ہم  يہاں ايک سوال پيدا ہوتا ہے کہ مندرجہ باال ٓايت ميں
فقہی مباحث ميں پڑھتے ہيں کہ نماز قصر ايک عمومی حکم ہے اور اس ميں پر خطر اور پر امن سفروں ميں کوئی فرق 
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 نہيں ہے شيعہ او رہل سنت کی طرف سے کئی ايک روايات جو نماز قصر کے سلسلہ ميں وارد ہوئی ہيں وه بھی اس
  ٢عموميت کی تائيد کرتی ہيں ۔

اس کا جواب يہ ہے کہ ممکن ہے قصر والے حکم کو خوف سے مربوط کرنا مندرجہ ذيل چند وجوه ميں سے کسی ايک کی 
  بنا پر ہو ۔

الف: يہ پابندی اور شرط اسالم کے ابتدائی دنوں کی صورِت حال سے متعلق ہے اور اصطالح کے مطابق قيد غالبی ہے 
ن کے سفر خوف و خطر سے بھر پور ہوتے تھے اور جيسا کہ علم اصول مينکہا جا چکا ہے کہ قيود غالبی کا يعنی غالباًا

تمہاری بيوی کی وه لڑکياں جو تمہاری گود ميں پلی بڑھی ہيں تم “ وربائبکم االتی فی حجورکم ” مفہوم نہيں ہوتا جيسا کہ :۔
  )٣٢پر حرام ہيں ۔ ( نساء۔ 

ئلہ در پيش ہے کيونکہ بيوی کی بيٹياں محارم ميں داخل ہيں چاہے وه اس کی گود ميں رہی ہوں يا نہاس ٓايت ميں بھی يہی مس
رہی ہوں غالبا ًجو طالق يافتہ عورتيں دوسرا شوہر کرتی ہيں وه جوان ہوتی ہيں اور چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہيں جو 

  گود ميں ) کی قيد اس ٓايت ميں آئی ہے ۔ دوسرے شوہر کی گود ميں پلتے ہيں اس لئے فی حجورکم (تمہاری
ب:۔ بعض مفسرين کا يہ نظر يہ ہے کہ نماز قصر کا مسئلہ پہلے تو خوف کے وقت سے متعلق تھا ( اوپر والی ٓايت کے 

  مطابق) پھر اس حکم نے وسعت پيدا کی اور يہ تمام مواقع کے لئے عموميت اختيا رکرگيا۔
رکھتی ہو يعنی نماز قصر مسافر کے لئے ہر جگہ الزم اور واجب ہے ليکن جب دشمن کا  ج:۔ ممکن ہے يہ پابندی تاکيد پہلو

خدشہ ہو تو پھر اس کی زياده تاکيد ہے ۔ بہرحال اس ميں شک و شبہ نہيں کہ ٓايت کی تفسير ميں ٓانے والی بہت سی اسالمی 
مخصوص نہيں ہے اسی لئے تو پيغمبر اکرم روايات کی طرف دھيان ديں تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز مسافر حالِت خوف سے 

  بھی سفر کی حالت ميں يہاں تک کہ مراسم ِ حج ميں ( منٰی کی سر زمين ميں ) نماز قصر پڑھتے تھے ۔
تم پر کوئی گناه نہيں ہے )اور قطعيت کے ساتھ يہ“( الجناح عليکم ” ايک سوال جو پيدا ہوتا ہے کہ اس ٓايت ميں بيان ہوا ہے 

کہ بس نماز قصر ہی پڑھو تو ايسے ميں کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ نماز قصر واجب عينی ہے ، واجب ِ  نہيں کہا گيا
  تخييری نہيں ۔

  اس کا جواب يہ ہے کہ بالکل يہی سوال رہبران اسالم سے ہوا اور انھوں نے دو نکات کی طرف اشاره کيا :
بير خود قرٓان مجيد ميں بعض مواقع پر وجوب کے معنی ميں تم پر کوئی گناه نہيں ) کی تع“ ( الجناح” پہال نکتہ يہ کہ 

  استعمال ہوئی ہے ، مثل....:
  )١۵٨ان الصفا و المروة من شعائر هللا فمن حج البيت او اعتمر فالجناح عليہ ان يطوف بھما( البقره: 

کے لئے کوئی حرج نہيں  صفا اور مروه خدا کی شعائر اور نشانيوں ميں سے ہيں لٰہذا جو شخص حج و عمره ادا کرے اس
کہ ان دونوں کا طواف کرے ( صفا اور مروه کے درميان سعی کرنا حج و عمره دونوں ميں واجب ہے اسی لئے تو پيغمبر 

  3اکرم اور تمام مسلمان يہ عمل کرتے تھے ۔ بالکل يہی مضمون ايک روايت ميں امام باقر عليہ السالم سے نقل ہو اہے ۔
کی تعبير زير بحث ٓايت ميں اور نيز ٓايت حج ميں حرمت کے وہم کی نفی کے لئے ہے ، “ احالجن” دوسرے الفاظ ميں 

کيونکہ اسالم کی ابتداء ميں صفا مروه(پہاڑيوں )کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے بعض مسلمانوں کا خيال تھا صفا او رمروه 
ا لٰہذا خدا اس غلط فہمی کی نفی کے لئے کے درميان سعی کرنا بت پرستوں کے ٓاداب ميں سے ہے حاالنکہ ايسانہيں تھ

اسی طرح مسار کے ذکر ميں احتمال ہے کہ بعض “ کہ کوئی حرج نہينکہ صفا او رمروه کے درميان سعی کرو” فرماتا ہے 
لوگ يہ خيال کريں کہ سفر ميں نماز کو قصر کرنا ايک گناه ہے لٰہذا الجناح کی تعبير کے ساتھ اس غلط فہمی کو دور کيا گيا 

  ہے ۔
دوسرا نکتہ کہ جس کی طرف بعض روايات ميں بھی اشاره ہواہے يہ ہے کہ سفر ميں نماز کو قصر کرنا ايک قسم کی خدا 

کی طرف سے رعايت ہے لٰہذا ادب اور احترام کا تقاضا ہے کہ انسان اس تخفيف کو رد نہ کرے اور اس کی طرف سے بے 
  اعتنائی نہ برتے ، اہل سنت کی ...........

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

  مہيا کررکھا ہے ( ان هللا اعد للکافرين عذاباً مھيناً)

  چند اہم نکات 
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  ۔ نماز خوف ہر دور ميں ہوسکتی ہے١

واضح ہے کہ يہاں پيغمبر اکرم کے مسلمانوں کے درميان نماز خوف کے موقع پر موجود ہونے سے يہ مراد نہيں کہ يہ نماز
ذاِت پيغمبراکرم کے وجود سے مشروط ہے بلکہ مراد سر فروشوں اور مجاہدين کے درميان نماز باجماعت اداکرنے کے 

لئے امام ، پيشوا اور رہنما کا وجود ہے ۔ اسی لئے تو حضرت علی (عليه السالم) اور حضرت امام حسين (عليه السالم) نے 
لشکروں کے کمانڈروں ( مثالً حضرت حذيفہ يمانی ) نے اسی اسالمی بھی نماز خو ف ادا کی تھی يہاں تک بعض اسالمی 

  4عمل کو ضرور کے وقت انجام ديا ۔

  ۔ دوران نماِز خوف مسلح رہنے کے حکم ميں فرق٢
ٓايت ميں پہلے گروه کو حکم ہوتا ہے کہ نماز خوف کے وقت ان کے پاس ہتھيار ہونے چاہئيں ۔ ليکن دوسرے گروه سے کہتا 

ی ساز و سامان( مثال زره) اور ہتھياروں کو زمين پر بالکل نہ رکھيں ممکن ہے کہ ان دونوں دستوں کا فرق اس ہے کہ دفاع
وجہ سے ہو کہ پہلے گروه کے نماز کو اداکرتے وقت دشمن ابھی تک اس الئحہ عمل سے بے خبر ہو لٰہذ ااس ميں حملے کا 

ادائيگی نماز پر متوجہ ہو جاتا ہے تو حملے کا احتمال بہت احتمال بہت کم ہے ليکن دوسرے دستہ کے وقت جبکہ دشمن 
  زياده ہے ۔

  ۔ مال و متاع کی حفاظت٣
مال و متاع کی حفاظت سے مراد يہ ہے کہ اپنی حفاظت کے عالوه دوسرے جنگی وسائل اور سفر کے ساز و سامان غذائی 

  نا ہے ۔ذخيرے اور جو حيوانات تمہارے ساتھ ہيں ان کی نگرانی بھی تمہيں کر

  ۔ نماز با جماعت کی اہميت۴
ہم جانتے ہيں کہ نماز با جماعت اسالم ميں واجب نہيں ہے ليکن بہت زياده تاکيدی مستحبات ميں ہے اور اوپر والی ٓايت اس 
کی ايک زنده نشانی ہے اس اسالمی الئحہ عمل کی تاکيد يہاں تک ہے کہ ميداِن جنگ ميں بھی اس طريقے کی انجام دہی کے
لئے نماز خوف سے استفاده کيا جا سکتا ہے يہ امر اصل نماز او رجماعت دونوں کی اہميت ظاہر کرتا ہے نيز اس سے ظاہر 
ہوتا ہے کہ حقيقی مجاہدين اپنے ہدف اور مقصد سے کس قدر وابستہ ہوتے ہيں نيز اس کام سے دشمنوں پربھی يہ ظاہر ہوتا 

  ہ دارياں ...........ہے کہ مسلمان ميداِن جنگ ميں بھی اپنی ذم
....................  
...................  

...............  
قبيلہ بنی ابيرق نسبتاً ايک مشہور قبيلہ تھا اس قبيلہ کے تين بھائی ، بشر ، بشير، مبشرنامی تھے ، بشير ايک مسلمان رفاعہ 

نے جو مجاہدين بدر ميں “ قتاده” ، اس کے بھتيجے کے گھر ميں داخل ہوا اور تلواره ، زره او رکچھ خوراک چوری کر ليں
سے تھا يہ واقعہ پيغمبر اکرم کی خدمت ميں بيان کيا ليکن ان تين بھائيوں نے اپنے ايک پڑوسی صاحِب ايمان مسلمان لبيد پر 

يا اور چيخ کر کہااس معاملے ميں تہمت لگائی ،لبيد اس ناروا تہمت سے بہت زياده برہم ہوا اور تلوار نکال کر اس کے پاس آ 
: تم مجھ پر چوری کی تہمت لگاتے ہو، حاالنکہ اس الزام کے زياده اہل تم ہو اورتم وہی منافق ہو جو پيغمبر خدا کی ہجو 

کہتے تھے اور پھر ہجو کے اشعار کو قريش سے منسوب کرديتے تھے يا تو اس تہمت کو جو تم نے مجھ پر لگائی ہے ثابت
ار تمہيں گھونپ دوں گا چور کے بھائی نے جب يہ صورتحال ديکھی تو لبيد سے نرمی کا سلوک کيا کرو ورنہ ميں اپنی تلو

ليکن جب انھيں يہ خبر ملکی کہ واقعہ قتاده کے ذريعے پيغمبر اکرم کے گوش گزار ہو چکا ہے تو وه اپنے قبيلے کے ايک 
پر عمل کرنے کے فريضہ) کے مطابق اس گروه کی خطيب کے پاس گئے کہ وه چند افراد کے ساتھ پيغمبر اکرم نے ( ظاہر 

شہادت کو قبول کرليا اور قتاده کو سزا کا مستحق قرار ديا ، قتاده جو بے گناه تھا اس سے بہت پريشان ہو ا اور اپنے چچا 
کہ کے پاس لوٹ کر گيا اور بہت زياده افسوس کے ساتھ واقعہ بيان کيا تو اس کے چچا نے اس کی دلجوئی کی اور کہا 

پريشان نہ ہو خدا ہمارا نگہبان ہے اس پر مندرجہ باال ٓايات نازل ہو ئيں اور اس بے گناه شخص کو بری الذمہ قرار ديا اور 
  حقيقی خيانت کرنے والوں کی شديد سر زنش کی ۔

بنی ابيرق اس ٓايت کی ايک اور شاِن نزول ( بھی ) نقل ہوئی کہ ايک انصاری کی زره کسی جنگ ميں چوری ہو گئی ۔ شک 
قبيلہ کے ايک شخص پر تھا ۔چور کو جب خطره نظر ٓايا تو اس نے وه زره تو يک يہودی کے گھر ميں پھينک دی اور اپنے 
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قبيلہ والوں سے کہا کہ پيغمبر اکرم کے سامنے اس کی صفائی ديں اور کہيں کہ زره تو يہودی کے گھر ميں ہے اس لئے وه 
  بر ی الذمہ ہے ۔

ب يہ صورت حال ديکھی تو ظاہری طور پر اسے بر الذمہ قرار ديا اور يہودی کے خالف فيصلہ ديا اس پيغمبر اکرم نے ج
  پر مندر جہ باال ٓايات نازل ہوئيں اور حقيقيت کو واضح کيا۔

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

  “ضرب”مفردات راغب ماده ١
  ه کی طرف رجوع کريں ۔وغير ١٣۴ص  ٣مزيد اطالع کے لئے وسائل الشيعہ جلد پنجم اور سنن بيہقی جلد ٢
  ۔۵۴٢نور الثقلين جلد اول ص3
  ۔١٩١کنز العرفان جلد اول صفحہ4

  
  

  خيانت کرنے والوں کی حمايت نہ کرو 

خدا ان ٓايات ميں پہلے تو پيغمبر اکرم کو وصيت کرتا ہے کہ اس ٓاسمانی کتاب کو بھيجنے کا مقصد يہ ہے کہ لوگوں کے 
ں :ہم نے يہ کتاب حق کے ساتھ تم پر نازل کی ہے تاکہ اس کے ذريعے خدا نے درميان حق و انصاف کے اصول جاری ہو

  تجھے جو علم ديا ہے لوگوں کے درميان فيصلے کرو ۔
( ُ   (ٕاِنَّا ٔاَْنَزْلنا ٕاِلَْيَک اْلِکتاَب بِاْلَحقِّ لِتَْحُکَم بَْيَن النَّاِس بِما ٔاَراَک هللاَّ

  نے والوں کی حمايت نہ کرو( َو ال تَُکْن لِْلخائِنيَن َخصيماً) ۔اس کے بعد کہتاہے کہ کبھی بھی خيانت کر 
اگر چہ بظاہر روئے شخن پيغمبر اکرم کی طرف ہے ليکن اس ميں شک و شبہ نہيں کہ يہ ايک عمومی حکم ہے جو تمام 

ے کہ اس قسم قاضيوں اور فيصلہ کرنے والوں کے لئے ہے اس بنا پر اس قسم کے خطاب کا مفہوم يہ نہيں ہے کہ ممکن ہ
  کا معاملہ پيغمبر اکرم کے ساتھ پيش ٓايا ہے کيونکہ اس مذکوره حکم کا تعلق تمام افراد سے ہے ۔

َ) کيونکہ خدا بخشنے  بعد والی ٓايت ميں پيغمبر اکرم کو بار گاه ِ خدا وندی سے طلب مغفرت کے لئے کہا گيا ہے(َو اْستَْغفِِر هللاَّ
 َ    کاَن َغفُوراً َرحيماً ) ۔واال اور مہر بان ہے ( ٕاِنَّ هللاَّ

  يہ کہ يہاں استغفار کس لئے ہے اس ميں کئی احتمال ہيں :
پہال يہ کہ استغفار اس ترک اولٰی کی بنا پر ہے جو فيصلہ مينجلدی کرنے کی وجہ سے ٓايات کی شاِن نزول کے بارے ميں ٓايا

ارے فيصلہ کرنے کے لئے کافی تھی ليکن بہتريہ تھا کہ ہے يعنی اگر چہ وہی اعتراف کی نوعيت اور طرفين کی گواہی تمہ
  پھر بھی اس معاملے ميں مزيدتحقيق کی جاتی ۔

دوسرا يہ کہ پيغمبر اکرم نے اسی شاِن نزول کے متعلق اسالم کے قضائی قوانين ميں مطابق فيصلہ کيا اور چونکہ خيانت 
لٰہذا انھيں حق بجانب قرار ديا گيا پھر حق کے سامنے  کرنے والوں کی سند اور ثبوت ظاہری طور پر زياده مستحکم تھے

ٓاجانے اور حق داروں کو حق مل جانے کے بعد حکم ديتا ہے کہ خدا سے مغفرت طلب کرو نہ کہ اس بنا پر کہ کوئی گناه 
  سر زد ہوا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ بعض لوگوں کی سازش کی وجہ سے ايک مسلمان کا حق سلب ہو رہا تھا

  
  استغفارحکم واقعی ہے نہ کہ حکم ظاہری)( يعنی 

يہ احتمال بھی بيان ہوا ہے کہ يہاں استغفار کا حکم طرفين دعوٰی کو ديا گيا ہے جنہوں نے دعوٰی پيش کيا اور پھر اس 
  سلسلے ميں کئی غلط گواہياں ديں ۔ پيغمبر اکرم سے ايک حديث ميں منقول ہوا ہے آپ نے فرمای:

صمون الٰی و لعل بعضکم يکون الحن بحجة من بعض فاقضی بخومااسمع فمن قضيت لہ من حق اخيہ انما انا بشر و انکم تخت
  مشيئا فال ياخذه فانما اقطع لہ و قطعة من النار۔

ميں تمہاری طرح ايک بشر ہوں( ظاہری امور ميں فيصلے کرنے پر مامور ہوں ) شايد تم ميں سے بعض وہی دليل بيان 
ياده قوی ہوں اور ميں بھی اسی دليل کی بنا پر فيصلہ کروں گا با وجود اس کے جان لو کہ کرتے وقت بعض دوسروں سے ز

ميرا فيصلہ جو طرفين کے دالئل کے سامنے ٓانے پر صادر ہوتا ہے وه واقعی حق کو نہيں بدل سکتا لٰہذا اگر ميں کسی کے 
ميں جہنم کی ٓاگ کا ايک ٹکڑا اسے دے حق ميں (ظاہر کے مطابق) فيصلہ کردوں اور دوسرے کا حق اسے دے دوں تو 

  ١رہاہوں اسے چاہئيے کہ وه اس سے بچے او رنہ لے ۔ 
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معلوم ہوتا ہے کہ پيغمبراکرم کا فريضہ يہ ہے کہ وه ظاہر کے مطابق اور دعوٰی کرنے والے طرفين کے دالئل کو سامنے 
ر کو حق مل جاتا ہے ليکن پھر بھی ممکن ہےرکھتے ہوئے فيصلہ کريں ۔ البتہ اس قسم کے فيصلوں سے عام طور پر حق دا

کہ بعض اوقات ظاہراًدليل اور گواہوں کی گواہی واقع کے مطابق نہ ہوتو يہاں خيال کرنا چاہئيے کہ فيصلہ کرنے والے کا 
  حکم واقع کو نہيں بدل سکتا اور اس سے حق ، باطل اورباطل حق نہيں ہوسکتا۔

اناً ٔاَثيماً ۔۔َو ال تُجاِدْل َعِن الَّذيَن يَ ١٠٧ َ ال يُِحبُّ َمْن کاَن َخوَّ   ْختانُوَن ٔاَْنفَُسہُْم ٕاِنَّ هللاَّ
ِ َو ہَُو َمَعہُْم ٕاِْذ يُبَيِّتُوَن ما ال يَْرضی ِمَن اْلقَْولِ ١٠٨ ُ بِما يَْعَملُوَن ُمحيطاً  ۔يَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس َو ال يَْستَْخفُوَن ِمَن هللاَّ   َو کاَن هللاَّ
َ َعْنہُْم يَْوَم اْلقِياَمِة ٔاَْم مَ ۔١٠٩ ْنيا فََمْن يُجاِدُل هللاَّ   ْن يَُکوُن َعلَْيِہْم َوکيالً ۔ہا ٔاَْنتُْم ہُؤالء ِ جاَدْلتُْم َعْنہُْم فِی اْلَحياِة الدُّ
  ترجمہ
گاروں کو دوست  ۔ اور جنہوں نے اپنے ٓاپ سے خيانت کی ہے ان کا دفاع نہ کرو، کيونکہ خدا خيانت کرنے والے گنہ١٠٧

  نہيں رکھتا۔
۔ وه اپنے برے کاموں کو لوگوں سے چھپا تے ہيں ليکن خدا سے نہيں چھپا تے اور رات کی مجالس ميں ايسی باتيں ١٠٨

  کرتے تھے جن سے خدا راٰض نہ تھا ان کے ساتھ تھا اور وه جو عمل کرتے ہيں خدا اس پر محيط ہے ۔
جہان کی زندگی ميں ان کو بچا يا ليکن کون ہے جو خدا کے سامنے قيامت کے دن۔جی ہاں تم تو وہی ہو جنہوں نے اس ١٠٩

  ان کا دفاع کرے گا يا کون ہے جو ان کا وکيل اور حامی ہوگا۔
..............  

  منقول از صحيح بخاری و صحيح مسلم ۔٣٩۴ص  ۵المنار ،ج - ١
  ٢اس حديث 

يت کا ظہور قواعد مذہب کے خالف ہے کيونکہ ٓانحضرت منصوص قرٓان ترک پہلی احتمال اور شان نزول والی روايات اور اس روا - ٢
  اولٰی سے بھی معصوم تھے

  (مترجم )

  تفسير 

خيانت کرنے والوں کی حمايت نہ کرنے کے احکامات کے بعد ان ٓايا ت ميں اس سلسلہ کو يوں جاری رکھا گيا ہے : کسی 
پ سے خيانت کرتے ہيں حمايت نہ کرو ۔(َو ال تُجاِدْل َعِن الَّذيَن وقت بھی خيانت کرنے والوں کی اور ان کی جو اپنے آ 

  يَْختانُوَن ٔاَْنفَُسہُْم ) ۔يونکہ خدا خيانت کرنے والے گنہ گاروں کو پسند نہيں کرتا
  

اناً ٔاَثيماً ) ۔ َ ال يُِحبُّ َمْن کاَن َخوَّ   (ٕاِنَّ هللاَّ
ہے : وه لوگ جو اپنے ٓاپ سے خيانت کرتے ہيں ۔ حاالنکہ ہم ٓايت کی شاِن قابل توجہ امر يہ ہے کہ خدا اس ٓايت ميں فر ماتا 

نزول کے مطابق جانتے ہيں کہ انھوں نے دوسروں سے خيانت کی تھی يہ اسی لطيف معنی کی طرف اشاره ہے کہ جس کی 
ار معنوی ہوں يا مادی قرٓان نے با رہا يا دہانی کرائی ہے کہ انسان سے جو بھی عمل سر زد ہو اس کے اچھے يا برے ٓاث

  ہرايک سے پہلے خود اس پر اثر انداز ہوں جيسا کہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے :
  ان احسنتم احسنتم النفسکم و ان اسٔاتم فلھا

اگر نيک کام کرتے ہو تو اپنے نفسوس کے لئے کرتے ہو اور اگر برائی کرو تو بھی اپنے نفس کے لئے ہے ۔ ( بنی اسرائيل 
  )٧۔

ک اور نکتہ کی طرف اشاره ہے کہ جس کی قرٓان تائيد کرتا ہے اور وه يہ کہ تمام افراد ايک جسم کے مختلف اعضاء يا يہ اي
کی طرح ہيں اگر ايک کسی دوسرے کوکوئی تکليف پہچانا ہے تو اس طرح خود اپنے ٓاپ کو نقصان پہنچا تا ہے ۔ بعينہ اس 

مارے ۔ ايک اور نکتہ يہ ہے کہ ٓايت ان افراد کے بارے ميں نہيں  شخص کی طرح جو اپنے ہا تھ سے اپنے منہ پر تھپيڑے
کہ جو مثالً ايک ہی دفعہ خيانت کے مرتکب ہو ئے ہيں اور پھر اس پر پشمان ہو گئے ہوں کيونکہ ايسے اشخاص کے بارے 

” حہ عمل ہی خيانت ہے ميں سختی نہيں بلکہ نرمی برتنی چاہئيے ۔ ٓايت تو ان افراد کے بارے ميں ہے جن کی زندگی کا الئ
کے قرينہ سے بھی جو کہ “ خّوان” کے قرينہ سے جو کہ فعل مضارع ہے اور ہميشگی پر داللت کرتا ہے اور “ يختاتون 

کی تاکيد کے “خّوان ”ہے يہ “ گنہ گار” کا معنی “اَثيم ٌ” ۔“ بہت خيانت کرنے واال” مبالغہ کا صيغہ ہے اور کا معنی ہے 
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گذشتہ ٓايت ميں بھی اسے خائن قرار ديا گيا ہے اور خائن اسم فاعل ہے اور وصفی معنی رکھتا ہے نيز  طور پر ذکر ہوا ہے ۔
تکرار عمل کی عالمت ہے ۔ پھر ايسے خيانت کاروں کی سر زنش کرتے ہوئے کہتا ہے انھيں شرم ٓاتی ہے کہ ان کے اعمال

ِ ) ۔ کا باطن لوگوں کے سامنے ظاہر ہو ليکن وه خدا سے تو شرم نہيں   کرتے (يَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس َو ال يَْستَْخفُوَن ِمَن هللاَّ
وه خدا جو پر جگہ ان کے ساتھ ہے او رجس وقت رات کی تاريکی ميں وه خيانت کار سازشيں او رمنصوبے بناتے تھے اور

م اعمال پر محيط ہے (َو ہَُو َمَعہُْم ٕاِْذ وه باتيں کرتے ہيں جن سے خدا راضی نہيں وه ( خدا) ان کے ساتھ تھا اور وه ان کے تما
ُ بِما يَْعَملُوَن ُمحيطاً ) ۔   يُبَيِّتُوَن ما ال يَْرضی ِمَن اْلقَْوِل َو کاَن هللاَّ

اس کے بعد روئے سخن چور کے قبيلے کے ان افراد کی طرف ہے جنہوں نے اس کا دفاع کيا تھا ۔ خدا انھيں مخاطب کرتے
ہ تم اس جہان کی زندگی ميں تو ان کا دفاع کرتے ہو ، ليکن کون ہے جو قيامت کے دن ان کا دفاعہوئے کہتا ہے تعجب ہے ک

ْنيا کرے يا وکيل بن کر ان کے کام ٓائے او ران کی مصيبتوں اور ابتالٔوں کو ختم کرے (ہا ٔاَْنتُْم ہُؤالء ِ جاَدْلتُْم َعْنہُْم فِی الْ  َحياِة الدُّ
َ عَ    ْنہُْم يَْوَم اْلقِياَمِة ٔاَْم َمْن يَُکوُن َعلَْيِہْم َوکيالً ) ۔فََمْن يُجاِدُل هللاَّ

اس وجہ سے تمہاری طرف سے ان کا دفاع معمولی حيثيت رکھتا ہے کيونکہ دائمی زندگی ميں خدا کے سامنے ان کا کوئی 
  دفاع کرنے واال نہيں ہے ۔

سب قاضيوں کو حق کی وصيت کی گئی ہے کہ وه مکمل طور حقيقت ميں اوپر والی تين ٓايات ميں پہلے تو پيغمبر اسالم اور 
پر نگرانی اور دھيان رکھيں کہ کچھ لوگ حيلہ سازی اور جھوٹے گواہوں کے ذريعے دوسروں کے حقوق پائمال نہ کريں 

ميں پھر خيانت کر نے والوں او ربعد ميں ان کا دفاع کرنے والوں کو تنبيہ کی گئی ہے کہ وه اس جہان اور دوسرے جہان 
  اپنے اعمال کے برے نتائج پر نظر رکھيں ۔

اور يہ بالغت قرٓان کا ايک راز ہے کہ ہر واقعہ ميں چاہے وه ظاہراًجتنا معمولی اور چھوٹا ہو وه ايک ذره بھر يا تھوڑے 
اور تحقيق سے اناج کے گرد گھومتا ہو ۔ يا اس ميں ايک يہودی اور دشمن اسالم کا ہاتھ ہو اس کے تمام پہلو ٔوں پر کھوج 

کرتے ہوئے پوری توجہ دالتا ہے اور ہر موقع پر خطره سے ٓاگاه کرتا ہے ، خدا کے عظيم پيغمبر سے لے کر کہ جس کا 
دامن عصمت کی بناپر ہر قسم کے گناه سے پاک ہے ، خيانت پيشہ گنہگار افراد اور ان لوگوں تک جو رشتہ داری کے 

 اع کرتے ہيں ہر ايک پر اس کی مناسبت سے بحث کرتا ہے ۔تعصبات کی وجہ سسے اس قسم کے افراد کا دف

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

َ َغفُوراً َرحيماً ۔١١٠ َ يَِجِد هللاَّ   ۔ َو َمْن يَْعَمْل ُسوء اً ٔاَْو يَْظلِْم نَْفَسہُ ثُمَّ يَْستَْغفِِر هللاَّ
ُ َعليماً َحکيماً ۔١١١   ۔َو َمْن يَْکِسْب ٕاِْثماً فَإِنَّما يَْکِسبُہُ َعلی نَْفِسِہ َو کاَن هللاَّ
  ۔َو َمْن يَْکِسْب َخطيئَةً ٔاَْو ٕاِْثماً ثُمَّ يَْرِم بِِہ بَريئاً فَقَِد اْحتََمَل بُْہتاناً َو ٕاِْثماً ُمبيناً ۔١١٢
  ترجمہ
۔ جو شخص کوئی بر اکام کرے يا اپنے اوپر ظلم کرے پھر خدا سے مغفرت طلب کرے تو وه خد اکو بخشنے واال اور ١١٠

  مہربان پائے گا۔
  و کسی گناه کا مرتکب ہوتا ہے وه اپنے ٓاپ کو نقصان پہنچا تا ہے او رخدا دانا وحکيم ہے ۔۔ اور ج١١١
۔ جو شخص غلطی يا گناه کا مرتکب ہو پھر بے گناه پر الزام دھرے اس نے بہتان اور واضح گناه کو بوجھ اپنے کندھوں١١٢

  پر الد ليا ہے ۔

  جو کسی مومن مرد يا عورت پر بہتان باندھے 
تين ٓايات ميں خيانت او رتہمت سے متعلق بحث کے بعد جو گذشتہ ٓايات ميں ہوچکی ہے تين مجموعی احکامات بيان ہوئےان 
  ہيں ۔
۔ پہلے تو اس حقيقت کی طرف اشاره ہوا ہے کہ تو بہ کی راه بد کار لوگوں کے لئے بہر حال کھلی ہے اور جو شخص ١
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ميں حقيقتاً پشيمان ہو اور خدا سے مغفرت طلب کرے او روه اس کی تالفی اپنے اوپر يا کسی دوسرے پ رظلم کرے اور بعد
  کی کوشش بھی کرے تو خدا کو بخشنے واال او رمہر بان پائے گا۔

  
َ َغفُوراً َرحيماً ) ۔ َ يَِجِد هللاَّ   ( َو َمْن يَْعَمْل ُسوء اً ٔاَْو يَْظلِْم نَْفَسہُ ثُمَّ يَْستَْغفِِر هللاَّ

اور دوسری کسی پرظلم ۔ قرينہ مقابلہ کی طرف توجہ “ سوء”ہ ٓايت ميں دو چيزيں بيان ہوئی ہيں ايک غور کرناچاہئيے ک
دوسرے کو نقصان پہچانا) سے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کا گناه جس ” کے اصل معنی“ سوء” کرتے ہوئے اور 

  الفی کی صورت ميں قابِل بخشش ہے ۔سے انسان دوسرے کو نقصان پہنچائے يا اپنے کو) وه حقيقی توبہ اور ت
ً “ ضمنی طور پر  خدا کو بخشنے واال ، مہربان پائے گا ) سے معلوم ہوتا ہے کہ حقيقی توبہ يہ اثر “ ( يجد هللا غفوراً رحيما

رکھتی ہے کہ انسان اپنے نفس کے اندر ہی اس کا نتيجہ پاليتا ہے ايک طرف خدا کے غفور ہونے کے تصور سے گناه کا 
ان کن اثر زائل ہو جاتا ہے اور دوسری طرف وه محسوس کرتا ہے کہ معصيت کے سبب وه رحمت و الطاف الٰہی سے پريش

  دور ہو گيا تھااور اب اس کی اہميت کی وجہ سے دورياں ختم ہو گئی ہيں او روه خدا کے نزديک ہو گيا ہے ۔
انسان جس گناه ” ميں ہو چکا ہے او روه يہ ہے کہ  ۔ دوسری ٓايت اس حقيقت کی وضاحت ہے کہ جس کا اجمال گذشتہ ٓايات٢

نَْفِسِہ ) ۔ کا مرتکب ہوتا ہے نتيجة اس سے اپنے ٓاپ کو ضرور نقصان ميں مبتال کرليتا ہے (َو َمْن يَْکِسْب ٕاِْثماً فَإِنَّما يَْکِسبُہُ َعلی
بر ہے اور وه حکيم و دانا بھی ہے اور ہر اور ٓايت کے ٓاخر ميں فرماتاہے کہ خدا عالم ہے اور بندوں کے اعمال سے باخ

ُ َعليماً َحکيماً ) ۔   شخص کو اس کے استحقاق کے مطابق سزا و جزا ديتا ہے (َو کاَن هللاَّ
اس طرح گناه اگر چہ ظاہر ميں مختلف ہيں کبھی بھی کسی گناه کا نقصان دوسروں کو پہنچتا ہے او رکبھی اس کا نقصان 

اس کا حقيقی اور ٓاخری نتيجہ بہر حال خود انسان کے اپنی طرف لوٹتا اور گناه کے برے اثرات  اپنے ٓاپ کو ہوتا ہے ۔ ليکن
  ١سب سے پہلے خود انسان کی روح اور نفس ميں ظاہر ہوتے ہيں 

جو شخص ” ۔ ٓاخری ٓايت ميں بے گناه افراد پر تہمت لگانے کے گناه کی شدت کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے ٣
ه کا مرتکب ہوتا ہے اور اسے کسی بے گناه کے سر تھوپتا ہے اس نے بہتان باندھا ہے اور واضح گناه کا ارتکاب خطا يا گنا
  کيا ہے

  
  (َو َمْن يَْکِسْب َخطيئَةً ٔاَْو ٕاِْثماً ثُمَّ يَْرِم بِِہ بَريئاً فَقَِد اْحتََمَل بُْہتاناً َو ٕاِْثماً ُمبيناً ) ۔

انسان مرتکب ہوا ہو اور پھر انھيں دوسرے کے سر تھوپ دے ان کی دو قسميں بيان کی گئی  اس ٓايت ميں وه گناه کہ جن کا
ان دونوں کے درميان فرق کے سلسلہ ميں مفسرين اور اہل لغت ،ميں بہت اختالف ہے “ اثم ” ہيں ۔ ايک خطيئة اور دوسرا

جو در اصل ان گناہوں اور لغزشوں کے  سے ہے“ خطا“خطيئة” جو معنی زياده قرين قياس معلوم ہوتا ہے وه يہ ہے کہ 
معنی ميں ہے جو انسان سے قصداراده کے بغير سر زد ہو جائيں اور بعض اوقات ان کا کفاره اور تاوان ادا کرنا پڑتا ہے ۔ 
ا ليکن بتدريج خطيئةکے معنی ميں وسعت پيد ا ہو گئی اور وه ہر گناه کے بارے ميں استعما ل ہونے لگا چاہے وه عمداً ہو ي

بھول کر ۔ کيونکہ کسی قسم کا گناه ( چاہے وه عمداً ہو يا بھول کر ) انسان کی روِح سليم کے لئے مناسب نہيں ہے اور اگر 
اس سے سر زد ہو جائے تو حقيقت ميں ايک قسم کی لغزش او رخطاہے جو اس کے مقام و مرتبے کے منافی ہے ۔ خالصہ 

ں عمدی اور غير عمدی گناه دونوں شامل ہيں ۔ ليکن اثم عموماً عمدی او يہ ہے کہ خطيئہ کاايک وسيع مفہوم ہے جس مي
راختياری گناہوں کے لئے بوال جاتا ہے ۔ در اصل اثم ايسی چيز کے معنی ميں ہے جو انسان کو کسی کام سے باز رکھے 

  کہا جاتا ہے ۔“ ا ثم ” اور چونکہ گناه انسان کو بھالئی کے اور اچھے کاموں سے دور رکھتے ہيں لٰہذا انھيں 
ضمناً توجہ کرنی چاہئيے کہ ٓايت ميں تہمت کے بارے ميں ايک لطيف تعبير استعمال کی گئی ہے اور وه يہ ہے کہ گناه کو 
تير کی طرح قرار ديا گيا ہے اور دوسرے کی طرف اس کی نسبت دينے کو تير ہدف کی طرف چھوڑنے کی طرح قرار دے

رح کسی کی طرف تير پھينکنا ممکن ہے اسے ختم کردے ، اسی طرح گناه کے تير کوکر اس طرف اشاره کيا گيا ہے جس ط
بھی ايسے شخص کی طرف چھوڑنا جو گناه کا مرتکب نہيں ہوا ممکن ہے کہ اس کی عزت اور ٓابرو کو بر باد کردے جو در

پر باقی رہے گا جس اصل اس کے قتل کی طرح ہے ۔ واضح ہے اس عمل کا بوجھ ہميشہ کے لئے ايسے شخص کے کندھے
اپنے کندھے پر اٹھا تاہے ) يہ لفظ بھی اس ذمہ داری کی اہميت او را س کے ہميشہ قائم “ ( احتمل ” نے تہمت لگائی ہے اور

  رہنے کی طرف اشاره ہے ۔
 جرم تہمت کسی بے گناه پر تہمت باندھنا بد ترين افعال ميں سے ہے کہ جس کی اسالم نے شدت سے مذمت کی ہے ، زير

نظر ٓايت اور متعدد اسالمی روايات جو اس ضمن ميں ملتی ہيں اس کے لئے اسالم کا نظريہ واضح کرتی ہيں ۔ امام صادق 
  (عليه السالم) ايک حکيم و دانا سے نقل کرتے ہيں :
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  البھتان عليالبرٔی اثقل من جبال راسيات
  2بے گناه پربہتان باندھنا عظيم پہاڑوں سے بھی زياه سنگين ہے ۔ 

  ے گناه افراد پر بہتان باندھنا روح ايمان کے منافی ہے جيسا کہ امام صادق (عليه السالم) سے منقول ہے :۔ب
  اذا اتھم المٔومن اخاه انماث االيمانفی قلبہ کم ينماث الملح فی السماء

نمک پانی ميں  جو شخص اپنے مومن بھائی پر تہمت ،لگا تا ہے تو ايمان اس کے دل ميں اس طرح گھل جاتا ہے جس طرح
  3گھل جاتا ہے ۔

حقيقت ميں بہتان اور تہمت، جھوٹ کی بدترين اقسام ميں سے ہے کہ کيونکہ اس ميں جھوٹ کے عظيم مفاسد اور غيبت کے 
  نقصانات بھی شامل ہيں اور يہ ظلم و ستم کی بد ترين قسم بھی ہے اس لئے پيغمبر اسالم سے منقول ہے ، ٓاپنے فرمايا:

  او قال فيھما ماليس فيہ اقامہ هللا تعالٰی يوم القيامة علی قل من نار حتی يخرج مماقالہمن بھت مٔومنة 
جو کسی مومن مرد يا عورت پر بہتان باندھے ياان کے بارے ميں کوئی ايسی بات کہے جو ان ميں نہ ہو تو خد اوند عالم 

س بات سے بری الذمہ ہو جائے جو اس نے کہی اسے قيامت کے دن ٓاپ کے ايک ٹيلے پر کھڑا کردے گا ۔ يہاں تک کہ وه ا
  4ہے ۔ 

حقيقت ميں اس گھٹيا او ربز دالنہ کام کے رائج ہونے کا نتيجہ يہ ہوتا ہے کہ معاشرے کا نظم و نسق اور اجتماعی او 
گنہ گار افراد  رانصاف برباد ہو جاتاہے حق اور باطل ٓاپس ميں غلط ملط ہو جاتے ہيں بے گناه افراد گرفتار ِ بال ہو جاتے ہيں

  بچے رہتے ہيں اور باہمی اعتماد ختم ہو کر ره جاتا ہے ۔

ِ َعلَْيَک َو َرْحَمتُہُ لَہَمَّْت طائِفَةٌ ِمْنہُْم ٔاَْن يُِضلُّوَک َو ما يُِضلُّوَن ٕاِالَّ ٔاَنْ ١١٣ ُ ۔َو لَْو ال فَْضُل هللاَّ ونََک ِمْن َشْیء ٍ َو ٔاَْنَزَل هللاَّ فَُسہُْم َو ما يَُضرُّ
ِ َعلَْيَک َعظيماً ۔   َعلَْيَک اْلِکتاَب َو اْلِحْکَمةَ َو َعلََّمَک ما لَْم تَُکْن تَْعلَُم َو کاَن فَْضُل هللاَّ

  ترجمہ
۔ اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامِل حال نہ ہوتی تو ان ميں سے ايک گروه پختہ اراده کرچکا تھا وه ١١٣

اپنے سوا کسی کو گمراه نہيں کرسکتے اور وه تمہيں کوئی نقصان نہيں پہنچا سکتے اور خدا تمہيں گمراه کردے، ليکن وه 
  نے کتاب و حکمت تم پر نازل کی اور تمہيں اس چيز کی تعليم دی جو تم نہيں جانتے تھے اور تم پر خدا کا عظيم فضل تھا۔

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

زائے ٓاں کہ بوسد ٓاستاِن ظلم را۔ ۔۔ ٓاگ کا پہال شعلہ جالنے والے کے دامن کو جالتا است۔ ۔۔اين س“ ٓاتش زنہ” شعلۂ  اول نصيِب دامن  - ١
  ہے ۔ ٓاستانہ ظلم پربوسہ دينے کی يہی سزا ہے ۔

  “بھت” سفينة البحار، جلد اول ماده-2
  باب التھمة و سوء الظن ٢۶٩ص  ٢اصول کافی جلد  -3
  ١١١سفينة البحار جلد اّول صفحہ  -4

  ل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتا تو اگر خدا کا فض

يہ ٓايت بنی ابيرق کے حادثہ کے ايک پہلو کی طرف اشاره کرتی ہے ۔ قبل کی چند ٓايات کی شان نزول ميں اس کی نشاندہی 
  کی جاچکی ہے ۔

صمم اراده ٓايت کہتی ہے : اگر خدا کا فضل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتا تو ( منافقين يا ان جيسے ) بعض لوگ م
کرچکے تھے کہ تمہيں راِه حق و عدالت سے منحرف کرديں ليکن لطِف الٰہی تمہارے شامل حال رہا او راس نے تمہاری 

  حفاظت کی ( ولوال فضل هللا عليک و رحمتہ لھمت طائفة منھم ای يضلوک) ۔
ں ملوث کريں تاکہ اس طرح ايک وه چاہتے تھے کہ ايک بے گناه شخص پر تہمت لگائيں او رپھر پيغمبر کو اس واقعے مي

پيغمبر اکرم کی اجتماعی اور معنوی حيثيت کو نقصان پہنچے اور دوسرا ايک بے گناه مسلمان کے ذريعے اپنی بڑی 
  اغراض پوری کرسکيں ۔ ليکن وه خدا جو اپنے پيغمبر کا محافظ ہے اس نے ان کے منصوبوں کو نقش بر ٓاب کرديا ۔

  شاِن نزول بھی ذکر کی ہے ، وه يہ ہے کہ :بعض نے اس ٓايت کی ايک اور 
قبيلہ بنی ثقيف کا يک وفد پيغمبر اکرم کی خدمت ميں حاضر ہوا او ر کہنے لگا: ہم دو شرطوں کے ساتھ ٓاپ کی بيعت کے 

سال لئے تيار ہيں پہلی يہ کہ ہم اپنے بت اپنے ہاتھ سے نہيں توڑيں گے اور دوسری يہ کہ ہميں اجازت ديں کہ ہم مزيد ايک 
  تک عزٰی بت کی پر ستش کرتے رہيں ۔
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  خد اتعالٰی نے اپنے پيغمبر کو حکم ديا کہ ان تجاويز کے لئے کوئی ميالن ظاہر نہ کريں ۔
اسی ضمن ميں مندرجہ باال ٓايت نازل ہو ئی جس ميں پيغمبر اکرم سے کہا گيا کہ لطف ِ خدا ٓاپ کو ان وسوسوں سے محفوظ 

  کھے گا۔
ا ہے : يہ لوگ صرف اپنے ٓاپ کو گمراه کرتے ہيں اور ٓاپ کو کچھ نقصان نہيں پہنچا سکتے ( وما اس کے بعد قرٓان کہت

  يضلون اال انفسھم و ما يضرونک من شیء) ۔
ٓاخر ميں گمراہی ، خطا اور گناه سے پيغمبر کے محفوظ رہنے اور پيغمبر کی معنويت کی علت بيان کی گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا 

کتاب و حکمت نازل کی او رجو ٓاپ نہيں جانتے تھے ٓاپ کو اس کی تعليم دی ( وانزل هللا عليک الکتاب  ہے : ٓاپ پر خدا نے
  و الحکمة و علمک مالم تکن تعلم ) ۔

  بعد از اں فرماتا ہے : ٓاپ پر هللا کا بہت ہی زياده فضل و کرم تھا ( وکان فضل هللا عليک عظيماً)

  انبياء کا چشمٔہ عصمت 
ٓايت ان ٓايات ميں سے ہے جو نبی کے خطا ، اشتباه اور گناه سے محفوظ ہونے کی نشاندہی کرتی ہيں ارشاد ہوتا مندرجہ باال

ہے : اگر خدا کی امداد تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو وه تمہيں گمراه کرديتے ليکن امداد الٰہی کی وجہ سے وه تمہيں گمراه 
  مہيں کچھ نقصان نہيں پہنچا سکتے ۔کرنے کی قدرت نہيں رکھتے اور اس سلسلے ميں ت

  اس طرح سے در اصل خدا تعالٰی نے اپنے پيغمبر کو خطا اور گناه سے محفوظ رکھا ہے تاکہ :
.....پيغمبر امت کے لئے نمونہ عمل بن سکے او رنيکيوں اور بھالئيوں کے لئے امت کے واسطے ايک معيار قرار پا سکے 

  ۔
لغزشوں کے المناک انجام اور نتيجے سے محفوظ ره سکے ۔ يوں امت بھی اطاعِت ..... ايک عظيم رہبر کی حيثيت سے 

  پيغمبر ميں سر گردانی سے مامون رہے اور اطاعت و عدم اطاعت کے تضاد کا شکار نہ ہوجائے۔
  ..... لوگوں کو پيغمبر پر کامل اعتماد ہو سکے کيونکہ کامل اعتماد خدائی رہبری کی پہلی شرط ہے ۔

ئلہ عصمت کی ايک بنيادی دليل اجمالی طور پر بيان کی گئی ہے اور وه يہ ہے کہ خدا نے پيغمبر کو علوم تعليم ٓايت ميں مس
فرمائے جن کی وجہ سے وه گناه اور خطا سے بالکل مامون و محفوظ ہوگئے ہيں کيونکہ علم و دانش ( جب اپنے ٓاخری 

ڈاکٹر ايسے پانی کو ہرگز نہيں پی سکتا جس ميں مليريا او  مرحلے کو پہنچ جائے تو) موجب عصمت ہوتا ہے ، مثالً ايک
رديگر بيسيوں بيماريوں کے جراثيم موجود ہوں اور جنھيں وه خود ليبارٹری ميں ديکھ چکا ہو او ران کے ہولناک اثرات سے

م کرجاتا۔ اس بنا پر بھی ٓاگاه ہو يعنی اس کا علم اسے ايسا عمل کرنے سے روکتا ہے جبکہ جہالت ميں ممکن ہے وه ايسا کا
جو شخص وحی الٰہی اور پروردگا رکی تعليم کے ذريعے مختلف مسائل کے بارے ميں مکمل ٓاگاہی رکھتا ہو وه لغزش و 
اشتباه کا شکار ہو تا ہے نہ گمراہی و گناه ميں پڑتا ہے.....يہاں يہ غلط فہمی نہيں ہونی چاہئيے کہ پيغمبرگناه نہ کرنے پر 

مبر کو خدا کی طرف سے علم تو ہوتا ہے ليکن وه اس سے مجبور نہيں ہو جاتا ۔ يعنی پيغمبر کبھی اپنے مجبور ہے بلکہ پيغ
علم پر عمل کرنے پر مجبور نہيں ہوتا بلکہ اپنے اختيار سے اس علم پر عمل کرتا ہے جيسے مذکوره مثال ميں ڈاکٹر اس 

مجبورنہيں ہے بلکہ وه اپنے ارادے اور اختيار سے اسے نہيں ٓالوده پانی کی کيفيت سے ٓاگاہی کے باوجود اسے نہ پينے پر 
  پيتا۔

اور اگر کہاجائے کہ پيغمبر کے لئے يہ فضل الٰہی کيوں ہے ؟ تو اس کا جواب يہ ہے کہ ايسا رہبری کی اہم اور بھاری ذمہ 
خدا جتنی کسی پر  داری کی بنا پر ہے جو ان کے کندھے پر رکھی گئی ہے اور دوسروں کے دوسش پر نہيں ہے کيونکہ

  مٔسوليت اور ذمہ داری ڈالتا ہے اتنی ہی اسے توانائی اور قدرت عطا کرتا ہے
  

  ( غور کيجئے گا) ۔

ِ فََسْوَفيَْفَعْل ذلَِک ابْ  ۔ ال َخْيَر فی َکثيٍر ِمْن نَْجواہُْم ٕاِالَّ َمْن ٔاََمَر بَِصَدقٍَة ٔاَْو َمْعُروٍف ٔاَْو ٕاِْصالٍح بَْيَن النَّاِس َو َمنْ ١١۴ تِغاء َ َمْرضاِت هللاَّ
  نُْؤتيِہ ٔاَْجراً َعظيماً ۔

  تر جمہ
۔ ان کی بہت سی سر گوشيوں ( اور خفيہ ميٹنگوں ) ميں خير و سود مندی نہيں مگر يہ کہ کوئی شخص( اس طريقے ١١۴

ئے الٰہی کے لئےسے ) دوسروں کی مدد، کوئی نيک کام يا لوگوں کے درميان اصالح کی کوشش کرے اور جو شخص رضا
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  يہ سب کچھ کرے تو اسے ہم عظيم اجر ديں گے ۔

  تفسير
  سر گوشياں 

گذشتہ ٓايات ميں بعض منافقين يا ان جيسے لوگوں کے راتوں کے مخفی اور شيطانی جلسوں اور اور ميٹنگوں کی طرف 
  ی ہے ۔کے زير عنوان ذرا تفصيل سے بات کہی گئ“نجوی”اشاره کيا گيا تھا۔ اب اس ٓايت ميں 

” کا معنی صرف کان ميں باتيں کرنا يا سر گوشی ہی نہيں بلکہ ہر قسم کی مخفی اور پوشيده ميٹنگوں کو بھی “ نجویٰ ” 
بر وزن دفعہ ) کے ماده سے ہے اور اس کا معنی ہے اونچی زمين “ ( نجوة“ ” نجوٰی ” کہتے ہيں کيونکہ اصل ميں “ نجویٰ 

جدا ہوتی ہيں اور خفيہ ميٹنگيں اور سر گوشياں بھی اطراف والوں سے جدا ہوتی ہيں ، بلند زمينيں چونکہ اپنے اطراف سے 
  کہتے ہيں ۔“ نجوٰی ” لٰہذا انھيں 

اور کيونکہ ايک بلند جگہ “ رہائی ” کے ماده سے ہيں جس کا معنی ہے “ نجات” بعض کا نظريہ يہ ہے کہ يہ سب الفاظ 
نگ اور سر گوشی بھی دوسروں کی اطالع سے دور ہوتی ہے اس لئے سيالب کے حملے سے نجات ہوتی ہے اور خفيہ ميٹ

  اس کے لئے يہ لفظ استعمال ہوا ہے ۔
بہر حال ٓايت کہتی ہے : ان کی زياده تر کفيہ ميٹنگيں جو شيطانی سازشوں او رمنصوبوں کے تحت منعقد ہوتی ہيں ان ميں 

  ْن نَْجواہُْم ) ۔سے کوئی بھالئی اور فائده نہيں ہے (ال َخْيَر فی َکثيٍر مِ 
اس کے بعد الئے کہ کہيں يہ گمان نہ ہو کہ ہر طرح کی سر گوشی اور مضفی ميٹنگ مذموم و ممنوع ہے ايک کلی قانون 

ميں استثنائی صورت کے مواقع بيان کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : مگر يہ کہ کوئی شخص اس کے ذريعے صدقہ کی وصيت 
کرتا ہو، نيک کام انجام ديتا ہو، يا لوگوں کے درميان صلح کرواتا ہو، (ٕاِالَّ َمْن ٔاََمَر ِبَصَدقٍَة ٔاَْوکرتا ہو، دوسروں کی مدد کا اقدام 
  َمْعُروٍف ٔاَْو ٕاِْصالٍح بَْيَن النَّاِس) ۔

ن ايسی سر گوشياں او رميٹنگيں اگر ريا کاری اور تظاہر کے لئے نہ ہوں بلکہ ان کا مقصد رضائے پروردگار ہو تو خدا ا
  کے لئے اجرعظيم مقرر فرمائے گا

  
ِ فََسْوَف نُْؤتيِہ أَْجراً َعظيماً ) ۔   ( َو َمْن يَْفَعْل ذلَِک اْبتِغاء َ َمْرضاِت هللاَّ

  اصولی طور پر سر گوشيوں ، کانا پھوسيوں اور خفيہ ميٹنگوں کو قرٓان نے ايک شيطانی عمل قرار ديا ہے :
  “انما النجوٰی من الشيطان ”

  )١٠نجوٰی ، شيطان کی طرف سے ہے ۔( مجادلہ۔” يعنی ۔
اس کی وجہ يہ ہے کہ ايسا عمل عموماً غلط کاموں کے لئے ہوتا ہے چونکہ نيک مفيد او رمثبت کاموں کی انجام دہی کے 

لئے عموماً کوئی خفيہ اور پوشيده چيز نہيں ہوتی ہاں التبہ بعض اوقات خالف معمول حاالت کی کی وجہ سے انسان 
 جاتا ہے کہ نيک کاموں کو مثبت طور پر مخفيانہ بجائے يہ استثنائی صورت بار ہا قرٓان ميں بيان کی گئی ہے مثالً:مجبورہو

  يا ايھا الذين ٰامنوا اذا تنا جيتم فال تتناجوا باالثم والعدوان و معصية الرسول و تناجوا بالبر و التقویٰ 
ه ، ظلم اور پيغمبرکی نافرمانی کے لئے نہ ہو اور صرف نيک کاموں اے ايمان والو! جب تم سر گوشی يا اخفاء کرو تو گنا
  )٩اور پر ہيز گاری کے لئے ، نجوٰی کرو ۔ (مجادلہ۔

بنيادی طور پر اگر سر گوشی او رنجوٰی بعض لوگ دوسرے لوگوں کی موجودگی ميں کريں تو يہ دوسروں ميں سوئے ظن 
ميں بد گمانی پيدا کرديتی ہے ۔ اس لئے بہتر ہے کہ ضرورت کے  پيد اکرنے کا باعث بنتی ہے اور بعض اوقات دوستوں

بغير يہ طريقہ اختيار نہ کيا جائے اور قرٓان اور مذکوره حکم کا فلسفہ بھی يہی ہے ۔ البتہ کبھی ٓابروئے انسانی کی حفاظت 
ظر ٓايت نے صدقہ کے کے لئے ايسا کرنا ضروری ہوجاتا ہے ۔ مثالً کسی کی چھپ کر مالی امداد کرنا ، جيسے زير ن

  حوالے سے ذکر کيا ہے۔
اسی طرح کبھی امربالمعروف اگر کھلے بندوں کيا جائے تو دوسرے کی شرمندگی کا باعث ہوتاہے او رممکن ہے اس طرح 

کے حوالے “ معروف” سے وه نصيحت قبول نہ کرے اور اپنے طريقہ کار پر ہٹ دھرمی دکھائے ۔ ٓايت ميں اس کا ذکر 
  ے ۔سے کيا گيا ہ

اس کی ايک اور مثال لوگوں کے درميان صلح و مصالحت کا موقع ہے ۔بعض اوقات مسائل کو علی االعالن بيان کيا جائے 
تو اس سے مصالحت ميں رکاوٹ پيدا ہوتی ہے ۔ ايسی صورت ميں طرفين سے محرمانہ اور رازدارنہ طريقے سے گفتگو 
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  ہنچ سکے ۔کرنا چاہئيے تاکہ مصالحت کا مقصد پايہ تکميل کو پ
کے زير سايہ انجام ديے “ نجویٰ ” مذکوره تين مواقع پر او رايسے ہی ديگر مواقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ مثبت کام 

کے مفہوم ميں ٓاجاتے ہيں کيونکہ جو شخص امر بالمعروف کرتا “ صدقہ ” جائيں ۔ يہ امر قابل ذکر ہے کہ مذکوره تينوں کام 
ا ہے اور جو صلح و مصالحت کرواتا ہے وه لوگوں ميں موجود اپنے اثر و رسوخ کی زکٰوة ديتا ہے وه علم کی زکٰوة ادا کرت

  ہے ۔ چنانچہ حضرت علی (عليه السالم) سے منقول ہے :
  ان هللا فرض عليکم زکٰوة جاھکم کما فرض عليکم زکٰوة ما ملکت ايديکم ۔

و رسوخ اور معاشرت حيثيت کی زکٰوة ادا کرو ۔ جيسا کہ اس  يعنی ۔ خدا نے تم پر فرض اور واجب قرار ديا ہے کہ اپنے اثر
  نے واجب کيا ہے کہ مال زکٰوة اداکرو ۔

  اور ديگر تفاسير) ۵۵٠،صفحہ۔ ١( نور الثقلين ، ج
  نيز پيغمبر اکرم سے منقول ہے :

  االادلک علی صدقة يحبھا هللا و رسولہ تصلح بين الناس اذا تفاسدوا و تقرب بينھم تباعدوا
کيا تجھے ايسے صدقہ سے ٓاگاه کروں جسے خدا اور اس کا رسول پسند کرتے ہيں ( اور وه يہ ہے کہ ) جب لوگ ايک  يعنی

  ١دوسرے کے دشمن ہو جائيں تو ان ميں صلح کرو اور وه ايک دوسرے سے دور ہو جائيں تو انھيں نزديک الٔو۔ 
..............  

  يت کے ذيل ميں ۔، زير بحث آ ١٩۵۵صفحہ  ٣تفسير قرطبی، جلد  -1

 

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

ُسوَل ِمْن بَْعِد ما تَبَيََّن لَہُ اْلہُدی َو يَتَّبِْع َغْيَر َسبيِل اْلُمْؤِمنيَن نَُولِِّہ ما تَوَ ١١۵   لَّی َو نُْصلِِہ َجہَنََّم َو ساء َْت َمصيراً ۔۔َو َمْن يُشاِقِق الرَّ
  ترجمہ
۔ جو شخص حق واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے او رراِه مومنين کے عالوه کسی راستے کی پيروی ١١۵

کرے تو ہم اسے اسی راه پر لئے جاتے ہيں جس پر وه جارہا ہے اور اسے دوزخ ميں داخل کريں گے اور وه برا ٹھکانا ہے ۔

  شاِن نزول 

چکے ہيں کہ بشير بن ابيرق نے ايک مسلمان چوری کرنے کے بعد اس کا الزام ايک گذشتہ ٓايا ت کی شاِن نزول ميں ہم کہہ 
بے گناه شخص پر دھر ديا اور حيلہ سازی سے پيغمبر اکرم کے سامنے اپنے ٓاپ کو بری الذمہ قرار دے ديا ۔ ليکن مذکوره 

ور راِه حق پر لوٹ ٓاتا ، اس نے کفر ٓايات کے نزول سے وه رسوا ہوگيا۔ اس رسوائی کے بعد بجائے اس کے کہ توبہ کرتا ا
کا راستہ اختيار کرليا اور واضح طور پر مسلمانوں سے الگ ہو گيا اس پ رمندرجہ باال ٓايت نازل ہوئی اور اس سلسلے ميں 

  اسالم کا ايک عمومی حکم بيان کيا۔

  تفسير
تے ہوتے ہيں ۔ ايک ہے باز گشت اور جب انسان کسی غلطی کر مرتکب ہوتا ہے تو ٓاگاہی کے بعد اس کے سامنے دوراس

ھل جاتے ہيں اور اس تذکره گذشتہ چند ٓايات ميں ہو چکا ہے ۔ دوسرا ہے ’توبہ کا راستہ ، جس کے ذريعے گناه کے اثرات د
ہٹ دھرمی اور عناد کا راستہ ، جس کے منحوس نتيجے کے بارے ميں زير بحث ٓايت ميں اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے 

:  
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ص حق ٓاشکار ہونے کے بعد رسول کے سامنے مخالفت اور عناد کا مظاہره کرے او رراه مومنين کو چھوڑ کر جو شخ
دوسری راه اختيار کرے تو ہم اسے اسی راستے کی طرف کھينچے لئے جائيں گے جس پر وه جارہا ہے اور روز قيامت ہم 

  اسے جہنم ميں ڈاليں گے اور کيسی بری جگہ اس کے انتظار ميں ہے
  

ُسوَل ِمْن بَْعِد ما تَبَيََّن لَہُ اْلہُدی َو يَتَّبِْع َغْيَر َسبيِل اْلُمْؤِمنيَن نَُولِِّہ ما تَوَ    لَّی َو نُْصلِِہ َجہَنََّم َو ساء َْت َمصيراً ) ۔(َو َمْن يُشاقِِق الرَّ
ت جس ميں عداوت و کے ماده سے ہے ، اس کا معنی ہے ايسی سوچی سمجھی مخالف“ شقاق“ ” يشاقق” توجہ رہے کہ 

  دشمنی ملی ہوئی ہو،
ُسوَل ِمْن بَْعِد ما تَبَيََّن لَہُ اْلہُدی”   “َو َمْن يُشاِقِق الرَّ

(يعنی .....ہدايت اور راه راست واضح ہو جانے کے بعد )...... يہ جملہ بھی اسی معنی کی تاکيد کرتا ہے ۔ درحقيقت اس سے 
ان کا انجام اس دنيا ميں بھی منحوس اور افسوس ناک ہے اور اس جہان ميں  بہتر انجام ايسے لوگوں کے بس مينہی نہيں ۔

بھی دردناک ہے ، اس جہان ميں اس طرح جيسے قرٓان کہتا ہے کہ وه دن بدن اپنی غلط راه ميں زياده راسخ ہوجاتے ہيں وه 
جا تا ہے ۔ اور يہ وه انجام ہے جو  بے راه روی ميں جتنا ٓاگے بڑھتے ہيں جادٔه حق سے ان کا زاويہ انحراف اتنا ہی بڑھتا

انھوں نے اپنے لئے خود اختيار کيا ہے يہ ايسی تعمير ہے جس کا سنگ بنياد انھوں نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے لٰہذا 
بے کے بارے ميں ايک اور “ نولہ ماتولّی” اس انجام کے سلسلے ميں ان پر کوئی ظلم نہيں کيا گيا ۔ يہ جو ارشاد الٰہی ہے کہ

  ١راه روی ميں پيش رفت کرنے کی طرف اشاره ہے ۔ 
..............  

کے زير عنوان تفصيلی “ خدا کی طرف سے ہدايت و گمراہی ” ميں ) ١۴٠اس سلسلے ميں تفسير نمونہ جلد ق ( ار دو ترجمہ ص- ١
  گفتگو کی جاچکی ہے ۔

م ايسے لوگوں کو انہی جعلی معبودوں کی سر پرستی ميں رہنے ہ” نولہ ماتولّی ۔کے بارے ميں ايک اور تفسير بھی ہے اور وه يہ کہ 
  قيامت ميں ان کے انجام کی طرف اشاره ہے ۔“ نصلہ جھنم“ نيز”ديں گے جو انھوں نے اپنے لئے خو د منتخب کررکھے ہيں 

  اجماع کی حجيت 

  علماء کا اتفاق رائے ۔ فقہ کی چار دليلوں ميں سے ايک اجماع ہے اس کا معنی ہے کہ کسی ايک مسئلے پر اسالمی
اصول فقہ ميں اجماع کی جحيت ثابت کرنے کے لئے مختلف دليليں بيان کی گئی ہيں ۔ بعض کے نزديک ان ميں سے ايک 
زير بحث ٓايت بھی ہے ۔ کيونکہ ٓايت کہتی ہے کہ جو دشمن مومنين کے طريق کے عالوه کوئی راستہ انتخاب کرے تو وه 

نجام ہو گا ۔ اس لئے جب مومنين کسی مسئلے ميں ايک راه انتخاب کرليں تو سب کو چاہئيے کہ دنيا اور ٓاخرت ميں بدبخت ا
  اس کی پيروی کريں ۔

ليکن حق يہ ہے کہ زير نظر ٓايت کا اجماع کی حجيت سے کوئی تعلق نہيں ( اگر چہ ہم اجماع کی حجيت کے قائل ہيں البتہ 
معصوم بھی موجود ہے يا معصوم ذاتی طور پر اصحاب اجماع ميں اس شرط کے ساتھ کہ زير اثر بحث مسئلے ميں قول 

موجود ہو، اگر چہ ناشناس طور پر ہی موجود ہو، ليکن ايسے اجماع کی حجيت در اصل سنت اور قول ِ معصوم ہی کی 
  حجيت ہے ۔نہ کہ درج باال ٓايت حجيت ِاجماع پر دليل ہے )

  ں عر ض ہے کہ :ٓايت کے حجيت اجماع پر دليل نہ ہونے کے بارے مي
۔ جو سزا ئيں ٓايت ميں معين ہوئی ہيں وه ان لوگوں کے لئے ہيں جو جانتے بوجھتے پيغمبرکی مخالفت کريں اور راِه ١

مومنين کے عالوه کوئی راستہ منتخۻ کريں يعنی يہ دونوں امور جمع ہو ں تو اس کا نتيجہ وه ہے جو قرٓان نے بيان کيا ہے 
لم و ٓاگاہی سے کی جائے اس صورت ِ حال کا تو حجيت اجماع کے مسئلے سے کوئی ربط نہيں ۔اور يہ وه مخالفت ہے جو ع

  اور يہ امر انتہا اجماع کو حجت قرار دديتا ۔
۔ دوسر ی بات يہ ہے کہ سبيل المومنين سے مراد راِه توحيد ، خدا پرستی اور اصل اسالم ہے نہ کہ فقہی فتاوٰی اور فروعی ٢

نزول کے عالوه ٓايت کا ظاہر بھی اس حقيقت پر گواه ہے اور حقيقت ميں راِه مومنين سے ہٹ کر کوئی  احکام جيسا کہ شانِ 
راه اپنے کامطلب مخالفت ِ پيغمبر کے عالوه او رکچھ نہيں دونوں باتوں کی باز گشت ايک ہی مفہوم کی طرف ہے يہی وجہ 

  ہے کہ امام باقر عليہ السالم سے منقول ايک حديث ميں ہے :
س وقت حضرت امير المومنين علی (عليه السالم) کوفہ ميں تھے کچھ لوگ ٓاپ (عليه السالم) کی خدمت ميں حاضر ہوئے ج

  انھوں نے درخواست کی : ٓاپ
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(عليه السالم) ہمارے لئے کسی پيش نماز کا انتخاب کريں( تاکہ ماِه رمضان کی مستحب نمازيں جو تراويح کے نام سے 

مر کے زمانے ميں جماعت سے پڑھا کرتے تھے اس پيش نماز کے ساتھ پڑھ سکيں ) امام عليہ مشہور ہيں اور حضرت ع
السالم نے اس کام سے منع کيا اور ايسی جماعت سے روکا ( کيونکہ نفلی نماز کے لئے جماعت صحيح نہيں ہے ) اپنے امام 

انھوں نے دادو فرياد بلند کی : لوگو! ٓأو اس و پيشوا کا قطعی حکم سننے کے باوجود يہ لوگ ڈھٹائی کا مظاہره کرنے لگے 
  ماِه رمضان ميں ٓانسو بہأو۔

دوستان ِ علی ميں سے کچھ لوگ ٓاپ کے پاس ٓائے اور عرض کرنے لگے : کچھ لوگ ٓاپ کے حکم کے سامنے سر تسليم خم
  نہيں کرتے ۔

س( غير مشروع ) جماعت کو بجا الئيں ۔ اس  ٓاپ نے فرمايا: انھيں ان کے حال پر چھوڑ دو جسے چاہيں منتخب کرليں اور ا
  ۔)۵۵١صفحہ  ١کے بعد ٓاپ نے يہ ٓايت تالوت فرمائی :(نور الثقلين جلد 

ُسوَل ِمْن بَْعِد ما تَبَيََّن لَہُ اْلہُدی َو يَتَّبِْع َغْيَر َسبيِل اْلُمْؤِمنيَن نَُولِِّہ ما تََولَّ    َو ساء َْت َمصيراً ) ۔ ی َو نُْصلِِہ َجہَنَّمَ َو َمْن يُشاقِِق الرَّ
  ہم نے جو کچھ ٓايت کی تفسير کے بارے ميں کہا ہے يہ حديث بھی اس کی تائيد کرتی ہے ۔

ِ فَقَْد ضَ ١١۶ َّ َ ال يَْغفُِر ٔاَْن يُْشَرَک بِِہ َو يَْغفُِر ما ُدوَن ذِلَک لَِمْن يَشاء ُ َو َمْن يُْشِرْک بِا   لَّ َضالالً بَعيداً۔۔ٕاِنَّ هللاَّ
  ترجمہ
۔ خدا اپنے ساتھ کئے جانے والے شرک کو نہيں بخشتا ( ليکن ) اس سے کم تر کو جسے چاہے ( مناسب سمجھے) بخش١١۶

  ديتا ہے او رجو شخص خدا کے لئے شريک کا قائل ہو، وه دور کی گمراہی ميں جاپڑا ہے ۔

  تفسير
  شرک.... ناقابل معافی گناه 

قبول کرلينے کے بعد کفر پر پلٹ جانے والوں سے مربوط مباحث کے بعد ، يہاں دوباره گناه منافقين اور مرتد ين يعنی اسالم 
شرک کی شدت کی طرف اشاره کيا گيا ہے کہ وه ايسا گناه ہے جو عفو و بخشش کے قابل نہيں ہے اور اس سے بڑھ کر 

  کسی گناه کا تصور نہيں کيا جاسکتا۔
  ميں گذرچکا ہے ۔ ۴٨يت کچھ فرق کے ساتھ يہی مضمون اسی سوره کی آ 

ايسی تکرار تربيتی مسائل ميں الزمٔہ ِ بالغت ہے کيونکہ بنيادی اور اہم مسائل کی فاصلے سے تکرار ہونا چاہئيے تاکہ وه 
  نفوس و افکار ميں راسخ ہو جائيں ۔

ہو کر انھيں نے کار  در حقيقت گناه بھی مختلف بيماريوں کی طرح ہيں جب تک بيماری بد ن کے اصلی مراکز پر حملہ ٓاور
نہيں کرديتی بدن کی دفاعی قوت صحت و بہبود کے لئے کار ٓامد رہتی ہے ليکن اگر مثال کے طور پر بيماری بدن کے 

اصلی مرکز يعنی دفاع پر حملہ کردے اور اسے مفلوج کردے تو اميد کے در وازے بند ہو جائيں گے اور موت يقين کی 
  صورت ميں ٓاکھڑی ہوگی ۔

ايسی ہی بيماری ہے جو روح انسانی کا حساس مرکز بے کار کرديتی ہے اور انسانی جان پر تاريکی و ظلمت کا  شرک ايک
چھڑکأو کرتی ہے ۔ اس کے ہوتے ہوئے نجات کی کوئی اميد نہيں ہے ۔ ليکن اگر حقيقت توحيد اور يکتا پرستی جو ہر طرح 

َ الکی فضيلت، جنبش اور تحريک کا سر چشمہ ہے زنده ہو تو  پھر ديگر گناہوں سے بخشش کی اميد کی جا سکتی ہے (ٕاِنَّ هللاَّ
  يَْغفُِر ٔاَْن يُْشَرَک بِِہ َو يَْغفُِر ما ُدوَن ذِلَک لَِمْن يَشاء ُ ) ۔

جيساکہ ہم کہ چکے ہيں يہ ٓايت اس سوره ميں کچھ فرق کے ساتھ دو مرتبہ ٓائی ہے تاکہ شرک و بت پرستی کے وه ٓاثار جو 
سال سے لوگوں کے نفوس کی گہرائيوں ميں گھر بناچکے تھے ۔ ہميشہ کے لئے ختم ہو جائيں اور توحيد کے معنوی سال ہا 

و مادی ٓاثار ان کے شجِروجود پر ٓاشکار ہو جائيں البتہ دونوں ٓايات ميں تھوڑا سا فرق ہے يہاں فرمايا گيا ہے (َو َمْن يُْشِرْک 
ِ فَقَْد َضلَّ َضالالً بَعي َّ داً) ۔.....يعنی .جو شخص خدا کے لئے شريک کا قائل ہو وه دورکی گمراہی ميں گرفتار ہے ليکن بِا

  گذشتہ ٓايت ميں ارشاد ہوا ہے :
و من يشرک با فقد افتری اثماً عظيم.......... يعنی ..... جو شخص کسی کو خدا کا شريک بنادے اس نے بہت بڑا جھوٹ اور 

  افتراء باندھا ہے ۔
وہاں جنبہ الٰہی او رخدا شناسی کے لحاظ سے شريک کے عظيم نقصان کی طرف اشاره ہواہے اور يہاں لوگوں درحقيقت 
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کے لئے اس کے ناقابل تالفی نقصانات بيان ہوئے ہيں وہاں مسئلے کا عملی پہلو مد نظر رکھا گيا ہے او ريہاں اس کے عملی
  ١مطابق يہ دونوں الزم و ملزوم ہيں ۔پہلو او رخارجی نتائج کاذکر ہے واضح ہے کہ اصطالح کے 

  ۔ ٕاِْن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِہ ٕاِالَّ ٕاِناثاً َو ٕاِْن يَْدُعوَن ٕاِالَّ َشْيطاناً َمريداً ۔١١٧
ُ َو قاَل اَلَٔتَِّخَذنَّ ِمْن ِعباِدَک نَصيباً َمْفُروضاً۔١١٨   ۔لََعنَہُ هللاَّ
١١٩ َّ ِ َو َمْن يَتَِّخذِ ۔َو اَلُِٔضلَّنَّہُْم َو اَلَُٔمنِّيَن ِ فَقَْد ہُْم َو آَلُمَرنَّہُْم فَلَيُبَتُِّکنَّ آذاَن ااْلَْٔنعاِم َو آَلُمَرنَّہُْم فَلَيَُغيُِّرنَّ َخْلَق هللاَّ  الشَّْيطاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن هللاَّ

  َخِسَر ُخْسراناً ُمبيناً ۔
  ْيطاُن ٕاِالَّ ُغُروراً ۔۔ يَِعُدہُْم َو يَُمنِّيِہْم َو ما يَِعُدہُُم الشَّ ١١٢٠
  ٔاُولئَِک َمأْواہُْم َجہَنَُّم َو ال يَِجُدوَن َعْنہا َمحيصاً ۔١٢١
  ترجمہ
۔ وه خدا کو چھوڑ کر صرف بتوں کو پکار تے ہيں جن کو ئی اثر نہيں اور ( يا ) وه صرف سرکش او رتباه کار شيطان ١١٧

  کو پکارتے ہيں ۔
ر کرديا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ميں تيرے بندوں سے ايک معين مقدار لے کر ۔ خدا نے اسے اپنی رحمت سے دو١١٨

  رہوں گا۔
۔ اور ميں انھيں گمراه کروں گا اور ٓازؤوں اور تمنأوں کے حصول ميں سر گرم رکھوں گا اور انھيں حکم دو ں گا کہ وه١١٩

ر خدا کی ( پاک ) خلقت کو خراب کرديں ( فطرِت ( بت ہوده اور فضول کام انجام ديں اور ) چوپايوں کے کان چير ديں او
توحيد کو شرک ٓالوده کرديں اور وه لوگ جنھوں نے خدا کی بجائے شيطان کو اپنی ولی چنا ہے انھوں نے واضح نقصان کيا 

  ہے ۔
ا انھيں ۔ شيطان ان سے ( جھوٹے ) وعدے کرتا ہے اور انھيں ٓارزؤوں ميں سر گرم رکھتا ہے اور مکر و فريب کے سو١٢٠

  کوئی وعده نہيں ديتا۔
  ۔ ( شيطان کے ) ان ( پيرو کاروں ) کے رہنے کی جگہ جہنم ہے اور ان کے لئے کوئی راِه فرار نہيں ہے ۔١٢١

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

  )٢٩۴ميں پيش کی جاچکی ہيں ( ديکھئے ار دو ترجمہ ص ٣اس ٓايت کے سلسلے ميں ديگر وضاحتيں تفسير نمونہ جلد  -1

  شيں شيطانی ساز

پہلی ٓايت ان مشرکين کی حالت بيان کررہی ہے جن کے منحوس انجام کا تذکره گذشتہ ٓايت ميں کيا گيا ہے ۔اس ميں در حقيقت
ان کی سخت گمراہی کا سبب بيان کيا گيا ہے ارشاد ہوتا ہے : وه اس قدر کوتاه فکر ہيں کہ انھوں نے وسيع عالم ہستی کے 

کے در پر رجوع کرتے ہيں کہ جن کا کچھ مثبت اثر نہيں بلکہ بعض اوقات تو شيطان خالق کو چھوڑ کر ايسے موجودات 
 ً   َمريداً ۔ کی طرح تباه کار اور گراه کن بھی ہوتے ہيں ( ٕاِْن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِہ ٕاِالَّ ٕاِناثاً َو ٕاِْن يَْدُعوَن ٕاِالَّ َشْيطانا

......”اور دوم “اناث”عبود دوچيزوں ميں منحصر قرار دئے گئے ہيناول يہ امر قابل توجہ ہے کہ اس ٓايت ميں مشرکين کے م
  “شيطان مريد

نرم اور قابل انعطاف موجود کے “ انثٰی ” ماده سے ہے “ ) ادب” بر وزن “ ( انث” کی جو کہ “ انثیٰ ” جمع ہے “ اناث”
”کہتے ہيں عورت کو بھی “ انث الحديد’ بمعنی ميں استعمال ہوتا ہے يہی وجہ ہے کہ لوہا جب ٓاگ ميں نرم ہو جائے تو عر

  اسی لئے کہ جاتا ہے کہ وه زياده نرم دل ، لطيف اور انعطاف پذيرصنف ہے ۔“ مونث” يا “ اناث
بعض مفسرين کا نظر يہ ہے کہ يہاں قرٓان کا اشاره قبالئل عرب کے مشہور بتوں کی طرف ہے ہر عرب قبيلے نے اپنا ايک 

“بھی مونث ہے “ عزی” کا مونث ہے “ هللا ” اور يہ “ الھہ” مثالً الالت جس معنی ہے ” ياگيا تھا بت بنا رکھا تھا سجے نام د
  بھی مونث نام ہيں ۔“ نائلہ ” اور “ اساف“ ” منات” کا اسی طرح “ اعز

صل بعض دوسرے بزرگ مفسرين کا نظريہ ہے کہ يہاں اناث سے مراد مونث کا مشہور معنی نہيں ہے بلکہ يہ لفظ يہاں ا
لغوی معنی ميں استعمال ہوا ہے يعنی اه ايسے معبودوں کی پرستش کرتے تھے جن کی حيثيت ايک کمزورمخلوق سے زياده 

نہ تھی اور جو ٓاسانی سے انسان کے ہاتھوں ہر شکل ميں ُدھل جاتے تھے ان کا پورا وجود دوسروں کے رحم و کرم پر 
جھک جانے واال تھا، زياده کھلے لفظوں ميں وه نے اراده او ربے  جدھر چاہو ادھر مڑجانے واال اور حوادث کے سامنے
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  اختيار معبود تھے جن سے کوئی نفع و نقصان نہ پہنچ سکتا تھا۔
کے ماده “)زرد” بر وزن “ ( مرد ” تو اس کی تشريح کچھ يوں ہے : يہ لفظ لغت کے لحاظ سے “ ...... مريد” باقی رہا لفظ

کی شاخيں اور پتے جھڑ جانا۔ اسی لئے جس نوجوان کے چہرے پر ابھی بال نہ اگے سے ہے ، جس کا معنی ہے درختوں 
سے مراد شيطان ہے جس کے شجر وجود کی تمام صفات فضيلت گر “ شيطان مريد” کہا جاتاہے ۔ لٰہذا “ اَمرد” ہوں اسے

سے ہے جس کامعنی ہے طغيان “ ) مرود” چکی ہوں اور بھالئی اور طاقت کی کوئی چيز باقی نہ رہی ہو يا پھر لفظ ماده 
  اور سر کشی.... يعنی ان کا وجود تباه اور ويران النے واال شيطان ہے ۔

درحقيقت قرٓان نے ان کے معبودوں کو دو گروپوں ميں بيان کيا ہے ايک گروپ وه ہے جو بے اثر اور بے خاصيت ہے اور 
  امنے سر جھکائے وه کھلی گمراہی ميں مبتال ہے ۔دوسرا تباه کار اور ويران گر ہے اور جو شخص ايسے معبودوں کے س

اس کے بعد کی ٓايا ت ميں شيطان کی صفات ، اس کے مقاصد و اہداف اور بنی ٓادم سے اس کی مخصوص دشمنی کی طرف 
اشاره کيا گيا ہے نيز اس کے الئحہ عمل کے مختلف حصوں کی تشريح کی گئی ہے ارشاد ہوتا ہے : خدا نے اسے اپنے 

دور کرديا ہے ( لعنہ هللا) اس کی تمام تباه کاريوں اوربد بختيوں کی بنياد در اصل يہی ہے کہ وه رحمت الٰہی رحمت سے 
سے دور ہو چکا ہے ،اور يہ دوری اس کے غرور و تکبر کا نتيجہ ہے ، يہ بات واضح ہے کہ ايسا وجودرحمت خدا سے 

دوسروں کی زندگی کے لئے مفيدنہيں ہو سکتا بلکہ نقصان  دور ہو کر ہر طرح کی خير و خوبی سے محروم ہو چکا ہو، وه
  ده بھی ہوسکتا ہوگا۔

  اس کے بعد فرمايا گيا ہے کہ شيطان نے قسم کھارکھی ہے کہ وه يہ کام سر انجام دے گا:
) ۔١   ۔ تيرے بندوں سے ايک معين حصہ لوگوں گا (وقال التخذن من عبادک نصيباً مفروضا ً

سب بندوں کو گمراه نہيں کرسکتا اور صرف ہوس پرست، ضعيف ايمان والے اور کمزور ارادے  وه جانتا ہے کہ وه خدا کے
  کے مالک ہی اس کے سامنے جھکيں گے ۔

  ۔ انھيں گمراه کروں گا( والضلنھم) ۔٢
  ١۔ انھيں لمبی چوڑی اميدوں اور ٓارزؤوں کے سہارے مصروف رکھوں گا (والمنينھم)٣
ں کی دعوت دوں گا ان ميں سے يہ بھی ہے کہ انھيں حکم دوں گا وه چوپايوں کے کانوں ميں۔ انھيں فضول اور بيہوده کامو۴

  سوراخ کريں يا انھيں کاٹ ڈاليں
  

  ( والمر نھم فليبتکن اذا ل االنعام) ۔
يہ زمانہ جاہليت کے ايک بد ترين عمل کی طرف اشاره ہے ۔ بت پرستوں ميں يہ کام مروج تھا کہ وه بعض چوپايوں کے کان

  چير ديتے يا انھيں قطع کرديتے پھر ان پر سواری کو ممنوع سمجھ ليتے اور ان سے کسی قسم کا کوئی فائده نہ اٹھاتے ۔
  ۔ انھيں اس کام پر ابھاروں گا کہ خدا کی پاک خلقت کو بگاڑديں ( والمرنھم فليغرن خلق هللا ) ۔۵

ولٰی ميں توحيد، يگانہ پرستی او رہر طرح کی پسنديده يہ جملہ اس امر کی طرف اشاره ہے کہ خد انے انسان کی فطرت ا
صفت رکھی ہے ليکن شيطانی وسوسے اور ہوا و ہوس اسے اس صحيح راستے سے منحرف کرديتے ہيں اور بے راه روی 

  ہے ۔ ٣٠کی طرف کھينچ لے جاتے ہيں اس بات کی شاہد سورٔه روم کی ٓاه
  اس عليھا ال تبديل لخلق هللا ذلک الدين القيم ۔فا قم وجھک للذين حنيفا فطرة هللا التی فطر الن

اپنا چہره خالص توحيدی ٓائين کی طرف کولو يہ وہی فطرت ہے کہ جس پر خدا نے شروع سے لوگوں کورکھا ہے يہ ٓافرينش
  کبھی تبديل نہيں ہوسکتی .... يہی حقيقی اور مستقيم دين ہے ۔

عليہ السالم سے بھی منقول ہے کہ يہاں تغير سے مراد فطرت توحيد اور امام محمد باقر عليہ السالم اور امام جعفر صادق 
  2فرماِن خدا ميں تغير ہے 

اور يہ ايسا ضرر ہے جو قابل تالفی نہيں شيطان يہ نقصان انسان کی سعادت کی بنياد کو پہچانتا ہے کيونکہ وه حقائق کو 
  ت ميں بدل جاتی ہے ۔اوہام ميں تبديل کرکے رکھ ديتا ہے اور اس کے بعد سعدات شقاو

ٓاخر ميں ايک حکم عمومی بيان کيا گيا ہے : جو شخص خد اکی بجائے شيطان کو اپنا سرپرست بنا تا ہے وه کھلے نقصان کا 
ِ فَقَْد َخِسَر ُخْسراناً ُمبيناً ) ۔   مرتکب ہواہے (َو َمْن يَتَِّخِذ الشَّْيطاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن هللاَّ

  گفتگو کی دليل کے طور پر چند نکات بيان کئے ہيں :اگلی ٓايت ميں گذشتہ 
شيطان ہميشہ ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہتا ہے اور انھيں لمبی چوڑی ارزؤوں ميں محو رکھتا ہے ليکن مکرو فريب کے 

  3ُغُروراً ) ۔عالوه کرتا ان کے لئے کچھ بھی نہيں ہے ( يَِعُدہُْم َو يَُمنِّيِہْم َو ما يَِعُدہُُم الشَّْيطاُن ٕاِالَّ
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محل بحث ٓايت ميں سے ٓاخری ٓايت ميں شيطان کے پيرو کاروں کے ٓاخری انجام کا تذکره ہے ۔ فرمايا گيا ہے ان کا ٹھکا نا 
  4جہنم ميں ہے اور ان کے لئے بھاگ نکلنے کی کوئی راه نہيں ہے (ٔاُولئَِک َمأْواہُْم َجہَنَُّم َو ال يَِجُدوَن َعْنہا َمحيصاً ) ۔

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

ہے جو تقدير اور حساب لگانے کے مفہوم ميں استعمال ہوتا ہے بعض اوقات خيالی “ ) منع” بر وزن“ ( منی” اس لفظ کا ماده  ١
اندازوں او رموہوم ٓاوازوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ، نطفہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ زنده موجودات کی ابتدا کا حساب اسی سے 

  ے ۔لگايا جاتا ہ
2-  
در اصل کسی چيز کے واضح اور ٓاشکار ر اثر کو کہتے ہيں ليکن يہ لفظ زياده تر ٓاثار کے لئے استعمال ہوتا ہے جن کا “ غرور”  3

ظاہر پر فريب اور باطن ناپسند ہو اور ہرايسی چيز کو غرور کہتے ہيں جو انسان کو فريب دے اور راه حق سے منحرف کردے چاہے 
  يا مقام و اقتدار۔وه مال و ثروت ہو 

کے ماده سے ہے جس کا مطلب ہے عدول کرنا اور نگاه پير لينا۔ لٰہذا محيص کا منعی ہو گا عدول کا ذريعہ اور “ حيص“ ” محيص” 4
  فرار کا وسيلہ۔

 

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

الِحاِت َسنُْدِخلُہُْم َجنَّاٍت تَْجری ِمْن تَْحتِہَا ااْلَْٔنہاُر خالِديَن فيہا ٔاَبَد١٢٢ ِ ۔َو الَّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ ِ َحقًّا َو َمْن ٔاَْصَدُق ِمَن هللاَّ اً َوْعَد هللاَّ
  قيالً ۔
  ترجمہ
۔ اور وه لوگ جو ايمان الئے ہيں اور انھوں نے نيک کام سر انجام دئے ہم انھيں عنقريب ان باغات بہشت ميں داخل ١٢٢

کريں گے جن کے نيچے نہريں بہتی ہيں وه ہميشہ کے لئے ان ميں رہيں گے هللا تم سے سچا وعده کرتا ہے او رکون ہے جو 
  و ۔قول اور اپنے وعدوں ميں هللا سے زياده سچا ہ

  شاِن نزول 

گذشتہ ٓايات ميں ہم پڑھ چکے ہيں کہ جو لوگ شيطان کو اپنا ولی بناتے ہيں وه واضح طور پر خسارے اور نقصان ميں ہيں ، 
شيطان ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے انھيں ٓارزؤوں ميں محو رکھتا ہے اور ا س کا وعده مکر و فريب کے عالوه کچھ 

اس ٓايت ميں اہل ايمان کا انجام بيان کيا گيا ہے کہ : وه لوگ جو ايمان الئے ہيں اور انھوں نے  نہيں ہوتا۔ ان کے مقابلے ميں
نيک اعمال انجام دئيے ہيں وه بہت جلد فردوِس بريں کے باغات ميں جائيں گے، يہ وه باغات ہيں جن کے نيچے نہريں بہتی 

الِحاِت َسنُدْ    ِخلُہُْم َجنَّاٍت تَْجری ِمْن تَْحتِہَا ااْلَْٔنہاُر) ۔ہيں (۔َو الَّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ
  يہ نعمت دنياوی نعمتوں کی طرح ناپائيدار نہيں ہے بلکہ ہميشہ مومنين کو ميسر رہے گی( خالِديَن فيہا ٔاَبَداً) ۔

 ِ   َحقًّا )يہ وعده شيطان کے جھوٹے وعدوں کی طرح نہيں ہے بلکہ سچا ہے اور خد اکا وعده ہے ( َوْعَد هللاَّ
ِ قيالً ) ۔   اور يہ واضح ہے کہ خداسے بڑھ کر اپنے قول و قرار کا سچا کوئی نہيں ہوسکتا (َو َمْن ٔاَْصَدُق ِمَن هللاَّ

کيونکہ وعده خالفييا تو عجز و ناتوانی کی وجہ سے ہوتی ہے اور يا جہالت و امتياج کی بنا پر جو کہ هللا کی ساحت قدس 
  سے بعيد ہے ۔

ِ ۔ لَيْ ١٢٣   َولِيًّا َو ال نَصيراً ۔ َس بِٔاَمانِيُِّکْم َو ال ٔاَمانِیِّ ٔاَْہِل اْلِکتاِب َمْن يَْعَمْل ُسوء اً يُْجَز بِِہ َو ال يَِجْد لَہُ ِمْن ُدوِن هللاَّ
الِحاِت ِمْن َذَکٍر ٔاَْو ٔاُْنثی َو ہَُو ُمْؤِمٌن فَٔاُولئَِک يَْدُخلُونَ ١٢۴   اْلَجنَّةَ َو ال يُْظلَُموَن نَقيراً۔ ۔َو َمْن يَْعَمْل ِمَن الصَّ
  ترجمہ
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۔ تمہاری اور اہل کتاب کی آرزٔونسے ( فضيلت و بر تری) نہيں ہوتی ، جو شخص بر اعمل کرے گا اسے سزادی جائے ١٢٣
  گی اور وه خدا کے عالوه کسی کو اپنا ولی و ياور نہيں پائے گا۔

دے ، چاہے مرد يا عورت ، اگر وه ايمان رکھتا ہے تو ايسے لوگ ۔ اور جو شخص اعماِل صالح ميں سے کچھ انجام ١٢۴
  بہشت ميں داخل ہو ں گے اور ان پر تھوڑا سا ظلم بھی ہو گا ۔

  شاِن نزول
تفسير مجمع البيان اور ديگر تفاسير ميں ہے کہ مسلمان او راہل کتاب ايک دوسرے پرفخر کرتے تھے اہل کتاب کہتے کہ 

مبر سے پہلے ٓايا ہے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے مقدم ہے او رمسلمان کہتے کہ ہمارا پيغمبرہمارا پيغمبر تمہارے پيغ
تمام پيغمبروں کا خاتم ہے اور ا س کی کتاب ٓاخری کتاب ہے اور ديگر ٓاسمانيکتب سے زياده کامل و اکمل ہے لٰہذا ہم تم سے 

  زياده افضل ہيں ۔
تھے کہ ہم برگزيده قوم ہيں اور جنہم کی ٓاگ چند دنوں کے سواہم تک نہيں پہنچے ايک اور روايت ميں ہے کہ يہودی کہتے 

  )٨٠گی (و قالوا لن تمسنا النار اال ايا ماً معدوداة) ۔( بقره ۔
  اور مسلمان کہتے کہ بہترين ہم امت ہيں کيونکہ خدا نے ہمارے بارے ميں فرماياہے :

  ۔١١٠(کنتم خير امت اخرجت للناس) ٓال عمران ۔ 
اسی ضمن ميں مندر جہ باال ٓايت نازل ہوئی او ران دعووں پر خط بطالن کھينچ ديا گيااو ريہ واضح کيا گيا کہ ہر انسان کی 

  قدر و قيمت ان کے اعمال کے مطابق ہو گی ۔

  سچے اور جھوٹے امتيازات 
افراد کی وجودی قدر و قيمت اور جزاو سزاان دو ٓايت ميں اسالم کی ايک بہت ہی اہم اساس کو بيان کيا گيا ہے او ر وه يہ کہ 

ان کے دعووں اور ٓارزٔوں سے مربوط نہيں ہے بلکہ صرف ايمان اور عمل سے وابستہ ہے اسالم کی يہ بنياد ثابت اور سنت 
يلت و ہے اور غير متبدل ہے ۔ يہ وه قانون ہے جس کی نظر ميں تمام امتيں يکساں ہيں لٰہذا پہلی ٓايت ميں ارشاد ہوتا ہے: فض

  برتری کا انحصار تمہاری اور اہل کتاب کی ٓارزؤوں پر نہيں ہے (لَْيَس بِٔاَمانِيُِّکْم َو ال ٔاَمانِیِّ ٔاَْہِل اْلِکتاِب) ۔
اس کے بعد فرمايا گيا ہے : جو شخص کوئی عمل بجا الئے گا وه اس کے بدلے اپنی سزا پائے گا اور خدا کے عالوه کسی 

  پائے گاکو اپناولی و يا ور نہ 
  

ِ َولِيًّا َو ال نَصيراً ) ۔اور اسی طرح کے لوگ نيک عمل بجاالئيں گے اور  ( َمْن يَْعَمْل ُسوء اً يُْجَز بِِہ َو ال يَِجْد لَہُ ِمْن ُدوِن هللاَّ
ِمَن صاحِب ايمان ہوں گے وه مرد ہوں يا عورت جنت ميں داخل ہوں گے اور ان پرکوئی ظلم نہيں ہو گا (َو َمْن يَْعَمْل 

الِحاِت ِمْن َذَکٍر ٔاَْو ٔاُْنثی َو ہَُو ُمْؤِمٌن فَٔاُولئَِک يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َو ال يُْظلَُموَن نَقيراً) ۔   ١الصَّ
اس طرح قرٓان نے نہايت سادگی سے بقولے سب کے ہاتھ پر پاک پانی ڈاال ہے او رکسی مذہب سے دعوے کی حد تک خيالی

کو بے فائده قرار ديا ہے اور نجات کی بنياد اس مکتب کے اصولوں پر ايمان النے اور اس کے ، اجتماعی يا نسلی وابستگی 
  پروگراموں پر عمل کرنے ٹھہراياہے ۔

پہلی ٓايت کے ذيل ميں بنيادی شيعہ کتب ميں ايک حديث منقول ہے کہ اس ٓايت کے نزول کے بعد بعض مسلمان ايسی وحشت 
ڈر کے مارے رونے لگے کيونکہ وه جانتے تھے کہ انسان خطا ر ہے اور ٓاخر اس سے  و پريشانی ميں مبتال ہو گئے کہ وه

گناه سرزد ہونا ممکن ہی ہے اور اگر کسی قسم کی کوئی معافی اور بخشش نہيں اور تمام برے اعمال کی سزا ملے گی پھر 
اس ٓايت نے ہمارے لئے تو کوئی  يہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے ۔ لٰہذا انھوں نے پيغمبر اکرم کی خدمت ميں عرض کيا کہ

  صورت نہيں چھوڑی، اس پر پيغمبر اکرم نے فرمايا:
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت ميں ميری جان ہے بات وہی ہے جو اس ٓايت ميں نازل ہوئی ہے تاہم تمہيں ايسی 

گی اور وه يہ کہ تمہيں جو  بشارت ديتا ہوں جو تمہارے لئے قرِب خدا اورنيک اعمال بجا النے کی تشويق کا سبب بنے
  ٢مصيبتيں پہنچيں گی، تمہارے گناہوں کا کفاره بنيں گی يہاں تک تمہارے پأوں ميں چھبنے واالايک کانٹا بھی ۔ 

  ايک سوال کاجواب
  ارشاد الٰہی ہے :

ِ َولِيًّا َو ال نَصيراً ) ۔يعنی وه اپنے گناہوں کے مقابلہ ميں کسی کو اپناسر پرست و يا ور نہيں پائے گا)  َو ال يَِجْد لَہُ ِمْن ُدوِن هللاَّ
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ممکن ہے بعض لوگ اس سے استدالل کرتے ہوئے کہيں کہ اس جملے سے مسئلہ شفاعت وغيره کی بالکل نفی ہو جاتی ہے 
  ۔

 اس کا جواب يہ ہے کہ جيسا کہ پہلے بھی ارشاد کيا جاچکا ہے کہ شفاعت کا معنی يہ نہيں ہے کہ شفاعت کرنے والے مثالً 
انبياء آئمہ اور صلحا خدا کے مقابلہ ميں کوئی مستقل طاقت رکھتے ہيں بلکہ ان کی شفاعت بھی حکم خدا کے ماتحت ہے اور

اس کی جازت او رجس کی شفاعت کی جانا ہے اس کی اہليت کے بغير کبھی شفاعت نہيں کريں گے ۔لٰہذا ايسی شفاعت کی 
  سر پرستی ، نصرت اور مدد کا ايک شعبہ شمار ہوتی ہے ۔ بر گشت باال ٓخر خد اکی طرف ہے اور خدا کی

ِ َو ہَُو ُمْحِسٌن َو اتَّبََع ِملَّةَ ٕاِْبراہيَم َحنيفاً َو اتَّخَ ١٢۵ َّ ِ ْن ٔاَْسلََم َوْجہَہُ  ُ ٕاِْبراہيَم َخليالً ۔۔َو َمْن ٔاَْحَسُن ديناً ِممَّ   َذ هللاَّ
ِ ما فِی السَّماواِت َو ما ١٢۶ َّ ِ ُ بُِکلِّ َشْیء ٍ ُمحيطاً ۔۔َو    فِی ااْلَْٔرِض َو کاَن هللاَّ
  ترجمہ
۔ جو اپنے ٓاپ کو خدا کے سپرد کردے اس سے بہتر کس کا دين ہے اور پھر جو نيکو کار بھی ہو اور ابراہيم کے ١٢۵

  خالص او رپاک دين کا پيرو ہو اور خدا نے ابراہيم کو اپنی دوستی کے لئے منتخب کرليا ہے ۔
  جو کچھ ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے وه سب خدا کا ہے او رخدا ہر چيز پر محيط ہے ۔ ۔١٢۶

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

  ميں بحث کی جاچکی ہے ۔ ۵٣نقير کے مفہوم پر اسی سوره کی آيت - ١
  ۔۵۵٣نو ر الثقلين جلد اول ۔ ص -3

  تفسير 

ميں بتا يا گيا تھا کہ کسی دين و ٓائيں سے منسوب ہوجانا گذشتہ ٓايات ميں ايمان و عمل کی تاثير کے بارے ميں گفتگو تھی ۔ ان
ہی کافی نہيں ليکن زير نظر ٓايت ميں اس بنا پرکہ کہيں گذشتہ بحث سے کوئی غلط فہمی پيدا نہ ہو ۔ دين اسالم کی تمام اديان 

ی ميں سر پا تسليم ہو او پر برتری کا اظہار يوں کيا گيا ہے : کون سا دين اس شخص کے دين سے بہتر ہے جو بار گاه الہٰ 
  رنيک عمل سے دستبردار نہ ہو او رابراہيم کے پاک اور خالص دين کا پيرو کا ر ہو

  
ِ َو ہَُو ُمْحِسٌن َو اتَّبََع ِملَّةَ ٕاِْبراہيَم َحنيفاً) ۔ َّ ِ ْن ٔاَْسلََم َوْجہَہُ    ( َو َمْن ٔاَْحَسُن ديناً ِممَّ

  ہے ليکن اس کا مقصد يہ ہے کہ سننے والے سے اس حقيقت کا اقرار لياجائے ۔ البتہ ٓايت يہاں استفہاميہ صورت ميں
  اس ٓايت ميں تين چيزوں کو نہترين دين کے مقياس کے طور پر شمار کياگيا ہے :۔

  ١“اسلم وجھہ ”پہلی : پورے طور پر خدا کے حضور سپرد گی
ان اور عمل سے ہر طرح کی نيکی ہے ، تفسير نور دوسری : نيکو کاری( وھو محسن)يہاں نيکو کاری سے مراد دل ، زب

الثقلين ميں اس ٓايت کے ذيل ميں پيغمبر اسالم سے ايک حديث نقل کی گئی ہے جو اس سوال کے جواب ميں ہے کہ احسان 
  سے کيا مراد ہے حديث کے الفاظ يہ ہيں :
  ان تعبد هللا کانّک تراه فان لم تراه فان يراک

مراد يہ ہے کہ جو کام بھی عبادت ِ خدا کے لئے انجام دو وه اس طرح ہو گويا تم خدا کو ديکھ (ا س ٓايت ميں )احسان سے 
  رہے ہو اگر تم اسے نہيں ديکھتے تو وه تمہيں ديکھ رہا ہے اور وه تم پر شاہد و ناظر ہے ۔

  2تيسری : ابراہيم کے پاک دين و ٓائين کی پيروی کرنا( وابتع ملة ابراہيم حنيفاً) ۔
شخص کو کہتے ہيں جو اديان باطل چھوڑ کر حق کی طرف مائل ہو اور اس کے سامنے سر تسليم خم کرے ۔ اس  حنيف اس

  ار دو ترجمہ ) ٣۶٩کی تشريح جلد دوم ميں کی جا چکی ہے (

  خليل ِکسے کہتے ہيں ؟
” بر وزن“ ( خلّت” کے ماده سے ہو جس کا معنی ہے دوستی ۔ يا پھر “ ) حجت” بروزن “ ( خلت“ ” خليل” ہو سکتا ہے 

  کے ماده سے ہو جس کا مطلب ہے نياز و احتياج۔“) ضربت
  مفسرين ميں اس سلسلے ميں اختالف ہے کہ زير نظر ٓايت ميں کون سا معنی ٓايت کے مفہوم کے زياده قريب ہے ۔

ے کہ وه بعض کے خيال ميں دوسرا معنی حقيقت ٓايت کے قريب تر کيونکہ ابراہيم اچھی طرح سے محسوس کرتے تھ
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بالاستثنا تمام چيزوں ميں خدا کے محتاج ہيں ليکن اوپ والی ٓايت کہتی ہے کہ خدا نے خود ابراہيم (عليه السالم) کو يہ مقام 
ديا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد دوستی ہے کيونکہ اگر يہ کہيں کہ خدا نے دوست کی حيثيت سے ابراہيم کو 

  مناسب معلوم ہوتا ہے ۔منتخب فرمايا تو يہ زياده 
دوسری صورت ميں مفہوم ہوسکتا ہے کہ خدا نے ابراہيم (عليه السالم) کا انتخاب اپنے محتاج کی حيثيت سے کيا ہے جبکہ 

  باقی تمام مخلوق بھی خدا تعالٰی کی محتاج اور نياز مند ہے لٰہذا يہ بات ابراہيم سے مخصوص نہيں ہے ۔ ارشاد اٰلہی ہے :
  انتم الفقراء الٰی هللايا ايھاالناس 

  )١۵يعنی .... اے لوگو! تم سب الہ کے محتاج ہو ۔ (فاطر.....
امام جعفر صادق (عليه السالم) سے منقول ايک روايت ميں ہے :خدا نے ابراہيم کو اپنا خليل ( اور دوست) بنايا ہے تو اس کی

پر تھا کہ خدا تعالٰی کے مفيد اور اس کی راه ميں کوشش وجہ يہ نہيں تھی کہ وه ان کی دوستی کا محتاج تھا بلکہ يہ اس بنا 
  33کرنے والے بندے تھے ۔ 

  يہ روايت بھی اس بات کی شاہد ہے کہ زير بحث ٓايت ميں خليل کا مطلب دوست ہی ہے ۔
يات ميں رہا يہ سوال کی خدا تعالٰی نے ابراہيم کو يہ مقام کن خصوصيات کی بنا پر عطا فر مايا ہے تو اس سلسلے ميں روا

کئی ايک وجوہات بيان کی گئی ہيں ۔ جو سب ابراہيم کے انتخاب کی دليل بن سکتی ہيں ۔ ايک وجہ امام صادق عليہ السالم 
  سے منقول ايک حديث ميں يوں بيان کی گئی ہے :

  انمااتخذ هللا ابراہيم خليال النہ لم يرد احداً ولم يسئل احداً اقط غير هللا۔
راہيم کو اپنا خليل اس لئے بنايا کيونکہ انھوں نے کبھی کسی سوال اور تقاضا کرنے والے کو محرام يعنی خدا تعالٰی نے اب

  4نہيں کيا اور کبھی کسی سے سوال اور تقاضا نہيں کيا۔ 
بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہيم (عليه السالم) کو يہ مقام زياده سجده کرنے ، بھوکوں کو کھا نا کھالنے 

  ر رات کی تاريکی ميں نماز پڑھنے يا پروردگار کی طاعت کے لئے کوشان رہنے کی وجہ سے حاصل ہوا۔او
اگلی ٓايت ميں پروردگار کی مالکيت مطلقہ اور تمام اشياء پر اس کے احاطے کا تذکره ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : جو کچھ آسمانوں

ِ ما فِی السَّماواِت َو ما فِی ااْلَْٔرِض َو کاَن اور زمين ميں ہے وه خدا کی ملکيت ہے کيونکہ خدا تمام چ َّ ِ يزوں پر محيط ہے (َو 
ُ بُِکلِّ َشْیء ٍ ُمحيطاً ۔) يہ اس طرف اشاره ہے کہ خدا نے ابراہيم   هللاَّ

(عليه السالم) کو اپنا دوست اس وجہ سے نہيں بنايا کہ خدا کسی چيز کی ضرورت اور احتياج تھی بلکہ خدا تو سب سے بے 
  نياز ہے ۔ يہ انتخاب تو ابراہيم (عليه السالم) کی خوبيوں اور بہترين صفات کی وجہ سے ہے ۔

ُ يُْفتيُکْم فيِہنَّ َو ما يُْتلی َعلَْيُکْم فِی اْلِکتاِب فی يَتاَمی النِّساء١٢٧ لَہُنَّ َو  الالَّتی ال تُْؤتُونَہُنَّ ما ُکتَِب  ِ۔ َو يَْستَْفتُونََک فِی النِّساء ِ قُِل هللاَّ
َ کاَن بِِہ َعليماً ۔تَْرَغبُوَن ٔاَْن تَْنِکُحوہُنَّ َو اْلُمْستَْضَعفيَن ِمَن اْلِوْلداِن َو أَْن تَقُوُموا لِْليَتامی بِاْلقِْسِط َو ما تَْفعَ    لُوا ِمْن َخْيٍر فَإِنَّ هللاَّ

  ترجمہ
ا اس بارے ميں تمہيں جواب ديتا ہے او رجو کچھ ۔ تجھ سے عورتوں کے بارے ميں سوال کرتے ہيں ۔ کہہ دو کہ خد١٢٧

قرٓان ميں يتيم عورتوں کے متعلق ، جن کے حقوق تم ادا نہيں کرتے اور ان سے شادی کرلينا چاہتے ہو اور اسی طرح 
چھوٹے بچوں او رناتوانوں کے متعلق تمہارے لئے بيان ہوا ہے ( اس سلسلے ميں خدا کی کچھ وصيتيں ہيں او رخدا يہ بھی 

سفارش کرتا ہے ) کہ يتيموں کے ساتھ عادالنہ بر تأو کرو او رجو نيکياں تم انجام ديتے ہو خدا ان سے ٓاگاه ہے (اور وه 
  تمہيں ان مناسب بدلہ دے گا ) ۔

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

ان کو خارجی دنيا سے لغت ميں چہرے کو کہتے ہيں اور انسان کا چہره چونکہ اس کے قلب و روح کا آئينہ ہوتا ہے اور انس“ وجہ ” ١
مربوط کرنے والے حواس تقريبا ً سب چہرے ميں واقع ہيں اس لئے يہ لفظ کبھی کبھی ذات کے معنی ميں بھی استعمال ہوتا ہے ۔ 

  ذات خدا کے عالوه سب چيزيں ہالک ہوجائيں گی ۔“ کل شیء ھالک اال وجھہ ” ميں ہے  ٨٨چنانچہ سورٔه قصص ٓايت 
نہيں کہتے بلکہ پيغمبر “ ملة هللا ”ہے ليکن فرق يہ ہے کہ ملت کی اضافت خدا کی طرف نہيں ہوتی مثال!“ ن دي“ ” کا معنی“ ملت” -2

کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے جبکہ لفظ دين کی اضافت هللا کی طرف بھی ، پيغمبر کی طرف بھی اور ديگر افراد کی طرف بھی ہوتی
  ہے ۔

  يت کے ذيل ميں بيا ن کی گئی ہے ۔يہ حديث مجمع البيان ميں زير بحث آ  -3
  ، بحوالہ عيون الرضا ۔۴١٧، ص  ١۔تفسير صافی اور تفسير بر ہان ج4
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  حقوق نسواں کے بارے ميں مزيد گفتگو 

زير نظر ٓايت ميں کچھ لوگوں کے اعتراضات اور سواالت کا جواب ديا گيا ہے جو انھوں نے عورتوں ( خصوصاً يتيم 
لڑکيوں )کے متعلق کئے تھے ارشاد ہوتا ہے : اے پيغمبر! تم سے عورتوں سے متعلق احکام پوچھتے ہيں ۔ کہو کہ خدا اس 

ُ يُْفتيُکْم فيِہن) ۔ سلسلے ميں تمہيں جواب ديتا ہے (َو يَْستَْفتُونَکَ    فِی النِّساء ِ قُِل هللاَّ
مزيد ار شاد ہوتا ہے وه يتيم لڑکياں جن کے مال پرتم قبضہ کرليتے تھے نہ ان سے شادی کرتے تھے او رنہ ان کا مال ان 

ديتا ہے  کے سپرد کرتے تھے تاکہ وه کسی اور سے شادی کرليں ۔ قرٓان مجيد ان کے بارے ميں کچھ اور سوالوں کا جواب
  اور اس ظالمانہ روش کی برائی کو واضح کرتا ہے

  
) ۔( َو ما يُْتلی َعلَْيُکْم فِی اْلِکتاِب فی يَتاَمی النِّساء ِ الالَّتی ال تُْؤتُونَہُنَّ ما ُکتَِب لَہُنَّ َو تَْرَغبُوَن ٔاَ    ١ْن تَْنِکُحوہُنَّ

اس کی خبر ہے جو ٓايت “ يفتيکم فيھن” مبتداء ہے اور “ مايتلٰی ” ۔اس جملے کی مذکوره تفسير سے واضح ہوتا ہے کہ ١
بھی يہاں مقابلہ نہ ہونے کے معنی ميں ہے کيونکہ ہم “ ترغبون” کے سابق حصے کے قرينہ سے محذوف ہے اور لفظ

” ر کے ساتھ متعدی ہو تو ہی عدم تما ئل اور اعراض کے معنی ديتا ہے اور اگ“ عن ” کا ماده اگر “ رغب” جانتے ہيں کہ 
 مقدر ہے ) ۔“ عن” کے ساتھ متعدی ہو تو مائل اور و راغب ہونے کے معنی ديتاہے قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ يہاں “ فی 

اس کے چھوٹے بچوں کے ابرے ميں وصيت کی گئی ہے جو کہ زمانہ جاہليت کی رسم کے مطابق ميراث سے محروم 
کہ تم کمزور بچوں کے حقوق کا لحاظ رکھو( َو اْلُمْستَْضَعفيَن ِمَن رہتے تھے فرمايا گيا ہے : خد اتمہيں وصيت کرتا ہے 

  اْلِوْلداِن) ۔
ايک مربتہ پھر يتيموں کے حقوق کے بارے ميں ايک مجموعی تاکيد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے : خدا تمہيں وصيت کرتا 

  ہے کہ يتيموں سے عدل کرو
  

  ۔( َو ٔاَْن تَقُوُموا لِْليَتامی بِاْلقِْسِط) 
ٓاخرميں اس مسئلے کی طرف توجہ دالئی گئی ہے کہ جيسا عمل خصوصاً يتيموں او رکمزوروں سے متعلق تم سے سر از 

َ کاَن بِِہ    َعليماً ) ۔ہو وه علم خدا کی نظر سے مخفی نہيں رہتا اور اس کی مناسبت جزا ملے گی ( َو ما تَْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر فَإِنَّ هللاَّ
کے ماده سے ہے جس کا معنی ہے مشکل “ فتيا” اور “ فتوٰی ” در اصل “ تستفتونک” توجہ رہے کہ  ضمناً اس طرف بھی

لٰہذا ممکن ہے پہلے پہل يہ لفظ ان “ نو جوان ” ہے جس معنی ہے “ فتیٰ ” مسائل کا جواب دينا لغت ميں ا س کی بنياد چونکہ 
زه ہوتے ہوں اور بعد ازں ہر طرح کے مسائل کے جواب مسائل کے لئے استعمال ہوتا ہو کہ جن کے جوابات جاذب اور تا

 کے لئے استعمال ہونے لگا ہو ۔

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

١٢٨ ً ْلُح َخْيٌر َو ٔاُْحِضَرِت ااْلَْٔنفُُس  ۔ َو ٕاِِن اْمَرٔاَةٌ خافَْت ِمْن بَْعلِہا نُُشوزاً ٔاَْو ٕاِْعراضاً فَال ُجناَح َعلَْيِہما ٔاَْن يُْصلِحا بَْينَہُما ُصْلحا َو الصُّ
َ کاَن بِما تَْعَملُونَ  حَّ َو ٕاِْن تُْحِسنُوا َو تَتَّقُوا فَإِنَّ هللاَّ   َخبيراً ۔ الشُّ

  ترجمہ
۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے بارے ميں اس بات سے خوف زده ہو کہ وه سر کشی يا اعراض کا مرتکب ہو گا ١٢٨

تو کوئی حرج نہيں کہ وه ٓاپس ميں صلح کريں ( اور عورت يا مرد صلح کی خاطر اپنے کچھ حقوق سے صرِف نظر کرليں )
( حبِّ ذات کی فطرت کے مطابق ايسے مواقع پر) بخل سے کام ليتے ہيں اور اگر نيکی  اور صلح بہتر ہے اگر چہ يہ لوگ

 کرو اور پر ہيز گاری اختيار کرو ( اور صلح کی وجہ سے در گذر کردو) تو خدا اس سے ٓاگاه ہے جو کچھ تم انجام ديتے ہو
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  ( اور تمہيں مناسب جزا دے گا ) ۔

  شاِن نزول 
  ر کتب احا ديث ميں اس ٓايت کی شاِن نزول يو ں بيان ہوئی ہے :بہت سی اسالمی تفاسير او

رافع بن خديج کی دو بيوياں تھيں ، ايک سن رسيده تھی اور دوسری جوان ۔ ( بعض اختالفات کی بنياد پر) اس نے اپنی سن 
ہوتو ميں تم سے رسيده بيوی کو طالق دے دی ابھی عدت کی مدت ختم نہ ہوئی تھی کہ رافع نے اس سے کہا: اگر تم چا

مصالحت کرليتا ہوں البتہ اگر ميں نے دوسری بيويکو تجھ پرترجيح دی تو تمہيں صبر کرنا ہوگا اور اگر ايسا نہ چاہو تو پھر 
  عدت کی مدت ختم ہونے تک صبر کرو تاکہ ہم ايک دوسر ے جد اہو جائيں ۔

  ۔ اس عورت نے پہلی تجويز قبول کرلی، يوں ان کی ٓاپس ميں صلح ہو گئی
  اس پر يہ ٓايت نازل ہوئی ، جس ميں اس معاملے کے بارے ميں حکم شريعت بيان کيا گيا ہے ۔

  صلح بہتر ہے 
“ نشوز” کہ )٣جيسا کہ اس سورت می چونتيسويں اور پينتيسويں ٓايات کی تفسير ميں ہم کہہ چکے ہيں (تفسير نمونہ جلد 

يہ لفظ جب عورت اور مرد کے بارے ميں استعمال“ بلند زمين  ”کے ماده سے ہے اور اس کا مطلب ہے “ نشرز”اصل ميں 
  ہوتا ہے تو کسی سرکشياور طغيان کا مفہوم ديتا ہے ۔

کی طرف “ نشوز” سے مربوط احکام بيان ہوئے تھے او رزير نظر ٓايت ميں مرد کے “ نشوز” گذشتہ ٓايات ميں عورت کے 
س کرے کہ اس کا شوہر سر کشی اور اعراض کا ارتکاب کررہا ہےاشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : جب عورت يہ محسو

توکوئی حرج نہں کہ حريم زوجيت کی حفاظت کے لئے اپنے کچھ حقوق سے صرف نظر کرتے ہوئے صلح کرلے (َو ٕاِِن 
  ہُما ُصْلحا) ۔اْمَرٔاَةٌ خافَْت ِمْن بَْعلِہا نُُشوزاً ٔاَْو ٕاِْعراضاً فاَل ُجناَح َعلَْيِہما ٔاَْن يُْصلِحا بَْينَ 

عورت نے چونکہ اپنے حقوق سے اپنی رضا و رغبت سے اعراض کرليا ہے او جبر و اکراه والی کوئی بات نہيں ۔ لٰہذا اس 
 کوئی حرج اور گناه نہيں ) کا استعمال بھی اسی حقيقت کی طرف اشاره ہے ۔“ ( الجناح ” کا کوئی گناه نہيں ۔ اس کے لئے 

  طرف توجہ کرنے سے ضمنی طور پر دو فقہی مسئلے معلوم ہوتے ہيں :اس ٓايت کی شان نزول کی 
  ۔ دو بيويوں کے لئے ہفتہ بھر کے اوقات کی تقسيم جيسے احکام ، حقوق کے پہلو ہيں نہ کہ حکم کے حوالے سے ۔١

کرلے  اسی لئے عورت يہ حق رکھتی ہے کہ اپنے ارادده و اختيار سے اپنے اس حق سے جزوی ياکلی طور پر صرِف نظر
  ۔
  ۔ ضروری نہيں کہ صلح کا معاوضہ مال ہی ہو بلکہ صلح کا معاوضہ يہ بھی ہوسکتا ہے کہ اپنا حق چھوڑ ديا جائے ۔٢

بعد ازاں صلح پر تاکيد کے لئے فرمايا گيا ہے : بہر حال صلح بہتر ہے ( و الصلح خير) يہ ايک چھوٹا سا پر معنی اور مغز 
ہ خانگی اختالفاتسے متعلق ٓاياہے ليکن واضح ہے کہ يہ ايک کلی اور عمومی قانون ہے ۔جملہ ہے ۔ اس ٓايت ميں جملہ اگر چ

جو ہر ايک کے لئے ہر مقام پر ہے صلح و صفائی ، دوستی اور محبت کوہر مقام پر پيش نظر رکھنا چاہئيے ۔ نزاع و 
ہے اس لئے استثنائی صورت  کشمکش اور ايک دوسرے سے دوری انسان کی طبع سليم اور پر سکون زندگی کے برخالف

ميں جہاں ناگزير ہو اس کے سوا نزوع اور دوری کا راستہ اختيار نہيں کرنا چاہئيے ۔ اسالم کے حکم کے بر عکس بعض 
ماده پرستوں کاخيال ہے کہ انسانی زندگی کی پہلی بنياد ديگر جانورونکی طرح بقا کی کشمکش اور تنازع ہے اور اسی طرح

اء صورت پذير ہوتا ہے ۔ شايد يہی طرز فکر گذشتہ صديوں کی بہت سی جنگوں اور خوں ريزوں کا سر سے تکامل اور ارتق
چشمہ ہے ۔ حاالنکہ انسان اپنی عقل وہوش کے سبب ديگر جانوروں سے مختلف ہے اور اس کی ارتقاء او رتکميل کاذريعہ 

  ١تنازع نہيں تعاون ہے ۔ 
  وروں کے تکامل کے لئے بھی کوئی قابل قبول بنياد نہيں رکھتا ۔اصولی طور پر تنازع بقاء کا نظريہ تو جان

اس کے بعد بہت سے لڑائی جھگڑو ں اور در گذر نہ کرنے کی بنياد کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے : لوگ ذاتی 
کہ  طور پر او رحب ذات کی فطرت کے باعث بخل کی موجوں ميں پھنس کرره جاتے ہيں اور ہر شخص کو شش کرتا ہے

  اپنے حقوق بت کم و کاست وصول کرے اور يہی تمام لڑائی جھگڑوں کی بنياد ہے (و احضرت االنفس الشح) ۔
لٰہذا اگر عورت او رمرد اس حقيقت کی طرف توجہ کريں کہ بہت سے اختالفات کا سر چشمہ بخل ہے اور بخل ايک مذموم 

اه اختيار کريں تو نہ صرف يہ کہ خانگی اختالفات ختم ہو صفت ہے پھر وه اپنی اصالح کی کو شش کريں او ر درگذر کی ر
  جائيں گے ۔

بلکہ بہت سے اجتماعی جھگڑے بھی جاتے رہيں گے ۔ اس کے باوجود ، اس بناء پر کہ مرد کہيں اس حکم سے غلط فائده نہ 
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يت کی گئی ہے اور اٹھائيں ٓايت کے آخر ميں روئے سخص ان کی طرف کرتے ہوئے انھيں نيکی اور پر ہيز گاری کی وص
انھيں کہا گيا ہے کہ وه اپنے اعمال و کردار پر نگاه رکھيں اور راه حق و عدالت سے منحرف نہ ہوں ، کيونکہ خدا ان کے 

  تمام اعمال سے ٓاگاه ہے ۔
َ کاَن بِما تَْعَملُوَن َخبيراً ) ۔   ( َو ٕاِْن تُْحِسنُوا َو تَتَّقُوا فَإِنَّ هللاَّ

َ کاَن تَطيُعوا ٔاَْن تَْعِدلُوا بَْيَن النِّساء ِ َو لَْو َحَرْصتُْم فاَل تَميلُوا ُکلَّ اْلَمْيِل فَتََذُروہا َکاْلُمَعلَّقَِة َو ۔َو لَْن تَسْ ١٢٩ ٕاِْن تُْصلُِحوا َو تَتَّقُوا فَإِنَّ هللاَّ
  َغفُوراً َرحيماً ۔

ُ ُکالًّ ِمْن َسَعتِہِ ١٣٠ قا يُْغِن هللاَّ ُ واِسعاً َحکيماً ۔ ۔َو ٕاِْن يَتَفَرَّ   َو کاَن هللاَّ
  ترجمہ
۔ اور تم ہر گز يہ استطاعت نہيں رکھتے کہ ( دلی محبت کے اعتبار سے ) عورتوں کے درميان عدالت کرسکو چاہے ١٢٩

جتنی بھی کوشش کرو ليکن اپنا ايمان ميالن بالکل ايک طرف نہ رکھو اور دوسری کو معلق نہ چھوڑو اور اگر اصالم اور 
  ز گاری کی راه اختيار کرو تو خدا بخشنے واال مہربان ہے ۔پرہي
۔ اور اگر ( صلح صفائی کی کوئی صورت نہ ہو اور ) دوسرے سے جدائی ہو جائيں تو خدا جائيں تو خدا وندعالم ان ١٣٠

  ميں سے ہرايک کو اپنے فضل و کرم سے مطمئن کردے گا اور خدا صاحب ِ فضل و کرم اور حکيم ہے ۔
..............  

اردو ترجمہ  ١۴۴اس سلسلے ميں تفسير نمونہ دوم ميں تنازع کے بقاء کے زير عنوان تفصيلی گفتگوکی جاچکی ہے ( ديکھئے ص- ١
(  

  ايک سے زياده شاديوں کے لئے عدالت شرط ہے ۔ 

ں کے بارے ميں گذشتہ ٓايت کے آخر ميں جس جملے ميں احسان ، تقوٰی او رپر ہيز گاری کا حکم ديا گيا ہے ، وه شوہرو
ايک طرح کی دھمکی بھی ہے کہ انھيں اپنے بيويوں کے بارے ميں راه ِ عدالت سے تھوڑا سا انحراف بھی نہيں کرنا 

چاہئيے اس مقام پر سوال پيدا ہوتا ہے کہ عدالت تو دلی لگائی کے سلسلے ميں بھی ممکن نہيں ہے لٰہذا متعدد بيوياں ہونے 
  کی صورت ميں کيا جائے

ٓايت اس سوال کے جواب ميں کہتی ہے : محبت کے حوالے سے تو بيويوں کے درميان عدالت ممکن نہيں چالے  زير بحث
  اس کے لئے کتنی بھی کوشش کيون کہ جائے۔(َو لَْن تَْستَطيُعوا ٔاَْن تَْعِدلُوا بَْيَن النِّساء ِ َو لَْو َحَرْصتُْم ) ۔

ں کچھ افراد ايسے بھی تھے جو اس سلسلے ميں بہت کو شش کرتے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں مي“ ولو حرصتم ” 
  تھے ۔شايد اس کی وجہ اسی سوره کی ٓايت تھی جس ميں فرمايا گيا ہے :

  فان خفتم اال تعدلوا فواحدة
  يعنی ...... اگر تم اس بات سے ڈرو کہ تم عدل قائم نہيں کرسکو گے تو ايک ہی پر اکتفاء کرو

يعنی . ايسی ذمہ “ تکليف ماال يطاق” نی قانون خالف فطرت نہيں ہوسکتا اور ممکن نہيں کہ وه يہ واضح ہے کہ ايک ٓاسما
داری جس کی انسان ميں طاقت نہ ہو ، کاحامل ہو ۔ دل کی محبت کے مختلف عوامل ہوتے ہيں جس ميں سے بعض انسانی 

ہے ليکن بيويوں سے بر تأو اور ان کے حقوق کا اختيار سے ماوراء ہيں لٰہذا ان کے بارے ميں عدالت کا حکم نہيں ديا گيا 
  لحاظ رکھنے کے بارے ميں انسان پر عدالت کے لئے زور ديا گيا ہے جوکہ انسان کے بس ميں ہے ۔

اس بناء پر کہ مرد اس سے غلط فائده اٹھائيں اس جملے کے بعد فرمايا گيا ہے : جب کہ تم محبت کے حوالے سے بيويوں 
م نہيں کرسکتے تو پھر سارا رجحان او رقلبی لگأو تو ايک طرف نہ رکھو کہ جس سے دوسری کے درميان مساوات قائ

  ِة) ۔بالکل معلق ہو کر ہی ره جائے اور اس کے حقوق عملی طور پر ضائع ہو جائيں (فاَل تَميلُوا ُکلَّ اْلَمْيِل فَتََذُروہا َکاْلُمَعلَّقَ 
ی ہے جو اس حکم کے نزول سے قبل اپنی بيويوں کے درميان عدل ميں اس ٓايت کے ٓاخر ميں ان لوگوں کو تنبيہ کی گئ

کوتاہی کرتے تھے: اگر وه اصالح او رتقوٰی کی راه اپنائيں اور گذشتہ رويّے کی تالفی کريں تو خدا اپنی رحمت و بخشش ان
َ کاَن َغفُوراً    َرحيماً ) ۔ کے شامل حال کردے گا ( َو ٕاِْن تُْصلُِحوا َو تَتَّقُوا فَإِنَّ هللاَّ

اسالمی روايات ميں بيويوں کے درميان عدالت ملحوظ رکھنے سے متعلق بہت سے مطالب مذکور ہيں جن سے قانون کی 
اہميت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے ايک حديث ميں ہے کہ حضرت علی (عليه السالم) جو دن کسی ايک بيوی سے تعلق 

  ١رتے تھے ۔ رکھتے تھے ، اس دن وضو بھی دوسری کے گھر نہيں ک
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  ٢پيغمبر اکرم کے بارے ميں بھی ہے کہ ٓاپ بيماری کے عالم ميں بھی کسی ايک بيوی کے گھر قيام نہيں کرتے تھے 
معاذبن جبل کے بارے ميں منقول ہے کہ اس کی دو بيوبياں تھيں وه دونوں طاعون کی بيماری کے باعث اکٹھی مر گئيں ، تو 

  ٣ے کے لئے قرعہ نکاال تاکہ اس سے کوئی خالف عدالت کام نہ ہو جائے ۔ معاذ نے ايک کو دوسرے پہلے دفن کرن
..............  

  ۔٣۵٠صفحہ ٣۔تفسير تبيان ، ج١
  ۔٣۵٠صفحہ  ٣تفسير تبيان ج - ٢
  ۔٣۵٠صفحہ  ٣تفسير تبيان ، ج -3

  ايک اہم سوال کا جواب 

بعض ناسمجھ لوگ اس ٓايت کو زير بحث ٓايت سے کے ذيل ميں ہم نے ياد دہانی کروائی ہے کہ  ٣جيسا کہ اس سوره کی ٓايت 
مال کر يہ نتيجہ نکالتے ہيں کہ ايک سے زياده شاد ياں عدالت سے مشروط ہيں اور عدالت ممکن نہيں ہے کہ ايک سے زياده 

  ہوبيوياں کرنا اسالم ميں ممنوع ہے ۔
يہ اعتراض اٹھايا تھا کہ امام جعفر صادق اتفاق کی بات ہے کہ روايات ِ اسالمی سے معلوم ہوتا ہے کہ پہال شخص جس نے 

(عليه السالم) کا ہم عصر تھا او رماده پرستوں ميں سے تھا ۔ اس کانام ابن ابی العوجاء تھا ۔ اس نے يہ سوال اسالم کے ايک 
ہ سے روانہ ہوئےمجاہد عالم ہشام بن حکم سے کيا ۔ انھيں اس کا جواب معلوم نہ تھا لٰہذا وه اپنے وطن جو ظاہراًکوفہ تھا مدين

تاکہ اس سوال کا جواب معلوم کر سکيں وه امام صادق (عليه السالم) کی خدمت ميں پہنچے ۔ حضرت (عليه السالم) کو تعجب
  ہو ا کہ وه حج و عمره کے دنوں کے بغير مدينہ کيوں چلے ٓائے تھے ۔ ہشام نے بيان کيا کہ اس قسم کا سوال پيش ٓايا ہے ۔

  نے جواب ميں فرمايا:امام (عليه السالم) 
 ١٢٩سورٔه نساء کی تيسری ٓايت ميں عدالت سے مراد نان نفقہ ( اور حقوِق زوجيت کا لحاظ رکھنا اور بر تأو ) ہے ليکن ٓايت 

ميں عدالت جسے امر محال شمار کيا گيا ہے ولی لگأو او رميالن ميں عدالت ہے ( اس لئے تعدد ازدواج شرائط اسالمی کے 
  رت ميں ممنوع ہے نہ محال) ۔احترام کی صو

ہشام سفر سے لوٹ کر ٓائے او ريہ جواب ابن ابی العوجاء کو پيش کيا تو اس نے قسم کھا کر کہا : يہ جواب خود تمہاری 
  1طرف سے نہيں ہے ۔ 

نہ کی بناء کا الگ الگ مفہوم بيان کرتے ہيں تو يہ ٓايات ميں موجود واضح قري“ عدالت” واضح ہے کہ اگر اہم دو ٓايات ميں 
پر ہے ۔ محل بحث ٓايت ميں صريحاً فرمايا گيا ہے کہ تمام قلبی لگأو ايک بيوی کی طر ف نہ رکھو ۔ لٰہذا دو بيوياں ہونا جائز 
شمار کيا گيا ہے ۔ زياده سے زياده اس شرط کے ساتھ عملی طور پر ان ميں سے کسی پر ظلم ہو اگر چہ دلی لگأو ميں فرق 

  ميں صراحت کے ساتھ ايک سے زياده شاديوں کی اجازت دی گئی ہے ۔ ٣کی ٓايت ہو ۔ نيز اسی صورت 
پھر بعدکی ٓايت ميں اس حقيقت کی طرف اشاره ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کوباقی رکھنا طرفين کے لئے مشکل ہو گيا ہے 

طرح مصالحت نہيں ہوسکتی تو اور ايسی وجوه پيد اہوگئی ہيں کہ جن سے افِق حيات ان کے لئے تاريک ہوگيا ہے او رکسی 
وه مجبورنہيں ہيں کہ ايسی ازدواجی زندگی کو باقی رکھيں اور ٓاخر دم تک خانگی زندان کے ماحول ميں تلخ کامی سے 

  رہيں بلکہ وه ايک دوسرے سے عليحدگی اختيار کر سکتے ہيں ۔
سے خوف زده نہ ہوں کيونکہ اگر وه ان حاالتايسے عالم ميں انھيں چاہئيے کہ جرٔات سے اقدام کريں اور ٓانے والے حاالت 

ميں ايک دوسرے سے الگ ہو جائيں تو خدا وند بزرگ و برتر دونوں کو اپنے فضل و کرم سے مطمئن کرکر دے گا اور 
اميد ہے کہ وه ان حاالت ميں ايک دوسرے سے الگ ہو جائيں تو خدا وند بزرگ و بر تر دونوں کو اپنے فضل و کرم سے 

ُ ُکالًّ ِمْن  مطمئن کردے قا يُْغِن هللاَّ گا اور اميد ہے کہ بہتر جيون ساتھی اور روشن تر زندگی ان کے انتظار ميں ہو( َو ٕاِْن يَتَفَرَّ
ُ واِسعاً َحکيماً) ۔   َسَعتِِہ ) ۔ کيونکہ خدا کی حکمت ٓاميز رحمت بہت وسيع ہے (َو کاَن هللاَّ

ِ ما فِی السَّماواِت َو ما فِ ١٣١ َّ ِ َ َو ٕاِْن ۔َو  ْينَا الَّذيَن ٔاُوتُوا اْلِکتاَب ِمْن قَْبلُِکْم َو ٕاِيَّاُکْم ٔاَِن اتَّقُوا هللاَّ ِ ما ی ااْلَْٔرِض َو لَقَْد َوصَّ َّ ِ تَْکفُُروا فَإِنَّ 
ُ َغِنيًّا َحميداً۔   فِی السَّماواِت َو ما فِی ااْلَْٔرِض َو کاَن هللاَّ

ِ ما فِی السَّم١٣٢ َّ ِ ِ َوکيالً ۔۔َو  َّ   اواِت َو ما فِی ااْلَْٔرِض َو َکفی بِا
ُ َعلی ذلَِک قَديراً۔١٣٣   ۔ٕاِْن يََشأْ يُْذِہْبُکْم ٔاَيُّہَا النَّاُس َو يَأِْت بِآَخريَن َو کاَن هللاَّ
  ترجمہ
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تمہيں ہم نے وصيت کی کہ ۔ جو کچھ ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے ، هللا کا ہے او رجنھيں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ١٣١
خدا کی ( نافرمانی) سے ڈرو اور پرہيز کرواور اگر کا فر ہو جأو تو ( خدا کا کوئی نقصان نہيں کيونکہ ) جو کچھ ٓاسمانوں او

  رزمين ميں ہے هللا کا مال ہے اور خدا بے نياز ہے اور الئق تعريف ہے ۔
  ئے ہے اور خدا ان کی حفاظت اور نگہبانی کے کافی ہے ۔۔ اور جو کچھ ٓاسمانوں او رزمين ميں ہے خدا کے ل١٣٢
۔ اے لوگو! اگر وه چاہے تو تمہيں يہاں سے لے جائے اور ( تمہاری جگہ ) دوسرے لوگوں کو لے ٓائے اور خدا اس کام ١٣٣

  کی طاقت و قدرت رکھتا ہے ۔
ے طلبگار نہيں وه فہمی ميں متال ہيں ۔ جو لوگ دنيا کی جزا اور سزا چاہتے ہيں ( او رمعنوی اور اخروی نتائج ک١٣۴

  کيونکہ )خدا کے پاس تو دنيا و ٓاخرت دونوں کی جزا و ثواب ہے اور وه سننے اور ديکھنے واال ہے ۔
..............  

  ۔۴٢٠۔تفسير بر ہان جلد اول صفحہ 1

  جوذات ايسی ال متناہی ملکيت اور بے پاياں قدرت رکھتی ہے وه اپنے بندوں کو 

ت ميں اس حقيقت کی طرف اشاره ہو چکا ہے کہ اگر حاالت مجبور کريں کہ مياں بيوی ايک دوسرے سے جد اه گذشتہ ٓاي
وجائيں اور ا س کے عالوه کوئی چاره نہ ہو تو اس اقدام ميں کوئی حرج نہيں اور ٓاينده کے حاالت سے نہيں ڈرنا چاہئيے ۔ 

  از کردے گا۔کيونکہ خدا انھيں اپنے فضل و کرم سے مطمئن اور بے ني
زير نظر ٓايات ميں سلسلہ کالم جاری ہے پہلی ٓايت ميں فرمايا گيا ہے کہ ہميں انھيں بے نياز اور مستغنی کرنے کی قدرت 
ِ ما فِی السَّماواِت َو ما فِی ااْلَْٔرِض) ۔ َّ ِ   رکھتے ہيں ۔ کيونکہ جو کچھ ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے وه هللا کی ملکيت ہے (َو 

  يسی ال متناہی ملکيت اور بے پاياں قدرت رکھتی ہے وه اپنے بندوں کو بے نياز کرنے سے عاجز نہيں ہو سکتی ۔جوذات ا
اس کے بعد اس موقع پر اور ديگر مواقع پر ہر پرہيزگاری اختيار کرنے کی تاکيد کرتے ہوئے فرما گيا ہے : يہودی و 

يں اور اسی طرح تمہيں بھی ہم نے وصيت کی ہے کہ پر ہيز نصارٰی کو اور ان لوگونکو جو تم سے پہلے صاحِب کتاب ہ
َ ) ۔ ْينَا الَّذيَن ٔاُوتُوا اْلِکتاَب ِمْن قَْبلُِکْم َو ٕاِيَّاُکْم ٔاَِن اتَّقُوا هللاَّ   گاری اختيار کرو( َو لَقَْد َوصَّ

تمہارے فائدے ميں ہے اور  اس کے بعد روئے سخن مسلمانوں کی طرفکرتے ہوئے فرمايا : تقوٰی اختيار کرنے کا يہ حکم
خدا کو اس کی ضرورت نہيں ہے اور اگر تم رو گردانی کرو، نافرمانی کی راه اپنأو تو خدا کو اس سے کوئی نقصان نہيں 

  پہنچے گا ۔
ِ کيونکہ ٓاسمانوں او رزمين ميں جو کچھ ہے اسی کی ملکيت ہے اور وه بے نياز ہے اور الئق ستائش ہے (َو ٕاِْن تَْکفُُروا  َّ ِ فَإِنَّ 

ُ َغنِيًّا َحميداً) ۔   ما فِی السَّماواِت َو ما فِی ااْلَْٔرِض َو کاَن هللاَّ
در اصل حقيقی معنی ميں غنی اور بے بياد تو خدا ہی ہے کيونکہ وه غنی بالذات ہے اور کسی اور کی بے نيازی اسی کی 

اسی طرح وہی بالذات الئق ستا ئش ہے کيونکہ جن کماال ت  مدد سے ہے ۔ ورنہ ذاتی طور پر تو سب محتاج اور نياز مند ہيں
کی وجہ سے وه تعريف و ستائش کے الئق ہے وه اس کی ذات ميں ہيں نہ کہ دوسروں کی کماالت کی طرح کہ جو عاريتاً 

  انھيں دئيے جاتے ہيں اور اور کسی دوسرے کی طرف سے ہيں ۔
کہ آسمانوں او رزمين ميں جو کچھ ہے خدا کی ملکيت ہے اور خدا ان حفاظتبعد والی ٓايت ميں يہ جملہ تيسری مرتبہ ٓايا ہے 

ِ َوکيالً) ۔ َّ ِ ما فِی السَّماواِت َو ما فِی ااْلَْٔرِض َو َکفی بِا َّ ِ   و نگہبانی اور انتظام و انصرام کرتا ہے (َو 
مرتبہ تکرار کيوں کيا گيا ہے ۔ کيا يہ  يہاں ايک سوال پيدا ہوتا ہے کہ اتنے مختصر سے فاصلے ميں ايک مطلب کا تين

تکرار صرف تاکيد کے لئے ہے يا کچھ اور اشارے بھی اس ميں مضمر ہيں ۔ٓايات ميں غور و فکر کيا جائے اور دقت نظر 
  سے کام ليا جائے تو ہر مرتبہ اس بات کے ذکر ميں ايک نکتہ دکھائی ديتا ہے ۔

کہ ايک دوسرے سے الگ ہو جانے کے بعد خدا انھيں بے نياز کر دے گا ۔  پہلی مرتبہ دونوں مياں بيوی سے عده کرتا ہے
اس موقع پر يہ ظاہر کرنے کے لئے وه اپنا وعده پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اس نے اپنی زمين و ٓاسمان کی وسعتوں کی

  ملکيت کا تذکره کيا ہے ۔
س کی وجہ يہ ہے کہ واضح کيا جائے کہ اس فرمان کی دوسری مرتبہ تقوٰی و پر ہيز گاری کی وصيت کے بعد يہ ذکر ہے ا

اطاعت کا خدا کو کوئی فائده نہيں ہے يا اس کی مخالفت اس کے لئے ضررساں نہيں ہے ۔ درحقيقت يہ بات اس کے مشابہ 
  ہے جو حضرت امير المومنين علی (عليه السالم) نے نہج البالغہ ميں خطبہ ہمام کی ابتداء ميں فرمايا ہے :
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 سبحانہ و تعالٰی خلق الخلق حين خلقتھم غنيا عن طاعتھم ٰامنا من معصيتھم النہ التضره معصية من عصاه و ال تنفعہ ان هللا
  طاعة من اطاعہ

يعنی . خدا ئے متعال نے انسانوں کو پيدا کيا جب کہ وه ان کی طاعت سے بے نياز تھا اور ان کی نافرمانی سے امان ميں تھا 
ں کی نافرمانی اسے نقصان پہنچاتی ہے اور نہ اطاعت کرنے والوں کی طاعت اسے فائده پہنچاتی ہے کيونکہ نہ تو گنہ گارو
  ۔) ١٩٢۔ ( نہج البالغہ۔ خطبہ 

ميں موجود بحث کے عنوان کے طور پر اس کا تذکره ہے ا س کے بعد فرمايا گيا ہے : خدا کے لئے  ١٣٣تيسری مرتبہ ٓاية 
ے اور تمہاری جگہ زياده ٓاماده پختہارادے واال گروه پيدا کردے جو اس کی اطاعت ميں کوئی رکاوٹ نہيں کہ تمہيں ختم کرد

 ُ    َعلی ذلَِک قَديراً) ۔زياده کوشاں ہو اور خدا ايسا کرنے پر قادر ہے (ٕاِْن يََشأْ يُْذِہْبُکْم ٔاَيُّہَا النَّاُس َو يَأِْت بِآَخريَن َو کاَن هللاَّ
ميں پيغمبر اکرم سے منقول ہے کہ جب يہ ٓايت نازل ہوئی تو پيغمبر اکرم نے اپنا ہاتھ سلمان کی تفسيرتبيان اور مجمع البيان 

  پشت پرمارا اور فرمايا:
  وه گروه عجم اور فارس کے يہ لوگ ہيں ۔

  حضور کا يہ فرمان در حقيقت ان عظيم خدمات کی پيش گوئی ہے جو ايرانی مسلمانوں نے اسالم کے لئے کيں ہيں ۔
يت ميں ان لوگوں کے بارے ميں بيچ ميں گفتگو ٓاگئی ہے جو خدا پر ايمان النے کا دم بھر تے ہيں ، ميدان جہاد ميں ٓاخری آ 

شرکت کرتے ہيں اور احکام اسالم کی پابندی کرتے ہيں مگر ان کا مقصد رضائے الٰہی کا حصول نہيں ہوتا ، بلکہ مادی 
فرمايا گيا ہے : جو لوگ صرف دنيا کی جزا چاہتے ہيں وه غلط فہی ميں مبتال  نتائج مثالًماِل غنيمت کا حصول ہوتا ہے ارشاد

ِ ثَواُب الدُّ  ْنيا فَِعْنَد هللاَّ ْنيا َو اآْلِخَرِة) ہيں کيونکہ خدا کے پاس تو دنيا و ٓاخرت دونوں کی جزا اور ثواب ہے (َمْن کاَن يُريُد ثَواَب الدُّ
ے اور خدا سب کی نيتوں سے ٓاگاه اور ہر محل و مقام پرا سکی نظرہے اور منافق ۔لٰہذا وه دونوں کی جستجو کيوں نہيں کرت

ُ َسميعاً بَصيراً) ۔   صفت لوگوں کے اعمال سے باخبر ہے ( َو کاَن هللاَّ
يہ ٓايت ايک مرتبہ پھر حقيقت بيان کرتی ہيں کہ اسالم کی نگاه صرف معنوی اور خروی پہلو ٔو ں پر نہيں بلکہ وه اپنے پيرو 

  اروں کے لئے مادی اور روھانی دونوں طرح کی سعادتيں چاہتا ہے ۔ک

ِ َو لَْو َعلی ٔاَْنفُِسُکْم ٔاَِو اْلوالَِدْينِ ١٣۵ َّ ِ اميَن بِاْلقِْسِط ُشہَداء َ  ُ ۔يا ٔاَيُّہَا الَّذيَن آَمنُوا ُکونُوا قَوَّ َّ ٔاَْولی  َو ااْلَْٔقَربيَن ٕاِْن يَُکْن َغنِيًّا ٔاَْو فَقيراً فَا
َ کاَن بِما تَْعَملُوَن خَ    بيراً ۔بِِہما فاَل تَتَّبُِعوا اْلہَوی ٔاَْن تَْعِدلُوا َو ٕاِْن تَْلُووا ٔاَْو تُْعِرُضوا فَإِنَّ هللاَّ

  ترجمہ
ے۔ اے ايمان والو! مکمل طور پر عدالت کے ساتھ قيام کرو،خدا کے لئے گواہی دو اگر چہ يہ خود تمہارے لئے يا تمہار١٣۵

والدين کے لئے اقرباء کے لئے نقصان دی ہی کيوں نہ ہو کيونکہ اگر وه غنی يا فقير ہو ں تو خدا حق رکھتا ہے کہ ان کی 
حمايت کرے اس لئے ہوا و ہوس کی پيروی نہ کرو، اس طرح تو حق سے منحرف ہو جأو گے ۔ اور حق ميں تحريف کرو 

  م انجام ديتے ہو خدا اس سے ٓاگاه ہے ۔گے يا اس کے اظہارسے اعراض کرو گے تو جو کچھ ت

  عدالت ِاجتماعی 
گذشتہ ٓايات ميں خصوصيت سے يتيموں او ربيويوں سے عدالت کے بارے ميں احکام تھے اب زير نظر ٓايت ميں بال استثناء 
ايک بنيادی او رکلی قانون کے ذريعے سب اہل ايمان کو اجرائے عدالت کا حکم ديا گيا ہے اور کہا گيا ہے کہ وه عدالت قائم 

اميَن بِاْلقِْسِط) ۔کريں اور عدالت سے کام ليں (۔يا ٔاَيُّ   ہَا الَّذيَن آَمنُوا ُکونُوا قَوَّ
يعنی ہر “ بہت قيام کرنے واال” کی جمع ہے يہ مبالغے کا صيغہ ہے جس کا معنی ہے “ قوام“ ” قوامين ” توجہ رہے کہ

او ر عدالت کا حصہ حالت ميں ، ہر کام ميں ، ہر مقام پر اور ہر دور ميں عدالت کے ساتھ قيام کرو تاکہ عمل تمہارے اخالق 
  بن جائے اور اس سے انحراف تمہاری طبيعت ،مزاج اور روح کے خالف ہو جائے ۔

شاہد يہاں اس بنا پر استعمال کيا گيا ہے کہ انسان کو چاہئيے کہ عام طور پر کام کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہواور کام “ قيام” 
کہ اس کام کے لئے عزم راسخ او رمضبوط ارادے سے  کے پيچھے لگ جائے اس لئے کسی کام کے قيام کا مطلب يہ ہے

کا استعمال اس “ قيام ”اقدام کياجائے ۔ اگر چہ وه کام حکم قاضی کی مثل قيام و تحرک کا محتاج بھی نہ ہو ۔ نيز ممکن لفظ 
تھوڑا سا لحاظ سے ہو کہ عام طور پر قائم اس چيز کو کہتے ہيں کہ جو زمين پر عمودی شکل ميں ہو او رکسی طرف بھی 

  جھکأو بھی نہ رکھتی ہو يعنی تمہيں عدالت کا جراء اس طرح کرنا چاہئيے کہ تھوڑا سا انحراف بھی نہ ہو ۔
اس کے بعد تاکيد کے لئے مسئلہ شہادت کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے : خاص طور پر شہادت اور گواہی کے معاملے ميں 

ا کے لئے گواہی دو اگر وه وه خود تمہاری ذات ،تمہارے ماں باپ اور تما مفادات اوتر تعلقات کو ايک طرف کرکے فقط خد
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ِ َو لَْو َعلی ٔاْنفُِسُکْم ٔاِو اْلوالَِدْيِن َو ااْلَْٔقَربيَن) ۔ َّ ِ   اعزا و اقرباء کے نقصان ميں ہو ( ُشہَداء َ 
ار تھا کہ عام طور پر گواہی دينے يہ بات تمام معاشروں ميں موجود ہے اور خصوصاً زمانہ جاہليت کا معاشره اس کا شک

والے اپنی محبت و نفرت کے جذبات کے زير اثر گواہی ديتے اور حق و عدالت کی ان کے ہاں کوئی اہميت نہ ہوتی ۔ ابن 
عباس سے منقول ايک حديث سے معلوم ہوتا ہے کہ نو مسلم افراد مدينہ ميں ٓاجانے کے بعد بھی رشتہ داری کو پيش نظر 

پنے عزيزوں کے نقصان ميں گواہی دينے سے احتراز کرتے تھے ۔ مندرجہ باالٓايت اسی ضمن ميں نازل رکھتے ہوئے ا
  ١ہوئی اور اس کے ذريعے ايسے لوگوں کو تنبيہ کی گئی ۔ 

جيسا کہ ٓايت اشاره کررہی ہے يہ کام روح ِ ايمان سے مطابقت نہيں رکھتا۔ حقيقی مومن وہی ہے جو حق اور عدالت کے 
  کا لحاظ نہ کرے يہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں کے مفادات کی پرواه نہ کرے ۔ سامنے کسی

اس جملے سے ضمنی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عدالت کو پيش نظر رکھتے ہوئے رشتہ دار ايک دوسرے کے نفع يا 
  ام ليا جارہا ہے ) ۔نقصان ميں گواہی دے سکتے ہيں ( ہاں اس ميں اس تہمت کا انديشہ نہ ہو کہ طرفداری يا تعصب سے ک

اس کے بعد اصوِل عدالت سے انحراف کے کچھ اور عوامل کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : نہ دولت مندوں 
کی دولت شہادت ِ حق سے مانع ہو اور نہ فقير ، خدا اس کے حاالت سے زياده ٓاگاه ہے ۔ پر وردگارکی حمايت کے مقابلے 

سچی گواہی دينے والے کو نقصان نہيں پہنچاسکتے اور نہ عدالت کے اجراء سے فقيرہی بھوکا ميں اہل ثروت و اہل اقتدار 
ُ ٔاَْولی بِِہما) ۔ َّ   ره سکتا ہے ( ٕاِْن يَُکْن َغنِيًّا ٔاَْو فَقيراً فَا

پيدا ہوجائے ( فاَلدوباره تاکيد کے طور پر حکم ديا گيا ہے : ہوا و ہوس کی پيروی نہ کرو، مبا دا اجرائے عدالت ميں رکاوٹ 
  2تَتَّبُِعوا اْلہَوی ٔاَْن تَْعِدلُوا ) ۔

اس جملے سے اچھی طرح معلوم ہوتا جا تاہے کہ ظلم و ستم کا سر چشمہ ہوا پرستی ہے اور اگر کوئی معاشره ہوا پرست نہ 
  ہو تو ظلم و ستم وہاں قدم ن ہيں رکھ سکتا۔

ے : اگر تم حق دار تک اس کا حق پہنچنے ميں حائل ہو ئے تو ياحق ميں دوباره قيام عدالت کی اہميت کے پيش نظر فرماتا ہ
  3تحريف کی يا حق ٓاشکار ہو جانے کے بعد اس سے اعراض کيا تو خدا تمہارے اعمال سے ٓاگاه ہے (َو ٕاِْن تَْلُووا

کم کرنے کے حق کی مطابق ح“ تعرضوا” در اصل تحريف حق اور حق ميں تغير و تبدل کی طرف اشاره ہے ۔“ تلووا”
اعراض اور منہ موڑنے کے معنی ميں ہے ۔ يہی بات امام باقر سے منقول ايک حديث ميں بيان کی گئی ہے ۔ (تفسير تبيان 

  )٣۵۶صفحہ  ۵جلد 
عموماً اسے کہتے“ خبير” کا نہيں ۔ اس کی وجہ يہ ہے کہ “ عليم ” کالفظ ٓايا ہے “ خبير ” يہ امر قابل توجہ ہے کہ ٓايت ميں 

و کسی چيز کی جزئيات اور ذره ذره سے واقف ہو ۔ يہ اس طرف اشاره ہے کہ خدا تعالٰی حق سے تمہارے ذرا سے ہيں ج
انحراف سے بھی واقف ہے چاہے تم اسے کسی نہانے سے کرو اور چاہے اسے حق بجانب قرار دے لو اور وه اس کی سزا 

  بھی دے گا ۔
کی گہری دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے اور ا س کی ہر شکل و صورت کو زير نظر ٓايت اجتماعی عدالت کے بارے ميں اسالم 

مکمل طور پر واضح کرتی ہے اس سلسلے ميں عدالت اجتماعی کے بارے ميں ان چند جملو ميں موجودطرح طرح کی تاکيد 
ائی افسوس ناک ہےيں اس بات کی نشاندہی کرتی ہيں کہ اسالم اس اہم انسانی مسئلے ميں کس قدر حساس ہے البتہ يہ امر انتہ

کہ مسلمانوں کا عمل اور اسالم کے اس بلند پايہ حکم کے درميان زمين و ٓاسمان کا فاصلہ ہے اور مسلمانوں کی پسماندگی کا 
  ايک عامل ان کا يہ طرز عمل بھی ہے ۔

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

  ۔۴۵۵صفحہ  ۵المنار جلد  - ١
کے ماده سے ہو تو اس کا معنی يہ ہوگا “ عدالت” کے ماده سے ہو اگر “ ولعد”کے ماده سے ہو يا “ عدالت” ۔لفظ. تعداد ممکن ہے 2

کے ماده سے ہوتو اس “ عدول ” ہوس پرستی کی راه نہ اپنأو تاکہ تم عدالت کا جر ا کرسکو) اور اگر “ ( فال تتبعوا الھوی الن تعدلوا” 
  ميں ہو وہوس کی پيروی نہ کرو) ۔ کا معنی يوں ہوگا فال تتبعوا الھوی فی ان تعدلوا( انحراف حق کی راه

يا تاخير ، يہاں در اصل پيچ و تاب دينے کی معنی ميں ٓاياہے “ روکنا” سے ہے اس کا معنی ہے “) طی”بروزن“ ( لی ”ماده “ تلووا”۔3
  ۔

َ کاَن بِما تَْعَملُوَن َخبيراً) ۔   ٔاَْو تُْعِرُضوا فَإِنَّ هللاَّ
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  4تفسير نمونه جلد

 

  

َل َعلی َرُسولِِہ َو اْلِکتاِب الَّذی١٣۶ ِ َو َرُسولِِہ َو اْلِکتاِب الَّذی نَزَّ َّ ِ َو  ۔ يا ٔاَيُّہَا الَّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِا َّ ٔاَْنَزَل ِمْن قَْبُل َو َمْن يَْکفُْر بِا
  الً بَعيداً۔َمالئَِکتِِہ َو ُکتُبِِہ َو ُرُسلِِہ َو اْليَْوِم اآْلِخِر فَقَْد َضلَّ َضال

  ترجمہ
۔ اے ايمان النے والو! ( واقعی ) ايمان لے ٓأو خدا پر ، اس کے پيغمبر پر ، اس کی کتاب پر جو اس پر نازل ہوئی اور ان١٣۶

( ٓاسمانی) کتب پر جو اس سے پہلے بھيجی گئی ہيں اور جو شخص خدا، اس کے مالئکہ اس کی کتب ، اس کے رسل اور 
  ر کرے وه بہت دور کی گمراہی ميں مبتال ہے ۔روِز ٓاخرت کا انکا

  شان ِ نزول 

  ابن عباس سے منقول ہے کہ يہ ٓايت اہل کتاب کے بعض سر بر ٓاور ده لوگوں کے بارے ميں نازل ہوئی ہے ۔
يہ  اس ميں عبد هللا بن سالم، ، اسد بن کعب اور اس کا بھائی اسيد بن کعب اور بعض دوسرے لوگ شامل تھے وجہ يہ تھی کہ

لوگ ابتداء ميں خد مت ِ پيغمبر ميں حاضر ہوئے او رکہنے لگے کہ ہم ٓاپ پر ، ٓاپ کی کتاب پر ، حضرت موسٰی پر تورات 
  پر اور عزير پر ايمان الئے ہيں ليکن ہم باقی ٓاسمانی کتب اور اسی طرح ديگر انبياء پر ايمان نہيں الئے ۔

ميں انھيں تعليم دی گئی کہ انھيں سب پر ايمان النا چاہئيے ( تفسير مجمع  مندرجہ باال ٓايت اسی سلسلے ميں نازل ہوئی جس
  البيان و المنار )

  تفسير
شان ِ نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ ٓايت کا روئے سخن اہل کتاب کے بعض مومنين کی طرف ہے جو مخصوص تعصبات کی 

سالم پر اظہار ايمان کرتے تھے اور باقی انبياء اور وجہ سے اسالم قبول کرلينے کے بعد صرف اپنے سابق مذہب او ردين ا
ٓاسمانی کتب کو قبول نہيں کرتے تھے ليکن قرٓان انھيں نصيحت کرتا ہے کہ وه تمام انبياء اور ٓاسمانی کتب کو باقاعده تسليم 

ے مبعوث کريں کيونکہ سب ايک ہی حقيقت کا تسلسل ہيں ، سب کا ہدف ايک ہی ہے اور سب ايک ہی مبداء کی طرف س
ہوئے ہيں ( اگر چہ تعليم کے درجوں کی مختلف کالسوں کی طرح مراتب کا فرق موجود ہے اور ہر کوئی گذشتہ دين سے 

کامل تردين کے ساتھ ٓاياہے ) اس لئے کوئی وجہ نہيں کہ ان ميں سے بعض کو تو قبول کرليا جائے اور بعض کو نہ کيا 
قسيم کيا جاسکتا ہے اور کيا تعصبات حقائق پرپر ده ڈال سکتے ہيں .... لٰہذا جائے کيا ايک ہی حقيقت کو کئی حصوں ميں ت

  ٓايت کہتی ہے :
اے ايمان النے والو! خدا پر ، اس کے پيغمبر ( رسول اسالم )پر اور جو کتاب اس پر نازل ہو ئی ہے اس پر نيز گذشتہ 

َل َعلی َرُسولِِہ َو اْلِکتاِب الَّذی ٔاَْنَزَل ِمْن قَْبُل) ۔ٓاسمانی کتب ايمان لے ٓأو( يا ٔاَيُّہَا الَّذيَن آَمنُوا آِمنُ  ِ َو َرُسولِِہ َو اْلِکتاِب الَّذی نَزَّ َّ  وا بِا
مذکوره شاِن نزول سے قطع نظر ٓايت کی تفسير ميں يہ احتمال بھی ہے کہ روئے سخن ان تمام مومنين کی طرف ہو جو 

ک ايمان کی روح کی گہرائيوں ميں نہيں اترا۔ يہاں انھيں دعوت دی جارہی ہے کہ ظاہراً اسالم قبول کرچکے ہيں ليکن ابھی ت
  وه صميم قلب سے مومن بن جائيں ۔

يہ احتمال بھی ہے کہ روئے سخن ان تمام مومنين کی طرف ہو جو اجمالی طور پر خدا اور پيغمبر پر ايمان الچکے ہيں ليکن
شنا نہيں ہيں ۔ يہاں قرٓان انھيں حکم ديتا ہے کہ حقيقی مومنين کو چاہئيے کہ اسالم کی جزئيات اور عقائد کی تفصيالت سے آ 

وه تمام انبياء، گذشتہ کتب اور خدا کے فرشتوں پر ايمان لے ٓائيں ، کيونکہ ان پر ايمان نہ النے والے کا مطلب حکمتِ  خدا 
سانوں کو بغير رہبروں و رہنما کے چھوڑ ديا ہو وندی کا انکار ہے کيا يہ ممکن ہے کہ وه هللا جو حکيم ہے اس نے گذشتہ ان

  کہ وه ميدان ِ حيات ميں سر گر داں رہيں ۔
يہا ں ايک سوال پيدا ہو تا ہے کہ کيا جن فرشتوں پر ايمان النے کے لئے کہا گيا ہے ان سے مراد وحی النے والے فرشتے 

الزم و ملزوم ہے يا پھر يہاں تمام فرشتے مراد وحی ہيں  ہيں کہ جن پر ايمان النا انبياء اور کتب ٓاسمانی پر ايمان کے ساتھ
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کيونکہ جيسے ان ميں سے بعض وحی و تشريع کے معاملے ميں دخيل ہيں بعض عالم تکوين کی تدبير پر بھی مامورہيں اور 
  ان پر ايمان النا حکمت ِ الٰہی پر ايمان النے کا حصہ ہے ۔

ا گيا ہے جو ان حقائق سے غافل ہيں ارشاد ہوتا ہے : جو شخص خدا ، مالئکہ ، ٓايت کے ٓاخر ميں ان لوگوں کا انجام بيان کي
 ِ َّ  کتب الٰہی ، خدا کے فرستاده انبياء او ريوم ِ ٓاخرت کا انکار کرے تو وه بہت دور کی گمراہی ميں جا پڑا ہے (َو َمْن يَْکفُْر بِا

  ِخِر فَقَْد َضلَّ َضالالً بَعيداً) ۔َو َمالئَِکتِِہ َو ُکتُبِِہ َو ُرُسلِِہ َو اْليَْوِم اآْل 
در حقيقت اس ٓايت ميں پانچ اصولو پر ايمان النا ضروری قرار ديا گيا ہے او روه ہيں مبداء، معاد ، ٓاسمانی کتب، انبياء او 

  رمالئکہ ۔
ں کہ حقيقی ضالل بعيد ( دور کی گمراہی) يہ ايک لطيف تعبير ہے يعنی ايسے لوگ اس طرح سے دور پھينک دئے گئے ہي

  شاہراه کی طرف ان کی واپسی ٓاسانی سے ممکن نہيں ہے ۔

ُ لِيَْغفَِر لَ ١٣٧   ہُْم َو ال لِيَْہِديَہُْم َسبيالً ۔۔ٕاِنَّ الَّذيَن آَمنُوا ثُمَّ َکفَُروا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ َکفَُروا ثُمَّ اْزداُدوا ُکْفراً لَْم يَُکِن هللاَّ
ِر اْلُمنافِقيَن ١٣٨   بِٔاَنَّ لَہُْم َعذاباً ٔاَليماً ۔۔ بَشِّ
ةَ فَإِنَّ اْلعِ ١٣٩ ِ َجميعاً ۔۔الَّذيَن يَتَِّخُذوَن اْلکافِريَن ٔاَْولِياء َ ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنيَن ٔاَ يَْبتَُغوَن ِعْنَدہُُم اْلِعزَّ َّ ِ ةَ    زَّ
  ترجمہ
ه کافر ہوگئے پھر اپنے کفر ميں بڑھ گئے خدا انھيں ۔ وه لوگ جو ايمان الکر کافر ہو گئے پھر ايمان الئے اور دوبار١٣٧

  ہرگز نہيں بخشے گا اور نہ ہی انھيں راِه راست کی ہدايت کرے گا۔
  ۔ منافقين کو بشارت دوکہ دردناک عذاب ان کے انتظار ميں ہے ۔١٣٨
عزت و ٓابرو حاصل کريں ۔ جولوگ اہل ايمان کی بجائے کفار کو اپنا دوست چن ليتے ہيں کيا وه چاہتے ہيں کہ ان سے ١٣٩

  حاالنکہ تمام عزتيں تو خدا کے ساتھ مخصوص ہيں ۔

  ہٹ دھرم منافقين کا انجام 
گذشتہ ٓايت ميں بتا يا گيا ہے کہ کفاره درد کی گمراہی ميں ہيں اب اسی مناسبت سے زير نظر ٓايت ميں سلسلہ کالم ٓاگے بڑھتا 

ہے جو اپنے ٓاپ کو ايک نئی شکل و صورت ميں پيش کرتا ہے يہ لوگ ہے پہلی آيت ميں ايک ايسے گروه کی طرف اشاره 
ايک دن مومنين کی صف ميں ہوتے ہيں ، دوسرے دن کفار کے ساتھ ، اگلے روز پھر اہل ايمان کے ساتھ ہوتے ہيں پھر 

يک نياروپ خطر ناک او رمتعصب کا فروں کی صفوں ميں موجود ہوتے ہيں ۔ خالصہ يہ کہ وه بت عيار کی طرح ہرلمحہ ا
اختيار کرتے ہيں ہر روز ايک نئے رنگ ميں ظاہر ہوتے ہيں اور ٓاخر کار کفر اور بے ايمانی کی حالت ميں جان دے ديتے 

  ہيں ۔
مندرجہ باال ٓايات ميں سے پہلی ٓايت ايسے شخص کے انجام کے بارے ميں کہتی ہے : وه لوگ جو ايمان النے کے بعد کافر ه

اور پھر کافر ہو گئے او راپنے کفر ميں بڑھ گئے خدا انھيں ہر گز نہيں بخشے گا اور راِه راست کی وگئے ، پھر ايمان الئے 
 ُ   ہُْم َسبيالً ) ۔ لِيَْغفَِر لَہُْم َو ال لِيَْہِديَ ہدايت نہيں کرے گا (۔ٕاِنَّ الَّذيَن آَمنُوا ثُمَّ َکفَُروا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ َکفَُروا ثُمَّ اْزداُدوا ُکْفراً لَْم يَُکِن هللاَّ

طرز روش کا يہ تغيّر ، ہر روز رنگ و روپ کی يہ تبديلی اور تلون مزاجی کا يہ عالم در اصل اسالمی اصولوں کی صحيح 
طور پر تحقيق نہ کرنے کا نتيجہ ہے او ريا منافقين اور اہل کتاب ميں سے متعصب کفار کی سازش ہے تاکہ حقيقی مومنين 

ونکہ ان کے زعم ميں ان کی يہ ٓامد و رفت حقيقی مومنين کے ايمان کو ڈانوا ں ڈول کردے گی ۔ کو متزلزل کيا جا سکے کي
  ميں گذر چکا ہے ۔ ٧٢جيسا کہ سورٔه ٓال ِ عمران ٓاية 

زير بحث ٓايت ميں ايسے لوگوں کی توبہ قبول نہ ہونے کے بارے ميں کوئی دليل نہيں ہے ٓايت کا موضوع ِ سخن صرف وه 
ت کفر کی حالت ميں باآلخراس دنيا سے ٓانکھيں بند کرليتے ہيں ايسے لوگ اپنے ايمان اور عمل کے پيِش لوگ ہيں جو شد

  نظر نہ بخشش کے الئق ہيں نہ ہدايت کے مگر يہ کہ وه اپنے معاملے ميں تجديد نظر کرليں ۔
ِر اْلُمنافِقيَن بِٔاَنَّ بعد ازں اگلی ٓايت ميں فرمايا گيا ہے : ان منافقين کو بشارت ديجئے کہ دردناک عذاب ان کے لئے تيار ہے ( بَشِّ

  لَہُْم َعذاباً ٔاَليماً ) ۔
چہره کے معنی “ بشر” يا تو ان کے لغو اور بے ہوده افکار نظر يات کا استہزا ہے يا پھر “ بشارت”کے لئے “ عذاب اليم ”

و انسان کے چہرے پر اثر انداز ہو اور اسے سے ہے جو ايک وسيع مفہوم رکھتا ہے اور ہر اس خبر کو بشارت کہتے ہيں ج
  مسرور يا مغموم کردے ۔

ٓاخری ٓايت ميں منا منافقين کی يوں توصيف کی گئی ہے : وه مومنين کی بجائے کافروں کو اپنی دوست بناتے ہيں (الَّذيَن 
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  يَتَِّخُذوَن اْلکافِريَن ٔاْولِياء َ ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنين) ۔
کہ اس ميں ان کا ہدف اور مقصد کيا ہے : کيا وه اس دوستی کے ذريعہ واقعی کوئی عزت و ٓابرو حاصل پھر بتا يا گيا ہے 

ِ جَ  َّ ِ ةَ  ةَ) ۔جبکہ تمام عزتيں خدا کے لئے مخصوص ہيں (فَإِنَّ اْلِعزَّ ميعاً ) ۔ کيونکہ علم کا کرنا چاہتے ہيں )َٔاَ يَْبتَُغوَن ِعْنَدہُُم اْلِعزَّ
م و قدرت ہوتا ہے اور جن کی قدرت کی کوئی حيثيت نہ ہو اور ان کا علم بھی ان نکی قدرت جيسا ہو وه سر چشمہ ہميشہ عل

  کسی کو کيا صاحب عزت کرسکتے ہيں ۔
يہ ٓايت تمام مسلمانوں کو تنبيہ کرتی ہے کہ وه اپنی عزت و ٓابرو کے لئے چاہے وه اقتصادی يا ثقافتی پہلو سے ہو يا سياسی 

اسالم کی دوستی تالش نہ کريں بلکہ ذاِت الٰہی پر بھروسہ کريں جو تمام عزتوں کا سر چشمہ ہے ۔  حوالے سےدشمنانِ 
دشمنان اسالم کی اپنی بھی کوئی عزت نہيں وه دوسروں کو کيا ديں گے اور اگر ان کی بظاہر کچھ عزت ہو بھی تو وه قابل 

فوراً اپنے مخلص ترين اتحاديوں کو بھی چھوڑ کر اپنی راه ليں اعتماد نہيں ہيں کيونکہ جب بھی ان کے مفاد کا تقاضا ہوا وه 
 گے او ران کی يہ حالت ہو گی جيسے کبھی شناسائی نہ تھی ۔ دوِر حاضر کی تاريخ بھی ايسے واقعات سے بھری پڑی ہے ۔

ِ يُْکفَرُ ١۴٠ َل َعلَْيُکْم فِی اْلِکتاِب ٔاَْن ٕاِذا َسِمْعتُْم آياِت هللاَّ بِہا َو يُْستَْہَزٔاُ بِہا فاَل تَْقُعُدوا َمَعہُْم َحتَّی يَُخوُضوا فی َحديٍث َغْيِرِه  ۔ َو قَْد نَزَّ
َ جاِمُع اْلُمنافِقيَن َو اْلکافِريَن فی َجہَنََّم َجميعاً ۔   ٕاِنَُّکْم ٕاِذاً ِمْثلُہُْم ٕاِنَّ هللاَّ

  ترجمہ
ب تم سنو کہ کچھ لوگ ٓاياِت الٰہی کا انکار اور استہزا کررہے ہيں ۔ هللا نے قرٓان ميں تم پر ( يہ حکم ) نازل کيا ہے کہ ج١۴٠

تو ان کے ساتھ نہ بيٹھو جب تک وه کوئی اور گفتگو نہ کرنے لگيں ورنہ اس صورت ميں تم بھی ان جيسے ہو جأو گے ۔ 
  خدا منافقوں اور کافروں سب کو جہنم ميں جمع کردے گا ۔

  شان نزول
ن ِ نزول کے بارے ميں منقول ہے کہ بعض منافقين يہودی علماء کی بيٹھکوں ميں جابيٹھتے ابن عباس سے اس ٓايت کی شا

تھے ۔ ان ميٹنگوں ميں ٓاياِت قرٓانی کا مذاق اڑا يا جاتا تھا ۔ اسی سلسلے ميں يہ ٓايت نازل ہوئی جس ميں ان کام کا برا انجام 
  بتايا گيا ۔

  بری مجلس ميں نہ بيٹھو 
ميں صراحت ميں سے پيغمبر اکرم کو حکم ديا گيا ۶٨حکيم کی مکی سورتوں ميں سے ہے کہ اس کی ٓايت  سورهٔ  انعام قرٓان

  ہے کہ :
  اگر ٓاپ ديکھيں کہ کچھ لوگ قرٓانی ٓايات کا مذاق اڑاتے ہيں او رناپسند يده باتيں کہتے ہيں تو ان سے اعراض کيجئے ۔

بلکہ ايک عمومی حکم ہے البتہ اس ميں خطاب پيغمبر سے کيا گيا  يہ بات مسلم ہے کہ يہ حکم نبی کريم سے مخصوص نہيں
ہے اس کا فلسفہ بھی بالکل واضح ہے کيونکہ يہ ايسے کاموں سے مقابلے کی ايک منفی صورت ہے زير بحث ٓايت ميں اس 

يا گيا ہے کہ جب سنو اسالمی حکم کی تاکيد کی گئی ہے اور مسلمانوں کو تنبيہ کی گئی ہے کہ : قرٓان ميں تمہيں پہلے حکم د
کہ کچھ لوگ ٓايات قرانی سے کفر کرتے ہيں اور ان کا مذاق اڑاتے ہيں تو اس وقت تک ان کے ساتھ نہ بيٹھو جب تک وه اس

ِ يُ  َل َعلَْيُکْم فِی اْلِکتاِب ٔاَْن ٕاِذا َسِمْعتُْم آياِت هللاَّ فَُر بِہا َو يُْستَْہَزٔاُ بِہاکْ کام سے صرِف نظر کرکے دوسرا کام شروع نہ کريں (َو قَْد نَزَّ
  فاَل تَْقُعُدوا َمَعہُْم َحتَّی يَُخوُضوا فی َحديٍث َغْيِرِه ) ۔

اس کے بعد اس کام کا نتيجہ بيان کيا گيا ہے : اگر تم ايسی مجلس ميں شر کت کرو گے تو ان جيسے ہو جأو گے اور تمہارا 
  انجام بھی ان جيسا ہو گا

  
  لُہُْم ) ۔( ٕاِنَُّکْم ٕاِذاً ِمثْ 

تاکيد مزيد کے لئے فرمايا گيا ہے : ايسی ميٹنگوں ميں شر کت روِح نفاق کی عالمت ہے اور خدا منافقين اور کفار کو جہنم 
  ميں جمع کردے گا

  
َ جاِمُع اْلُمنافِقيَن َو اْلکافِريَن فی َجہَنََّم َجميعاً ) ۔   (ٕاِنَّ هللاَّ

  چند اہم نکات



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

 
 

رتکاِب گناه کی مانند ہے اگر چہ شريک ہونے واال خاموش ہی بيٹھا رہے کيونکہ ايسی خاموشی ۔ مجلس گناه ميں شرکت ا١
  ايک طرح کی رضا مندی اور عملی تائيد ہے ۔

صورت ميں ہی انجام دينا چاہيئے ا س طرح سے کہ“ منفی ”صورت ميں ممکن نہ ہوتو کم از کم “ مثبت”۔ نہی عن المنکر ٢
  ناه کی مجلس سے ہی دور ہے ۔انسان گناه کے ماحول اور گ

۔ جولوگ سکو ت اور ايسی مجالس ميں شريک ہوکر عملی طور پر گناہگاروں کی تشويق کا باعث بنتے ہيں ان کی سزا ٣
  بھی ارتکاب گناه کرنے والوں کی طرح ہے ۔

ان سے کوئی خطره  ۔ کفار کے ساتھ اس صورت ميں نشست و بر خاست جبکہ وه ٓايات ِ خدا وندی کی توہيں نہ کريں اور۴
  کے جملہ سے ظاہر ہو تا ہے کہ يہ کام مباح ہے ۔“ حتی ٰ يخوضوا فی حديث غيره” بھی نہ ہو ممنوع نہيں ہے کيونکہ

۔ ايسے گنہ گاروں سے اچھا بر تأو نفاق کی عالمت ہے کيونکہ حقيقی مسلمان کسی ايسی مجلس مينہرگز شر کت نہيں کر ۵
ی مجلس ميں ہو او ر نہ اعتراض کرے اور نہ اظہار ناپسنديدگی کے لئے محفل کو چھوڑ ے سکتا کہ ايک حقيقی مسلمان ايس

  ۔

ِ قالُوا ٔاَ لَْم نَُکْن َمَعُکْم َو ٕاِْن کاَن لِْلکافِ ١۴١ ْيُکْم َو ريَن نَصيٌب قالُوا ٔاَ لَْم نَْستَْحِوْذ َعلَ ۔الَّذيَن يَتََربَُّصوَن بُِکْم فَإِْن کاَن لَُکْم فَْتٌح ِمَن هللاَّ
ُ لِْلکافِريَن َعلَی  ُ يَْحُکُم بَْينَُکْم يَْوَم اْلقِياَمِة َو لَْن يَْجَعَل هللاَّ َّ   اْلُمْؤِمنيَن َسبيالً ۔نَْمنَْعُکْم ِمَن اْلُمْؤِمنيَن فَا

  ترجمہ
بی نصيب ہو سکے تو کہتےمنافقين وه ہيں جو ہميشہ منتظر رہتے ہيں اور تمہارے نگران رہتے ہيں اگر تو تمہيں فتح و کاميا

ہيں کيا ہم تمہارے ساتھ نہيں تھے (لٰہذاہم افتخار ، اعزاز او رماِل غنيمت ميں تمہارے شريک ہيں ) اور کفار کامياب ہوجائيں 
تو انھيں کہتے ہيں کيا ہم تمہارے ساتھ کاميابی ميں شريک ہيں ) خدا تمہارے درميان قيامت کے دن فيصلہ کرے گا اور اس 

  گز مومنين پر کافروں کے غلبے کی راه نہيں بنائی ۔نے ہر 

  تفسير 
  منافقين کی صفات

زير نظر ٓايت اور اس کے بعد کی کچھ ٓايت ميں منافقين کی صفات اور ان کے افکار پريشان کا تذکره ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : 
ٹھائيں اگر تو تمہيں کاميابی حاصل ہو جائے تو منافق وه ہيں جو ہميشہ يہ چاہتے ہيں کہ ہر پيش ٓانے والے واقعہ سے مفاد ا

فوراً اہل ايمان کی صفوں ميں ٓاکھڑا ہوتے ہيں او ر کہتے ہيں کيا ہم تمہارے ساتھ نہيں تھے کيا بھاری امداد اس کاميابی ميں 
حصہ دار ہيں ( الَّذيَن تمہارے کام نہيں ٓائی لٰہذا ہم بھی ان تمام فوائد ميں او رمادی و معنوی منافع ميں تمہارے شريک اور 

ِ قالُوا ٔاَ لَْم نَُکْن َمَعُکْم ) ۔   يَتََربَُّصوَن بُِکْم فَإِْن کاَن لَُکْم فَْتٌح ِمَن هللاَّ
ليکن اگر کاميابی اسالم کے دشمنوں کو ہوئی تو فوراً اپنے کو ان کے قريب کرليتے ہيں اور اس پر اپنی خوشی کا اظہار 

ہم ہی تھے جو تمہيں مسلمانوں سے جنگ کرنے اور ان کے سامنے سر تسليم خم نہ کرنے کی کرے ہيں او رکہتے ہيں : يہ 
  ١ِوْذ ترغيب ديتے تھے اس لئے ہم بھی تمہارے ان کاميابيوں ميں حصہ دار ہيں ( َو ٕاِْن کاَن لِْلکافِريَن نَصيٌب قالُوا ٔاَ لَْم نَْستَحْ 

  ) ۔َعلَْيُکْم َو نَْمنَْعُکْم ِمَن اْلُمْؤِمنينَ 
اس طرح يہ لوگ اپنے موقع پر ستی کے ذريعے چاہتے ہيں کہ مومنين کی کاميابی کی صورت ميں افتخار و اعزاز پائيں 

يہاں تک کہ مال ِ غنيمت ميں بھی حصہ دار بنيں اور ان پر احسان جتالئيں اور دوسری طرف کفار کی کاميابی پربھی خوش 
مسلمانوں کے خالف ان کے حق ميں جا سوسی کرتے ہيں اور ان کی کاميابی کیہوتے ہيں انھيں کفر ميں پختہ تر کرتے ہيں 

وه اپنی زندگی اسی دوسرے کھيل ميں گزار “ بھی “ بھی ہيں اور شريک راہزن “ رفيق قافلہ ” راه ہموارکرتے ہيں گويا وه 
ہے : ٓاخر کار ايک دن ٓاہی جائے  ديتے ہيں ۔ قرٓان ايک مختصر سے جملے ميں ايسے لوگوں کا انجام بيان کرتے ہوئے کہتا
قيامت کے دن تمہارے درميان ” گا جب پر دے اٹھ جائيں گے اور ان کے برے چہروں سے نقاب پلٹ دئيے جائيں گے ہاں 

ُ يَْحُکُم بَْينَُکْم يَْوَم اْلقِياَمِة ) ۔“ خدا فيصلہ کرے گا  َّ   فَا
  ں ۔لٰہذا حقيقی مومنين کو چاہئيے کہ ان سے مرعوب نہ ہو

ُ لِْلکافِريَن عَ  لَی ٓايت کے ٓاخر ميں مزيد کہتا ہے : کبھی خدا مومنين پر کافروں کے تسلط کی را ه نہيں بناتا( َو لَْن يَْجَعَل هللاَّ
  اْلُمْؤِمنيَن َسبيالً ) ۔

س سے فوجی کيا اس جملے سے مراد يہ ہے کہ منطق و استدالل کے لحاظ سے کفارکبھی مومنين پر غلبہ نہيں پائيں گے ياا
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  کاميابی يا ايسی کوئی او رکاميابی مراد ہے اس سلسلے ميں ہم بعض پہلؤوں کا جائزه ليتے ہيں ۔
کے قبيل سے ہے جو کہ عموميت کے معنی ديتا ہے لٰہذا ٓايت “ نکره سياق نفی ميں ” اصطالح کے مطابق “ سبيل ” لفظ 

اسی ، فوجی ثقافتی ، اقتصادی غرض کسی لحاظ سے بھی سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف منطق و استدالل سے بلکہ سي
کفار اہل ايمان پر غالب نہيں ٓائيں گے ٓاج مختلف ميدانوں ميں ہم اپنی ٓانکھوں سے ديکھتے ہيں کہ کفارمسلمانوں پر غالب ہيں 

ارياں ، اپنا حقيقی طرز تو اس کی وجہ يہ ہے بيشتر مسلمان حقيقی مومن نہيں ہيں ۔ ٓاج مسلمان ايمان کے تقاضے، اپنی ذمہ د
عمل اور اسالمی افکار سب کچھ فراموش کرچکے ہيں نہ ان ميں اتحاد اور اخوت اسالمی کی کوئی خبر ہے نہ حقيقی معنی 
ميں جہاد کرتے ہيں اور نہ وه علم و ٓاگہی کے حامل ہيں ، حاالنکہ اسالم نے ان سب پر حصوِل علم لمحہ دالدت سے لے کر 

  قرار دے رکھا ہے ۔ يہی وجہ ہے کہ ٓاج وه ايسی زندگی بسر کررہے ہيں ۔لحظہ موت تک الزم 
بعض فقہا نے حقوق اور حکم کے حوالے سے مختلف مسائل ميں مومنين پر کفار کے عدم تسلط کے لئے اس ٓايت سے 

  استدالل کيا ہے ۔ ٓايت کی عموميت کے پيش نظر يہ بات زياده بعيد نظر ٓاتی ( غور کيجئے گا) ۔
کا لفظ استعمال ہوا ہے جبکہ کفار کی کاميابی “ فتح” مر قابل غور ہے کہ اس ٓايت ميں مسلمانوں کی کاميابی کے لئے يہ ا

استعمال ہواہے يہ اس طرف اشاره ہے کہ اگر کفار کو کچھ کاميابياں نصيب ہوں تو وه محدود ، وقتی “ نصيب ” کے لئے 
  ہی کو حاصل ہو گی ۔ اورنا پائيدار ہوں گی ٓاخری فتح تو اہل ايمان

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

ہے يہ رانوں کے پچھلے حصے کو کہتے ہيں ۔ سار بان جب اونٹ کو نيز چالنا چاہتا ہے تو اس کے “ حوذ” کا ماده “استحوذ”١
ديتا  چاالنے اور متحرک کرنے کے حوالے سے تسلط و غلبہ کا مفہوم“ استحوذ”پيچھے ہوکراس کی رانوں اور پشت پر مارتا ہے لٰہذا 

  ہے ۔ مندرجہ باالٓايت بھی اسی معنی ميں ہے ۔ 

 

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

الِة قاُموا ُکسالی يُراُؤَن النَّاسَ ١۴٢ َ َو ہَُو خاِدُعہُْم َو ٕاِذا قاُموا ٕاِلَی الصَّ َ ٕاِالَّ قَليالً ۔ ۔ٕاِنَّ اْلُمنافِقيَن يُخاِدُعوَن هللاَّ   َو ال يَْذُکُروَن هللاَّ
ُ فَلَْن تَِجَد لَہُ َسبيالً ۔١۴٣   ۔ُمَذْبَذبيَن بَْيَن ذلَِک ال ٕاِلی ہُؤالء ِ َو ال ٕاِلی ہُؤالء ِ َو َمْن يُْضلِِل هللاَّ
  ترجمہ
۔ منافقين هللا کو دھوکا دينا چاہتے ہيں حاالنکہ وه انھيں دھوکا ديتا ہے ( يعنی ان کا فريب باطل کرديتا ہے )اور جب وه ١۴٢

ئے کھڑے ہوتے ہيں تو وه سستی او رکسالت کے ساتھ ، لوگوں کے سامنے رياکاری کرتے ہيں اور خدا کو ياد نماز کے ل
  نہيں کرتے مگر تھوڑا سا۔

۔ وه بے ہدف افراد ہيں نہ ان کی طرف مائل ہيں نہ ان کی طرف ( نہ اہل ايمان کی صف ميں ہيں نہ کافروں کی قطار ١۴٣
  س کے لئے تمہيں کوئی راه نہ ملے گی ۔ميں ) اور جسے خدا گمراه کردے ا

  تفسير 

  

  منافقين کی پانچ صفات

۔ وه اپنے منحوس مقا صد کی تکميل کے لئے دھو کا او رفريب دہی کی راه اختيار کرتے ہيں يہاں تک کہ وه چاہتے ہيں کہ١
مبتال ہوتے ہيں کيو نکہ وه ناچيز  خدا کو بھی دھوکا دے ديں ۔ حاالنکہ جب وه ايسا کرنا چاه رہے ہوتے ہيں خود فريب ميں
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اور حقير سرمايے کے حصول کے اللچ ميں اپنا وجود اور انسانيت کا عظيم سرمايہ اپنے ہاتھ سے دے بيٹھے ہيں (ٕاِنَّ 
َ َو ہَُو خاِدُعہُْم ) ۔   اْلُمنافِقيَن يُخاِدُعوَن هللاَّ

  نکہ يہاں وأو حاليہ ہے ۔کی وأو سے معلوم ہوتی ہے کيو“ وھو خادعھم” مندرجہ باال تفسير
ڈرو، کہيں غريب مسافر تمہيں دھوکا ”بعض بزرگوں سے ايک قّصہ منقول ہے ، ايک بزرگ پيشہ وروں سے کہتے تھے : 

  “نہ دے ديں 
  کسی نے کہا: وه انجان اور ساده لوح ہوتے ہيں او ر ہم انھيں دھوکا دے سکتے ہيں ۔

رح دھوکا دے کر تم ناچيز سرمايہ تو حاصل کربيٹھے ہو اور ايمان کا عظمبزرگ نے کہا: ميرا مقصد بھی يہی ہے کہ اس ط
  س رمايہ گنوا بيٹھے ہو ۔

جب وه نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہيں تو سر تا ” ۔ وه خدا سے دور ہيں ، اس سے راز و نياز کی لذت سے محروم ہيں لٰہذا٢
الِة قاُموا ُکسالی) ۔پا کسالت، سستی او ربے حالی ميں غرق ہوتے ہيں (َو ٕاِذا قامُ    وا ٕاِلَی الصَّ

۔ وه چونکہ خدا اور اس کے عظيم وعدوں پر ايمان نہيں رکھتے لٰہذا اگر کوئی عبادت يا کوئی نيک کام انجام بھی ديتے ہيں ٣
  تو وه بھی ريا کاری کے لئے نہ کہ خدا کے لئے ( يُراُؤَن النَّاَس ) ۔

کو ياد کرتے ہيں تو صميم قلب سے نہيں او رنہ ٓاگاہی و بيداری سے اور اگر ۔وه اگر کوئی ذکر بھی کرتے ہيں يا خدا ۴
َ ٕاِالَّ قَليالً )   ہوبھی تو بہت کم ( َو ال يَْذُکُروَن هللاَّ

۔ يہ لوگ سر گرداں اور بے ہدف جيتے ہيں ان کے پاس نہ زندگی کا کوئی پروگرام ہے نہ کوئی واضح راستہ ، نہ وه ۵
  رنہ کفار ميں سے (ُمَذْبَذبيَن بَْيَن ذلَِک ال ٕاِلی ہُؤالء ِ َو ال ٕاِلی ہُؤالء ِ ) ۔ مومنين ميں سے ہيں او

  ہے يہ ايک مخصوص صدا کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے ۔“ ذبذب” اسم مفعول ہے اس کا ماده “ مذبذب” توجہ رہے کہ 
کہتے ہيں“ ذبذب” کرأو سے پيدا ہوتی ہے اسے جب کوئی چيز ٓاويزاں ہوں ہوا کی موجيں اسے حرکت ديں تو جو ٓاواز اس ٹ

، بعد ازاں يہ لفظ متحرک اشياء سر گرداں اور بے ہدف لوگوں کے لئے بھی استعمال ہونے والی يہ لطيف ترين تعبير ہے ۔ 
بلکہ ان ضمناً يہ تعبير اس مطلب کی طرف بھی اشاره کرتی ہے او روه يہ ہے کہ ايسانہيں کہ منافقين کو پہچانا نہ جا سکے 

  يہ تذبذب ايک خاص ٓاہنگسے ہم رنگ ہوتا ہے جس کی طررف توجہ کرنے سے وه پہچانے جاتے ہيں ۔
اس تعبير سے يہ حقيقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ منافقين ايک معلق اور ٓاويزاں جسم کی طرح ہيں اور ذاتی طور پر ان کے 

  ھر ٓادھر کو ہوا کا رخ ہو ان کی حرکت بھی ادر کو ہوتی ہے ۔بس ميں کچھ نہيں يہ تو مختلف ہوائيں چلتی ہيں جو انھيں اد
ٓايت کے ٓاخرميں ان کا انجام اس طرح بيان کيا گيا ہے : وه ايسے لوگ ہيں جن کے اعمال کے باعث هللا نے اپنا دسِت حمايت 

س کے لئے تمہيں کبھی جسے خدا گمراه کردے ا” ان سے اٹھا ليا او رانھيں بے راه رويوں ميں گمراه چھوڑ ديا ہے اور 
ُ فَلَْن تَِجَد لَہُ َسبيالً ) ۔“(راه ِ نجات نہيں ملے گی    َو َمْن يُْضلِِل هللاَّ

خدا کے گمراه کرنے سے متعلق او ريہ کہ اس سے اختيار اور ارادے کی نفی نہيں ہوتی...... تفسير نمونہ جلد اول سورٔه 
  کے ذيل ميں بحث کی جاچکی ہے ۔ ٢۶بقره ٓايت 

ِ َعلَْيُکْم ُسْلطاناً ُمبيناً۔۔يا ٔاَيُّہَا الَّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخُذوا اْلکافِريَن ٔاَْولِياء َ ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنيَن أَ تُريُدوَن ٔاَْن تَْجَعلُو١۴۴ َّ ِ   ا 
  صيراً ۔۔ٕاِنَّ اْلُمنافِقيَن فِی الدَّْرِک ااْلَْٔسفَِل ِمَن النَّاِر َو لَْن تَِجَد لَہُْم نَ ١۴۵
ِ فَٔاُولئَِک َمَع اْلُمْؤِمني١۴۶ َّ ِ ِ َو ٔاَْخلَُصوا دينَہُْم  َّ ُ اْلُمْؤِمنيَن ٔاَْجراً َعظيماً ۔۔ٕاِالَّ الَّذيَن تابُوا َو ٔاَْصلَُحوا َو اْعتََصُموا بِا   َن َو َسْوَف يُْؤِت هللاَّ
  ترجمہ
ی او رسہارا نہ بنأو کيا تم چاہتے ہو کہ ( ايسا کرکے ) اپنے خالف ۔اے ايمان والو! مومنين کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ول١۴۴

  بار گاه الٰہی ميں ايک واضح دليل قائم کرلو ۔
۔ ( کيونکہ ) منافقين تو دوزخ کے سب سے نچلے در جے ميں ہيں اور تمہيں ان کا ہر گز کوئی مدد گار نہيں ملے گا( ١۴۵

  يونکہ يہ انفاق کی عالمت ہے ) ۔لٰہذا دشمنان خدا کی دوستی سے پرہيز کرو ک
۔ مگر وه جو تو بہ کرليں اور اصالح و تالفی کرليں اور خدا( کے لطف کے دامن) سے وابستہ ہو جائيں او راپنے ٓاپ کو ۴۶ٍ

  خدا کے لئے خالص کرليں وه مومنين کے ساتھ ہو ں گے اور خدا اہل ِ ايمان کو اجر عظيم عطا کرے گا۔

  مومنين کو تنبيہ 
تہ ٓايا ت ميں منافقوں اورکافروں کی کچھ صفات کی نشاندہی کی گئی تھی ۔ ان آيات ميں پہلے تو مومنين کو تنبيہ کی گئیگذش

ا اْلکافِريَن ہے کہ وه مومنين کی بجائے کافروں ( اور منافقوں ) کو اپنا سہارا اور ولی نہ سمجھيں (۔يا ٔاَيُّہَا الَّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخُذو
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  لِياء َ ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنيَن ) ۔ٔاْو
کيونکہ يہ قانوں شکنی اور خدا سے شرک کے مترادف ہے اور عدالت ِ الٰہی کے قانون کے مطابق اس کی بہت سخت سزا 

ِ َعلَْيُکْم ہے اسی لئے فرماتا ہے : کيا تم چاہتے ہو کہ بار گاه الٰہی ميں اپنے خالف ايک دليل قائم کرلو (ٔاَ تُريُدوَن ٔاَْن تَْجعَ  َّ ِ لُوا 
  ١ُسْلطاناً ُمبيناً) ۔ 

بعد والی ٓايت ميں ان منا فقين کی حالت واضح کی گئی ہے جن کی دوستی کا طوق غافل مسلمانوں نے اپنے گردن ميں ڈال 
۔ ار شاد رکھا ہے ۔ ياپھر انھی کی حالت بيان کی گئی ہے جو اظہار اسالم کے باوجود انفاق کی راه اختيار کئے ہوئے ہيں 

ہوتا ہے : منافقين دوزخ کے سب سے نچلے طبقے ميں ہوں گے اور تمہيں ان کا کوئی مدد گار دکھائی نہ دے گا (ٕاِنَّ 
  ٢اْلُمنافِقيَن فِی الدَّْرِک ااْلَْٔسفَِل ِمَن النَّاِر َو لَْن تَِجَد لَہُْم نَصيراً ۔

ر ميں نفاق کفر کی بد ترين اقسام ميں سے ہے او رمنافق خدا اس ٓايت سے اچھی طرح معلوم ہوتا جاتا ہے کہ اسالم کی نظ
سے سب سے زياده دورہيں اسلئے ان کا ٹھکا نا جہنم کابد ترين اور پست ترين طبقہ ہے اور ايسا ہونا بھی چاہئيے کيونکہ 

اسکے گا۔ اظہار انسانی معاشرے کو منافقين سے جو خطرات الحق ہوتے ہيں ان کا کسی اور خطرے سے موازنہ نہيں کيا ج
ايمان کيوجہ سے جو مقام اور تحفظ انھيں حاصل ہوتا ہے وه اسے بے دفاع افراد کے خالف بزداالنہ طريقے سے استعمال 

کرتے ہيں اور پشت کی جانب سے خنجر گھونپتے ہيں يہ بات مسلم ہے کہ جو بز دل اور خطر ناک دشمن دوستی کے روپ 
تر ہے جو کھلے بندوں دشمنی کا اعالن کرے اور اپنے ٓاپ کو واضح طور پر پيش کرےميں حلہ ٓاور ہو وه اس سے کہيں بد 

  ۔ در اصل نفاق کا راستہ گھٹيا ، پست ، بزدل ، بے وقعت اور ہر لحاظ سے ٓالوده افراد ہی اختيار کر سکتے ہيں ۔
و خدا کی طرف لوٹ ٓائيں اور اپنی يہ بات واضح کرنے کے لئے کہ ايسے افراد بھی جو اس قدر ٓالودهٔ  گناه ہيں چاہيں ت

اصالح کرليں ، مزيد فرمايا: مگر يہ کہ ايسے لوگ توبہ کريں ، اپنے اعمال کی اصالح کريں ( گذشتہ اعمال کی تالفی کريں 
  )، لطف الٰہی سے متمسک ہوں اور اپنا دين و ايمان هللا کے لئے خالص کريں

  
ِ ) ۔ٕاِالَّ الَّذيَن تابُوا َو ٔاَْصلَُحوا َو ا َّ ِ ِ َو ٔاَْخلَُصوا دينَہُْم  َّ   ْعتََصُموا بِا

  ايسے لوگ ٓاخر کار نجات يافتہ ہوسکتے ہيں او رمومنين کے ساتھی بن سکتے ہيں ( فَٔاُولئَِک َمَع اْلُمْؤِمنيَن )
 ُ   اْلُمْؤِمنيَن ٔاَْجراً َعظيماً ) ۔ اور خدا تمام صاحبان ِ ايمان کو اجر عظيم اور جزائے جزيل سے نوازے گا( َو َسْوَف يُْؤِت هللاَّ

يہ امر قابل توجہ ہے کہ ٓايت ميں فرمايا گيا ہے کہ يہ مومنين کے ہمراه ہوں گے يہ اس طرف اشاره ہے کہ ثابت قدم مومنين 
  کامقام ان سے بر تر ہو گا وه اصل ہيں اور يہ فرع يہ تو سچے مومنين کے پر تو سے نور حاصل کريں گے ۔

قابل غور ہے يہ ہے کہ منافقين کا انجام بيان کرنے کے لئے انھيں دوزخ کا پست ترين طبقہ قرار ديا گيا ہے  دوسری بات جو
کی بشارت دی گئی ہے جس کی کوئی حد اور انتہا نہيں ہے اور اس اجر کی “ اجر عظيم ” جب کہ مومنين کے بارے ميں 

  عظمت لطِف الٰہی سے وابستہ ہے ۔

١۴٧ ُ ُ شاِکراً َعليماً ۔۔ ما يَْفَعُل هللاَّ    بَِعذابُِکْم ٕاِْن َشَکْرتُْم َو آَمْنتُْم َو کاَن هللاَّ
  ترجمہ

خداتمھيں عذاب دے کرکيا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو(اور نعمتوں کو مناسب طريقے سے استعمال کرو) اور ايمان لے ٓأو، 
  وں کو جانتا ہے او رجو اچھا ہے اسے اچھی جزا دے گا) ۔خدا شکر گذار( قدر دان) اور ٓاگاه ہے ( ان کے اعمال او رنيت

ہے جس کا معنی ہے دوسرے کو مقہور و مغلوب کرنے کی قدرت خود“) مقالہ ” بر وزن “ ( سالطہ ” کا ماده “ سلطان ” ١
” کو بھی “  دليل” اسم مصدر کا معنی رکھتا ہے اور ہر قسم کے تسلط کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی بناپر “ سلطان ” لفظ 

” کہا جاتا ہے جوکہ ايک انسان کے دوسرے پر غلبہ کا باعث بنتی ہے بعض اوقات صاحبان ِ قدرت کو بھی“ سلطان
  کے معنی ميں استعمال ہوا ہے ۔“ دليل و حجت“سلطان

ں ڈاال دريا کی گہرائی کے گہرے ترين مقام کو کہتے ہيں نيز رسيوں کو گره دے کر دريامي“) مرگ”بر وزن “ ( درک” ٢
کہتے ہيں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ سب “) فلک”جائے تو ٓاخری رسی جو گہرائی تک پہنچے اسے درک ( بر وزن 

“ درک ”الفاظ کسی چيزکو پہچاننے اور اس تک پہنچ جانے کا مفہوم ديتے ہيں بعض اوقات تہہ خانے کی سيڑھيوں کو بھی 
  کہتے ہيں ۔ “ درجہ”کو کہتے ہيں جب کہ چھت کی طرف جانے والی سيڑھ يوں

  خدا کی سزا انتقامی نہيں 
گذشتہ ٓايات ميں کافروں او رمنافقوں کے لئے سخت سزأوں کا ذکر تھا۔ اب اس ٓايت ميں ايک اہم حقيقت کی نشاندہی کی گئی 
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سے انتقام لے يا ہے او روه يہ کہ خدا کی طرف سے دردناک سزائيں اس بنا پر نہيں ہيں کہ وه چاہتا ہے کہ گنہ گار بندوں 
اپنی قدرت کا مظاہره کرے يا ان کی نافرمانی اور عصيان سے اسے کوئی نقصان پہنچا ہے جس کی تالفی کرنا چاہتا ہے 
کيونکہ يہ سب چيزيں تو کسی نقص او رکمی کا مظہر ہيں جبکہ خدا کی ذات ہر نقص او رکمی سے مبرا ہے بلکہ يہ سب 

و اعمال کا رد عمل اور نتيجہ ہيں ، اسی لئے فرماتا ہے : اگر تم شکر گذاری کرو اور  سزائيں خو د انسانوں کے برے افکار
  ايمان لے ٓأو تو خدا کو کيا ضرورت پڑی ہے کہ تمہيں سزا دے (ما يفعل هللا بعذابکم ان شکر تم و امنتم ) ۔

نائی گئی ہے اس بات کو مد نظر شکر کا مفہوم يہ ہے کہ ہرنعمت کو اس طريقے سے استعمال کيا جائے جس کے لئے وه ب
رکھتے ہوئے يہ واضح ہو جاتا ہے کہ مندرجہ باالجملے سے مراد يہ ہے کہ اگر تم ايمان لے ٓأو اور عمل ِ صالح کرو، 

نعمات ِ الٰہی کو مناسب طور پر استعمال کرو اور ان سے غلط فائده نہ ا ٹھأو تو بال شبہ تھوڑيسی سزا بھی تمہارے دامن کو 
  وئے گی ۔نہ چھ

تاکيد مزيد کے لئے کہتا ہے : خدا تمہارے اعمال اور نيتوں سے ٓاگاه ہے اور تمہارے نيک اعمال کے بدلے ميں وه بھی 
  شاکر اور جزا دينے واال ہے

  
  (وکان هللا شاکرا ً عليماً) ۔

تک اس کی نعمتوں کو پہچان  پر مقدم رکھاگيا ہے يہ اس بناء پر ہے کہ انسان جب“ ايمان” کو “ شکر ” زير نظر ٓايت ميں 
نہ لے اور شکر گذاری کے مقام تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک خود اسے نہيں پہچان سکتا ۔ کيونکہ اس کی نعمتيں اس کی 

کی “ وجوب شکر منعم” کے لئے بعض لوگ “ وجوب معفرت الٰہی” معرفت کا ذريعہ ہيں ۔ اسالمی عقائد کی کتب ميں بھی 
اور وه کہتے ہيں کہ شکر گذاری انسانی فطرت ہے اور نعمتيں بخشنے والے کا شکر ادا کرنے واجب دليل پيش کرتے ہيں ، 

  ہے لٰہذا اس نعتميں عطا کرنے والے کی معرفت بھی واجب ہے ( گور کيجئے گا ) ۔

١۴٨ ُ ُ اْلَجْہَر بِالسُّوء ِ ِمَن اْلقَْوِل ٕاِالَّ َمْن ظُلَِم َو کاَن هللاَّ   َسميعاً َعليماً ۔ ۔ال يُِحبُّ هللاَّ
ا قَديراً۔١۴٩ َ کاَن َعفُّوً   ۔ٕاِْن تُْبُدوا َخْيراً ٔاَْو تُْخفُوهُ ٔاَْو تَْعفُوا َعْن ُسوء ٍ فَإِنَّ هللاَّ
  ترجمہ
۔ خدا پسند نہيں کرتا کہ کوئی شخص بری باتيں کہے مگر يہ کہ جو ظلم و ستم سے مجبور ہو اور خدا سننے واال او ١۴٨

  ے ۔رجاننے واال ہ
۔ ( ليکن ) اگر نيکيوں کو ٓاشکار کرو يا مخفی رکھو يا برائيوں سے صرف نظر رکھو( تو تمہيں اس کی جزا دی جائے ١۴٩

  گی ) خدا بخشنے واال اور قادر و توانا ہے (اورانتقام کی قدرت کے باوجود عفو و در گذر کرتا ہے ) ۔

  اسالم کے چند اخالقی احکام 
کے کچھ اخالقی احکام بيان ہو ئے ہيں پہلے فرمايا گيا ہے : خدا پسند نہيں کرتا کہ بد گوئی کی جائے  ان دو ٓايتوں ميں اسالم

ُ اْلَجْہَر بِالسُّوء ِ ِمَن اْلقَْوِل) ۔   يا بعض لوگوں کے عيب اور برے کام بر مال بيان کئے جائيں (۔ال يُِحبُّ هللاَّ
ا کہ لوگوں کی پر ده دری کی جائے اور لوگوں کے عيب فاش کئے جائيں کيونکہ خدا خود ستار العيوب ہے وه پسند نہيں کرت

اور ان کی عزت و ٓابروبر باد کی جائے ۔ عالوه ازيں ہم جانتے ہيں کہ ہر انسان کے عام طور پر کچھ نہ کچھ کمزور اور 
ی فضا پيدا ه وجائے کہ ايک مخفی پہلو ہوتے ہيں اگر يہ عيب ظاہر ہو جائيں تو پورے معاشرے ميں بد اعتمادی کی ايک ايس

دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا مشکل ہو جائے لٰہذا اجتماعی رشتوں کا استحکام اور بشری تقاجوں کو ملحوظ نظر رکھنا 
  بھی ضروری ہے تاکہ کسی صحيح مقصد کے بغير کسی کے مخفی او رکمزور پہلو ٔوں کا اظہار نہ ہو ۔

سے مراد ہر قسم کا “ من القول ” ، “ جہر” رطرح کی برائياور قباحت ہے اور  سے مراد ه“ سوء” ضمناً توجہ رہے کہ 
لفظی اظہار ہے ، چاہے وه شکايت کی صورت ميں ہو يا چغلی کی ۔ يہی وجہ ہے کہ جن ٓايات سے غيبت کی حرمت کے 

يں منحصر نہيں بلکہ اس ميں ہربارے ميں استدالل کيا گيا ہے ان ميں زير نظر ٓايت بھی شامل ہے ليکن ٓايت کا مفہوم غيبت م
  طرح کی بد گوئی کی ممانعت کی گئی ہے ۔

اس کے بعد بد گوئی کی استثنائی صورت بيان کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : مگر وه شخص جو ظلم و ستم کے ہاتھو مجبور 
  ہو( ٕاِالَّ َمْن ظُلَِم ) ۔

شکايت کريں يا واضح طور پر ظلم و ستم کی مذمت ايسے لوگ حق رکھتے ہيں کہ اپنے دفاع کے لئے ظالم کے ظلم کی 
  کريں اور ان پر تنقيد کريں اور جب تک اپناحق نہ لے ليں ظلم و ستم کا زالہ نہ کريں اس وقت تک چين سے نہ بيٹھيں۔
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م و ستم در حقيقت يہ استثناء اس لئے ہے کہ کہيں مندرجہ باال حکم سے ظالم اور ستمگر غلط فائده اٹھائيں يا يہ کہ حکم ظل
  کے سامنے ہتھيار ڈال دينے کا بہانہ نہ بن جائے۔

  واضح ہے کہ ايسے مواقع پر صف ظالم کے ظلم اور مظلوم کے دفاع سے مربوط باتوں پر ہی اکتفاء کيا جانا چاہئيے ۔
ے اور بال وجہ ٓايت کے ٓاخر ميں قرٓان اپنی روش کے مطابق کہ کہيں کوئی مظلوم بن کر اس استثناء سے سوِء استفاده نہ کر

ُ َسميعاً َعليماً ) ۔   لوگوں کے عيب بيان کرتا پھر ے، فرماتا ہے : باتوں کو سنتا او رنيتوں سے واقف ہے (َو کاَن هللاَّ
بعد والی ٓايت ميں ا س حکم کے نقطہ کے مقابل کی طرف اشاره کيا گيا ہے ، فرمايا : اگرلوگوں کی نيکيوں کو ظاہر کرو يا 

س ميں کوئی حرج نہيں ( جبکہ برائياں استثنائی مواقع کے عالوه مطلقاً چھپائی جانا چاہئيں )نيز اگر برائيوںپوشيده رکھو تو ا
کے مقابلے ميں لوگوں سے عفو و بخشش کی راه اپنا ٔو تو بہتر ہے کيونکہ در حقيقت يہ الٰہی طرز عمل ہے کہ جو ہر قسم 

  دوں کے ابرے عفو و بخشش سے کام ليتا ہےکے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنے اہل بن
  

ا قَديراً) ۔ َ کاَن َعفُّوً   (ٕاِْن تُْبُدوا َخْيراً ٔاَْو تُْخفُوهُ ٔاَْو تَْعفُوا َعْن ُسوء ٍ فَإِنَّ هللاَّ
بلے دوسری ٓايت در اصل دو پہلؤ ں سے پہلی ٓايت کا نقطہ مقابل قرار دی جاسکتی ہے پہال يہ کہ برائيوں کے اظہار کے مقا

  نيکيوں کا اظہار اور دوسرا جن پر ظلم و ستم ہو ا ان کی طرف سے عفو و بخشش۔
  ظالم سے در گذر اس کی تقويت کا سبب نہيں ؟

يہاں ايک سوال سامنے ٓاتا ہے کہ کيا ستم گر سے در گذر حقيقت ميں اس کے ظلم کی تائيد نہيں اور کيا يہ کام ايسے ظلم کے
رغيب کا باعث نہيں ہو گا او رکيا يہ عمل مظلوموں کے ذہنوں کو سالدينے واال نہيں ہے اور باری رہنے کے لئے تشويق و ت

  کيا منفی رد عمل پيدا نہيں کرے گا؟
اس سوال کا جواب يہ ہے کہ عفو و در گذر کا اپنا محل و مقام ہے اور اظہار حق اور ظلم کے مقابلے کا موقع جدا ہے ۔ اسی 

  طرف ہے :لئے احکاِم اسالمی ميں ايک 
  )٢٧٩(بقره....“ ..... نہ ظلم کرواور نہ ظلم گوارا کرو“” التظلمون والتظلمون” 

  اور يہ بھی کہ :۔
  “کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا”

  ١يعنی ظالم کے دشمن بنو، اور مظلوم کے ساتھی ۔
  نيز يہ بھی کہ :۔ فقاتلوا التی تبعی حتی تفیء الٰی امر هللا

  )٩جنگ کرو يہاں تک کہ وه حکم خدا کے سامنے سر نگوں ہو جائيں ۔ ( حجرات يعنی .... ظالموں سے
  اور دوسری طرف عفو و در گذر اور بخشش کا حکم ديا گيا :

  و ان تعفوا قرب للتقوی
  )٢٣٧اور ..... اگر معاف کر دو تو يہ تقوٰی کے زياده قريب تر ہے ۔ ( بقره ....

  يہ بھی فرمايا کہ :
  التحبون ان يغفر هللا لکموليعفوا وليصفحوا ا

  يعنی معاف کردو اور در گذر سے کام لو، کيا تم پسند نہيں کرتے کہ خدا تمہيں بخش دے ۔
ہو سکتا ہے کہ بعض کوتاه نظر لوگوں کو ابتداء ميں ان احکام ميں تفاوت اور تضاد نظر ٓائے ليکن اسالمی مصادر او رکتب 

و يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عفو و در گذر کا اپنا مقام ہے اور ظلم کی ميں موجوده احاديث کی طرف توجہ کی جائے ت
سرکوبی کے لئے مقابلے کا ايک الگ موقع و محل ہے ۔ اس کی وضاحت يہ ہے کہ عفو و در گذر اس موقع کے لئے ہے 

من کی طرف سے جہاں قدرت اور دشمن پر کاميابی حاصل ہو اور دشمن ٓاخری شکست سے دو چار ہو جائے يعنی جہاں دش
کوئی نياخطره محسوس نہ ہوتا ہو ۔ اس موقع پر عفو و در گذر ايک طرح سے اصالحی اور تربيتی اقدام ہے اور يہ طرز 

عمل دشمن کو اپنے عمل پر نظر ثانی پر ٓاماده کرے گا، تاريخ اسالم ميں ايسے بہت سے مواقع کا تذکره موجود ہے حضرت 
  فرمان اس نقطہ نظر پر شاہد ہے ، ٓاپ نے فرمايا: امير المومنين (عليه السالم) يہ

  “اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکراً للقدرة عليہ” 
  ٢جب دشمن پر کاميابی حاصل کرلو تو عفو و بخشش کو اس کا ميابی کی زکٰوة اور شکر کا ذريعہ قرار دو ۔ 

تمال ہو کہ در گذر کرنا اسے جرٔات دے گا اور اس کی دوسری طرف ايسے مواقع جہاں دشمن کا خطره ابھی باقی ہو اور اح
حوصلہ افزائی کرے گا يا يہ کہ عفو و بخشش يہاں ظلم کی تائيد شمار ہو گی تو اسالم ايسی بخشش او رمعافی کی کبھی 

  اجازت نہيں ديتا اور ايسے مواقع پر رہبراِن اسالم نے کبھی عفو وبخشش کی راه نہيں اپنائی ۔
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..............  

  ۔۴٨۔نہج البالغہ، وصيت نامہ نمبر ١
  ۔١٠۔ نہج البالغة کلمات قصار، کلمہ ٢

 

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

قُوا بَْيَن هللاِ َوُرُسلِِہ َويَقُولُوَن نُْؤمِ ١۵٠ ِ َوُرُسِلِہ َويُِريُدوَن ٔاَْن يُفَرِّ   ُن بِبَْعٍض َونَْکفُُر بِبَْعٍض َويُِريُدوَن ٔاَن ْ ۔ ٕا ِنَّ الَِّذيَن يَْکفُُروَن بِا
  يَتَِّخُذوا بَْيَن َذلَِک َسبِياًل۔

  ۔ ٔاُْولَئَِک ہُْم اْلَکافُِروَن َحقًّا َؤاَْعتَْدنَا لِْلَکافِِريَن َعَذابًا ُمِہينًا ۔١۵١
قُوا بَْيَن ٔاََحٍد ِمْنہُْم ٔاُْولَئَِک َسْوَف يُْؤتِيِہْم ٔاُُجوَرہُ ۵٢ ِ َوُرُسلِِہ َولَْم يُفَرِّ   ْم َوَکاَن هللاُ َغفُوًرا َرِحيًما ۔۔ َوالَِّذيَن آَمنُوا بِا

  ترجمہ
۔ جو لوگ خدا اور پيغمبر وں کا انکار کرتے ہيں اور ان ميں تبعيض اور فرق روا رکھنا چاہتے ہيں اور کہتے ہيں کہ ہم ١۵٠

  بعض پر ايمان رکھتے ہيں اور بعض کا انکار کرتے ہيں اور چاہتے ہيں کہ ان دو کے درميان کوئی راه منتخب کريں ۔
  لئے ہم نے ذلت ٓاميز سزا فراہم کر رکھی ہے ۔ ۔ وه پکے کافر ہيں اور کفار کے١۵١
۔ (ليکن ) وه لوگ جو هللا اور اس کے رسولوں پر ايمان الئے ہيں اور ان سے کسی کے درميان فرق روا نہيں رکھتے ١۵٢

  انھيں عنقريب جزا ديں گے ، خدا بخش نے واال اور مہر بان ہے ۔

  انبيا ء ميں فرق نہيں ہے 

منين کی حالت بيان کی گئی ہے اور ان کے انجام کاتذکره ہے يہ ٓايات گذشتہ کی تکميل کرتی ہيں جن ٓايات ميں کفار اور مو
  ميں منافقين کا ذکر تھا۔

پہلے تو ان لوگوں کا تذکره ہے جو انبياء اٰلہی مينفرق روارکھتے ہيں ۔بعض کوحق پر سمجھتے ہيں اور بعض کو باطل پر 
س کے پيغمبر وں کے کافر اور منکر ہيں اور چاہتے ہيں کہ خدااور اس کے پيغمبروں ۔ارشاد ہوتاہے :وه لوگ جو خدااور ا

ميں فرق روا رکھيں اور کہتے ہيں کہ ان ميں سے بعض پر تو ايمان رکھتے ہيں اگر چہ بعض کو قبو ل نہيں کرتے ۔اپنے 
  ںگمان ميں وه چاہتے ہيں کہ اس کے درميان کی کو ئی راه نکاليں يہی حقيقی کا فرہي

قُوا بَْيَن هللاِ َوُرُسلِِہ َويَقُولُوَن نُْؤمِ  ِ َوُرُسلِِہ َويُِريُدوَن ٔاَْن يُفَرِّ ُن بِبَْعٍض َونَْکفُُر بِبَْعٍض َويُِريُدوَن ٔاَن يَتَِّخُذوا بَْيَن ( ٕا ِنَّ الَِّذيَن يَْکفُُروَن بِا
  َذلَِک َسبِياًل ٔاُْولَئَِک ہُْم اْلَکافُِروَن َحقاًّ)

لہ در اصل يہوديوں اور عيسائيوں کی حالت بيان کرہا ہے يہودی حضرت عيسی کو نہيں مانتے اور يہودی اور عيسائیيہ جم
دونوں حضر ت پيغمبراسالم کو نہيں مانتے حاالنکہ ان کی اپنی کتابوں کے مطابق ان پيغمبروں کی نبوت ثابت شده ہے ۔ 

وس اور جاہالنہ تعصبات ہيں اور بعض اوقات بے وجہ کاحسد اور حقائق کو قبول کرنے ميں اس تبيض کا سر چشمہ ہواہ
تنگ نظری سد راه ہوتی ہے يہ طرز عمل در اصل خدا پر اور انبياء پر ايمان نہ النے کی نشاندہی ہے کيونکہ ايمان يہ نہيں 

کے خالف ہو اسے رد  ہے کہ جو کھچہ اپنی طبيعت اور ميالن کے مطابق ہو اسے تسليم کرليا جائے اور جو مزاج اور ہوس
کرديا جائے يہ تو ايک طرح کی نفس پر ستی ہے نہ کہ خدا پرستی ۔حقيقی ايمان تو يہ ہے کہ انسان حقيقت کو قبول کرلے 
چاہے اس کے ميالن طبع کے خالف ہی کيوں نہ ہو لہذا قرٓان ايسے افراد کو مندرجہ باالٓايت ميں کافر قرار ديتاہے اگر چہ 

ِ َوُرُسلِہ  وه خدا پر اور بعض   -انبياء پر ايمان رکھتے ہيں ( ٕا ِنَّ الَِّذيَن يَْکفُُروَن بِا
اس ليے جن چيزوں پر وه اظہار ايمان کرتے ہيں اسے بھی بے وقعت قرار ديا گيا ہے کيونکہ اس ايمان کا سر چشمہ جستجو 
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  ئے حق نہيں ہے ۔
ليے ذلت ٓاميز اور رسواکن عذاب تيار کررکھا ہے (َؤاَْعتَْدنَا  ٓاخر ميں انھينسرزنش کرتے ہوئے کہتا ہے : ہم نے کفار کے

  لِْلَکافِِريَن َعَذابًا ُمِہينًا)
مہين (ذلت ٓاميز )قرار ديا گيا ہے ۔ شايد اس کی وجہ يہ ہوکہ انھوں نے انبيا ء ميں تبعيض اور فرق روا ---اس ميں عذاب کو 

  ٰہذاان کی سزاان کے عمل کی مناسبت سے ہونا چاہيے ۔رکھ کے در اصل ان ميں سے بعض کی تو ہين کی ہے ل

  گناه اور سزاميں تناسب 
سزا بعض اوقات ،عذاب اليم ، کی شکل ميں ہوتی ہے مثال کوڑے لگانا اور بدنی تکليف پہنچانا ، بعض اوقات رسواکن ہوتی 

کی صورت ميں ،مثال کچھ لوگوں کی  ہے ، مثالکسی کے لباس پر کيچڑ ڈالنا وغيره ۔ کبھی شور وشين سے مملوعذاب عظيم
موجودگی ميں سزادينااور بعض ا وقات سزا کا اثر کاوجود انسانی پرگہرا ہوتا ہے اور ايک مدت تک باقی رہتا ہے جسے 

  عذاب شديد کہتے ہيں ۔مثال طويل المد ت قيد بامشقت اور ديگر سزائيں ۔
نوعيت کی مناسبت سے ہے اسی ليے بہت سی ٓايات قرٓانی واضح ہے کہ عذاب کی ان ميں سے کوئی بھی نوعيت گناه کی 

ميں ظالموں کی سزا ،عذاب اليم ، قرار دی گئی ہے کيونکہ بندگان خداپر درناک ظلم کرنے سے يہی سزامناسبت رکھتی ہے 
سزا بھی  جن کا گناه توہين ٓاميز ہے ان کی سزا بھی ذلت ٓاميز ہے۔اس طرح جو لوگ بڑے اور شديد گناه کرتے ہيں اس کی

  اسی قسم کی ہوتی ہے ۔
مندرجہ باالمثا لوں کا مقصد مطلب کو ذہن نشين کرانا ہے ورنہ اس جہان کی سزاؤں کاقياس اس جہان کی سزاؤں پر نہيں کيا

  جاسکتا۔
ميں اس کے بعد مومنين کی کيفيت اور انجام کاذکر ہے ،فرمايا :وه لوگ جو خدااور اس کے پيغمبروں پر ايمان الئے اور ان 

سے کسی کے درميان فرق نہيں کرتے اور اس طرح کے سامنے اپنے جذبئہ تسليم اور خلوص کا اظہار کرتے ہيں اور وه 
ِ َوُرُسلِ  ِہہر طرح کے نا رواتعصب کے مقابلے ميں اپنے قيام کاثبوت ديتے ہيں خدا بہت جلد انھيں جزا دے گا(َوالَِّذيَن آَمنُوا بِا

قُوا بَيْ  بات کے  َن ٔاََحٍد ِمْنہُْم ٔاُْولَئَِک َسْوَف يُْؤتِيِہْم ٔاُُجوَرہُْم َو)البتہ پيغمبروں پر ايمان النا اور عمالانھيں تسليم کرلينا اسَولَْم يُفَرِّ
منافی نہيں کہ ان ميں سے بعض سے افضل مانا جائے کيونکہ ان کی ماموريت اور ذمہ داريوں کے فرق کے لحاظ سے 

نی ہے ۔مقصد يہاں يہ ہے کہ انبياء پر ايمان النے اور انھيں تسليم کرنے ميں ہم کوئی فرق نہ کريں انکے مراتب ميں فرق يقي
۔ٓايت کے ٓاخر ميں اس مطلب کی طرف اشاره ہے کہ اگر يہ مومنين پہلے ايسے تعصبات اور تفريق کے قائل رہے ہيں ، يا 

خالص کرکے خداکی طرف لوٹ ٓائيں تو خدا انھيں بخش دوسرے گناہوں کے مرتکب رہے ہيں تو اب اگر وه اپنے ايمان کو 
  دے گا اورخداہميشہ بخشنے واال اور مہربان ہے (َوَکاَن هللاُ َغفُوًرا َرِحيًما)۔

يہ بات قابل غور ہے کہ زير نظر ٓايات ميں انبياء ميں تبعيض و تفريق کے قائل لوگوں کو حقيقی کفار قرار دياگيا ہے ليکن 
ے ہيں انھيں حقيقی مومن نہيں کہا گيا بلکہ صرف مومن کہا گيا ہے شايد فرق اس بنا پر ہو کہ حقيقی جو سب پر ايمان الئ

مومن وه ہيں جو ايمان کے عالوه عمل کہ لحاظ سے بھی بالکل پاک اور صالح ہوں اس بات کی شاہد وه ٓايات ہيں جو سورئہ 
ے بعد مومنين کی صفات ميں ايک مثبت اور زنده سلسلہ اعمال بيان انفال کی ابتداء ميں ٓائی ہيں جن ميں خدا پر ايمان النے ک

کيا گيا ہے اس ميں اخالقی اجتماعی اور ايما نی ر شد کے عالوه نماز زکاةاور توکل بر خداکی صفات بھی شامل ہيں اور اس 
  کے بعد فرماتا ہے :

 ً   ٔاُْولَئَِک ہُْم اْلُمْؤِمنُوَن َحقّا
  

  )۴۔ (انفال۔۔۔۔۔يہ ہيں پکے اور حقيقی مومن 

َماِء فَقَْد َسٔاَلُوا ُموَسی ٔاَْکبََر ِمْن ذَ ١۵٣ َل َعلَْيِہْم ِکتَابًا ِمْن السَّ اِعقَةُ ۔ يَْسٔاَلَُک ٔاَْہُل اْلِکتَاِب ٔاَْن تُنَزِّ ِلَک فَقَالُوا ٔاَِرنَا هللاَ َجْہَرةً فَٔاََخَذْتہُْم الصَّ
  ْن بَْعِد َما َجائَْتہُْم اْلبَيِّنَاُت فََعفَْونَا َعْن َذلَِک َوآتَْينَا ُموَسی ُسْلطَانًا ُمبِينًا ۔بِظُْلِمِہْم ثُمَّ اتََّخُذوا اْلِعْجَل مِ 

ًدا َوقُْلنَا لَہُْم الَتَْعُدوا فِ ١۵۴   ا ِمْنہُمْ ی السَّْبِت َؤاََخْذنَ ۔ َوَرفَْعنَا فَْوقَہُْم الطُّوَر بِِميثَاقِِہْم َوقُْلنَا لَہُْم اْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ
  ِميثَاقًا َغلِيظًا

  ترجمہ
۔ اہل کتاب تم سے تقاضا کرتے ہيں کہ ايک ہی مرتبہ ٓاسمان سے ايک کتاب ان پر نازل کردو حاالنکہ يہ تو ايک بہانہ ١۵٣

ہی ہے انہوننے موسی سے اس بھی بہت بڑا سوال کياتھااور کہاتھاکہ ہميں ظاہر بظاہر خدا دکھادے اسی ظلم کی وجہ سے 
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ی نے ٓا لياتھا پھر ٓانہوں نے ان واضح دالئل کہ جو ان کے ليے ٓائے تھے( سامری کے ) گوسالہ کو خداکے طور پر بجل
  )منتخب کرليا فھر بھی ہم نے انھيں معاف کرديااور موسی کو ہم واضح برتری عطا کی ۔

ليا اور ان سے کہا کہ توبہ کے طور پر۔اور ہم نے کوه طور ان کے اوپر غلبہ کيا اور اسی حالت ميں ان سے احد پيمان ١۵۴
بيت المقدس کے دروازه سے خضوع کے ساتھ ٓاؤ نيز ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کہ روز تجاوز نہ کرو (اور کاروبار سے 

  ہاتھ کھينچ لو) ان تمام باتوں کے بارے ميں ہم نے ان سے محکم احدوپيمان لی

  شان نزول
لمعانی ميں ان ٓايات کی شان نزول ميں لکھا ہے کہ کچھ يہودی پيغمبر اسالم کی خدمت تفسير تبيان ،مجمع البيان اور روحا

ٓائے اور کہنے لگے کہ اگر تم ٓهللا کہ پيغمبر ہو تو اپنی ٓاسمانی کتاب ايک ہی دفعہ ہمارے سامنے پيش کرو جيسا کہ موسی 
  تورات کو اکٹھا لے کر ٓائے تھے ۔

  يہوديوں کی بہانہ سازی 
ں پہلے اہل کتاب (يہوديوں)کے تقاضہ کا تذکره ہے ۔فرمايا اہل کتاب تم سے تقاضہ کرتے ہيں کہ يکجا ايک کتاب ٓايات مي

  ٓاسمان سے ان پر نازل کرو
َماِء)۔ َل َعلَْيِہْم ِکتَابًا ِمْن السَّ   ( يَْسٔاَلَُک ٔاَْہُل اْلِکتَاِب ٔاَْن تُنَزِّ
يت شامل نہ تھی کيونکہ کتب آسمانی کہ نزول کامقصد ارشادہدايت اور اس ميں شک نہيں کہ ان کی اس فرمايش ميں حسن ن

تربيت ہے بعضاوقات يہ ہد ف ٓاسمانی کتب کے يکجا نازل ہونے سے حاصل ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کی تدريجی تنزيل
اور اعلی وارفع تعليم کی  اس مقصد کے ليے زياده مدگار ہوتی ہے لہذا انھيں چاہيے کہ وه پيغمبر سے دليل کا مطالبہ کريں

فرمايش کريں نہ يہ کہ ٓاسمانی کتب کے نزول کی کيفيت معين کريں لٰہذا اس کے بعد خدانے ان کے عدم حسن نيت کی طرف 
اشاره کرتے ہوئے اور اپنے پيغمبر کی تسلی کے ليے يہوديوں کی سابقہ ہٹ دھرمی ، عناد اور بہانہ جوئی کا تذکره کياہے 

پيغمبر حضرت موسی بن عمران سے کرتے رہے تھے فرمايا :انھوں نے موسی سے اس بڑی اور زياده  جووه اپنے عظيم
عجيب چيزوں کی خواہش کی تھی اور کہا تھاکہ ہميں ظاہر بظاہر خدادکھا دے(فقد سالو ا موسی اکبر من ذالک فقالو ا ارناهللا 

  جھرة)۔
ستو ں کا عقيده ظاہر ہوتا ہے ۔ اس سے ظاہر ہوتاہے کہ وه يہ عجيب و غريب اور غيرمنطقی فرمائش تھی جس سے بت پر

خدا کو جسم ميں اور محدود ديکھنے کا تقاضہ کر ہے تھے اور بالشبہ اس کی وجہ ہٹ دھرمی اورعناد تھی ان کے اسی ظلم
ی طرف اشاره کے باعث صاعقئہ ٓاسمانی نے انھيں ٓاليا (فاخذتھم الصعقة بظلمھم)۔اس کے بعد ان کے ايک اور برے عمل ک

۔ فرمايا :انھوں نے ان معجزات اور واضح دالئل کو ديکھنے اور جاننے کے باجود “گوسالہ پرستی ”-کيا گياہے اور وه ہے 
  بچھڑے کو اپنا معبو د قرار دے ديا (ثم اتخذو االمجل من بعد ما جاء تھم البينات)۔

ئيں اور ہٹ دھرمی اور عناد کی سواری سے اتر ان تمام چيزوں کے باوجود اس ليے کہ صحيح راستے کی طرف لوٹ آ 
پڑيں ارشاد فرمايا :پھر بھی ہم نے انھيں بخش ديا اور موسی کو برتری عطا کی اور وا ضح حکومت بخشی ۔نيز سامری اور 

  بچھڑا پرستو ں کی بساط الٹ دی
  

  (فعفونا عن ذالک واتينا موسی سلطا نا مبينا)۔
ہ ہوئے اور مرکب غرور سے نيچے نہ اترے اسی ليے ہم نے کوه طور کو ان کے وه پھر بھی خواب غفلت سے بيدار ن

سروں پر متحرک کرديااوراسی حالت مينان سے پيمان ليا اور ان سے کہا کہ اپنے گناہوں کی توبہ کے طور پر بيت المقدس 
کار سے دست کش ہوجاؤکے دروازے سے خضوع خشوع کے ساتھ داخل ہوجاؤ نيز انھيں تاکيد کی کہ ہفتے کے روز کسب 

اور تجاوز کی راه نہ لو نيز اس دن دريائی مچھليو ں کاشکار نہ کرو کہ جو اس دن حرام ہے اور ان تمام چيزوں کے بارے 
  ١ -ليکن انھوں نے ان ميں سے کسی بھی تاکيد ی عہد کو پورا نہيں کيا“ ميں ہم نے ان سے سخت عہدوپيمان ليا 

  م وقلنا لھم ادخلو االبا ب سجدا وقلنا لھم ال تعد وا فی السبت واخذا نا منھ ميثاقا غليظا)۔(ورفعنافوقھم الطور بميثا قھ
تو کيا يہ لوگ اس تاريک ماضی کے ہوتے ہوئے تم سے اپنے اس تقاضے ميں سچے ہو سکتے ہيں ؟ اگر يہ سچ کہتے ہيں 

يں عمل کيوں نہيں کرتے اور انھو ں نے تمھارے تو پھر اپنی ٓاسمانی کتب ميں ٓاخری پيغمبر کی صريح نشانيوں کے بارے م
  بارے ميں ان کھلی نشانيوں سے چشم پو شی کيوں اختيار کر رکھی ہے
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  دواہم نکات
۔اگر يہ کہا جائے کہ يہ اعمال تو پہلے يہوديوں سے مربوط تھے پيغمبر اسالم کے معاصر يہوديوں سے کيا واسط ہے تو ١

بڑوں کے اعمال پر معترض نہيں تھے بلکہ موافق نظر يئے کا اظہار کرتے تھے اس اس کا جواب يہ ہے کہ وه بھی اپنے 
  ليے سب ايک ہی صفت ميں قرار پاتے ہيں ۔

۔مندر جہ باال ٓايات ميں جو يہ ٓايا ہے يہودی مدعی تھے کہ تورات يکبارگی نازل ہوئی ہے تو يہ کوئی مسلم بات نہيں ہے ٢
نھيں دس وصيتيں کہا جاتا ہے جو کہ اکٹھی تختيوں کی صورت ميں حضرت موسی شايد اس توہم کا سبب وه دس فرامين ج

  پر نازل ہوئے تھے جبکہ تورات کے ديگر احکام کے يکجا نازل ہونے کے بارے ميں کوئی دليل ہمارے پاس نہيں ہے ۔

اًل بِيَاَء بَِغْيِر َحقٍّ َوقَْوِلِہْم قُلُوبُنَا ُغْلٌف بَْل طَبََع هللاُ َعلَْيہَا بُِکْفِرِہْم فاَلَيُْؤِمنُوَن ٕاِالَّ قَلِي۔فَبَِما نَْقِضِہْم ِميثَاقَہُْم َوُکْفِرِہْم بِآيَاِت هللاِ َوقَْتلِِہْم ااْلَٔنْ ١۵۵
  ۔

  ۔ َوبُِکْفِرِہْم َوقَْولِِہْم َعلَی َمْريََم بُْہتَانًا َعِظيًما ۔١۵۶
ی َشکٍّ ِمْنہُ َما ْبَن َمْريََم َرُسوَل هللاِ َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَِکْن ُشبِّہَ لَہُْم َوٕاِنَّ الَِّذيَن اْختَلَفُوا فِيِہ لَفِ ۔َوقَْولِِہْم ٕاِنَّا قَتَْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسی ا١۵٧

  لَہُْم بِِہ ِمْن ِعْلٍم ٕاِالَّ اتِّبَاَع الظَّنِّ َوَما قَتَلُوهُ يَقِينًا ۔
  َوَکاَن هللاُ َعِزيًزا َحِکيًما ۔۔بَْل َرفََعہُ هللاُ ٕاِلَْيِہ ١۵٨

  تر جمہ
۔وه اس بنا پر کہ انھوننے اپنا عہد تو ڑديا ، ٓاايات الہی کاانکار ، انبياء کا قتل کيا اور وه (بطور تمسخر )کہتے تھے کہ ١۵۵

  ہمارے دلوں پر پرده ڈال ديا گيا ہے
  

گاه الہی سے دھتکار ے گئے) جی ہاں !خدا نے ان کے کفر کی (اور ہم انبيا ء کی باتو ں کو سمجھ نہيں پاتے )،( لٰہذا وه بار
وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے لٰہذا تھو ڑے سے لوگوں کے عالوه باقی ايمان نہيں الئيں گے (اور يہ وه ہيں جو 

  راه حق پر چلتے ہيں اور ہٹ دھرمی نہيں کرتے )
  سے جو انھوں نے مريم پر لگائی ہے ۔۔نيز ان کے کفر کے باعث اور اس عظيم تہمت کی وجہ ١۵۶
۔ اور ان کا کہنا کہ ہم نے عيسی بن مريم پيغمبر خدا کو قتل کرديا حاالنکہ نہ انھوں نے اسے قتل کيا ہے اور نہ سولی ١۵٧

پر لٹکايا ہے مگر يہ کہ معاملہ ان پر مشتبہ ہوگيا اور جنھوں نے اس کے قتل کے بارے ميں اختالف کيا ہے وه اس کے 
لق شک ميں ہيں اور اس کا علم نہيں رکھتے اورر صرف گمان کی پيروی کرتے ہيں اور انھوں نے يقينا اسے قتل نہيں متع
  کيا ۔
  ۔ بلکہ خدا اسے اپنی طرف لے گيا اور خداتوانا و حکيم ہے ۔١۵٨

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

ے کے زير اثر تھا يا کسی اور عامل کی وجہ ۔کوه طور کے يہوديوں کے سروں پر مسلط ہونے کے بارے ميں اور يہ کہ ايسا زلزل١
اودو  ٢٣۴سے اور اسی طرح يہوديوں کے سابقہ برے اعمال کے بارے ميں تفسير نمونہ جلد اول ميں بحث کی جاچکی ہے ۔(صفحہ 

  ترجمہ ديکھيے)

  يہوديوں کی کچھ اور کار ستانياں 

کنيوں ، عداوتوں اور انبيا ِء الٰہی سے دشمنيوں کاذکر کيا گيا ان ٓايات ميں بنی اسرا ئيل کی کچھ اور کارستانيو ں ، قانو ن ش
ہے ۔پہلی ٓايت ميں ان ميں سے ايک گروه کی پيمان شکنی ، کفر اور قتل انبيا ء کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرفايا گيا ہے 

ان پر حرام قرار دے ديا :ہم نے انھيں پيمان شکنی کی وجہ سے اپنی رحمت سے دور کرديا يا اپنی بعض پاکيزه نعمتوں کو 
  ١) -(فَبَِما نَْقِضِہْم ِميثَاقَہُم

اس عہد شکنی کے بعد انھوں نے ٓايات الہی کا انکار کيا اور مخالفت کا راستہ اختيار کيا (وکفرھم بايات هللا )اور انھوں نے 
ہاديوں يعنی انبياء کو بال جواز قتل اسی پر اکتفانہ کيا بلکہ ايک اور بڑے جرم کی طرف ہاتھ بڑھايا اور وه يہ کہ راه حق کے

  کيا (و قتلھم االانبيا ء بغير حق)۔
وه خالف حق اعمال ميں اس قدر جسارت مند اور بے باک تھے کہ انبيا ء کی گفتگو کا مذاق اڑاتے تھے اور انھيں صراحت 

سے قبول کرنے ميں حائل ہے (و سے کہتے تھے : ہمارے دلوں پر تو پرده ڈال ديا گياہے جو تمہا ری دعوت کو سننے اور ا
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قو لھم قلو بنا غلف )۔يہاں قرٓان مجيد مزيد کہتا ہے : جی ہا ں !ان کے دلوں پر واقعی مہر لگادی گئی ہے ، اب کو ئی حق بات
ان ميں جاگزيں نہيں ہو سکتی ليکن اس کا عامل ان کا اپنا کفر اور بے ايمانی ہے اس ليے تھوڑے سے افراد جو ايسی ہٹ 

  يوں ميں نہيں پڑے وہی ايمان الئيں گے با قی نہيں (بل طبع هللا عليھا بکفر ھم فال يو منون اال قليال )۔دھرم
ان کی قانون شکيناں صرف يہيں تک محدود نہيں ہيں وه کفر کی راه ميں اتنے تيز دو ڑتے ہيں کہ انھوں نے مريم جيسی 

و حکم خدا سے بغير شوہر کے حاملہ ہوگئی تھی ، پر بہت بڑی پاک دامن خاتون اور خداکے ايک عظيم پيغمبر کی والده ج
تہمت لگائی (وبکفر ھم و قلو لھم علی مريم بھتانا عظيما )۔ يہا ں تک وه قتل انبيا ء پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے ہم نے 

و ل هللا )۔شايد مسيح کو رسول هللامريم عيسی بن مريم هللا کے رسو ل کو قتل کرديا (وقلولھم انا قتلنا المسيح عيسی بن مريم رس
تمسخر اور استہزاء کے طور پر کہتے تھے ۔وه قتل عيسی کے بارے ميں اپنے دعوے ميں جھوٹے تھے انھوں نے ہر گز 
مسيح کو قتل نہيں کيا اور نہ سولی پر لٹکايا ، بلکہ ايک اور شخص کو جو ان سے مشا بہت رکھتا تھا اشتباه ميں سولی پر 

  ماقتلو ه وماصلبو ه الکن شبہ لھم )۔لٹکاديا (و
اس کے بعد قرٓان کہتا ہے : مسيح کےء بارے ميں اختالف کرنے والے خود شک ميں تھے اور اپنی کہی بات پر ايمان نہيں 

رکھتے تھے وه صرف تخمينے اور انداز ے کی پيروی کرتے (وان الذين اختلفم فيہ لفی شک منہ مالھم بہ من علم االاتباع 
۔اس بارے ميں انھوں نے کس بات ميں اختالف کيا مفسرين ميں اختالف ہے بعض نے يہ احتمال ظاہر کيا ہے کہ الظن )

انھوں نے اختالف حضرت مسيح کی اصل حيثيت اور مقام کے بارے ميں کيا تھا ايک گروه جناب مسيح کو خدا کا بيٹا کہتا 
ے تھے اور يہ سب کے سب اشتباه ميں تھے ۔يہ بھی ممکن ہے تھا اور بعض يہوديوں کی طرح انھيں پيغمبرہی نہيں سمجھت

کہ ان کے قتل کی کيفيت کے بارے ميں اختالف ہو بعض کہتے ہيں کہ وه قتل ہو گئے ہيں اور بعض کہتے کہ وه قتل نہيں 
  ہوئے اور ان ميں سے کوئی بھی اپنی بات پر مطمئن نہيں تھا ۔

مدعی انھيں نہ پہچاننے کی وجہ سے شک ميں ہوں اور وه يہ ہے کہ  يہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عيسی کے قتل کے
  جسے انھوں نے قتل کيا تھا وه مسيح ہی تھے ياان کی جگہ کوئی اور شخص تھا ۔

اس پر قرٓان تاکيد ا کہتا ہے انھوں نے قطعا اسے قتل نہيں کيا بلکہ خدا اسے اپنی طرف اٹھالے گيا اور خداقادر و حکيم ہے 
  يقينا بل رفعہ هللا وکان اليہ وکان  عزيزا حکيما)۔ (وما قتلو ه

  مسيح قتل نہيں ہو ئے
زير نظر ٓايت ميں قرٓان کہتا ہے : مسيح قتل نہيں ہے اور نہ سولی پر چڑھے بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہوگيا اور انھوں نے 

  نہيں کيا ۔ خيال کيا کہ انھيں سو لی پر لٹکاديا ہے حاالنکہ يقينا انھوں نے انھيں قتل
مو جو ده چاروں اناجيل (متی ، لوقا ،مرقس اور يوحنا)ميں حضرت مسيح کو سو لی پر لٹکائے جانے اور ان کے قتل کا ذکر 
ہے ۔يہ بات چاروں انجيلوں کے ٓاخری حصوں ميں تشريح و تفصيل سے بيان کی گئی ہے ۔ ٓاج کے عام مسيحيوں کا بھی يہی

قتل مسيح اور انھيں مصلوب کياجانا موجوده مسيحيت کے اہم ترين بنيادی مسائل ميں سے  عقيدا ہے بلکہ ايک لحاظ سے تو
ہے کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ موجوده عيسائی حضرت مسيح کو ايسا پيغمبر نہيں مانتے جو مخلوق کی ہدايت ،تربيت اور 

کہتے ہيں جس کا اس دنيا ميں ٓانے کا اصلی ہدف ارشاد کے ليے ٓايا ہو بلکہ وه انھيں خدا کا بيٹااور تين خداؤں ميں سے ايک 
ہی خداہونا ہے اور اپنی قربانی کے عوض نوع بشر کے گناہو ں کاسوداکرنا ہے ۔ عيسا ئی کہتے ہيں کہ وه ااس ليے ٓائے 

ين کو تاکہ ہمارے گناہوں کا فديہ بن جائيں وه سولی چڑھے اور قتل ہوئے تاکہ نوع بشر کے گناہوں کو دھوڈاليں اور عالم
سزا سے نجات دالئيں ۔اس ليے وه سمجھتے ہيں کہ راه نجات مسيح سے رشتہ جوڑنے اور ان کے مصلوب ہونے کاعقيده 

يا“ ناجی” کہتے ہيں اور مسيح کو “ مذہب خدا” يا “ مذہب ِ نجات ” رکھنے ميں منحصر ہے يہی وجہ ہے کہ وه مسيحيت کو
سائی صليب کا نشان بہت ذياده استعمال کرتے ہيں ، اور صليب ان کا شعار ہےکہتے ہيں يہ جو ہم ديکھتے ہيں کہ عي“ فادی”

  اسی کی وجہ ان کا يہی عقيده ہے ۔
يہ تھا حضرت مسيح کی سر نوشت کے بارے ميں عيسائيوں کے عقيدے کا خالصہ ، ليکن کوئی مسلمان بھی اس ميں شک 

  نہيں رکھتا کہ يہ عقيده باطل ہے اس کی وجوہات يہ ہيں ۔
۔حضرت مسيح ديگر انبيا کی طرح ايک پيغمبر تھے نہ وه خدا تھے نہ خدا کے بيٹے ۔ خدا يکتا و يگانہ ہے اس کا کوئی ١

  شبيہ ونظير مثل و مانند اور بيوی بيٹا نہيں ہے ۔
ايمان اور ۔گناہوں کا فديہ بننا بالکل غير منطقی بات ہے ہر شخص اپنے اعمال کا جوابده اور راه نجات خود انسان کااپنا ٢

  عمل صالح ہے ۔
۔گناہوگار کے فديہ کا عقيده فساد تباہی اور ٓالودگی کی ترغيب و تشو يق کرتا ہے يہ جو ہم ديکھتے ہيں کہ قرٓا ن ٣

خصوصيت سے مسيح کے مصلوب نہ ہونے کاذکر کرتا ہے حاالنکہ ظاہراً ايک معمولی سی بات نظر ٓاتی ہے تو اس کی 
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مت کے گناه خريدنے کے بے ہوده اور فضول عقيدے کی سختی سے سر کوبی کی جائے اور وجہ يہی ہے کہ فد يے اور ا
عيسائيو ں کو اس خرافاتی عقيدے سے نکاال جائے تاکہ وه نجات کے ليے اپنے اعمال کو دورست کريں نہ کہ عقيدئہ صليب 

  کا سہارا ليں ۔
انے کے عقيدے کی کمزوری پر داللت کرتے ہيں ۔بہت سے قرٓا ئن ايسے موجود ہيں جو حضرت عيسی کو صليب دئيے ج۴

  ،مثالً :۔
ا۔ہم جانتے ہيں کہ موجوده چاروں انجيل جو حضرت عيسی کے مصلوب ہونے کا ذکر کرتی ہيں سب کی سب حضرت عيسی

کے بعد ان کے شاگردوں يا شاگردوں کے شاگردوں کے ذريعے لکھی گئی ہيں اور اس بات کا مسيحی مورخ بھی اعتراف 
  ہيں ۔کرتے 

نيز ہم يہ بھی جانتے ہيں کہ جناب مسيح کے شاگرد دشمنو ں کے حملے کے وقت بھاگ گئے تھے اور اناجيل بھی اس بات 
لٰہذا انھوں نے مسيح کے )۵٧جملہ ٢۶انجيل متی باب “ اس وقت تمام شاگرد انھيں چھوڑ کر بھاگ گئے ”١کی گواه ہيں 

ہوئی افواه يا شہرت سنی اور وہيں سے يہ بات حاصل کی اور جيسا کہ مصلوب ہونے کے بارے ميں عوام ميں گردش کرتی 
  بعد ميں بيان کيا جائے گا کہ حاالت ايسے پيش ٓائے کہ مسيح کی جگہ دوسرا شخص اشتباه ميں پکڑليا گيا

ہ شہر ب۔دوسرا عامل جو يہ امکان ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عيسی کی بجائے اشتباه ميں دوسرا شخص پکڑا گيا ہويہ ہے ک
کے باہر جستيمانی باغ ميں جو لوگ جناب عيسی کو گرفتار کرنے کے ليے گئے وه رومی لشکر کا ايک دستہ تھا يہ لوگ 

چھاؤنی ميں اپنی فوجی ذمہ دايوں ميں مشغول تھے يہ لوگ نہ يہوديوں کو پہچانتے تھے نہ وہاں کی زبان اور ٓاداب ورسوم 
  کو ان کے شاگرد وں ميں سے پہچان سکتے تھے ۔ جانتے تھے اور نہ ہی يہ لوگ حضرت عيسی

ج۔اناجيل کے مطابق حملہ رات کے قت حضرت عيسی کی رہائش گا ه پر ہو ا اس صورت ميں تو اور بھی ٓاسان ہے کہ 
  تاريکی ميں اصل انسان نکل جائے اور کوئی دوسرا اس کی بجائے گرفتار ہوجائے ۔

کہ گرفتار شده شخص نے دی حاکم پيالطس کے سامنے خاموشی اختيار کی  د۔تمام انجيلوں کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے
اوراس کی گفتگو کے جواب ميں اپنے دفاع کے ليے بہت کم ہی کچھ کہا ۔يہ بات بہت بعيد ہے کہ حضرت عيسی اپنے ٓاپ 

  ہ کريں ۔کو خطرے ميں ديکھيں اور اپنے بيان ِ رسا قوت گويائی اور شجاعت و شہامت کے باوجود اپنا دفاع ن
تو کيا اس سے يہ احتمال پيدا نہيں ہوتا کہ کوئی شخص ان کی جگہ پکڑا گيا ہو اور وحشت و اضطراب کا ايسا شکار ہوا 

ہوکہ اپنے دفاع ميں کچھ کہہ بھی نہ سکا ہو ۔ قوی احتمال يہ ہے کہ وه اسخر يوطی يہودی اس واقعے کے بعد ديکھا نہيں گيا
  2ے خودکشی کرلی تھی اور اناجيل ہی کے مطابق اس ن

ر۔جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں کہ حضرت مسيح کے شاگرد انا جيل کی شہادت کے مطابق خطره محسوس کرتے ہی بھاگ 
کھڑے ہوئے ۔ ظاہر ہے کہ دوسرے دوست احباب بھی اس دن چھپ گئے ہوں گے اور دور سے حاالت پر نظر رکھے ہوں 

حاصرے ميں تھا اور اس کے دوستوں ميں سے کوئی اس کے گرد موجود گے ۔لٰہذا گرفتار شده شخص رومی فوجيوں کے م
  نہيں تھا ۔اس ليے کون سے تعجب کی بات ہے کہ اشتباه ہوگيا ہو۔

س۔ اناجيل ميں ہے کہ جس شخص کو تختہ دار پر لٹکانے کا حکم ديا گيا اس نے تختہ دار پر خدا سے شکايت کی ۔تونے 
  3جھے قتل ہونے کے ليے دشمن کے ہاتھ ميں دے ديا مجھے کيوں تنہا چھوڑ ديا اور کيوں م

لٰہذا اگر حضرت مسيح دنيا ميں اس ليے ٓائے تھے کہ وه سولی پر لٹکائے جائيں اور نوع ِ انسانی کے گناہوں کا فديہ ہوجائيں 
شخص نہايت کمزور ،  تو پھر ايسی ناروا باتيں انھيں نہيں کرانا چاہيے تھيں ۔ يہ جملہ واضح طور پر نشاندہی کرتا ہے کہ وه

  4ڈرپوک اور عاجز و ناتواں تھا اسی ليے ايسی باتيں کرہا تھا اور نہ مسيح ہوتے ايسی باتيں ہرگز نہ کرتے ۔
س۔ مسيحوں کے نزديک قابل ِ قبول چار انجيلوں کے عالوه موجود ه بعض اناجيل مثالً انجيل بر نا با ميں واضح طور پر 

  5ی کی گئی ہے حضرت عيسی کے مصلوب ہونے کی نف
يہا ں تک کہ بعض محققين کا يہ نظريہ ہے کہ عيسی نام کے دو شخص تھے ايک عيسی کو سولی دی گئی تھی اور دوسرے 

  6کو نہيں دی گئی تھی اور دوسرے کو نہيں دی گئی تھی اور دونوں ميں پانچ سو سال کا فاصلہ تھا ۔
رت مسيح کے قتل اور صليب ديئے جانے کے بارے ميں قرٓان کےجو کچھ بيا ن کيا گيا ہے ، يہ قرائن مجوعی طور پر حض

  دعوی اشتبا ه کو واضح کرتے ہيں ۔
..............  

قواعد ادب کے اعتبار سے جار مجرور ہے لٰہذا ضروری ہے کہ اس کا کوئی عامل ہو ممکن ہے اس کا عامل “ فبما نقضھم ”١
مينہے اس بنا پر جو ١۶٠ہم نے ان پر حرام کرديا)ہو جوٓاية “( -حرمنا عليھم ”ہم نے ان پر نعمت کی )محذوف مقدر ہے يا “(لعناھم”
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  کچھ درميانی کالم ميں ٓايا ہے وه جملئہ معتر ضہ کی حيثيت رکھتا ہے جو ايسے مواقع پر کالم کی خوبی اور زيبائی کاباعث ہوتا ہے
  ۔۶جملہ ٢٧۔انجيل متی باب 2
 ٢٧الہی؛ الہی ؛ تو نے کيوں مجھے چھوڑ ديا (متی باب -ايلی ؛ ايلی ؛ لما سبقتنی يعنی  -عيسی نے بلند ٓاواز سے پکار کرکہا -” 3

  )۴٧۔ ۴۶،جملہ 
  سے استفاده کياگيا ہے ۔“ قہرمان صليب ” ۔مند رجہ باال چند قرٓائن کے ليے کتاب 4
  ۔٣۴صفحہ  ۶۔تفسير المنا ر ج 5
  ۔٢۴۵صفحہ ٣۔الميزان ج 6

 

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

  ا ۔۔ َوٕاِْن ِمْن ٔاَْہِل اْلِکتَاِب ٕاِالَّ لَيُْؤِمنَنَّ بِِہ قَْبَل َمْوتِِہ َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَُکوُن َعلَْيِہْم َشِہيدً ١۵٩
  ترجمہ
۔کوئی اہل کتاب ايسا نہيں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ايمان نہ لے ٓائے گا اور قيامت کے دن وه ان پر گواه ہو گا ۔١۵٩

  تفسير 

  مند رجہ باالٓايت کی تفسير کے بارے ميں دواحتمال ہيں ۔ ان ميں سے ہر ايک قابل ِ مال حظہ ہے :۔
سے ايمان لے ٓائے گا ( َوٕاِْن ِمْن ٔاَْہِل اْلِکتَاِب ٕاِالَّ لَيُْؤِمنَنَّ “ اپنی موت ” مسيح پر  ۔ٓايت کہتی :کوئی اہل کتاب نہيں مگر يہ کہ وه١

  بِِہ قَْبَل َمْوتِِہ )۔
اور يہ وقت وه ہوگا جب انسان موت کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے ۔ اس وقت اس کا رابطہ اس جہان سے کمزور پڑجاتا ہے 

تا ہے ، پردے اس کی ٓانکھوں کے سامنے سے اٹھ جاتے ہيں ، بہت سے حقائق اسے نظر اور بعد والے جہان سے قوی ہوجا
ٓانے لگتے ہيں اور وه ان کے بارے ميں ٓاگاہی حاصل کرليتا ہے ۔ اس موقع پر اس کی حقيقت ميں ٓانکھيں مقام ِ مسيح کو 

من ہوجاتے ہيں اور اسے خدا سمجھتے ديکھتی ہيں اس کے سامنے سر تسليم خم کر ليتی ہيں۔ جو اس کے منکر تھے اب مو
تھے اب اپنے اشتباه کوجان ليتے ہيں ۔يہ ايما ن فرعو ن اور ديگر ايسے لوگوں کا سا ايمان ہے جو عذاب ميں گرفتار ہوجاتے

ئده نہيں ہيں اور اپنی بربادی کاسامان اپنی ٓانکھوں سے د يکھ ليتے ہيں ۔ پھر اظہار ايمان کرتے ہيں ايسا ايمان انھيں کوئی فا
ديتا لہذا کس قدر اچھا ہے ک بجائے اس کے کہ وه ايسے حساس لمحے پر ايمان انھيں کوئی فائده نہيں دے سکتا ابھی ايمان 

  لے ٓائيں اور مومن بن جائيں جب ايمان ان کے ليے فائده مند بھی ہے ۔
  کی ضمير اہل ِ کتاب کے بارے ميں ہے ۔“ قبل موتہ ” اس تفسير کے مطابق 

سے پہلے ايمان لے ٓائيں گے ۔ يہودی ان کی “ ان کی موت ”سر ی تفسير کے مطابق تمام اہل کتاب حضرت مسيح پر ۔ دو٢
نبوت قبول کر ليں گے اور عيسائی ان کی الو ہيت کے عقيدے سے دور کش ہوجائيں گے يہ اس وقت ہو گا جب اسالمی 

وقع پر حضرت عيسی ٓاسمان سے اتريں گے اور ان کے روايات کے مطابق حضرت امام مہدی عليہ السالم کے ظہور کے م
پيچھے نماز پڑھيں گے يہودو نصارٰی بھی انھيں ديکھيں گے اور ان پر اور حضرت مہدی عليہ السالم پر ايمان لے ٓائيں گے 

  ۔
الم کی واضح رہے کہ حضرت مسيح کا دين گذشتہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور اب ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وه دين ِاس

  پيروی کريں جس کے جاری اور نافذ کرنے والے حضرت مہدی عليہ اسال م ہوں گے ۔
کی ضمير کا تعلق حضرت مسيح سے ہے نہ کہ اہل کتاب سے بہت سی اسالمی کتب ميں“ قبل موتہ ” اس تفسير کے مطابق 

  يہ حديث پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ والہ سلم سے منقول ہے کہ ٓاپ نے فرمايا :
  کيف انتم اذا نزل فيکم ابن مريم واما مکم منکم۔
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   ١اس وقت تمہا را کيا حال ہوگا جب فرزند ِ مريم تم ميں نازل ہوگا اور تمہارا امام وپيشواخود تم ميں سے ہوگا ۔
  علی بن ابرا ہيم کی تفسير ميں شہربن حوشب سے منقول ہے :۔

  مجھے تھکا ديا ہے اور ميں اس کے معنی ميں ڈوبا رہتا ہوں ۔ايک دن حجاج نے کہا : قرٓان ميں ايک اايت ہے جس نے 
  شہر نے کہا : کون سی ٓايت ہے ، اے امير !؟

کيونکہ ميں يہوديوں اور عيسائيوں کو قتل کرتا ہوں ليکن ايسے ايمان کی کوئی نشانی --حجاج نے کہا : وان من اھل الکتاب 
  ان ميں نہيں ديکھتا ۔

  “ہ تفسير صحيح نہيں کرتے ہو تم ٓايت کی ي:” شہر نے کہا 
  حجاج بوال : کيسے ؟ ٓايت کی صحيح تفسير کيا ہے ؟

شہر نے جواب ديا : مراد يہ ہے کہ حضرت عيسی اس دنيا کے ختم ہونے سے پہلے اتريں گے اور کو ئی يہودی يا غير 
يسی ٰ ، حضرت مہدی کے يہودی ايسا باقی نہيں رہے گا جوحضرت عيسی کی موت سے پہلے ان پر ايمان نہ لے ٓائے ع

  پيچھے نماز پڑھيں گے ۔
  “وائے ہو تم پر ، يہ تفسير کہاں سے الئے ہو ؟”حجاج نے يہ بات سنی تو کہنے لگا : 

  شہر نے کہا : محمد بن علی بن حسين بن علی بن ابی طالب عليہم السالم سے ميں نے يہ تفسير سنی ہے ۔
  2ہ (يعنی ۔۔۔بخدا صا ف وشفاف سر چشمہ سے اليا ہے )۔حجاج کہنے لگا :۔ وهللا جئت بھا من عين صافي

)۔حضرتٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے : قيامت کے دن حضرت مسيح ان پر گواه ہوں گے ( َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَُکوُن َعلَْيِہْم َشِہيًدا 
رسالت کی اور انھيں کبھی اپنی مسيح کی ان کے خالف گواہی سے مراد يہ ہے کہ وه گواہی ديں گے کہ ميں نے تبليغ 

  الوہيت کی دعوت نہيں دی بلکہ پروردگار کی ربوبيت کی دعوت دی ۔

  ايک سوال اور اس کا جواب
کے مطابق حضرت مسيح قيامت کے دن اپنی گواہی اپنی اس  ١١٧يہاں پر سوال سامنے ٓاتا ہے کہ سورة ِ مائده کی ٓايت 

وه اپنی امت ميں موجود تھے ليکن اس کے بعد کی ذمہ داری قبول نہيں کريں زندگی کے دوران کے بارے ميں ديں گے جب
  ،جيسا کہ ارشاد الہی ہے :۔ ۴٢۶صفحہ  ١تفسير برہا ن جلد ١گے 

  وکنت عليھم شھيد اما دمت فيھم فلما توفيتنی کنت الرقيب عليھم وانت علی کل شئی شھيد۔
درميان تھا تو ان پر شا ہد اور ناظر تھا ليکن جب تونے ان ميں يعنی ۔۔۔۔۔۔(حضرت عيسی کہيں گے ) جب تک ميں ان کے 

  سے مجھے اٹھا ليا تو تو ان پر نگران ہے اور تو ہر چيز پر شاہد گواه ہے ۔
ليکن زير بحث ٓايت ميں ہے کہ حضرت مسيح قيامت کے دن ان سب کے بارے ميں گواہی ديں گے چاہے وه ان کے زمانے 

  ميں تھے يا نہيں تھے ۔
ں ٓايات پر غور و خوض کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زير بحث ٓايت حضرت مسيح کی طرف سے تبليغ رسالت اور الو دونو

ن کے عمل کے بارے ميں گواہی سے ١١٧ہيت کی نفی کے بارے ميں گوا ہی سے متعلق ہے جبکہ سوره ِ مائده کی ٓايت 
  مربوط ہے ۔

حضرت عيسی ان تمام لوگوں کے خالف گواہی ديں گے جنھوں نے  اس کی وضاحت يہ ہے کہ زير بحث ٓايت کہتی ہے کہ
ان کی الوہيت کا عيقده رکھا ، چاہے وه ٓاپ کے زمانے ميں تھے يا اس کے بعد اور کہيں گے کہ ميں نے ہرگز ايسی کسی 

ح اور کافی کہتی ہے کہ وه کہيں گے کہ ميں نے انھيں صحي ١١٧چيز کی دعوت نہيں دی تھی ۔ليکن سوره مائده کی ٓايت 
ووافی تبليغ ِ رسالت کی جب تک ميں ان کے درميان موجود تھا تو عمالًان کے انحراف کو روکتا رہا ليکن ميرے بعد يہ ہوا 
کہ وه ميری الوہيت کے قائل ہوگئے اور انھوں نے انحراف کا راستہ اختيا ر کيا ان دونوں ميں ان کے درميان نہ تھا کہ ان 

  -اور يہ کہ انھيں اس روکتا کے اعمال کا گواه بنوں 

ِہْم َعْن َسبِيِل هللاِ َکثِيرً ١۶٠ ْمنَا َعلَْيِہْم طَيِّبَاٍت ٔاُِحلَّْت لَہُْم َوبَِصدِّ   ا۔فَِبظُْلٍم ِمْن الَِّذيَن ہَاُدوا َحرَّ
بَا َوقَْد نُھُوا َعْنہُ َؤاَْکلِِھْم ٔاَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل ١۶١   َؤاَْعتَْدنَا لِْلَکافِِريَن ِمنھُْم َعَذابًا ٔاَلِيًما ۔۔ َؤاَْخِذِھْم الرِّ
اِسُخوَن فِی اْلِعْلِم ِمْنھُْم َواْلُمْؤِمنُوَن يُْؤِمنُوَن بَِما ٔاُنِزَل ٕاِلَْيَک َوَما ٔاُنِزَل ِمْن قَْبِلکَ  ١۶٢ َکاةَ لَِکْن الرَّ الَةَ َواْلُمْؤتُوَن الزَّ  َواْلُمقِيِميَن الصَّ

ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر ٔاُْولَئَِک َسنُْؤتِيِھْم ٔاَْجًرا َعِظيمً َواْلُمْؤِمنُ    وَن بِا
  ترجمہ
۔اس ظلم کی وجہ سے جو يہوديوں نے کيا نيز راه سے خدا سے بہت زياده روکنے کی بناپر کچھ پاکيزه چيزيں جو ان ١۶٠
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  پر حالل تھيں ہم نے حرام قرار دے ديں ۔
وری (بھی ) ، جبکہ ابھيں اس سے منع کردياگيا اور باطل طريقے سے لوگوں کا مال ۔ اور( اسی طرح ) ان کی سودخ١۶١

  کھانے کی وجہ سے اور ان ميں سے کافروں کے ليے ہم نے دردناک عذاب تيار کررکھا ہے
ہيں ان  ۔ليکن ان ميں وه لوگ جو علم ميں راسخ ہيں اور وه جو ايمان الئے ہيں ، ان تمام چيزوں پر جو تم پر نازل ہوئی١۶٢

پر جو تم سے پہلے نازل ہوچکی ہيں ايمان الچکے ہيں اور وه جو نماز قائم کرتے اور زکوة ادا کرتے ہيں اور وه جو خدا 
  اور روز قيامت پر ايمان الئے ہيں ہم جلد ہی ان سب کو اجر عظيم ديں گے ۔

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

  ، صيح مسلم اور سنن بہقی ميں موجو د ہے ۔۔تفسير الميزان کے مطابق يہ حديث مسند احمد ، صيح بخاری ١
  ۔۴٢۶صفحہ  ١۔تفسير برہان جلد 2

  يہوديوں ميں سے صالح اور غير صالح افراد کا انجام 

گذشتہ ٓايت ميں يہوديوں کی قانون شکنی کے چند نمونوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔مند رجہ باال ٓايات ميں ان کے کچھ اور 
نے کے بعد ان سزاؤں کاتذکره ہے جو ان کے اعمال کی وجہ سے دنيا اور ٓاخرت ميں ان کے دامن ناشائتہ اعمال کا ذکر کر
  گير ہوئيں اور ہوں گی ۔

پہلے ارشاد فرمايا : اس ظلم وستم کی وجہ سے جو يہوديو ں نے کيا اور لوگوں کو راه ِ خدا سے باز رکھنے کی وجہ سے 
ْمنَا کچھ پاک وپاکيزه چيزيں ہم نے ان پر حرام کر ديں اور انھيں ان سے استفاده سے محروم کرديا (فَبِظُْلٍم ِمْن الَِّذيَن ہَاُدوا َحرَّ

ِہْم َعْن َسبِيِل هللاِ َکثِيًرا )   َعلَْيِہْم طَيِّبَاٍت ٔاُِحلَّْت لَہُْم َوبَِصدِّ
وں کا مال ناحق کھاتے تھے ان نيز اس بنا پر کہ وه سودکھاتے تھے حاالنکہ انھيں اس سے منع کيا گيا تھا اوراسی طرح لوگ

  کے يہی کام ان کی اس محروميت کا سبب بنے (واخذھم الربوا و قد نھو ا عنہ واکلھم اموال النا س بالباطل )۔
اس دنيا وی سزا کے عالوه ہم انھيں اخروی سزاؤ ں ميں بتال کريں گے اور ان ميں سے جو کافر ہيں ان کے ليے دردناک 

  عذاب تيار ہے
  

  تَْدنَا لِْلَکافِِريَن ِمْنہُْم َعَذابًا ٔاَلِيًما )۔( َؤاَعْ 

  چند اہم نکا ت
  

  ۔ يہوديوں کے ليے طيّبا ت کی حرمت :١

  ميں اشاره ہوا ہے ، جہاں فرمايا گيا ہے : ١۴۶طيبا ت کی حرمت سے مراد وہی ہے جس کی طرف سوره انعام ٓاية 
س کا سم پھٹا ہوا نہ ہو ان پر حر ام قرار دے ديا ۔ نيز گائے اور بھيڑ ہم نے يہوديو ں کے ظلم وستم کی وجہ سے ہر جانور ج

بکری کی چربی بھی کہ جس سے انھيں لگاؤتھا ان پر حرام کردی مگر اس کا وه حّصہ جو جانور کی پشت يا ٓانتوں کے 
  اطراف ميں ہو يا ہڈی کے ساتھ مال ہوا ہو ۔

، تحريم تکوينی نہ تھی ۔ يعنی يہ نعمتيں طبعی اور فطری طور پر تو ان لٰہذ ا مذکوره حرمت تحريم تشر يعی وقانونی تھی 
  کے پاس تھيں ، ليکن شرعاً انھيں ان کے کھانے سے روک ديا گيا تھا ۔

موجو ده تورات کے سفر ال ديا ن کی گيارہويں فصل ميں ان ميں سے کچھ چيز وں کی حرمت کا ذکر موجود ہے ليکن يہ 
  ١سزا کے طور پر تھی ۔ بات اس ميں نہيں کہ حرمت

  ۔ کيا يہ حرمت عمومی تھی ؟٢
کے ١۴۶يہ حرمت ظالم لوگو ں کے ليے ہی تھی سب کے ليے ۔۔۔۔۔اس سلسلے ميں مند رجہ باال ٓايت اور سوره انعام کی ٓايت 
ليے ظاہری مفہوم ظالموں کے ليے تو يہ حرمت سزا کے طور پر تھی جبکہ نيک لوگ جو کم تعدا د ميں تھے ان کے 

  ٓازمائش اور انضبا ط کے پہلوسے تھی ۔
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بعض مفسيرين کا خيال ہے کہ يہ تحريم فقط ستمگروں کے ليے تھی اور بعض روايات ميں بھی اس طرف اشاره کيا گيا ہے 
  کے ذيل ميں امام صادق سے منقو ل ہے ، ٓاپ نے فرمايا : ١۴۶تفسير برہان ميں سورئہ ِ انعا م کی ٓايت 

کام اور رؤ سا فقيرا ور نادار لوگوں کو پر ندوں کے گوشت اور جانور کی چربی کھانے سے روکتے بنی اسرائيل کے ح
  تھے ۔ خدا نے ان کے اس ظلم وستم کی وجہ سے ان چيز وں کو خود ان پر حرام قرا ر دے ديا ۔

  ۔ سود کی حرمت قبل از اسالم سے ہے :٣
اسالم ہی سے امخصو ص نہيں ہے ۔ بلکہ يہ گذشتہ قو موں ميں بھی اس ٓايت سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سود کی حرمت 

  3حرام تھا اگر چہ موجوده تحريف شده تورات ميں اس کی حرمت برادان دينی ميں حرا م شمار کی گئی ہے ۔

  يہوديو ں ميں سے اہل ايمان
قرٓان نے بارہا اظہا ر کيا ہے اور وه  زير نظر ٓايات ميں سے ٓاخری ٓايت ميں ايک اہم حقيقت کی طرف اشاره ہوا ہے جس کا

يہ کہ قرٓان اگر يہوديوں کی مذمت کرتا ہے تو نسلی اور گروہی جھگڑے کے حوالے سے نہيں ہے ۔ اسالم کسی قوم وقبيلے 
کی مذمت قوم اور قبيلے کی وجہ سے نہيں کرتا بلکہ اس مذمت کا ہدف صرف ٓالودئہ گنا ه اور منحرف لوگ ہوتے ہيں اسی 

س ٓايت ميں يہوديوں ميں سے صاحب ِ ايمان اور پاک دامن افراد کو مستثنی قرار ديا گيا ہے اور ان کی تعريف کی گئی ليے ا
ہے اور انھيں اجر عظيم کی بشا رت دی گئی ہے قرٓان کہتا ہے ليکن يہوديوں ميں سے وه لگ جو علم ودانش ميں راسخ ہيں 

ازل ہوا ہے اور جو کچھ تم سے پہلے نازل کيا گيا ہے اس پر ايمان لے ائيں ہيں خدا پر ايمان رکھتے ہيں اور جو کچھ تم پر ن
اِسُخوَن فِی اْلِعْلِم ِمْنہُْم َواْلُمْؤِمنُوَن يُْؤِمنُوَن بَِما ٔاُن ِزَل ٕاِلَْيَک َوَما ٔاُنِزَل ِمْن ہم بہت جلد انھيں اجر عظيم سے نوا زيں گے ( لَِکْن الرَّ

ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر ٔاُْولَئَِک َسنُْؤتِيِہْم ٔاَْجًرا َعِظيمً  قَْبلَِک َواْلُمقِيِمينَ  َکاةَ َواْلُمْؤِمنُوَن بِا الَةَ َواْلُمْؤتُوَن الزَّ   ٣ا)۔الصَّ
 اردو ترجمہ ) ميں تفصيلی وضاحت کی جاچکی ہے ۔( ٢۵۵کے بارے ميں تفسير نمونہ جلد دوم ص “ راسخون فی علم ”۔٣

کے بڑے لوگوں ميں ايک جماعت اسالم کے ظہور اور اس کی حقا نيت کو ديکھتے ہوئے دائره يہی وجہ ہے کہ يہوديوں 
اسالم ميں داخل ہوگئی اور دل وجان سے اس کی حمايت کی يہ لوگ پيغمبر اسالم اور باقی مسلمانوں کے ليے قابل احترا م 

  قرار پائے

َْٔسبَاِط َوِعيَسی ٕاِلَی نُوٍح َوالنَّبِيِّيَن ِمْن بَْعِدِه َؤاَْوَحْينَا ٕاِلَی ٕاِْبَراِہيَم َوٕاِْسَماِعيَل َوٕاِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوااْل ۔ ٕاِنَّا ٔاَْوَحْينَا ٕاِلَْيَک َکَما ٔاَْوَحْينَا ١۶٣
  َؤاَيُّوَب َويُونَُس َوہَاُروَن َوُسلَْيَماَن َوآتَْينَا َداُووَد َزبُوًرا

  لَْيَک ِمْن قَْبُل َوُرُساًل لَْم نَْقُصْصہُْم َعلَْيَک َوَکلََّم هللاُ ُموَسی تَْکِليًما۔ َوُرُساًل قَْد قََصْصنَاہُْم عَ ١۶۴
ُسِل َوَکاَن هللاُ َعِزيًزا حَ ١۶۵ ةٌ بَْعَد الرُّ ِريَن َوُمنِذِريَن اِلَٔالَّ يَُکوَن لِلنَّاِس َعلَی هللاِ ُحجَّ   ِکيًما۔ ُرُساًل ُمبَشِّ
ِ َشِہيًدا۔ لَِکْن هللاُ يَْشہَُد بِ ١۶۶   َما ٔاَنَزَل ٕاِلَْيَک ٔاَنَزلَہُ بِِعْلِمِہ َواْلَمالَئَِکةُ يَْشہَُدوَن َوَکفَی بِا

  تر جمہ
۔ہم نے تم پر وحی کی جس طرح کہ نوح اور اس کے بعد والے انبيا ء پر وحی کی تھی نيز ابراہيم ، اسما عيل ، اسحاق ١۶٣

،يعقو ب ، (بنی اسرا ئيل ميں سے ) اسباط ، عيسٰی ، ايوب ، يونس ، ہارون اور سليما ن پر وحی اور (جيسے ) داؤد کو ہم 
  نے زبوردی ۔

سر گذشت ہم تھيں پہلے بيان کر چکے ہيں اور وه پيغمبر کہ جن کا قّصہ ہم نے بيان نہيں کيا اور ۔اور وه پيغمبر جن کی ١۶۴
  خدا نے مو سٰی سے کالم کيا ۔

۔وه پيغمبر کہ جو خو شخبری دينے والے اور ڈارنے والے تھے تاکہ لوگوں کے ليے ان پيغمبر وں کے بعد خدا پر ١۶۵
  ام ِ حجت ہوجائے ) اور خدا توانا و حکيم ہے ۔کوئی حجت باقی نہ رہے ( اور سب پر اتم

۔ ليکن خدا گواہی ديتا ہے کہ جو کچھ تجھ پر نازل ہوا ہے وه اس نے اپنے علم کی رو سے نازل کيا ہے اور فرشتے ١۶۶
  (بھی ) گواہی ديتے ہيں اگر چہ خدا کی گواہی کافی ہے ۔

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

  اردو ترجمہ ) ٢٩ے (ديکھيے ۔تفسير نمو نہ جلد سوم کی طرف رجوع کيجي١
  ۔۵۵٩ص  ١۔تفسير برہان ج 2
  براداراِن دينی سے ظاہر اً اوالد حضرت اسماعيل مراد ہے (متر جم ) ٢٠٠١٩جملہ  ٢٣۔تو را ت ، سفر تثنيہ فصل 3
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  تفسير 

کی تر ديد  گذشتہ ٓايات ميں ہم پڑھ چکے ہيں کہ يہودی انبيا ء ميں فرق کرتے تھے بعض کی تصديق کرتے تھے اور بعض
کرتے تھے ۔ زير نظر ٓايات ميں دوباره انھيں جواب ديا گيا ہے ، ارشاد ہوتا ہے : ہم نے تجھ پر وحی نازل کی جس طرح 

نوح اور اس کے بعد والے انبيا ء پر وحی بھيجی اور جيسے ابراہيم ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب ، وه پيغمبر جو اوالد يعقوب
  ب ، يونس ، ہارون اور سليما ن پر وحی نازل کی تھی اور داؤد کو زبور دی تھیميں سے تھے ، عيسی ، ايو

اِط َوِعيَسی َؤاَيُّوَب ِہيَم َوٕاِْسَماِعيَل َوٕاِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوااْلَْٔسبَ ( ٕاِنَّا ٔاَْوَحْينَا ٕاِلَْيَک َکَما ٔاَْوَحْينَا ٕاِلَی نُوٍح َوالنَّبِيِّيَن ِمْن بَْعِدِه َؤاَْوَحْينَا ٕاِلَی ٕاِْبَرا
ايک ہی َويُونَُس َوہَاُروَن َوُسلَْيَماَن َوآتَْينَا َداُووَد َزبُوًرا )لٰہذا ان بزرگ انبيا ء ميں کيوں تفريق کرتے ہو جب کہ سب کے سب 

  راستے کے مسافر ہيں ۔
م پر نزول ِ وحی پر تعجب يہ بھی ممکن ہے کہ اس ٓايت کے مخاطب عرب کے مشرکين اور بت پرست ہوں جو پيغمبر اسال

  کرتے تھے ، ٓايت کہتی ہے کہ اس ميں کون سی تعجب کی بات ہے ، کيا پہلے پيغمبروں پر وحی نازل نہيں ہوئی ۔
اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے : وه انبياء جن پر وحی نازل ہوئی وه يہی نہيں تھے بلکہ دوسرے پيغمبر کہ جن کاذکر تم 

اور وه پيغمبر کہ جن کا قصہ ابھی تک بيان نہيں ہوا ۔ سب کی يہی ماموريت تھی اور ان پر بھی سے پہلے کيا جاچکا ہے 
وحی نازل ہو تی رہی (ورسال قد قصصنا ھم عليک من قبل و رسال لم نقصصھم عليک ) اور اس سے باال تر يہ کہ خدا نے 

  موسی ٰ سے کالم کيا (وکلمہ هللا موسٰی تکليماً)۔
ہميشہ سے نوع ِ بشر ميں تھا اور کيسے ممکن ہے کہ ہم نوِع انسانی کو بغير را ہبر ورا ہنما کے چھو ڑ  لٰہذا رشتہ وحی تو

ان پيغمبروں کو بشارت دينے واال اور ” ديں ، اور پھر ان کے ليے جو ابدہی اور ذمہ داری کے قائل ہوں ؟ لٰہذا ہم نے 
گوں کو اميد وار بنائيں اور اس کی سزاؤں سے ڈارائيں تاکہ اس ڈرانے واال قرار ديا تاکہ خدا کی رحمت اور ثواب کا لو

  “طرح ان پر اتمام حجت ہو جائے اور ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے 
ُسِل ) ةٌ بَْعَد الرُّ ِريَن َوُمنِذِريَن اِلَٔالَّ يَُکوَن لِلنَّاِس َعلَی هللاِ ُحجَّ   ( ُرُساًل ُمبَشِّ

وه تمام ” گرام نہايت باريک بينی سے منظم اور جاری کيا ہے ايسا کيوں نہ ہو جبکہ خدانے ان رہبرو ں کو بھيجنے کا پرو
(وکا ن هللا عزيزاً حکيما )اس کی حکمت سبب بنتی ہے کہ يہ کام عملی “ چيزوں پر توانائی رکھتا ہے اور حکيم (بھی ) ہے 

وگرام اگر انجام پذير نہ ہوتو اس کی وجہ صورت اختيار کرے او راس کی قد رت راه ہموار کرتی ہے کيونکہ ايک صيح پر 
  يا عدم حکمت ہوگی ياعدم قدرت ۔۔۔۔حاالنکہ ان ميں سے کوئی بھی نقص خدا کی ذات پاک ميں نہيں ہے ۔

  ٓايت کے ٓاخر ميں پيغمبر اکرم کی دلجوئی اور تسلی کے ليے کہتا ہے ( لکن هللا بشھد بما انزل اليک )
تخاب بال وجہ نہيں تھا بلکہ تمہاری اصليت کو جانتے ہوئے اس نے يہ ٓايات تم پر نازل کی البتہ اس مقصد کے ليے تمہارا ان

  ہيں (انزلہ بعلمہ )۔
ممکن ہے يہ جملہ ايک اور مفہوم کا بھی حامل ہوا ور وه يہ کہ جو کچھ تم پر نازل ہواہے اس کاسر چشمہ علم الہی کا 

ان کاسرچشمہ علم الہی ہے اس ليے تمھارے دعوی کی صداقت کی  دريائے بے کنار ہے اور اس کے مضامين شاہد ہيں کہ
گواہی خود متن ِ ٓايات ميں ثبت ہے اور کسی اور دليل کی ضرورت نہيں ہے کيسے ممکن ہے جس شخص نے کسی کے 

لسفوف، سامنے زانوئے تلمذ طے نہيں کيا وه علم الٰہی کے بغير ايک ايسی کتا ب لے کر ٓائے جو اعلی ٰ ترين تعليمات ، ف
  قوانين ، اخالقی احکام اور اجتماعی پروگرام پر مشتمل ہو ۔

ٓاخر ميں مزيد فرماتا ہے : نہ صرف خدا تمھاری حقانيت کی گواہی ديتا ہے بلکہ فرشتگا ن الہی بھی گواہی ديتے ہيں ، اگر 
  چہ خدا کی گواہی کافی ہے

  
  (والمٰلئکة يشھدون وکٰفی با شھيداً)

  چند اہم نکات 
  اسالم تمام اديان کی خوبيوں کا امتزاج ہے :۔١

کے جملے سے استفا ده کرتے ہيں کہ قرٓان چاہتا ہے کہ پيغمبر سے يہ نکتہ“ الخ-انا اوحينا اليک کما اوحينا ” بعض مفّسرين 
  کہے کہ تمھا رے دين ميں تمام خصوصيات اور امتيا زات جمع ہيں جو گذشتہ اديان ميں تھے ۔۔۔۔۔۔۔گو يا

  خوباں ہمہ دارند تو تنہاداری ٓانچہ
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  يعنی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔جو خوبيا ں ان سب ميں الگ الگ ہيں وه تجھ اکيلے ميں ہيں
بعض روا يات اہل بيت ميں بھی اس طرف اشاره کيا گيا ہے اور مفسيرين نے بھی در اصل انھيں روايات سے يہ نکتہ اخذ کيا

  ١ہے ۔

  ٓاسمانی کتب کی اقسام :-2
ت ميں ہے کہ زبور ٓاسمانی کتب ميں ہے جو هللا تعالٰی نے حضرت داؤ د کو دی تھی ۔ يہ بات اس امر کے منافیمند جہ باال ٓاي

نہيں جو مسلم اور مشہور ہے کہ نئی شريعت کے حامل اور صا حب کتاب الو العزم پيغمبر پا نچ سے زياده نہيں ہيں ۔ کيونکہ
  علوم ہوتا ہے ۔ پيغمبر اِن الہی پر نازل ہونے والیجيسا کہ ٓايات قرٓانی اور روايات ِ اسالم سے م

  ٓاسمانی کتب دو طرح کی ہيں

  پہلی قسم 
۔ ان کتب کی ہے جن ميں احکام ِ تشريعی تھے اور جو نئی شريعت کا اعالن کرتی تھيں اور وه پانچ سے زياده نہيں ہيں جو 

  کہ پا نچ اولو العزم پيغمبروں پر نازل ہو ئيں ۔

  دو سر ی قسم
۔ان کتب کی ہے جن ميں کوئی نئے احکام نہيں ہوتے تھے بلکہ ان ميں پند و نصائح ، رہنمائی ، و ّصيتيں اور دعائيں ہوتی 

جو کہ عہد قديم کی کتب ميں شمار ہوتی ہے “ زبور داؤد ” يا “ مزا مير داؤد ” تھيں ۔ زبور بھی اسی طرح کی کتاب ہے ۔
بھی عہد قديم وجديد کی ديگر کتب کی طرح تحريف و تّغير سے محفوظ نہيں رہی اس حقيقت پر شاہد ہے اگر چہ يہ کتاب 

ليکن پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک وه اپنی شکل وصورت ميں باقی ہے يہ کتاب ايک سو پچاس فصلوں پر 
  پر مشتمل ہيں ۔ مشتمل ہے جن ميں ہر ايک کو مزمور کہتے ہيں اس کی تمام فصليں پند و نصائح اور دعا ومنا جات

حضرت ابوزر سے ايک روايت ميں منقو ل ہے ۔ وه کہتے ہيں کہ ميں نے رسول هللا سے پوچھا کہ انبيا ء کی تعداد کتنی ہے 
  ؟ تو ٓاپ نے فرفايا :

  ايک الکھ چوبيس ہزار ۔
  ميں نے عرض کيا : ان ميں سے رسو ل کتنے تھے ؟

  بی تھے ۔ٓاپ نے فرمايا : تين سوتير ه ، اور باقی صرف ن
  ابوزر کہتے ہيں ميں نے پوچھا : ٓاسمانی کتابيں جو ان پر نازل ہوئيں وه کتنی تھيں

ٓاپ نے فرمايا : وه ايک سو چار کتابيں ہيں جن ميں سے دس کتابيں ٓادم پر ، پچاس کتابينشيث پر ، تيس کتابيں ادريس پر اور 
  دس کتابيں ابرا ہيم پر

  )۴٧۶صفحہ  ١٠انجيل ، زبور اور قرٓان مجيد ۔(مجمع البيان ج سو ہوئيں ) اور تورات ، ١٠٠(جوکل 

  ۔ اسباط سے کيا مرا د ہے :٣
اسباط جمع ہے سبط (بروزن َسبَد ) کی جس کا مطلب ہے ، بنی اسرائيل کے قبائل ، ليکن يہاں مقصود وه پيغمبر ہيں جو ان 

  2قبائل ميں مبعو ث ہوئے تھے۔ 

  يّت :۔ انبيا ء پر نزول وحی کی کيف۴
۔ انبياء پر نزول ِ وحی کی کيفيّت مختلف تھی ۔کبھی نزول وحی کے فرشتے کے ذريعے وحی ٓاتی ، کبھی دل ميں الہام کے 

ذريعے سے اور کبھی ٓاواز سنائی ديتی ۔ اس طرح کہ خدا تعالٰی فضا ميں يا اجسام ميں صوتی لہريں پيدا کر ديتا اور اس 
، ان ميں سے کہ جنھيں واضح طور پر يہ امتياز حاصل ہو ا ايک حضرت موسٰی بن طرح سے اپنے پيغمبر سے گفتگوکرتا 

عمران تھے جو کبھی شجره وادٔی ِ ايمن سے صوتی لہريں سنتے اور کبھی کوه طو ر سے انھيں ٓاواز سنائی ديتی ۔ اس ليے 
کا جدا گانہ تذکره شايد ان کے اسی  حضرت موسی ٰ کو کليم هللا کا لقب ديا گيا ہے ۔ مندر جہ باال ٓايات ميں حضرت موسیٰ 

  امتياز کی وجہ سے ہو ۔
..............  

  کی طرف رجوع فرمائيں۔۵٧٣ص١اور تفسير نور الثقيلن ج  ۴٢ص ،  ١، تفسير برہان ج ١٣٩۔تفسير صافی ص ١
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 ٢۴۴رجمہکے بارے ميں تفصيلی وضاحت ، تفسير نمونہ جلد اّول ميں کی جاچکی ہے ( ديکھيے اردو ت“ اسباط ” ۔2
 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

وا َعْن َسبِيِل هللاِ قَْد َضلُّوا َضالاًَل بَِعيًدا١۶٧   ۔ٕاِنَّ الَِّذيَن َکفَُروا َوَصدُّ
  ۔ ٕاِنَّ الَِّذيَن َکفَُروا َوظَلَُموا لَْم يَُکْن هللاُ لِيَْغفَِر لَہُْم َوالَلِيَْہِديَہُْم طَِريقًا١۶٨
  ۔ ٕاِالَّ َطِريَق َجہَنََّم َخالِِديَن فِيہَا ٔاَبًَدا َوَکاَن َذلَِک َعلَی هللاِ يَِسيرا١۶٩
  ترجمہ
  ۔ جو لوگ کا فر ہوگئے ہيں اور انھوننے لوگوں کو راه خدا سے روکاہے وه دور درازکی گمراہی ميں مبتال ہيں ۔١۶٧
دوسرں پر ) ظلم کيا خدا انھيں ہرگز نہيں بخشے گا اورانھيں کسی ۔ جن لوگو ں نے کفر اختيار کيا اور( اپنے اوپر اور ١۶٨

  راستے کی ہدايت نہيں کرے گا ۔
  ۔ مگر جہنم کے راستے کی کہ جس ميں وه ہميشہ رہيں گے اور يہ کالم خدا کے ليے ٓاسان ہے۔١۶٩

  تفسير 

ہيں ۔ ان ٓايات ميں ايک اور گروه کی  گذشتہ ٓايات ميں بے ايمان افراد اوراہل ايمان کے بارے ميں متعد مباحث گزرچکے
نشاندہی کی گئی ہے ۔ يہ وه لوگ ہيں جنھوں نے بدترين قسم کا کفر انتخا ب کررکھا ہے ۔ انھوں نے اپنی گمرا ہی پر ہی اکتفا 

کيا بلکہ دوسروں کوبھی گمراه کرنے کی کوشش کرتے ہيں يہ وه لوگ ہيں جو اپنے اوپر ظلم وستم روا سمجھتے ہيں اور 
  دوسروں پر بھی کيونکر نہ وه خود راِه ہدايت پر چلتے ہيں اور چاہتے ہيں کہ دوسرے بھی راه ِ ہدايت پر نہ چليں

لہذا پہلی ٓايت ميں فرمايا گيا : جو لوگ کافر ہوگئے ہيں اور لوگوں کے راِه خدا ميں قدم اٹھانے ميں حائل ہوتے ہيں وه بہت 
  دور کی گمراہی کا شکار ہيں

  
وا َعْن َسبِيِل هللاِ قَْد َضلُّوا َضالاًَل بَِعيًدا )( ٕاِنَّ    الَِّذيَن َکفَُروا َوَصدُّ

يہ لوگ جادئہ ِحق سے اس ليے دورترين ہيں ، کيونکہ يہ ضاللت وگمراہی کے مبلّغ ہيں اور بہت بعيد نظر ٓاتا ہے کہ ايسے 
ں ۔ انھوں نے اپنے کفر کے ساتھ ہٹ دھرمی لوگ اس راه سے دست بردار ہوجائيں کہ جس کی طرف وه خود دعوت ديتے ہي

  اور عناد کو بھی مال ليا ہے اور بے راه روی کی طرف قدم اٹھايا ہے کہ جو راِه حق سے بہت دور ہے ۔
اگلی ٓايت ميں مزيد کہتا ہے : جو لوگ کافر ہوگئے ہيں اور انھوں نے ظلم کيا ہے ( انھوں نے حق پر ظلم کيا ہے کہ جو چيز 

 شان تھی اسے انجام نہيں ديا اور اپنے اوپر بھی ظلم کيا ہے کہ خود کوسعادت سے محروم کرديا ہے اور  ِاس کے شايان
گمراہی ميں جاپڑے ہيں ۔ نيزدوسروں پر بھی ظلم کيا ہے انھيں راِه حق سے روکا ہے ) ايسے ا فراد کو پروردگار کی مغفر 

  وه کسی اور راستے کی راہنمائی نہيں کرے گات ميّسر نہيں ٓائے گی اور خدا انھيں راِه جہنم کے عال
  

 َّ َم )اور ہميشہ کے ليے جہنم ميں رہيں گے (خا ( ٕاِنَّ الَِّذيَن َکفَُروا َوظَلَُموا لَْم يَُکْن هللاُ لِيَْغفَِر لَہُْم َوالَلِيَْہِديَہُْم طَِريقًا ٕاِالَّ طَِريَق َجہَن
)انھيں جاننا چاہيے کہ خدا تہ د يد اور دھمکی عمل پذير ہو کے رہے گی کيونکہ خدا کے ليے يہ کام ٓاسان ہے لدين فيھا ابدا ً

  اور وه اس پر قدرت رکھتا ہے (وکان ذلک علی هللا يسيراً )
جيسا کہ ہم ديکھ رہے ہيں کہ مند رجہ باال ٓايات ايسے کفاراور ان کی سزا کے بارے ميں خاص تاکيد کرتی ہيں ايک طرف 

سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ انھيں بخش دينا مقاِم خدا “ لم يکن هللا ” بعيد کہاگيا ہے اور دوسری طرف ان کی گمرا ہی کو ضالل 
سے اس پر مزيد تاکيد کی گئی ہے يہ سب کچھ اس ليے ہے کہ“ ابد ا” وندی کے الئق نہيں ہے اور تيسری طرف خلو د اور 

رہتے تھے اور اس پر ان کی جوابدہی بہت عظيم ہو گئیوه خود گمراه ہونے کے عالوه دوسروں کوگمراه کرنے ميں کوشاں 
  تھی ۔
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ُسوُل بِاْلَحقِّ ِمْن َربُِّکْم فَآِمنُوا َخْيًرا لَُکْم َوٕاِْن تَْک ُوا فَإِنَّ ١٧٠ ِ َما فِی السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َوَکاَن هللاُ َعلِيًما۔ يَأايُّہَا النَّاُس قَْد َجائَُکْم الرَّ َّ ِ  
  يًماَحکِ 

  ترجمہ
۔ اے لوگو ! (جس ) پيغمبر (کے انتظار ميں تم تھے وه ) پروردگار کی طرف سے حق کے (پروگرام کے ساتھ ) ١٧٠

تمھارے پاس ٓاگيا ہے اس پر ايمان لے ٓاؤ کہ اس ميں تمھارا فائده ہے اور اگر کافر ہوجاؤ (تو خدا کا کوئی نقصان نہيں کيو 
  ن ميں ہے وه خدا کے ليے ہے اور هللا دانا اور حکيم ہے ۔نکہ ) جو کچھ ٓاسمانوں اور زمي

  اے اہل کتاب : اپنے دين ميں غلو (اور زياده روی ) نہ کرو 
گذشتہ ٓايات ميں غير مومن افراد کا انجام بيان کياگيا ہے ۔ اب اس ٓايت ميں ايمان کی طرف دعوت دی گئی اور اس کے نتيجے

رات جو انسان ميں اشتياق پيدا کريں اس ميں سب موجود ہيں تمام لوگونکو اس بلند مقصد کا ذکر کياگيا ہے اور مختلف تعبي
  کی تر غيب دی گئی ہے ۔

پہلے فرمايا گيا ہے : اے لوگو ! وہی پيغمبر کہ جس کے تم منتظر تھے اورجس کے بارے ميں گذشتہ ٓاسمانی کتب ميں 
ُسوُل نشاندہی کی جاچکی ہے وه دين حق لے کر تمھاری طرف ٓاچ   ٢بِاْلَحقِّ ) ١کا ہے ( يَأاَيُّہَا النَّاُس قَْد َجائَُکْم الرَّ

اس کے بعد فرمايا : اگر پيغمبر اس ذات کی طرف سے ٓايا ہے جس نے تمھاری پرورش وتربيت اپنے ذمہ لے رکھی ہے 
سرے کی خدمت نہيں کروگے (من ربکمہ ) ۔ پھر مزيد فرمايا : اگر ايمان لے ٓاؤ تو تمہارے فائدے ميں ہے اس سے تم دو

بلکہ يہ خود تمھاری اپنی خدمت ہوگی (فا منوا خيرا ً لکم ) اور ٓاخرميں فرمايا : يہ خيال نہ کرو کہ اگر تم نے راِه کفر اختيار 
کی تو اس سے خدا کو کوئی نقصان ہوگا ، ايسا نہيں ہے کيونکہ خدا ان تمام چيزوں کا مالک ہے جو ٓاسمانوں اور زمينوں 

ِ َما فِی السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض )عال وه از يں چونکہ خدا عالم اور حکيم ہے اس نے ج ميں َّ ِ و احکام تمھيں ہيں ( َوٕاِْن تَْکفُُروا فَإِنَّ 
ديئے ہيں ، اور جو پروگرام تر تيب ديئے ہيں سب ميں حکمت اور مصلحتيں پو شده ہيں اور تمھارے فائدے ميں ہيں (وکان 

)لٰہذا اگر اس نے انبيا ء اورپروگرام بھيجے ہيں تو يہ اس ليے نہيں کہ اسے ضرورت تھی بلکہ اس کے علم هللا علي ماً حکيما ً
وحکمت کا تقاضا ہے ۔ اس ليے ان تمام پہلوؤ ں کی طرف توجہ رکھتے ہوئے کيا يہ مناسب ہے کہ تم راِه ايمان کو چھوڑ کر 

  -راِه کفر پر گامز ن ہو جا ؤ 

يََم َرُسوُل هللاِ َوَکلَِمتُہُ ٔاَْلقَاہَا ٕاِلَی َمْريََم َْٔہَل اْلِکتَاِب الَتَْغلُوا فِی ِدينُِکْم َوالَتَقُولُوا َعلَی هللاِ ٕاِالَّ اْلَحقَّ ٕاِنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسی اْبُن َمرْ ۔يَاا١٧١
ِ َوُرُسلِِہ َوالَتَقُولُوا ثاَلَثَةٌ ا فِی  نتَہُوا َخْيًرا لَُکْم ٕاِنََّما هللاُ ٕاِلَہٌ َواِحٌد ُسْبَحانَہُ ٔاَْن يَُکوَن لَہُ َولٌَد لَہُ َما فِی السََّماَواِت َوَماَوُروٌح ِمْنہُ فَآِمنُوا بِا

ِ َوِکياًل۔   ااْلَْٔرِض َوَکفَی بِا
  ترجمہ
ارے ميں کچھ نہ کہو ۔ مسيح ۔ اے اہل کتاب : اپنے دين ميں غلو (اور زياده روی ) نہ کرو اور حق کے سوا خدا کے ب١٧١

عيٰسی بن مريم صرف خدا کے فرستاده اور اس کا کلمہ (اور مخلوق ) ہيں کہ جنھيں اس نے مريم کی طرف القا کيا اور وه 
اس کی طرف سے (شائتہ ) روح تھے ۔ اس ليے خدا اور اس کے پيغمبر وں پر ايمان لے ٓاؤ اور نہ يہ کہو کہ وه منّزه ہے کہ

يٹا ہو (بلکہ ) جو کچھ ٓاسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے سب اس کا ہے اور ان کی تد بير و سرپر اس کاکوئی ب
  ستی کے ليے خدا کا کافی ہے ۔

کی الف الم عہد کی اور اس پيغمبر کی طرف اشاره ہے جس کے وه انتظا ر ميں تھے نہ صرف يہود “ الرسول”۔ظا ہراً ١
  نکہ وه اہل کتاب سے اس ضمن ميں کچھ مطالب سن چکے تھے اور وه بھی منتظر تھے ۔ ونصارٰی بلکہ مشرکين بھی کيو

سے کی گئی ہے اور جيسا کہ بارہا “ واليت حضرت علی ” ۔طرق اہل بيت سے منقو ل بعض روايات ميں حق کی تفسير ٢
  ی ميں منحصر نہيں ہوتی ۔کہا جا چکا ہے ايسی تفسير ميں واضح مصدا ق کو بيا ن کيا جاتا ہے ، ورنہ ٓايت اس معن

  خيالی تثليث 
اس ٓايت ميں اور اس کے بعد والی ٓايت ميں کفار اور اہل کتاب کے بارے ميں جاری مباحث کے حوالے سے مسيحی معا 

شرے کے اہم ترين انحراف کا ذکر کيا گيا ہے اور وه ہے تثليث يا تين خدا ؤ ں کا مسئلہ ۔ مختصر سے استداللی جملو ں کے 
  ھ انھيں اس عظيم انحراف کے انجام بد سے ڈرايا گيا ہے ۔سات

پہلے انھيں خطرے سے ٓاگاه کرتے ہو ئے کہتا ہے : اپنے دين ميں غلو کی راه نہ چلو اور حق کے عالوه خدا کے بارے ميں
  کچھ نہ کہو (يا اھل الکتاب ال تغلو ا فی دينکمہ وال تقو لو ا علی هللا اال الحق ) ۔
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سے انحراف ميں ايک ہم ترين بات يہ ہے کہ لوگوں نے پشيوا ؤ ں اور راہنما ؤ ں کے کے بارے ميں غلو سے  ٓاسمانی اديان
کام ليا ۔ انسان چو نکہ اپنے ٓاپ سے لگاؤ رکھتا ہے لہذا وه چاہتا ہے کہ اپنے رہبروں کو بھی ان کے اصل مقام سے بلند تر 

اضافہ ہو ۔ بعض اوقات لوگ اس ہولناک بھنو ر ميں اس ليے پھنس  بنا کر پيش کرے تاکہ اس طرح اس کی اپنی عظمت ميں
جاتے ہيں کہ وه سمجھتے ہيں کہ پيشواؤ ں کے بارے ميں غلوان سے عشق اور لگاؤ کی نشانی ہے غلو کا سب سے بڑا 

کے بارے ميں عيب يہ ہے کہ وه مذہب کی اصلی بنياد يعنی خدا پر ستی اور تو حيد کو خراب کرديتا ہے اسی ليے غاليو ں 
  اسالم کا رّويہ نہايت شديد اور سخت ہے اور عقائد وفقہ کی کتب ميں غاليو ں کو کفار کی بدترين قسم قرار ديا گيا ہے ۔

  تثليث اور الوہيّت ِ مسيح کا ابطال
  

  اس سلسلے ميں چند نکات پيش خدمت ہيں :۔
والده کے نام کے ساتھ سولہ مرتبہ ٓايا ہے (انما المسيح  ۔عيٰسی مريم کے بيٹے ہيں : قرٓان حکيم ميں عيٰسی کا نام ان کی١

عيسی ابن مريمہ )يعنی عيسی صرف مريم کے بيٹے ہيں يہ بات کی نشاندہی ہے کہ مسيح بھی ديگر انسانوں کيطرح رحم 
مادر ميں پر  مادر ميں رہے اور ان پر بھی جنين کا دور گذرا وه ديگر انسانوں کی طرح پيدا ہوئے ، دودھ پيا اور ٓاغوش ِ

ورش پائی يعنی تمام بشری صفا ت ان ميں موجود تھيں ۔ لہذا کيسے ممکن ہے کہ ايسا شخص جو قوانين طبيعت اور عالم 
  ماده کا متمول ومحکوم ہو اوه خدائے ازلی و ابدی بن جائے ۔

باپ نہيں تو اس کا يہ معنی نہيں جو زير بحث ٓايت ميں ٓايا ہے وه اس وہم کا جواب ہے اگر عيسی کا “ انما ” خصو صاً لفظ 
  کہ وه خدا کا بيٹا ہے بلکہ وه صرف مريم کا بيٹا ہے ۔

۔ عيسی خدا کے رسو ل ہيں :عيسی خدا کے فرستاده اور رسول ہيں (رسول هللا )عيسی کا يہ مقام اور حيثيت بھی ان کی ٢
  الوہيت سے مناسبت نہيں رکھتا

  
مختلف باتيں جن ميں سے کچھ اناجيل موجود ه ميں بھی ہيں ، سب انسانی ہداہتيہ بات قابل ِ توجہ ہے کہ حضرت عيسی کی 

  کے ليے ان کی نبّوت و رسالت کی حکايت کرتی ہيں نہ کہ ان کی الوہيّت اور خدائی کی ۔
ی چند ٓايات ۔ عيسی خداکا کلمہ ہيں :عيسی خدا کا کلمہ ہيں جو مريم کی طرف القا ء ہوا (وکلمة القا ھا الی مريمہ ) قرٓان ک٣

ميں عيسی کو کلمہ کہا گيا ہے يہ تعبير مسيح کے مخلوق ہونے کی طرف اشارے کے ليے ہے جيسے ہمارے کلمات ، 
ہماری مخلوق اور ايجاد ہيں ، اسی طرح عالم ٓافرنيش کے موجودات بھی خدا کی مخلوق ہيں ۔ نيز جيسے ہمارے کلمات 

ہمارے جذبات و صفات کے تر جمان ہوتے ہيں اسی طرح مخلوقا ت ِ عالم ہمارے اندر ونی اسرار کا مظہر ہوتے ہيں اور 
بھی خدا کی صفات جمال وجالل کو واضح کرتی ہيں ۔ يہی وجہ ہے کہ ٓايات قرٓانی ميں متعدد مقامات پر تمام مخلوقات کے 

ميں مختلف ہيں ۔ بعض بہت اہم اور البتہ يہ کلمات آپس)  ٢٩،اور لقمان ١٠٩استعمال کيا گيا ہے (مثالًکہف “ کلمة ” ليے لفظ 
بلند ہيں اور بعض نسبتاً معمولی اور کم تر ہيں ۔ حضرت عيسی ٓافرنيش کے لحاظ سے خصو صيت کے ساتھ مقام ِ رسالت 

  کے عالوه يہ امتياز بھی رکھتے تھے کہ وه بغير باپ کے پيدا کئے گيئے ۔
پيدا کيا ہے ( ورح منہ) يہ تعبير قرٓان حکيم ميں حضرت ٓادم ۔ عيسی روح ہيں :۔حضرت عيسی روح ہيں ، جنھيں خدا نے ۴

کے بارے ميں بھی ٓائی ہے ۔ ايک معنی کے لحاظ سے تمام نوع ِ انسانی کے بارے ميں ہے يہ اس روح کی عظمت کی 
  کيا ۔طرف اشاره ہے جيسے خدا نے ديگر انسانوں ميں عموماً اور حضرت مسيح اور باقی انبيا ء ميں خصوصيت سے پيدا 

بعض لوگوں نے حضرت مسيح کے بارے ميں اس تعبير سے غلط فائده اٹھانے کوشش کی ہے انھوں نے کہا ہے کہ يہ اس 
تبعيض“ من ” اس کيليے دليل ہے ليکن ہم جانتے ہيں کہ ايسے مواقع پر “ منہ ” طرف اشاره ہے کہ عيسی خدا کا جز ء ہيں 

نشو يہ ہے جو کسی چيز کی پيدائش کا سر چشمہ اور منشاء بيان “ من ” ہ کے ليے نہيں ہوتا بلکہ اصطال ح کے مطابق ي
  کرنے کے ليے ہوتا ہے ۔

يہ امر الئق توجہ ہے کہ تواريخ ميں ہے کہ ہارون رشيد کا ايک عيسائی طبيب تھا اس نے ايک روز علی بن حسين واقدی 
  سے مناظره کيا ، واقدی علماء اسالم ميں سے تھا ۔

مھاری ٓاسمانی کتاب ميں ايک ٓايت ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسيح خدا کا جز و ہيں پھر اس نے زير طبيب نے کہا : ت
  بحث ٓايت کی تال وت کی

  واقدی نے فوراً قرٓان کی يہ ٓايت تالوت کی :
  وسخر لکم مافی السموات وما فی االرض جميعاً من

سب تمھارے ليے مسخر کيا گيا ہے اور يہ سب اس کی طرف يعنی ۔۔۔جو کچھ ٓاسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے 
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  ١سے ہے ۔
  اور مزيد کہا :

  جزو بتانے کے ليے ہے تو پھر اس ٓايت کے مطابق ٓاسمانوں وزمين کے تمام“ من ” اگر 
  مو جودات خدا کاجزو ہيں ۔

ا اور اس نے واقدی کو انعام ديا يہ بات سن کر عيسائی طبيب فوراً مسلمان ہوگيا ۔ ہارون رشيد اس واقعے سے بہت خوش ہو
  ٢۔

عالوه از يں يہ امر تعجب خيز ہے کہ عيسائی حضرت والد کے بغير حضرت عيسی کی والدت کو ان کی الو ہيت کی دليل 
قرار ديتے ہيں حاالنکہ وه بھول جاتے ہيں کہ حضرت ٓادم ماں اور باپ دونوں کے بغير پيدا ہوئے اس مخصو ص خلقت کو 

  کی الوہيت کی دليل نہيں سمجھتا ۔کو ئی بھی ان 
اس بيان کے بعد قرٓان کہتا ہے : اب جبکہ ايسا ہے تو خدائے يگانہ اور اس کے پيغمبر وں پر ايمان لے ٓاؤ اور يہ نہ کہوکہ 

انتھوا  تين خدا ہيں اور اگر اس بات سے اجتناب کرو تو اس ميں تمھارا ہی فائده ہے (فامنو اباهللا ورسلہ وال تقو لو ا ثال ثة
  خيراً لکم )۔

دوباره تاکيد کی گئی ہے کہ خدا ہی معبو د يکتا ہے (انماهللا الہ واحد )يعنی تم اس بات کو مانتے ہو کہ تثليث کے ہوتے ہوئے 
بھی خدا اکيال اور يگانہ ہے ۔حاالنکہ اگر اس کا بيٹا ہوتو وه اس کا شبيہ ہوگا ، تو پھر يکتائی کاکوئی معنی نہيں رہے گا ۔ 

يسے ممکن ہے کہ خدا کاکوئی بيٹا ہو جبکہ وه بيوی اور بيٹے کی احتياج کے نقص : اور جسم اور عوارض جسم کے نقصک
  سے مبّرا و منّزه ہے (سبحانہ ان يکون لہ ولد)

 عالوه از يں وه ان تمام چيزوں کامالک ہے جو ٓاسمان وزمين ميں ہيں اس کی مخلوق ہيں اور وه ان کا خالق ہے اور مسيح
بھی ان کی مخلوق ميں سے ايک ہيں تو کيسے ممکن ہے کہ ان کے ليے ايک استشنائی حالت کا قائل ہوا جائے ۔ کيا ممکن 

  ہے کہ مملوک و مخلوق اپنے خالق ومالک کا بيٹا بن جائے
  

ر پر ست بھی ( لہ مافی السٰمٰوات ومافی الرض )خدا صرف ان کا خالق ومالک ہے بلکہ ان کا مدبر ،محافظ ، رّزاق اور س
ہے (وکفٰی باهللا وکيال)اصولی طور پر وه خدا جو ازلی و ابدی ہے اور ازل تا ابد تمام مخلو قات کی سر پر ستی اپنے ذّمہ 

ليے ہوئے ہے اسے بيٹے کی کيا ضرورت ہے ،کيا وه ہماری طرح ہے کہ اپنی موت کے بعد جا نشينی کے ليے بيٹے کی 
  خواہش رکھتا ہو ۔

سائيّت کی سب سے بڑی کجروی عيسائيت جن انحرافات اور کجرويوں کا شکار ہے ان ميں سے تثليث سے بدتر تثليث ۔۔۔۔۔عي
کوئی نہيں ۔ وه تصريح سے کہتے ہيں کہ خداتين ہيں اور يہ بھی کہ اس کے باوجود وه ايک اور يکتا ہے يعنی وه وحدت کو 

ققّين کے ليے ايک بہت بڑی مشکل پيدا کردی ہے اگر خدا بھی سمجھے ہيں اور تثليث کوبھی ۔اس بات نے عيسائيت کے مح
کی يکتائی کو مجازی اور تثليث کو حقيقی سمجھتے تو بھی ايک بات تھی اور اگر توحيد کو حقيقی مان ليتے اور تثليث کو 

  ں ۔مجازی ، پھر بھی معاملہ ٓاسان تھا ليکن تعجب کی بات يہ ہے کہ وه دونوں کو حقيقی اور واقعی سمجھتے ہي
اس ٓاخری دور ميں عيسائيوں کی طرف سے بے خبر لوگوں کو بعض تبليغی تصانيف دی گئی جن ميں انھوں نے تثليث 

مجازی کا ذکر کيا ہے يہ اصل ميں رياکاری ہے جو مسيحيت کے اصلی منابع وکتب اور ان کے علماء کے حقيقی عقائد سے 
کو ابجد پڑھنے واال ٢۔ ١غير معقو ل مطلب سے دوچار ہيں ۔کيونکہ مطابقت نہيں رکھتی ۔يہ وه مقام ہے جہاں مسيحی ايک 

بچہ بھی قبول نہيں کرسکتا ۔ اسی ليے تو وه عموماً کہتے رہتے ہيں کہ اس مسئلے کا تعلق ميزاِن عقل سے نہيں بلکہ جذئبہ 
  عبادت اوردل سے ہے ۔

حيت کو اس خطرناک وادی ميں کھنيچ لے جاتا يہيں سے منطق و عقل سے مذہب کی التعلقی کامعاملہ شروع ہوتا اور مسي
ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ مذہب عقلی پہلونہيں رکھتا بلکہ وه صرف قلبی و تعبدی پہلو رکھتا ہے يہاں سے علم اور مذہب کی 
ن بے گانگی سامنے ٓاتی ہے اور موجوده مسيحيت کی منطق سے دونوں کا تضاد واضح ہوتا ہے ۔ کيونکہ علم کہتا ہے کہ تي

  کاعدد ہر گز ايک کے عدد کے مساوی نہيں ہے ليکن موجوده مسيحيت کہتی ہے کہ مساوی ہے ۔
  
  القرٓان )( ١٣جاثيہ ١
  ٨۴صفحہ  ۶تفسير المنار جلد  ٢
۔صوفيوں کے نظر يہ وحدت الوجود سے مراد وحدت موجود ہے وه کہتے ہيں کہ ہستی بس ايک ہے جو مختلف چيزوں 3
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  ہستی ايک خدا ہے ۔ميں ظاہر ہوتی ہے اور وه 

  تثليث کے بارے ميں چند اہم نکات 
۔ اناجيل ميں عقيدئہ تثليث نہيں ہے : موجوده کسی انجيل ميں بھی مسئلہ تثليث کی طرف کوئی اشاره نہيں ہے اسی ليے 1

  عيسائی محققين کا نظريہ ہے کہ تثليث کاسر چشمہ اناجيل ميں مخفی اور غير واضح ہے ۔
  مسڑباکس کہتا ہے :ايک امر يکی مصنف 

  طبع بيروت٣۴۵قا موس مقدس ص ١ليکن مسئلہ تثليث عہد عتيق اور عہد جديد ميں مخفی اور غير واضح ہے۔ 
جيسا کہ بعض موئر خين لکھا ہے مسئلہ تثليث تقريباً تيسری صدی کے بعد عيسائيوں ميں پيدا ہوا ، يہ ايک بدعت ہے جو 

سے عيسائيوں کے ديگر اقوام سے ميل جول کی بنا پر حقيقی مسيحيت ميں  ايک طرف سے غلو کی بناپر اور دوسری طرف
  داخل ہوگئی ۔

“ ثالوث ہندی ” بعض نے يہ احتمال ظاہر کيا ہے کہ عيسائيوں کی تثليث اصولی طور پر ہندؤوں کی سہ گانہ پر ستی جيسے
لوث کی طرف رجوع کريں ،ہندؤوں کے بيسويں صدی کے دائرة المعارف (فريد وجدی )ماده ثا١کہتے ہيں سے لی گئی ہے ۔

  تين خدابرہما ، قيشنو اور سيفاتھے ۔
۔ عقيدئہ ِ تثليث خال ف عقل ہے :تثليث خصوصاً تثليث در وحدت (يعنی ۔ايک ہوتے ہوئے تين )ايک ايسا مطلب ہے جو ٢

ا نہيں ہوسکتا ۔حقيقی علم بالکل نامعقو ل اور ہدايت عقلی کے خالف ہے اور ہم جانتے ہيں کہ دين کبھی عقل وعلم سے جد
حقيقی مذہب سے ہميشہ ہم ٓاہنگ ہوتا اور يہ دونوں ہميشہ ايک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہيں يہ بات کہ مذہب کو عبد 

ہونے کے ناقے قبول کرليا جائے بہت ہی غلط ہے کيونکہ اگر کسی مذہب کے اصول قبول کرنے ميں عقل کو ايک طرف 
ے کے حوالے سے ہی اسے قبول کرليا جائے تو پھر اس مذہب اور ديگر مذاہب ميں کوئی فرق رکھ ديا جائے اور عبد ہون

باقی نہيں رہے گا ۔ اس موقع پر پھر کون سی دليل ہے کہ کہا جائے کہ انسان کو خدا پرست ہونا چاہيے نہ کہ بت پرست اور 
ہب نہ کريں اور وه کون سی خصوصيات ہيں جو يونہی پھر کيوں ٓاخرمسيحی اپنے مذہب کی تبليغ کريں ، ليکن دوسرے مذا

وه مسيحيت کے ليے سمجھتے ہيں اور اصرار کرتے ہيں کہ لوگ اس کی طرف ٓائيں يہ سب سواالت اس بات کی دليل ہيں 
کہ مذہب کو منطق کے ذريعے پہچانا جائے اور يہ بات اس دعوٰی کے بالکل خالف ہے کہ جس کے مطابق وه مسئلہ تثليث 

  و عقل سے جدا کرتے ہيں ۔ميں مذہب ک
بہر حال مذہب کی بنيا د وں کو تو ڑنے لے ليے اس سے بدتر کوئی بات نہيں کہ ہم کہيں کہ مذہب عقلی و منطقی پہلو نہيں 

  رکھتابلکہ عہد ہونے کے حولے سے اختيار کيا جاتا ہے ۔
جو ذاِت خدا کی يکتائی اور يگانگی کو  ۔ خدا ہر لحاظ سے يکتا ہے :توحيدکی بحث ميں بہت سی دليليں پيش کی گئی ہيں٣

ثابت کرتی ہيں اور ہر طرح کی دوگانگی ،سہ گانگی ياتعدد کی نفی کرتی ہيں ۔ خدا ايک ہی ہے جو ال متنا ہی وجود ہے ، 
جوعلم ، قدرت اور توانائی کے لحاظ سے ازلی وابدی اور غير محدود ہے ہم جانتے ہيں کہ ال متنا ہی وجود ميں تعدد اور 

وگانگی کا تصور نہيں کيا جاسکتا ۔ کيونکہ اگر دو کوال متنا ہی فرض کريں تو دونوں ہی محدود ہوں گے کيونکہ پہال وجود د
دوسرے کی قدرت وتوانائی اور ہتی کا فاقد ہے اور دوسرا وجود اسی طرح پہلے وجود اور اس کے امتياز ات و خصوصيات

ور امتياز ات ہيں اور دوسرے کا اپنا وجود اور امتيازات اس بنا پر پہال وجود بھی کا فاقد ہے يعنی پہلے وجود کا اپنا وجود ا
ال ”محدود ہوگا اور دوسرا بھی ۔واضح تر الفاظ ميں اگر دووجود تمام جہات سے ال متنا ہی فرض کريے جائيں تو يقينا پہال 

وجود جب “ المتناہی ” ہوجائے گا اور دوسرا  وجود کی حد تک پہنچے گا تو وه تمام“ المتناہی”وجود جب دوسرے “ متناہی 
  وجود کی حد تک پہنچے گا تو وه بھی تمام ہو جائے گا ۔ لہذا دونوں محدود اور متناہی ہوں گے ۔“ المتناہی ” پہلے 

عتقاد اس کا نيتجہ يہ ہے کہ وه ذاِت خدا جو ايک المتناہی وجود ہے اس ميں ہر گز تعدد نہيں ہوسکتا ۔ اسی ليے اگر ہم يہ ا
رکھيں کہ ذاِت خدا تين اقنو م ياتين ذاتوں سے مرکب ہے تو اس کا الزمہ يہ ہے کہ تينوں محدود ہوں نہ کہ غير محدود اور 

  المتناہی ۔
عالوه ازيں ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتا ج ہے اور اس کا ودجود ان کے وجود کا معلول ہے ذات ِ خدا بھی تر کيب ما ننے 

 ہے کہ وه محتاج اور معلو ل ہو حاالنکہ ہم جا نتے ہيں کہ بے نياز ہے اور عالم ِ ہستی کی پہلی ّعلت ہے ۔ کا الزمی نتيجہ يہ
۔ خدا انسانی لباس ميں کيونکر ممکن ہے :ان سب باتوں سے قطع نظر يہ کيونکر ممکن ہے کہ ذات خدا انسانی روپ ميں ۴

ی احيتاز پيدا ہوجائے ،خدائے ازلی وابدی کو ايک انسان کے جسم ظاہر ہوا اور اسے جسم ، مکان ،غذا اور لبا س وغيره ک
ميں محدود کرنا ااور اسے مادر ِ رحم ميں جنين کی حالت ميں سمجھنا بدترين تہمتوں ميں سے ہيں جو ذات ِ مقدِس الہٰی سے 

ل بات ہے کيونکہ اس کا وابستہ کی جائيں ۔اسی طرح خدا کی طرف بيٹے کی نسبت دينا ايک غير منطقی اور بالکل نا معقو
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الزمی نتيجہ يہ ہے کہ خدا کے ليے مختلف عوارض جسمانی کا قائل ہواجائے يہی وجہ ہے کہ جس شخص نے مسيحيت کے
ماحول ميں پرورش پائی اورر بچپن سے اسے ان موہوم اور غلط تعليمات کی عادت نہيں ہے وه فطرت وعقل کے خالف يہ 

جيسی باتيں سن کر اس ليے پريشان نہيں ہوتا کيونکہ “ بيٹاخدا” اور “ باپ خدا ” عيسائی باتيں سن کر کڑھنے لگتا ہے خود 
  وه بچپن سے ان غلط مفاہيم سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے ۔

۔ پر فريب تشبيہيں :اس دور ميں ديکھا جاتا ہے کہ بعض مسحيی مبلّغين بے خبر لوگوں کو غافل رکھنے کيليے پر فريب ۵
ليتے ہيں ۔ مثالً وحدت در تثليث (يعنی تين ہوتے ہوئے ايک ) کو کّره ٓافتاب ، اس کانور اور اس کی حرارت مثالوں کا سہارا 

سے تشبيہ ديتے ہيں يعنی يہ تين چيزيں ہيں اس کے باوجود ايک حقيقت ہيں ۔اسی طرح وه اسے ايسے وجود سے تشبيہ ديتے
ہ وه ايک ہی وجود ہے پھر بھی تين وجود نظر ٓاتے ہيں ۔ اسی طرح وهہيں جس کا عکس تين ٓايئنو ں ميں پڑ رہا ہو باوجود يک

مثلث کی مثال ديتے ہيں جس کے تين زاويے ہوتے ہيں ليکن اگر ان زاويوں کو اندر کو بڑھائيں تو ايک ہی نقطے تک جا 
  پہچنتے ہيں ۔

ربط نہيں ۔ مسلّم ہے کہ کره تھوڑے سے غور وفکر سے واضح ہوجاتا ہے کہ ان مثالوں کا زير بحث مسئلے سے کوئی 
ٓافتاب اور اس کانور دوچيزيں ہيں نور قرمزی رنگ سے مافوق لہروں کو کہتے ہيں وه سائنسی نقطہ نظر سے حرارت سے 
مختلف ہے جو کہ امواج ِ مادوِن قرمز ہيں اگر انھيں ايک کہا جا ئے تو يہ غلط فہمی اور مجاز سے زياده حقيقت نہيں رکھتا ۔

اضح جسم اور ٓائينو ں کی مثال ہے کيونکہ جو عکس ٓائينوں ميں پڑتا ہے وه انعکاس ِ نور کے عالوه اور کوئی اس زياده و
چيز نہيں اور مسلّم ہے کہ ورشنی کا انعکاس خود جسم کے عالوه چيز ہے اس ليے انھيں ايک چيز نہيں کہا جاسکتا اور جس

  تاب پڑھی ہو وه يہ بات جانتا ہے ۔کی پہلی کPHYSISCSنے بھی کسی سکول ميں طبيعا ت ((
مثلث والی مثال بھی ايسی ہے ،مثلث کے زاويے يقينا متعدد ہوتے ہيں اور مثلث کے اندرونی طرف بڑھتے جانے سے 

  زاويے جب ايک نقطے ميں بدل جاتے ہيں تو اس کا مثلث سے کوئی تعلق نہيں ۔
  3رئيے کو صوفيا باعث تعجب ہے کہ بعض مشرقی عيسائی توحيد در تثليث کے نظ

کی وحدت ِ وجود کی منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہيں ليکن يہ کہے بغير واضح ہے کہ اگر کوئی شخص وحدت ِ وجود 
کے غلط اور انحرافی عقيدے کو قبول بھی کرے تو بھی اسے چاہيے کہ اس عالم کے تمام موجودات کو ذات ِخدا کا جزو 

اس ميں سے تثليث کا تو کوئی مطلب نہيں نکلتا بلکہ چھوٹے سے لے کر  سمجھے بلکہ اس کا عين تّصور کرے اس ليے
بڑے تک تمام موجودات اس کا جزو يا مظہر قرار پائيں گی ۔ لٰہذا مسيحيت کی تثليث کا وحدت ِ وجود سے کوئی ربط نہيں 

  اگر اپنے مقام پر صو فيوں کے وحدت الوجود کا نظريہ بھی باطل ہوچکا ہے ۔
ه :۔بعض اورقات کچھ عيسائی کہتے ہيں کہ ہم جو عيسی کو ابن هللا کہتے ہيں تو اسی طرح ہے ، جيسے تم ۔ايک اور اشتبا۶

(هللا “ يد هللا ” امام حسين کو ثارهللا وابن ثاره (خون خدا اور فرزند خون خدا )کہتے ہو يا بعض روايات ميں حضرت علی کو 
  کا ہا تھ کہا گياہے )۔

عربی “ ثار” کا معنی خون کيا ہے کيونکہ لفظ“ ثار” تو يہ ايک بہت بڑا اشتباه ہے کہ بعض نے اس کا جواب يہ ہے کہ اّول 
کا لفظ “ دم ” عربی ميں خون کے ليے “ خون بہا” کے معنی ميں نہيں ٓايا بلکہ اس کا معنی ہے “ خون ”ميں کھبی بھی 

ن بہا هللا سے تعلق رکھتا ہے اور وہی اے وه شخص جس کا خو”کا مطلب ہے “ ثارهللا ”استعمال ہوتا ہے اس ليے 
يعنی تو کسی ايک خاندان سے تعلق نہيں رکھتا کہ تيرا خون بہا اس خاندان کا سر براه لے اور نہ ہی تو “ تيراخونبہالے گا 

تيرا  کسی ايک قبيلے سے تعلق رکھتا ہے کہ سربراه ِ قبيلہ تيرا خون بہالے ، تو عالم ِ انسانيت سے تعلق رکھتا ہے کہ اور
تعلق تو عالم ِ، ہستی اور خدا کی ذات پاک سے ہے ۔ لٰہذا تيرا خون بہا اسے لينا چاہيے ، اسی طرح تو علی ابن ِ ابی طالب کا 

  بيٹا ہے جو شہيد راهِ  خدا تھے اور ان کا خون بہا بھی خدا ہی کو لينا چاہيے ۔
يا اسی طرح کا کوئی لفظ ٓايا ہے تو يہ تشبيہ کنايہ اور مجاز “ يد هللا ” دوسرا يہ کہ اگر کسی عبادت ميں مرداِن خدا کے ليے 

کے طور پر ہے ۔ کيا کوئی حقيقی عيسائی اس بات پر تيار ہے کہ مسيح کے ليے ابن هللا کہنے کو ايک طرح کا مجاز اور 
حقيقی بيٹا قرار ديا گيا ہے کنايہ قرار دے ۔ مسلماً اايسا نہيں ہے کيونکہ مسيحيت کی اصلی کتب اور مصادر ميں انھيں خدا کا

  اور وه کہتے ہيں کہ يہ صفت مسيح کے ساتھ مخصوص ہے کسی اور کے ليے ايسا نہيں ہے ۔
کوکنايہ اور تشبيہ قرار ديتے ہيں يہ “ ابن هللا ” يہ جو عيسائيوں کی بعض سطحی تبليغاتی تحريروں ميں نظر ٓاتا ہے کہ وه 

اس کی وضاحت کے ليے مند رجہ ذيل عبارت کی طرف توجہ کريں ۔ يہ عبارت  زياده تر عوام کو فريب دينے کے ليے ہے
  کے ضمن ميں تحرير کی ہے :“ خدا” قاموس کتاب مقدس کے مو لف نے لفظ 

ہما رے نجات دہنده اور فديہ بننے والے کا ايک لقب ہے جو اس کے عالوه سی اور کے ليے نہيں بوال جا “ ابن هللا ” اور 
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،طبع بيروت ٢۴۵مقام پر کہ جہاں قرائن سے معلوم ہوکہ مقصد خدا کا حقيقی بيٹا ہے ( قاموس مقدس ص سکتا ، مگر ايسے 
(  

بُوَن َوَمْن يَْستَنِکْف َعْن ِعبَا١٧٢ ِ َوالَاْلَمالَئَِکةُ اْلُمقَرَّ َّ ِ   ہُْم ٕاِلَْيِہ َجِميًعا ۔َدتِِہ َويَْستَْکبِْر فََسيَْحُشرُ ۔ لَْن يَْستَنِکَف اْلَمِسيُح ٔاَْن يَُکوَن َعْبًدا 
ا الَّ ١٧٣ الَِحاِت فَيَُوفِّيِہْم ٔاُُجوَرہُْم َويَِزيُدہُْم ِمْن فَْضلِِہ َؤاَمَّ ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ بُہُْم َعَذابًا ٔاَلِيًما ۔ فَٔاَمَّ ِذيَن اْستَنَکفُوا َواْستَْکبَُروا فَيَُعذِّ

  هللاِ َولِيًّا َوالَنَِصير َوالَيَِجُدوَن لَہُْم ِمْن ُدونِ 
  ترجمہ
۔ مسيح اس سے ہرگز پہلو تہی اور انکار نہيں کرتا کہ وه هللا کا بنده ہو اور نہ اس کے مقّرب فرشتے (اس کاانکار ١٧٢

کرتے ہيں ) اور جو اس کی عبوديت اور بندگی سے پہلو تہی کرے اور تکبر کرے ، بہت جلد وه ان سب کو اپنی طرف 
  گا (انھيں قيامت ميں اٹھا ئے گا ) ۔محشور کرے 

۔ باقی رہے وه لوگ جو ايمان الئے اور انھوں نے نيک اعمال انجام ديے ان کی پوری اجزاانھيں دے گا اور اپنے فضل ١٧٣
وبخشش سے انھيں مزيد دے گا ۔ ليکن جنھو ں نے پہلو تہی کی تکبر کيا انھيں دردناک سزادے گا اور وه خدا کے عالوه 

  ے کوئی سر پر ست اور يا ور مددگا ر نہيں پا ئيں گے ۔اپنے لي

  شاِن نز ول
  بعض مفسرين نے ان ٓايات اکے سلسلے ميں ايک شاِن نزول روايت يہ ہے :

  نجرا ن کے کچھ عيسائی پيغمبر اسالم کی خدمت ميں حاضر ہوئے ۔ انھوں نے عرض کيا : ۔
  ٓاپ ہمارے پيشوا پر کيو ں تنقيد کرتے ہيں ؟

  اسال منے فرفايا : ميں نے ان پر کون ساعيب لگايا ہے ؟ پيغمبر
  وه کہنے لگے :۔ ٓاپ کہتے ہيں کہ وه هللا کے بندے اور اس کے رسو ل ہيں ۔

  اس پر يہ ٓايات نازل ہوئيں اور انھيں جواب ديا گيا ۔

  عيسٰی خدا کے بندے ہيں 
گذشتہ ٓايات سے مربوط ہيں جن ميں الوہيت مسيح کی اگر چہ زير نظر ٓايات کی مخصوص شاِن نزول ہے اس کے باوجود وه

  نفی اور مسئلہ تثليث کا ابطال کيا گيا ہے ۔
پہلے تو ايک اور پہلو سے الو ہيت مسيح کی نفی کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : تم عيسی کی الو ہيت کاکيسے عقيده رکھتے ہو

رب فرشتے اس سے پہلو تہی کرتے ہيں (لن يستنکف المسيحجبکہ نہ عيسی پروردگار سے پہلو تہی کرتے ہيں نہ خدا کے مقّ 
ان يکون عبداً هللا وال الملئکة المقربون ) مسلّم ہے کہ جو شخص خود عبادت کرنے واال ہو اس کے معبود ہونے کا کوئی 

  ی ہوں ۔معنی نہيں ہے ۔ کيا يہ ممکن ہے کہ کوئی اپنی ہی عبادت کرے يا يہ کہ عابد ومعبود اور بنده وخدا يک ہ
يہ بات قابل ِ تو جہ ہے کہ امام علی بن موسٰی رضا سے ايک احديث مروی ہے ٓاپ نے کجروعيسائيوں کو جو حضرت 

عيسی کی الوہيت کے مدعی تھے مغلو ب کرنے کے ليے ان کے ايک بزرگ جا ثليق سے فرمايا : عيسی کی باقی با تيں تو 
  وه زياده عبادت نہيں کرتے تھے ۔ اچھی ہيں ان ميں صرف ايک عيب تھا اور وه يہ کہ

وه عيسائی جنھجالاٹھا اور امام سے کہنے لگا : آپ کتنی غلط بات کہہ رہے ہيں ۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ وه سب سے 
  زياده عبادت گذارتھے ۔

ذا خود تير ے امام نے فوراً فرما يا : وه کس کی عبادت اکرتے تھے ؟ کيا خداکے عالوه کسی کی عبادت کرتے تھے ؟ لہ
  اعتراف کے مطابق وه خدا کے بندے ، مخلوق اور اس کی عبادت کرنے والے تھے ، نہ کہ معبود اور خدا تھے ۔

  ٣۵٢ص ۴منا قب ابن شہر ٓاشوب ج ١وه عيسائی خاموش ہوگيا اور کوئی جوا ب نہ دے سکا۔ 
ی سے پہلو تہی کريں اور اس کی وجہ تّکبر ہوتو اس کے بعد قرٓان مزيد يہ کہتا ہے : جو لوگ پروردگار کی عبادت اور بندگ

ُشُرہُْم خدا ان سب کوقيامت کے دن حاضر کرے گا اور ہر ايک کومناسب سزادے گا ( َوَمْن يَْستَنِکْف َعْن ِعبَاَدتِِہ َويَْستَْکبِْر فََسيَحْ 
  ٕاِلَْيِہ َجِميًعا )

دے گا اور اپنے فضل و رحمت سے اس پر اضافہ کرے اس دن اہل ايمان اور نيک عمل کرنے والوں کو ان کی مکمل جزا 
گا اور جنھوں نے بندگی سے انکار کيا اور راِه تکبّر اختيار کی وه دردناک عذاب ميں گرفتار ہوں گے اور خدا کے سواانھيں 

الَِحاِت  ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ا کوئی سر پرست ، حامی اور مد گار نہيں ملے گا ( فَٔاَمَّ فَيَُوفِّيِہْم ٔاُُجوَرہُْم َويَِزيُدہُْم ِمْن فَْضلِِہ َؤاَمَّ
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بُہُْم َعَذابًا ٔالِيًما َوالَيَِجُدوَن لَہُْم ِمْن ُدوِن هللاِ َولِيًّا َوالَ   نَِصير)۔الَِّذيَن اْستَنَکفُوا َواْستَْکبَُروا فَيَُعذِّ

  دو اہم نکات
  

  ۔ استنکفو ا اور استکبرو ا :١

ا معنی ہے کسی چيز سے امتنا ع اور کسی سے پر ے ہٹ جانا ۔ اس ليے يہ لفظ ايک وسيع مفہوم رکھتا ہے ليکن استنکاف ک
اِستکبروا کہہ کر اسے محدود کرديا گيا ہے کيونکہ خدا کی بندگی سے پہلو تہی اور امتناع کھبی جہل ونادانی کی وجہ سے 

  بناپر ، اگر چہ يہ دونوں برے ہيں ليکن دوسرا کئی گنا بد تر ہے ۔ہوتا ہے اور کبھی تکبّر ، خود بينی اور سر کشی کی 

  ۔ مال ئکہ انکا ِر عبادت نہيں کرتے :٢
مال ئکہ کے انکار عبادت نہ کرنے کا تذکره يا تو اس ليے ہے کہ عيسائی تين معبودوں کے قائل تھے (باپ ،بيٹا ، اور روح 
القدس ، يا دوسر ے لفظوں ميں باپ خدا ،بيٹا خدا اور دونوں کے درميا ن واسطہ ) اس ليے اس ٓايت ميں قرٓان چاہتا ہے کہ 

لقدس فرشتہ ہر دو کی نفی کی جائے تاکہ ذات پروردگار کی توحيد ثابت اہوجائے يا دوسرے معبودوں يعنی مسيح اور روح ا
پھر يہ اس بنا ء بناپر ہے کہ ٓايت ميں عيسائيوں کے شرک کاجواب ديتے ہوئے عرب بت پر ستوں کے شرک کی طرف بھی 

  يں بھی ايک جواب ہے۔اشاره کيا ہے جو فرشتوں کو خداکی اوال د اور پر وردگار کا جز و سمجھتے تھے يہ انھ
مال ئکہ کے بارے ميں ان دونوں بيانات کی طرف توجہ کرنے سے اس بحث کی گنجائش نہيں رہتی کہ کيا زير نظر ٓايت انبيا

ء پر مال ئکہ کی افضليت پر داللت اکڑتی ہے يا نہيں ، کيونکہ ٓايت تو تثليث کے تيسرے اقنو م يا مشرکين عرب کے 
 ہے نہ کہ مال ئکہ کی مسيح پر فضيلت بيان کرنے کے ليے ہے ۔معبودوں کی نفی کے ليے 

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

  ۔يَأاَيُّہَا النَّاُس قَْد َجائَُکْم بُْرہَاٌن ِمْن َربُِّکْم َؤاَنَزْلنَا ٕاِلَْيُکْم نُوًرا ُمبِينًا١٧۴
ِ َواْعتََصُموا بِِہ فََسيُْدِخلُہُْم فِی َرْحَمٍة ِمْنہُ َوفَْضٍل َويَْہِديِہْم ٕاِلَْيہِ ١٧۵ ا الَِّذيَن آَمنُوا بِا   ِصَراطًا ُمْستَقِيًما ۔فَٔاَمَّ

  تر جمہ
  جا ۔۔ اے لوگو ! تمھارے پروردگا کی طرف سے تمھارے ليے واضح دليل ٓائی اور ہم نے واضح نرتمھاری طرف بھي١٧۴
۔ رہے وه لوگ جو خدا پر ايمان لے ٓائے اور اس (ٓاسمانی کتاب ) سے وابستہ ہوئے بہت جلد ان سب کو اپنی رحمت اور ١٧۵

  فضل ميں داخل کردے گا اور اپنی طرف سيد ھے راستے کی ہدا يت کرے گا ۔

  نو ِر مبين 
اف کی بحث تھی ۔ اب ان دوٓايتوں ميں ٓاخری بات کہی گئی سابقہ ٓايات ميں توحيد اور تعليماِت انبيا ء سے اہل کتاب کے انحر

ہے اور راِه نجا ت کو مشخص و معيّن کرديا گيا ہے پہلے تو اس عالم کے تمام لوگوں کو مخا طب کرتے ہوئے کہتا ہے : 
اہين اے لوگو ! تمھا رے پر وردگار کی طرف سے تمھارے پاس ايک پيغمبر ٓايا ہے کہ جس کے پاس واضح دالئل و بر

موجود ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ ايک نور ِ ٓاشکار بھيجا گيا ہے جس کا نام قرٓان ہے جو تمھا ری راِه سعادت کو 
  روشن کرتا ہے (يَأاَيُّہَا النَّاُس قَْد َجائَُکْم بُْرہَاٌن ِمْن َربُِّکْم َؤاَنَزْلنَا ٕاِلَْيُکْم نُوًرا ُمبِينًا )۔

کے ماده سے ہے جس کا معنی ہے سفيد ہو نا “ ) فرح ” (بروزن “ بره ”۔“ برہان ” طابق بعض علماء کے نظريئے کے م
اور چونکہ واضح استدال ل سننے والے کے ليے حق کے چہرے کو ٓاشکار ، نورانی اور سفيد کرديتا ہے لہذا سے برہا ن کہا

  جاتا ہے ۔
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کہ زير نظر ٓايت ميں برہان سے مراد پيغمبر اسالم کی ذات ِجيسا کہ بعض مفّسرين کہتے ہيں اور قرائن بھی گواہی ديتے ہيں 
  بابرکت ہے اور نور سے مراد قرٓان مجيد ہے جبکہ دوسری ٓايات ميں اسے نور سے تعبير کيا گيا ہے ۔

ا ہے تفسير نور الثقلين ، علی بن ابراہيم اور مجمع البيان ميں طرق اہل بيت سے کئی ايک احاديث نقل کی گئی جن ميں کہا گي
کہ لفظ برہان پيغمبر اکرم کے ليے ہے اور نور سے مراد حضرت علی ہيں ۔ يہ تفسير کے منافی نہيں ہے کيونکہ ممکن ہے 

کہ نور کا يہاں وسيع مفہوم ہو ، جس ميں قرٓان بھی شامل ہو اور امير المو منين علی بھی جو کہ قرٓان کے محافظ ، مفّسر اور 
  مدافع ہيں ۔

ں اس برہان اور نور کی پيروی کے نتيجے کا ذکر ہے : باقی رہے وه جو خداپر ايمان الئے اور انھوں نے بعد والی ٓايت مي
اس ٓاسمانی کتاب سے تمسک کيا ، بہت جلد وه انھيں اپنی وسيع رحمت ميں داخل کرے گا اور پنے فضل و رحمت سے ان 

ِ کی جزاميں اضافہ کرے گا اور انھيں صراط ِ مستقيم اور راِه راس ا الَِّذيَن آَمنُوا بِا ت کی طرف ہدايت کرے گا ( فَٔاَمَّ
  ١َواْعتََصُموا بِِہ فََسيُْدِخلُہُْم فِی َرْحَمٍة ِمْنہُ َوفَْضٍل َويَْہِديِہْم ٕاِلَْيِہ ِصَراطًا ُمْستَِقيًما )۔ 

لَْيَس لَہُ َولٌَد َولَہُ ٔاُْخٌت فَلَہَا نِْصُف َما تََرَک َوہَُو يَِرثُہَا ٕاِْن لَْم يَُکْن لَہَا َولٌَد فَإِْن  ۔َْستَْفتُونََک قُْل هللاُ يُْفتِيُکْم فِی اْلَکالَلَِة ٕاِْن اْمُرٌؤ ہَلَکَ ١٧۶
ا تََرَک َوٕاِْن َکانُوا ٕاِْخَوةً ِرَجااًل َونَِساًء فَلِلذََّکِر ِمْثُل حَ  يَْيِن يُبَيُِّن هللاُ لَُکْم ٔاَْن تَِضلُّوا َوهللاُ بُِکلِّ َشْیٍء َعلِيمٌ ظِّ ااْلُٔنثَ َکانَتَا اْثنَتَْيِن فَلَہَُما الثُّلُثَاِن ِممَّ

  ترجمہ
۔تجھ سے (بہن بھايئوں کی مراث کے بارے ميں ) سوال کرتے ہيں ۔ان سے کہہ دو کہ خدا تمھارے ليے کاللہ (بہن ١٧۶

و اور اس کی بہن ہوتو وه ا س کے چھوڑے بھائی ) کاحکم بيان کرتا ہے ۔ اگر ايک مرد مرجائے جس کی کوئی اوالد نہ ہ
ہوئے مال سے ٓادھا (بطور ميراث ) لے گی اور (اگر بہن مرجائے اوراس کا وارث صرف ايک بھائی ہو تو ) وه اس بہن 

کاسارا مال ميراث ميں لے گا ۔ اس صورت ميں کہ (متوفّی کی)کوئی اوالد نہ ہو اور اگر (متوفّی کی) دو بہنيں باقی ہو ں تو 
ه مال کا دو تہائی ليں گی اور اگر بہن بھائی اکٹھے ہوں تو (تما م مال اسطرح سے تقسيم کريں گے کہ ) ہر مذکر کے ليے و

مئونث کے حصے سے دوگنا ہوگا ۔ خدا تمہارے ليے (اپنے احکام )بيان کرتا ہے تاکہ تم گمراه نہ ہوجا ؤ اور خدا تمام 
  چيزوں کو جانتا ہے

  شاِن نزول
سرين جابر بن عبدهللا انصاری سے اس ٓايت کی شاِن نزول اس طرح نقل کرتے ہيں کہ وه کہتے ہيں : ميں بہت بہت سے مف

سخت بيمار ہوگيا تھا تو پيغمبر ميری عبادت کے ليے تشريف الئے اور وہيں وضو کيا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑ 
يا : مير ی وارث فقط ميری بہنيں ہيں ، ان کی ميراث کس طرح کا ۔ميں چونکہ موت کی فکر ميں تھا ، پيغمبر سے عر ض ک

  ہو گی ؟
  اس پر يہ ٓايت نازل ہوئی ،جسے ٓايت فرائض کہتے ہيں ۔

  2بعض کے نظريئے کے مطابق احکام ِ اسالم کے بارے ميں پيغمبر اکرم پر نازل ہونے والی يہ ٓاخری ٓايت ہے ۔
..............  

فسير نمونہ جلد اّول ميں سورئہ حمد کی تفسير کے ضمن ميں تفصيل سے گفتگوکی جا چکی ہے ۔صراط مستقيم کے بارے ميں ت١
  )٧٣(اردوترجمہ ص 

  ۔تفسير صافی ، مذکوره ٓايت کے ذيل ميں ۔2

  بہن بھائی کی ميراث کے چند احکام 

کی تفسير  ١٢ائل ميں ٓايت زير نظر ٓايت ميں بھا ئی بہنوں کی ميراث کی مقدار بيان کی گئی ہے ۔جيساکہ اس سوره کے او
 ١٢ميں ہم کہہ چکے ہيں کہ بہنوں اور بھايئوں کی ميراث کے بارے ميں قرٓان حکيم ميں دو ٓاييتں ہيں ۔ ايک وہی ٓايت 

دوسری يہ ٓايت جو سورئہ نسا ء کی ٓاخری ٓايت ہے اگر چہ دونوں ٓايات ميراث کی مقدار کے بارے ميں مختلف ہيں ليکن 
ابتداء ميں بھی بيان کيا جا چکا ہے کہ ان ميں ہر ايک بہنوں اور بھايئوں کی الگ الگ قسم کے بارے ميں جيسا کہ سوره کی 

مادری بہن بھايئوں کے بارے ميں ہے ليکن زير بحث ٓايت پدری مادری ياصرف پدری بہن بھايئوں کے بارے  ١٢ہے ۔ٓايت 
  ميں ہے ۔

متوفی سے بالواسطہ ربط رکھتے ہيں ۔ ان کی ميراث کی مقدار اسی  اس کی دليل يہ ہے کہ عام طور پر کبھی تو کچھ لوگ
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واسطے سے ہوتی ہے يعنی مادری بہن بھائی ماں کے حّصے کے حساب سے ليتے ہيں جو کہ ايک تہائی ہے اور پدری يا 
ں کی ميراث کے چو نکہ بہن بھايئو١٢مادری پدری بہن بھائی باپ کی ميراث واال حصہ ليتے ہيں جو کہ دوتہائی ہے ۔ ٓايت 

متعلق ايک تہائی حصے کے بارے ميں ہے اس ليے يہ ان کے بارے ميں ہے جو صرف ماں کی طرف سے متوفی کے 
ساتھ مربوط ہيں جبکہ زير بحث ٓايت دو تہا ئی حصے کے بارے ميں ہے ليکن يہ ان بہن بھايئوں سے متعلق ہے جو ماں باپ

بيت سے مروی روايات جو اس سلسلے ميں وارد ہوئی ہيں وه بھی اس حقيقت  دونوں سے مربوط ہيں ۔ عالوه ازيں ٓائمہ اہل
کو ثابت کرتی ہيں بہرحال اب اگر ايک تہائی يا دوتہائی ميراث بھائی يا بہن سے متعلق ہے باقی مانده مال قانون ِ اسالم کے 

يات ميں کوئی اختالف نہيں ہم ان احکام مطابق ديگر ورثہ ميں تقسيم ہو گا اب جبکہ يہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان دونوں آ 
  کی تفسير شروع کرتے ہيں جو اس ٓايت ميں ٓائے ہيں ۔

  1تو جہ ہے کہ يہ آيت کال لہ (بہن بھائی ) کے بارے ميں سوال کے جواب کے طور پر نازل اہوئی ہے ۔ 
لہ (بھائی بہن ) کے بارے ميں تمھارے اسی ليے فرمايا گيا ہے : تم سے اس بارے ميں سوال کرتے ہيں تو کہہ دو کہ خدا کال

  ليے حکم بيان کرتا ہے
  

  (يستفتو نک قل هللا يفتيکم فی الکاللة)اس کے بعد چند احکام کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔
  بہن بھائی کی ميراث کے چند احکام

ھی ميراث اس ايک بہن کو ۔ جب کوئی مرد دنيا سے چال جائے ، اس کی کوئی اوالد نہ ہو فقط ايک بہن ہو تو اس کی ٓاد١
  ملے گی

  
  (ان امرؤ اھلک ليس لہ ولد ولہ اخت فلھا نصف ماتر ک )۔

۔ اگر کوئی عورت مرجائے ،اس کی اوالد نہ ہو اس کا بس ايک بھائی ہو ( جو پدری ہو يا مادری پد ری ہو ) تو اس کی ٢
  ا ولد ) ۔ساری ميراث اس کے اس اکيلے بھائی کو ملے گی (وھو يرثھا ان الم يکن لھ

۔ اگر کوئی شخص دنيا سے چال جا ئے اور دو بہنيں پيچھے چھوڑجائے تو وه اس کی دوتہائی ميراث ليں گی (فان کا نتا ٣
  اثنيتن فلھا الثثان مما تر ک )۔

۔ اگر مرنے والے شخص کی چند بہنيں اور چند بھائی ہوں (جو دو سے زياده ہوں ) تو وه اس کی تمام ميراث ٓاپس ميں ۴
سيم کرينگے اس طرح سے کہ ہر بھائی کا حصہ ايک بہن سے دوگنا ہوگا (وان کانو ا اخوا ة رجا ال ونساء فللذکر مثل حظ تق

  اال نثيين )۔
ٓايت کے ٓاخرميں فرماتا ہے : خدا يہ حقائق تم سے بيان کرتا ہے تاکہ تم گمراه نہ ہوجا ؤ اور سعا دت کی راه پالو اور (يقينا) 

نشاندہی کرتا ہے وہی صيحح اور حقيقی راستہ ہے (کيو نکہ ) وه ہر چيز سے دانا ہے (يبين هللا لکم ان جس راستے کی خدا 
  2تضلوا وهللا بکل شئی عليم)۔

يہ بات بنا کہے نہ ره جائے کہ زير نظر ٓايت ميں بہن بھايئوں کی ميراث اس صورت ميں بيان کی گئی ہے جبکہ اوالد نہ ہو 
نہ ہونے کے متعلق اس ميں کوئی بات نہيں ٓائی ۔ ليکن اس سوره کی ابتدائی ٓايات کے مطابق اور ماں باپ کے ہونے يا 

مانباپ ہميشہ اوالد کے يعنی ميراث کے پہلے طبقے کے ہم پلہ قرار پا تے ہيں اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ ٓايت اس مقام 
  کے ليے ہے جب نہ اوالد ہو اور نہ ماں باپ ۔

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

کے ذيل  ١٢اس کے بارے ميں سوره نساء ٓايت - کے لغوی معنی کيا ہيں اور يہ کہ بہن بھايئوں کو کاللة کيوں کہتے ہيں  ۔کاللة1
  )٣اردو ترجمہ جلد  ٢١٧مينتفصيلی بحث کی جا چکی ہے ( 

اور عربی زبان ميں بہت  مقّدر ہے ۔ ايسی تعبيرات قرٓان ميں“ ال ”کے معنی ميں ہے يعنی لفظ “ ان ال تضلوا“ يہا ں “ ان تضلوا ”2
  ملتی ہيں ۔

  سورةُ الَمائدة 

حيمِ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم هللاَّ
ْيِد َو ٔاَْنتُْم ُحُرمٌ ۔يا ٔاَيُّہَا الَّذيَن آَمنُوا ٔاَْوفُوا بِاْلُعقُوِد ٔاُِحلَّْت لَُکْم بَہيَمةُ ااْلَْٔنعاِم ٕاِالَّ ما يُْتلی َعلَْيُکْم غَ ١ َ يَْحُکُم ما يُريُد ۔ ْيَر ُمِحلِّی الصَّ   ٕاِنَّ هللاَّ
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  ترجمہ
  شروع هللا کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے

۔ اپنے عہد و پيمان اور قول و قرار پورے کرو، چو پائے ( اور چوپايوں کے جنين ) تمہارے لئے حالل کردئے گئے ہيں ١
  مگر وه جوتم سے بيان کئے جائيں گے

  
گی ) اور احرام کے وقت شکار کو حالل نہ سمجھو اور خدا جو چاہتا ہے ( اور  ( ان کے سوا جن کی استثناء کی جائے
  مصلحت ديکھتا ہے ) حکم کرتا ہے ۔

  ايفائے عہدضروری ہے 
جيسا کہ اسالمی روايات اور بڑے مفسرين کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے ، سورة پيغمبر اکرم پر نازل ہونے والی ٓاخری 

ميں سے ہے ) تفسری عياشی ميں امام محمد باقر (عليه السالم) سے منقول ہے کہ حضرت  سورت ہے ( يا ٓاخری سورتوں
  ١سورٔه مائده رحلت ِ پيغمبر سے دو يا تين ماه پہلے نازل ہوئی ۔ ” علی بن ابی طالب (عليه السالم) نے فرمايا: 

فی نہيں ہيں کيونکہ ايسے بہت سے توجہ رہے کہ اس سوره ميں وضو ، تيمم وغيره کے احکام اس کے ٓاخری ہونے کے منا
  احکام تکرار و تاکيد کا پہلو رکھتے ہيں ۔ لٰہذاايسے بعض احکام سورٔه نساء ميں بھی ہيں ۔

  يہ جو بعض روايات ميں ٓايا ہے کہ يہ سوره ناسخ ہے منسوخ نہيں ، يہ بھی اسی امر کی طرف اشاره ہے ۔
کے ذيل ميں کی گئی ہے ۔ وہاں  ٢٨١ری جلد ميں سورهٔ  بقره کی ٓايت يہ بات اس بات کی منافی نہيں جو اس تفسير کی دوس

اس ٓايت کے نارے ميں کہاگيا ہے کہ روايات کے مطابق مذکوره ٓايت پيغمبر پر نازل ہونے والی ٓاخری ٓايت ہے ۔ يہاں گفتگو 
  سوره کے بارے ميں ہے اور وہاں بات ايک ٓايت کے متعلق تھی ۔

وقع کے وجہ سے مفاہيم اسالمی بيان کيے گئے ہيں دين سے متعلق ٓاخری پروگراموں کا اس سوره ميں اس کے خاص م
تذکره ہے ۔ اس ميں امت کی رہبری اور پيغمبر اسالم کی جانشينی کا ذکر ہے اور شايد يہی وجہ ہے کہ اس سوره کا ٓاغاز 

  عہد و پيمان کے الزمی ايفا کے حکم سے ہوتا ہے ۔
 ہے : اے ايمان والو: اپنے عہد و پيمان کے ساتھ ساتھ وفا کرو (۔يا ٔاَيُّہَا الَّذيَن آَمنُوا ٔاَْوفُوا بِاْلُعقُوِد ) ۔ پہلے جملے ميں فرمايا گيا

يہ اس لئے ہے تاکہ اہل ايمان کے لئے پيمانوں اور وعدوں کا ايفا ضروری قرار ديا جائے جو وه خدا سے پہلے باند چکے 
اشاره ہوا ہے يہ اسی طرح ہے جيسے کوئی مسافر اپنے رشتہ داروں اور پيروکاروں  ہيں يا جن کے متعلق اس سوره ميں

سے وداع ہوتے ہوئے ٓاخری لمحوں ميں تاکيد کرتا ہے کہ ميری وصيتوں اور نصيحتوں کو بھول نہ جانا اور جو قول و قرار
  تم نے ميرے ساتھ نابدھے ہيں ان کے وفا دار رہنا ۔

در اصل ايک محکم چيز کے اطراف کو جمع کرنے کے معنی ميں “ عقد ” کی جمع ہے “ د عق“ ” عقود ” توجہ رہے کہ 
کہتے ہيں بعد ازں “ عقد ” ہے اسی مناسبت سے رسی کے دوسروں کو يا دو رسيوں کو ايک دوسرے سے گره لگا نے کو 

نے لگا ۔ البتہ بعض فقہا نے کہا جا“ عقد” اس حسی معنی سے معنوی مفہوم پيدا ہوگيا اور ہر قسم کے عہد و پيمان کو 
تصريح کی ہے کہ عہد کی نسبت عقد کا مفہوم محدودہے کيونکہ عقدايسے پيمان کو کہتے ہيں جو بہت مستحکم ہو نہ کہ ه 
رعہد و پيمان کو ۔لٰہذا اگر بعض روايات ميں اور مفسرين کی بعض تحروں ميں عقد اور عہد ايک ہی مفہوم ميں ٓائے تو يہ 

ده بات کے منافی نہيں ہے کيونکہ مقصد ان دو الفاظ کی اجمالی تفسيروں کا بيان کرنا تھا نہ کہ اس کی ہماری بيان کر
  جزئيات کا تذکره منظور تھا ۔

ہے جو عموميت کے لئے ہوتی ہے“ جمع محلی بہ الف الم “ ” العقود” اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ اصطالح کے مطابق
 ا مندر جہ باال ٓايت ہر طرح کے عہد و پيمان کے وفا کرنے کے واجب ہونے کی دليل ہے ۔اور جملہ بھی بالکل مطلق ہے لٰہذ

چاہے يہ محکم عہد و پيمان انسان کا انسان کے ساتھ ہو يا انسان کا خدا کے ساتھ ہو۔ اس طرح يہ تمام خدا ئی اور انسانی اور 
ن پر محيط ہے اور اس کا ايک مکمل وسيع مفہوم ہے ، سياسی ، اقتصادی، اجتماعی ، تجارتی ، ازدواجی وغيره عہد و پيما

اس کی نظر تمام انسانی پہلؤوں پر ہے ، چاہے ان کا تعلق عقيدے سے ہو يا عمل سے، وه فطری عہد و پيمان ہو يا توحيدی، 
  اور چاہے ان کا تعلق ان معاہدوں سے ہو جو لوگ زندگی کے مختلف مسائل ميں ايک دوسرے سے کرتے ہيں ۔

ر روح المعانی ميں راغب کے حوالے سے منقول ہے کہ وضع و کيفيت کے لحاظ سے طرفين ميں ہونے والے عقد کی تفسي
تين قسميں ہں ۔ کبھی عقد خدا اور بندے کے درميان ہوتا ہے کبھی انسان اور اس کے نفس کے مابين ہوتا ہے او رکبھی عقد 

  لمعانی، زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ) ۔انسان دوسرے انسانوں سے باندھتا ہے ۔ ( تفسير روح ا
( البتہ عقد کی يہ تينوں قسميں طرفين کے مابين ميں زياده سے زياده يہ کہا جاسکتا ہے کہ جہاں انسان خود اپنے ساتھ عہد و 
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  پيمان باندھتا ہے وہاں وه اپنے ٓاپ کو دو اشخاص کی طرف فرض کرتا ہے ) ۔
کہ اس ميں وه عہد و پيمان بھی ٓاجاتے ہيں جو مسلمان غير مسلموں سے باندھتے  بہر حال ٓايت کا مفہوم اس قدر وسيع ہے

  ہيں ۔
..............  

  ۔۴٣٠۔ تفسير بر ہان جلد اول صفحہ  ١

  چنداہم نکات 

  ۔ ايک فقہی قاعده : ١

سے استدالل کيا  يہ ٓايت ان ٓايات ميں سے ہے جو حقوِق اسالم سے بحث کرتی ہيں ۔ فقہی مباحث ميں اول سے ٓاخر تک اس
کہتے ہيں يعنی ہر قسم کا عہد و پيمان جو “اصالة اللزوم والعقود” جاتا ہے اس سے ايک اہم فقہی قاعده معلوم ہوتا ہے جسے 

کچھ چيزوں کے بارے ميں ہو يا دو افراد کے درميان کچھ کاموں کے متعلق ہو، اس کا اجزاء اور اس پر عمل کرنا ضروری
  اور الزمی ہے ۔

تک ک جيسے محققين کہتے ہيں کہ مختلف قسم کے معامالت، شراکتيں ، کارو بار اور قرا داديں جو ہمارے زمانے ميںيہاں 
موجود ہيں اور سابقہ دور ميں نہيں تھيں يا ٓانے والے دور ميں عقالء ميں معرض وجوه ميں ٓائيں گی اور صحيح اصولوں کی

ر يہ ٓايت سب کے بارے ميں ہے ( البتہ ان کلی ضوابط کو مد نظر رکھتے بنياد پر ہوں گی، يہ قاعده سب پر محيط ہے او
  ہوئے جن کا اسالم معاہدوں کے بارے ميں حکم ديتا ہے ) ۔

اس ٓايت ميں ايک فقہی قاعده کے طور پر استدالل کرنا اس امر کی دليل نہيں کہ وه پيمان ِ الٰہی جو خدا اور بندوں کے 
مسائل جو رہبری اور امت کی قيادت سے مربوط ہيں کہ جن کا پيمان پيغمبر کے ذريعے درميان باندھے گئے ہيں يا وه 

  لوگوں سے ليا گيا ہے اس ميں شامل نہيں بلکہ ٓايت ايک وسيع مفہوم کی حامل ہے جس ميں يہ تمام امور شامل ہيں ۔
ک ضروری ہے جب تک کوئی اس نکتہ کا ذکر بھی ضروری ہے کہ دو طرفہ عہد و پيمان کی وفا اور تکميل اس وقت ت

ايک طرف سے توڑ نہ دے ليکن اگر ايک طرف سے اسے توڑ دياجائے تو پھر دوسری طرف يہ الزم نہيں ہوگا کہ وه اسے 
  وفا کرے، اور ايسا معاملہ عقد و پيمان کے مفہوم سے ساقط ہو جاتا ہے ۔

  ۔ ايفائے عہد کی اہميت: ٢
عہد و پيمان کی وفا کا مسئلہ جو زير بحث ٓايت ميں بيان ہوا ہے ،اجتماعی زندگی کا سب سے بنيادی مسئلہ ہے اور اس کے 
بغير کوئی اجتماعی ہم کاری اور تعلق ممکن نہيں ہے اور اگر انسان اسے ہاتھ سے دے بيٹھے تو اجتماعی زندگی اور اس 

اسی بنا پر اسالمی مصادر او رکتب ميں اس کی بہت زياده تاکيد کی گئی ہے ۔  کے ثمرات کو عملی طور پر کھو بيٹھتا ہے ۔
شايد بہت کم کوئی اور چيز ہو جسے اس قدر وسعت سے بيان کيا گيا ہو کيونکہ اس کے بغير تو معاشره ہر ج مرج اور عدم 

  اطمينان کا شکار ہو جائے گا، جو نوع انسانی کے لئے سب سے بڑی اجتماعی مصيبت ہے ۔
  نہج البالغہ ميں مالک اشتر کے نام اپنے فرمان ميں حضرت امير المومنين (عليه السالم) فرماتے ہيں :

فانہ ليس من فرائض هللا شیء الناس اشد عليہ اجتماعا مع تفرق اھوائھم و تشتت ارائھم من تعظيم الوفا بالعقود، و قد لزم ٰذلک 
  وا من عواقب الغدر۔المشرکوں فيھا بينھم دون المسلمين لما استوبل

دنيا بھر کے لوگوں ميں تمام تر اختالفات کے باوجود ايفائے عہد کی طرح کسی اور امر پر اتفاق نہيں ہے ۔ اسی لئے تو 
زمانہ جاہليت کے بت پرست بھی اپنے عہد و پيمان کا احترام کرتے تھے ۔ کيونکہ وه عہد شکنی کے درد ناک انجام کو جان 

  2چکے تھے ۔ 
  مومنين (عليه السالم) ہی سے منقول ہے ، آپ (عليه السالم) نے فرمايا:امير ال

  ان هللا اليقبل اال العمل الصالح وال يقبل هللا اال الوفاء بالشروط و العھود ۔
خدا اپنے بندوں سے عمل صالح کے عالوه کسی چيز کو قبول نہيں کرتا اور ( اسی طرح ) خدا شرائط اور عہد و پيمان کے 

  ۔ )٢٩۴صفحہ  ٢ميں بھی) ايفاء کے عالوه کچھ قبول نہيں کرتا ۔ (سفينة البحار، ج ( بارے
  پيغمبر اکرم سے منقول ہے ، ٓاپ نے فرمايا:

  ۔) ١۴۴صفحہ  ١۶الدين لمن ال عھد لہ (بحار جلد 
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  جو شخص اپنے عہد و پيمان کا وفا دار نہيں اس کا کوئی دين نہيں ۔
جس ميں افراِد انسانی کے درميان کوئی فرق نہيں ہے چاہے طرف مقابل مسلمان ہو يا  لٰہذا ايفائے عہد ايک ايسی بات ہے

  کوئی غير مسلم۔ اصطالح کے مطابق يہ انسانی حقوق ميں سے ہے نہ کہ برادروِن دينی کے حقوق ميں سے ۔
  ايک حديث ميں حضرت امام صادق (عليه السالم) سے منقول ہے ، ٓاپ نے فرمايا :

 عز وجل ال حد فيھن رخصة ، اداء االمانة الٰی البر و الفاجر، و الوفاء بالعھد للبر والفاجر، و بر الوالدين برين ثالث لم يجعل هللا
  کانا او فاجرين ۔

۔ امانت کی ادائيگی، ہر شخص کو چاہے١تين چيزيں ايسی ہيں جن کی مخالفت کی خدا نے کسی شخص کو اجازت نہيں دی ۔ 
ماں باپ سے )١۶٢صفحہ  ٢فائے عہد ہر کسی سے چاہے وه اچھا ہو يا برا اور (اصول کافی جلد ۔ اي٢وه نيک ہو يا بد ۔ 

  حسن سلوک ، چاہے وه اچھے ہو ں يا برے۔
  يہاں تک کہ ايک رويت ميں حضرت امير المومنين علی عليہ السالم سے منقول ہے :

  نا چاہئيے۔اگر کوئی شخص اشارے سے بھی کوئی عہد اپنے ذمے لے لے تو اسے وفا کر
  اس روايت کا متن يہ ہے :

  3اذا اومی احد من المسلمين اواشار الٰی احد من المشرکين فنزل علی ٰ ٰذلک فھو فی امان ۔
عہد و پيمان کے بارے ميں حکم پر گفتگو ہو چکی جو کہ تمام احکام اور خدائی پيمانوں پر محيط ہے اس کے بعد احکام ِ 

ہے ان ميں سے پہال حکم کچھ جانوروں کے گوشت کے حالل ہونے کے بارے ميں ہے ، اسالم کا ايک سلسلہ شروع ہوتا 
  فرمايا گيا ہے : چو پائے( اور ان کے جنين ) تمہارے لئے حالل کئے گئے ہيں

  
  ((ٔاُِحلَّْت لَُکْم بَہيَمةُ ااْلَْٔنعاِم ) ۔

  4کی جس کا معنی ہے اونٹ ، گائے اور گوسفند ۔ “نعم ” جمع ہے“انعام ”
اور ہر چيز جس کا ادراک “ محکم اور سخت پتھر” ہے ۔ اس کا معنی ہے “ ) بھمة ” بر وزن“ ( بھمة”کا ماده “ بھيمة ” 

کہتے ہيں اور وه تمام جانور جو بول چال نہيں سکتے انھيں بھيمة کہا جاتا ہے کيونکہ ان کی ٓاواز “ مبہم ” مشکل ہو اسے 
لفظ چوپايوں کے بارے ميں استعمال ہوتا ہے اور اس ميں درندے اور پرندے شامل ميں ابہام ہوتا ہے ۔ ليکن عام طور پر يہ 

نہيں ہوتے چونکہ حيوانات کے جنين ( جو ماده جانور کے پيٹ ميں ہوتے ہيں ) بھی ايک قسم کا ابہام رکھتے ہيں اس لئے 
  کہا جاتا ہے ۔“ بھبيمة” انھيں بھی 
و تمام چو پايوں کے لئے ہے ( البتہ وه جانور مستثنٰی ہيں جن کا ذکر بعد کی ٓايت کا حالل ہونا يا ت“بھيمة االنعام ” اس بنابر

ميں ٓائے گا) يا ان بچوں کے حالل ہونے کے معنی ميں ہے جو حالل گوشت جانوروں کے شکم ميں ہوں ( وه بچے کہ جن 
  5کی خلقت پوری ہوگئی ہے اور کھال او ربال ان پر اگ ٓائے ہيں ۔ 

حالل ہونے کے بارے ميں پہلے سے مشخص تھا مثالً اونٹ، گائے اور گوسفند ، لٰہذا ممکن ہے کہ اس کچھ جانوروں کے 
ٓايت ميں ان کی جنين کی حليت کی طرف اشاره ہو ليکن جو بات ٓايت کے معنی سے زياده قريب نظر ٓاتی ہے وه يہ ہے کہ يہ 

بارے ميں بھی ہے اور ان کی جنين کے حالل ہونے  ايک وسيع مفہوم رکھتی ہے يعنی ايسے جانوروں کے حالل ہونے کے
سے متعلق بھی ہے اور اگر ايسے جانوروں کا حکم پہلے سے بھی معلوم تھا تب بھی يہاں مستثنٰی قرار ديئے جانے والے 
جانوروں کے حکم سے پہلے مقدمے کے طور پر اس حکم کا تکرار کيا گيا ہے ۔ اس جملے کی تفسير کے بارے ميں جو 

م کہہ چکے ہيں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس حکم کا ربط ايفائے عہد کے الزمی ہونے سے اس بنا پر تھا کہ کچھ ہ
ايفائے عہد ايک کلی بنياد ہے ۔ يہ کلی بنياد احکام الٰہی پراس لحاظ سے ايک تاکيد ہے کہ احکام الٰہی بھی خدا کے بندوں سے

ھ احکام بيان کيے گئے ہيں جن ميں بعض جانوروں کے حالل ہونے کا ذکرعہد و پيمان کی ايک قسم ہے اس کے بعد پھر کچ
  ہے اور بعض جانوروں کے گوشت کے حرام ہونے کا ذکر ہے ۔

پھر ٓايت ميں چوپايوں کے گوشت کی حرمت کے بارے ميں دو استثنائی حکم ہيں : ان جانوروں کے گوشت کو استثناء کرنا 
لئے بيان کی جائے گی ( ٕاِالَّ ما يُْتلی َعلَْيُکم) ( يعنی حج کے مناسک يا عمره کے حرام ہے جن کی تحريم عنقريب تمہارے 

يْ  ِد َو مناسک انجام دينے کے لئے باندھے گئے احرام کی حالت ميں شکار کرنا حرام ہے ) (ٕاِالَّ ما يُْتلی َعلَْيُکْم َغْيَر ُمِحلِّی الصَّ
  6ٔاَْنتُْم ُحُرٌم ) ۔ 

اتا ہے : خدا جو حکم چاہتا ہے ، صادرکرتا ہے يعنی ۔ خدا چونکہ ہر چيز سے ٓاگاه ہے اور ہر چيز کا ٓايت کے ٓاخر ميں فرم
َ يَْحُکُم ما  مالک ہے لٰہذا جو حکم بندوں کی مصلحت ميں ہو اور حکمت اس کی متقاضی ہو اسے جاری کرديتا ہے ( ٕاِنَّ هللاَّ



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

 
 

  يُريُد) ۔
..............  

  ۔۵٣ی (عليه السالم) کے خطوط ميں سے خط نمبر نہج البالغہ، حضرت عل-1
  ۔٢۵٠ص  ٢مستدرک الوسائل ج-2
کا معنی ديتا ہے ليکن جمع کی شکل ميں ہو تو اونٹ، گائے اور گوسفند “ اونٹ” اگر مفرد کی صورت ميں استعمال ہو تو“ نعم ”  -3

  ۔“ “ ) نعم ” بھی اس کے مفہوم ميں ٓاجاتے ہيں ( مفردات راغب ، ماده 
کے “ جنين ” کے ساتھ اس کی اضافت ، اضافت بيانيہ کہالئے گی اوراگر “ انعام ” ہو تو “ حيوانات” کا معنی ٓايت ميں “بھيمة”گر ا-4

  معنی ميں ہو تو اس کی اضافت ، اضافت الميہ ہو گی ۔
ہے جو معنی کے لحاظ سے استثناء کم کی ضمير سے حال “ غير محلی الصيد ” جملہ استثنائيہ ہے اور “ اال مايتلی عليکم ” ۔ البتہ 5

  کا نتيجہ ديتا ہے ۔

 

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

ْہَر اْلَحراَم َو الَ اْلہَْدَی َو الَ اْلقاَلئَِد وَ ٢ ِ َو الَ الشَّ يَن اْلبَْيَت اْلَحراَم يَْبتَُغوَن فَْضالً ِمْن َربِِّہْم َو ۔يا ٔاَيُّہَا الَّذيَن آَمنُوا ال تُِحلُّوا َشعائَِر هللاَّ  الَ آمِّ
وُکْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم ٔاَْن تَْعتَُدوا َو تَعاَونُوا َعلَی اْلبِرِّ َو التَّْقوی وَ ِرْضواناً َو ٕاِذا َحلَْلتُْم فَاْصطاُدوا َو ال يَْجِرَمنَّ  ال ُکْم َشنَآُن قَْوٍم ٔاَْن َصدُّ

َ َشديُد اْلِعقاِب ۔ َ ٕاِنَّ هللاَّ ْثِم َو اْلُعْدواِن َو اتَّقُوا هللاَّ   تَعاَونُوا َعلَی ااْلِٕ
  ترجمہ

ر خدا وندی ( او رمراسم حج کو محترم سمجھو اور ان کی مخالفت) کو حالل قرار نہ دو اور نہ ہی ۔ اے ايمان والو! شعائ٢
حرام مہينہ کو او رنہ بغير نشانی والی قربانيوں کو اورنہ نشانيوں والی کو اور نہ وه جنھيں خانۂ  خدا کے قصد سے پر 

اور تم حالت ِ احرام سے نکل جأو تو پھر شکار وردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے التے ہو 
کرنا تمہارے لئے کوئی منع نہيں ہے او روه گروه جو مسجد الحرام کی طرف ( حديبيہ کے سال ) تمہارے ٓانے ميں حائل ہوا 

  تھا ۔
ن کرو اور( اس کی دشمنی تمہيں تجاوز پر نہ ابھارے اور( ہميشہ)نيکی اور پرہيز گاری کی راه ميں ايک دوسرے سے تعاو

  ہر گز) گناه اور تجاوزکی راه ساتھ نہ دو اور خدا سے ڈرو جس کی سزا سخت ہے ۔

  ايک ٓايت ميں ٓاٹھ احکام 

اس ٓايت ميں چند اہم اسالمی احکام بيان ہوئے ہيں يہ پيغمبراکرم پر نازل ہونے والے ٓاخری احکامات ميں سے ہيں يہ سب 
  انہ خدا کی زيارت سے مربوط ہيں احکام يہ ہيں :کے سب يا ان ميں سے زياده تر حج اور خ

۔ سب سے پہلے ايمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے کہ شعائر خدا وندی کو نہ تو ڑو او ران کی حرمت کا خيال ١
ِ ) ۔   رکھو (۔يا ٔاَيُّہَا الَّذيَن آَمنُوا ال تُِحلُّوا َشعائَِر هللاَّ

ہے کہ شعائرهللا سے کيا مراد ہے ليکن ٓايت کے دوسرے حصوں سے اس کی اس سلسلے ميں مفسرين ميں بہت اختالف 
  مناسبت اور اس کے ساِل نزول

  
( دس ہجری ) جو پيغمبر اکرم کے حجة الوداع کا سال تھا ، کو پيش نظر رکھتے ہوئے يہ معلوم ہوتا ہے کہ شعائرهللا سے 

داری ہے کہ وه ان سب کا احترام کريں اس تفسير کا شاہد يہ  کيا مراد مناسک حج اور حج کا پر گرام ہے، مسلمانوں کی ذمہ
  ١ہے کہ قرٓان ميں لفظ شعائر عام طور پر مراسم حض کے بارے ميں استعمال ہوا ہے ۔ 

 
   



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

 
 

ْہَر اْلَحراَم ) ۔٢   ۔ حرام مہينوں کا احترام کرو اور ان مہينوں ميں جنگ و جدال سے احتراز کرو( َو الَ الشَّ
  )٢ج کے لئے التے ہو چاہے وه نشانی کے (ہَْدی۔ وه قربانيان جو ح٣

  )3ہوں يا نشانی والی ( قالئد 
  جاتے ہيں اور ان ه رکوئی عالمت اور نشانی لگادی جاتی ہے ۔

 ہوں ، انھيں حالل نہ سمجھو او رانھيں رہنے دو کہ وه قربان گاه تک پہنچ جائيں اوروہانقربان ہوں( َوال الھدی َو الَ اْلقاَلئَِد ) ۔
خانٔہ خدا کے تمام زائرين کو ان کو ان عظيم اسالمی مراسم کے لئے پوری ٓازادی ہونا چاہئيے اور اس سلسلے ميں افراد،  ۔۴

قبائل ،خاندانوں کا کوئی امتياز نہيں ہونا چاہئيے اس لئے جو لوگ خدا کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لئے ٓاتے 
ارِت بيت هللا کے قصد سےٓاتے ہيں ان سے بھی کوئی مزاحمت نہ کی جائے ہيں ، حتی کہ جو تجارتی فائدے کے لئے زي

چاہے وه تمہارے دوست ہوں يا دشمن ، بس اتنا کافی ہے کہ وه مسلمان ہيں خانہ خدا کے زائر ہيں ۔يہی ان کے مامون و 
يَن اْلبَْيَت اْلَحراَم يَْبتَُغوَن فَْضالً ِمْن    َربِِّہْم َو ِرْضواناً ) ۔محفوظ ہونے کے کافی ہے ( َو الَ آمِّ

بعض مفسرين اور فقہا کا نظريہ ہے کہ جملہ عام ہے يہاں تک غير مسلموں پر بھی محيط ہے يعنی اگر مشرکين بھی خانہ 
خدا کی زيارت کے قصد سے ٓائيں تو ان کی بھی مزاحمت نہ کی جائے۔ ليکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ سوره توبہ 

ميں مشرکين کے مسجد الحرام کی طرف ٓانے سے منع ٢٨نوہجری ميں نازل ہو ئی اس کی ٓاية  جس کے متعلق مشہورہے کہ
کيا گيا ہے اور سوره مائده پيغمبر اکرم کی ٓاخری عمر دس ہجری ميں نازل ہوئی اور شيعہ سنی روايات کے مطابق ا س کا 

  ہے کہ يہ حکم مسلمانوں سے مخصوص ہے ۔ کوئی بھی حکم منسوخ نہيں ہوالٰہذا يہ تفسير صحيح نہيں ہے اور حق يہی
۔ ششکار کی حرمت زمانہ احرام کے لئے ہے اس لئے فرماياگيا ہے : جب حج يا عمره کے احرام سے نکل جأو تو پھر ۵

  شکار کرنا تمہارے لئے جائز ہے
  

  (َو ٕاِذا َحلَْلتُْم فَاْصطاُدوا ) ۔
خانہ خدا کی زيارت ميں تم سے مزاحم ہو ئے اور انھوں نے تمہيں ۔ زمانہ جاہليت کے بت پرست ( حديبيہ کے موقع پر ) ۶

خانہ خدا کی زيارت کے مناسک انجام نہيں دينے دئيے۔ اس واقعہ کو اس بات کا سبب نہيں بنا چاہئيے کہ ان کے اسالم لے 
يَْجِرَمنَُّکْم َشنَآُن قَْوٍم أَْن ٓانے کے بعد پرانی دشمنی کو زنده کرو اور خانہ خدا کی زيارت ميں ان کے لئے رکاوٹ بنو(َو ال 

وُکْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم ٔاَْن تَْعتَُدوا ) ۔   4َصدُّ
يہ حکم اگر چہ خدا کی زيارت کے بارے ميں نازل ہوا ہے ليکن حقيقت ميں اس سے ايک عمومی قانون معلوم ہوتا ہے کہ 

ہ دور ميں گزر چکے ہوں انھيں اپنے ذہن پر سوار نہيں کرلينا مسلمان کو کينہ پرور نہيں ہونا چاہئيے اور جو حوادث گذشت
  چاہئيے اور ان کے انتقام کے در پے نہيں ہونا چاہيئے۔

ديکھا جائے تو ه رمعاشرے کے نفاق اور تفرقہ بازی کے علل و اسباب ميں سے ايک يہی وجہ ہے کہ اسالمی حکم جو کہ 
آفتاب ٓاستانہ غروب پر تھا، مسلمانوں کے درميان نفاق کی ٓاگ بھڑکنے  اس وقت نازل ہوا جبکہ پيغمبر اسالم کی حيات کا

  سے روکنے کے لئے نازل ہوا ۔ اس سے اس کی اہميت واضح ہو جاتی ہے ۔
۔ اس کے بعد بحث کی تکميل کے لئے فرمايا گيا ہے : بجائے اس کے کہ تم اپنے پرانے دشمن اور موجود ه دوستوں سے ٧

جأو۔ تمہيں چاہئيے کہ نيکی اور تقوٰی کی راه ميں ايک دوسرے سے دسِت تعاون بڑھأو۔ نہ يہ کہ گناه انتقام کے لئے ايک ہو 
ْثِم َو الْ    ُعْدواِن) ۔اور تجاوز ميں ايک دوسرے سے تعاون کرنے لگو (َو تَعاَونُوا َعلَی اْلبِرِّ َو التَّْقوی َو ال تَعاَونُوا َعلَی ااْلِٕ

احکام کو محکم کرنے کے لئے اور ان کی تاکيد کے طور پر فرمايا گيا ہے : پر ہيز گاری اختيار ۔ ٓايت کے ٓاخر ميں گذشتہ٨
َ شَ  َ ٕاِنَّ هللاَّ ديُد کرو اور حکم ِ خدا کی نافرمانی سے بچو ۔ کيونکہ خدا کا عذاب اور اس کی سزائيں بڑی سخت ہيں ( َو اتَّقُوا هللاَّ

  اْلِعقاِب ) ۔

  وری ہےنيکی ميں ساتھ دينا ضر
زير نظر ٓايت ميں تعاون کے بارے ميں جو کچھ فرمايا ہے وه اسالمی احکام کی ايک عمومی بنياد ہے جو تمام اجتماعی اور 

سياسی مسائل کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے ۔ اس کے مطابق تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وه نيک اور اچھے 
ايک دوسرے کا ساتھ ديں ليکن باطل مقاصد، غلط، اعمال اور ظلم و ستم ميں کاموں ميں ايک دوسرے سے تعاون کريں اور 

  ميں تعاون اورہم کاری بالکل ممنوع ہے ، چاہے ان کا مرتکب قريبی دوست يا سگا بھائی کيوں نہ ہو۔
بھی رائج و يہ اسالمی قانون بالکل اس قانون کے برعکس ہے جو زمانہ جاہليت کے عرب ميں بلکہ ٓاج کے دور جاہليت ميں 

حاکم ہے جاہليت کا قانون يہ ہے کہ (انصر اخاک ظالما او مظلوماً)يعنی اپنے بھائی ( يا دوست اور ہم پيمان ) کی حمايت او 
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  رمدد کرو، چاہے وه ظالم ہو يا مظلوم ۔
ے باقی اس زمانے ميں اگر ايک قبيلے کے کچھ لوگ کسی دوسرے قبيلے کے بعض افراد پر حملہ کرتے تھے تو قبيلہ ک

افراد ان کی حمايت ميں اٹھ کھڑے ہوتے اور اس تحقيق کی زحمت نہ کرتے کہ حملہ عادالنہ تھا يا ظالمانہ۔ يہ قانون بين 
االقوامی سطح پر ٓاج بھی حکم فرما ہے اور اکثر ايک معاہدے ميں منسلک ممالک يا جن کے مفادات مشترک ہيں اہم عالمی 

کرتے ہيں اور قانون عدالت کا بالکل پاس نہيں کرتے اور ظالم و مظلوم کو ايک معامالت ميں ايک دوسرے کی حمايت 
دوسرے سے الگ کرکے نہيں ديکھتے۔ اسالم نے اس قانون ِ جاہليت پر خِط تنسيخ کھنيچ ديا ہے اسالم کا حکم ہے کہ 

کہ گناه ، تّعد ی اور ظلم  مسلمانوں کو ايک دوسرے سے تعاون اور ہمکاری صرف نيک ، اچھے کاموں ميں کرنا چاہئيے نہ
  ميں ۔

دونوں الفاظ مندرجہ باال ٓايت ميں ايک ساتھ ٓائے ہيں ان ميں سے ايک لفظ اثباتی “ اور تقوٰی “ بر ”يہ بات جالِب نظر ہے کہ 
ے پہلو رکھتا ہے جو کہ مفيد افعال و اعمال کی طرف اشاره ہے اور دوسرا لفظ نفی کا پہلو رکھتا ہے جو کہ غلط کاموں س

رک جانے کی طرف اشاره ہے ۔ گو يا تعاون و ہم کاری نيکيوں کی طرف دعوت دينے ميں بھی ہونا چاہئے او ربرائيوں کا 
  مقابلہ کرنے ميں بھی ۔

فقہ اسالمی ميں اس قانون سے حقوق سے متعلق مسائل معلوم کئے جاتے ہيں ۔ اسی کی مدد سے چند ايک ايسے معامالت 
رام قرار ديا گيا ہے کہ جو گناه کی کمک او رمدد کا پہلو رکھتے ہيں ۔ مثالً شراب ساز ی کے کار اور تجارتی معاہدوں کو ح

خانے کے لئے انگور بيچنا يا حق و عدالت کے دشمنوں کے ہاتھ ہتھيار بيچنا يا کام کی کسی جگہ کو غير شر عی اور خالِف
حکام کے بارے ميں کچھ شرائط ہيں جو فقہی کتب ميں بيان کی شريعت معامالت او رکا رو بار کے کرائے پر دينا( البتہ ان ا

  گئی ہيں ) ۔
اگر اسالمی بنياد تمام معاشروں ميں فراہم ہو جائے اور لوگ شخصی ، نسلی اور قرابتی تعلق کو پيش نظر رکھے بغير ان 

وز کرنے والے لوگ چاہے لوگوں کو ساتھ ديں جو مثبت اور اصالحی کاموں کے لئے قدم بڑھاتے ہيں اور ظالم اور تجا
کسی طبقے سے ہوں ان کا ساتھ نہ ديں تو بہت سی اجتماعی خرابياں اور مشکليں دور ہا جائيں ۔ اسی طرح اگر دنيا کی 

حکومتيں بين االقوامی سطح پر ظالم اور تجاوز کرنے والے شخص يا حکومت سے تعاون نہ کريں تو تعدی، تجاوز، زيادتی 
دنيا سے ختم ہو جائيں ۔ ليکن ہم ديکھتے ہيں کہ ان ميں سے بعض حکومتيں تجاوز کرنے والوں اور ، استعمار اور استشمار 

ستم گروں کی حمايت کرنے لگتی ہيں اور ان سے مفادات رکھنے والے کھلے بندوں انھيں حمايت کا يقين دالتے ہيں لٰہذا 
  موجوده حاالت ميں بہتری کی توقع نہينکی جانا چاہئيے۔

  يات ميں اس سلسلے ميں بہت تاکيد کی گئی ہے ۔ نمونے کے طور پر ہم چند ايک روايات کا تذکره کرتے ہيں ۔اسالمی روا
  ۔ پيغمبر اکرم سے منقول ہے ، آپ نے فرمايا :١

  5اذا کان يوم القيامة نادی مناد اين الظلمة ؟ و اعوان الظلمة ؟ و اشباه الظلمة ؟ حتٰی من برء لھم قلما و الق 
  اً، قال ، فيجتمعون فی تابوت من حديد ثم يرمی بھم فی جھنم۔لھم دوات

  جب قيامت بپا ہوگی تو منادی ندا کرے گا :
  کہاں ہيں ظالم ؟

  کہاں ہيں ظالموں کے مدد گار؟
  کہاں ہيں وه لوگ جنھوں نے اپنے ٓاپ کو ظالموں سے مشابہ بنايا تھا؟

الموں کے لئے قلم تراشاياں ان کی دوات ميں صوف ڈاال ان سب حتٰی کہ ان لوگوں کو بھی پکارا جائے گا جنھوں نے ان ظ
  6کولوہے کے ايک صندوق مينڈا ل کر جہنم ميں پھينک ديا جائے گا ۔ 

۔ صفوان جمال ، امام موسٰی کاظم عليہ السالم کے اصحاب ميں سے تھے ۔ وه کہتے ہيں : ميں ٓاپ (عليه السالم) کی خدمت ٢
  سالم) نے فرمايا: تمہارے تمام کام اچھے ہيں سوائے ايک کام کے ۔ميں حاضر ہوا تو ٓاپ (عليه ال

  ميں نے عرض کيا : ٓاپ پر قربان جأوں وه کونساکام ہے ؟
  امام (عليه السالم) نے فرمايا: تو اپنے اونٹ اس شخص ( يعنی ہارون )کو کرايہ پر ديتا ہے ۔

ئے تو کرايہ پر نہيں ديتا، صرف اس ( مکہ کے ) سفر ميں نے عرض کيا : بخدا عياشی، ہوس بازی اور حرام شکار کے ل
کے لئے ديتا ہوں ۔ پھر ميں خود بھی اونٹوں کے ساتھ نہيں جاتا اپنے کسی بيٹے يا کسی اور شخص کو ان کے ساتھ بھيجتا 

  ہوں ۔
  امام (عليه السالم) نے فرمايا: صفوان : کيا ان سے کرايہ ليتے ہو؟
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  ميں نے عرض کيا: جی ہاں ۔
عليه السالم) نے فرمايا: کيا تم چاہتے ہوں کہ وه اس وقت تک زنده رہيں اور اپنے منصب پر باقی رہيں جبتک تمہارا ٓاپ (

  کرايہ ادا نہ کريں ۔
  ميں نے کہا: جی ہاں ۔

 ٓاپ نے فرمايا: جو ان کی بقاء کی خواہش رکھے وه انہی ميں سے ہے اور جوان ميں سے ہو وه جہنم کی ٓاگ ميں جائے گا ۔
  صفوان کہتے ہيں : ميں فوراً گيا اوراپنے تمام اونٹ بيچ ڈالے ہيں ۔

يہ خبر ہاروں کو ہوئی تو اس نے مجھے بلوابھيجا اور مجھ سے کہنے لگا: صفوان! ميں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے اونٹ 
  بيچ ڈالے ہيں ۔

  ديکھا بھال نہيں کرسکتے۔ميں نے کہا : ميں بوڑھا ہو گيا ہوں ، ميرے بيٹے اور دوسرے لوگ ان کی صحيح 
ہاروں بوال: يہ بات نہيں ، ميں جانتا ہوں تمہيں کسی شخص نے اس کاحکم ديا ہے ، ہاں موسٰی بن جعفر (عليه السالم) نے 

  تمہيں يہ حکم ديا ہے ۔
  ميں نے کہا: ميرا موسٰی (عليه السالم) بن جعفر (عليه السالم) سے کيا واسطہ؟

  7و ، وهللا تمہاری گذشتہ نيکياں نہ ہوتيں تو ميں تمہاری گردن اڑانے کا حکم ديتا ۔ ہارون بوال : چھوڑو اس بات ک
  ياعلی کفر با علی العظيم من ھٰذه االمة عشرة وبايع السالح من اھل الحرب۔

ہے  اے علی ! اس امت کے دس گروه خدا کے منکر ہو گئے ہيں اور ايک وه ہے جو اسالم کے دشمنوں کے ہاتھ ہتھيار بيچتا
  8جبکہ وه مسلمانوں سے حالِت جنگ ميں ہوں ۔ 

ِ بِِہ َو اْلُمْنَخنِقَةُ وَ ٣ ُم َو لَْحُم اْلِخْنزيِر َو ما ٔاُِہلَّ لَِغْيِر هللاَّ َمْت َعلَْيُکُم اْلَمْيتَةُ َو الدَّ يَةُ َو النَّطيَحةُ َو ما ٔاََکَل السَّبُُع ٕاِالَّ  ۔ُحرِّ  اْلَمْوقُوَذةُ َو اْلُمتََردِّ
ْيتُْم َو ما ُذبَِح َعلَی النُُّصِب َو ٔاَْن تَْستَْقِسُموا بِااْلَْٔزالِم ذلُِکْم فِْسٌق اْليَْوَم يَئَِس الَّذيَن کَ  فَُروا ِمْن دينُِکْم فاَل تَْخَشْوہُْم َو اْخَشْوِن اْليَْوَم ما َذکَّ

َ َغفُوٌر َرحيٌمٔاَْکَمْلُت لَُکْم دينَُکْم َو ٔاَْتَمْمُت َعلَْيُکْم نِْعَمتی َو رَ  ْثٍم فَإِنَّ هللاَّ ْسالَم ديناً فََمِن اْضطُرَّ فی َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتَجانٍِف اِلِٕ ضيُت لَُکُم ااْلِٕ
  ۔

  ترجمہ
۔ مردار کا گوشت ، خون ، سورکا گوشت، وه جانور جو غير خدا کے نام پر ذبح ہوں ، وه جانور جن کا گال گھونٹ دياجائے٣

انھيں مار ديا جائے ۔ وه جانور جو بلندی سے گر کر مر جائےں ، وه جانور جو دوسرے جانور کے سنيگ اور تشدد کر کے 
مارنے سے مر جائيں اور درنده جانور کے شکار کا باقی مانده مگر يہ کہ ( بر موقع اس جانور کے پاس جاپہنچيں اور ) 

منے ) ذبح کيے جائيں ( سب کے سب ) تم پر حرام ہيں اسے ذبح کرليں او روه جانور جو کسی بت کے اوپر ( يا اس کے سا
اور (اسی طرح ) قسمت ٓازمائی کے لئے مخصوص تير کی لکڑيوں سے جانور کا گوشت تقسيم کرنا ۔ يہ تمام اعمال فسق او 

ميری رگناه ہيں ۔ ٓاج کے دن کفار تمہارے دين ( کے زوال ) سے مايوس ہو گئے ہيں لٰہذا ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ( 
مخالفت سے ) ڈرو۔ ٓاج کے روز ميں تمہارے دين کو تمہارے لئے مکمل کرديا او راپنی نعمت تم پر تمام کردی اور اسالم کو

تمہارے لئے ( ہميشہ رہنے والے ) دين کی طور پر قبول کرليا ليکن وه لوگ کہ بھوک کی حالت ميں جن کا ہاتھ کسی اور 
طرف مائل بھی نہ ہوں ( تو ان کے لئے کوئی حرج نہيں کہ وه ممنوع گوشت ميں سے کھانے تک نہ پہنچے اور وه گناه کی 

  کھاليں ) خدا بخشنے واال اور مہر بان ہے ۔
..............  

  ۔٣۶، ٣٢اور حج  ١۵٨بقره  - ١
کئے جاتے ہيں ۔ “اھداء” کی جمع ہے ،اس کا مطلب ہے وه چاپائے جو قربانی کے طور پر خانہ خدا کے لئے “ ہدية” جو “ ھدی ”  ٢
کی جمع ہے ، اس کا معنی ہے وه چيز جو انسان يا کسی جانور کے گلے ميں ڈالی جائے يہاں اس سے مراد “ قالده ” جو “ قالئد ” ٣

  وه چوپائے ہيں کو مراسم حج ميں قربانی کے لئے الئے
اصل ميں درخت سے غير مناسب “) گرم”بروزن “ ( َجرم” ۔ اہل لغت اور مفسرين کے کلمات سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے يہ ہے کہ  4

پھل توڑنے کے معنی ميں ہے بعد ازاں يہ لفظ ہر اس کام کے لئے استعمال ہونے لگا جو ناخوش ٓاينده ہو نيز ناپسند يده کام کے لئے 
تمہيں ” ميں ہے يعنی کے معنی ‘ ال يحسلنکم، “ ” اليجرمنکم ” کسی کو اکسانے کے مفہوم ميں بھی بوال جانے لگا ۔ اس لئے يہاں 

  ۔“غلط کام پر نہ اکسائے 
عربی زبان ميں کپڑے کے اس ٹکڑے ياريشم کی روٹی کو کہتے ہيں ، جودوات ميں ڈالی جاتی ہے ، تاکہ وه اپنے اندر سياہی“ ليقہ“ ۔5

  کو جذب کرلے اور اسے بہہ جانے سے روکے۔
  ۔١٣١صفحہ  ١٢وسائل الشيعہ، جلد  -6
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  ۔١٣٢صفحہ  ١٢و سائل الشيعہ جلد  -7
  ۔٧١صفحہ  ١٢وسائل الشيعہ جلد  -8

  تفسير 

اس سوره کی ابتداء ميں چوپايوں کا گوشت حالل ہونے کا تذکره ہے اور ساتھ ہی يہ فرمايا گيا تھا کہ اس سلسلے ميں جن 
  کے بارے ميں استثناء ہے ان کا ذکر بعد ميں ٓائے گا ۔

جس کے بارے ميں وعده کيا گيا تھا ۔ اس ميں گياره چيزوں کے حرام  زير بحث ٓايت ميں در اصل وہی استثنائی حکم ہے
ہونے کا ذکر ہے ان ميں سے بعض کے حرام ہونے کا حکم قرٓان کی بعض ديگر ٓايات ميں بھی ٓايا ہے يہاں ان کا تکرار تاکيد

  کے طور پر ہے ۔
َمْت َعلَْيکُ ١   ُم اْلَمْيتَةُ) ۔۔ پہلے فرماتا ہے : مردار تم پر حرام کيا گيا ہے (ُحرِّ
ُم ) ۔٢   ۔ اسی طرح خون بھی حرام ہے (َو الدَّ
  ۔سور کا گوشت بھی حرام ہے (َو لَْحُم اْلِخْنزيِر ) ۔٣
۔ اور وه جانور جو زمانہ جاہليت کی رسم کے مطابق بتوں کے نام پر اور اصولی طور پر غير خدا کے نام پر ذبح کئے ۴

ِ بِِہ ) ۔جائيں، ان کا گوشت بھی حرام ہے ( َو م   ا ٔاُِہلَّ لَِغْيِر هللاَّ
ان چاروں چيزوں کی تحريم اور اس کے فلسفہ کے بارے ميں تفسير نمونہ جلد اّول ميں ہم کافی بحث کرچکے ہيں ( اردو 

  ۔) ۴١۴ترجمہ ص 
يا کوئی انسان  ۔ نيز جانور بھی کہ جن کا گال گھونٹ ديا جائے ، حرام ہيں ، چاہے خود بخود ايسا ہو يا پھندے کے سبب ہو۵

ايسا کام انجام دے ( جيسا کہ زمانہ جاہليت ميں رواج تھا کہ بعض اوقات کسی جانور کو دو لکڑيوں يا درخت کی دو شاخوں 
  ميں سختی سے دبا تے تھے يہاں تک کہ وه مر جاتا تھا اورپھر اس کا گوشت استعمال کرتے تھے ) (َو اْلُمْنَخنِقَةُ ) ۔

خاص طور پر مجوسی ايسا کرتے تھے کہ جانور کا گال گھونٹ کر مارتے اس کے بعد اس کا بعض روايات ميں ہے کہ 
  ١گوشت کھاتے لٰہذا ممکن ہے کہ ٓايت کا ان کے اس طريقے کی طرف بھی اشاره ہو۔ 

  ٢وَذةُ ) ۔۔ اور وه جانور بھی حرام ہيں جو تشدد اور مار پيٹ سے مر جائيں يا بيماری کی وجہ سے مر جائيں ( َو اْلَمْوقُ ۶
تفسير قرطبی ميں ہے کہ عربوں ميں رواج تھا کہ وه بعض جانوروں کو بتوں کی خاطر اس قدر مارتے کہ وه مر جاتے ، 

  ٣اور وه اسے ايک طرح کی عبادت سمجھتے تھے۔ 
يَةُ ) ۔٧   ۔ اور وه جانور بھی حرام ہيں جو بلندی سے گر مر جائيں (َو اْلُمتََردِّ
  گ مارنے سے مر جائيں ان کا گوشت بھی حرام ہے ( َو النَّطيَحةُ ) ۔۔ نيزوه جانور جو سين٨
بُُع ) ۔٩   ۔ اور وه جانور بھی حرام ہيں جو درندوں کے حملے کی وجہ سے مرجائيں( َو ما ٔاََکَل السَّ

ں خون ان ٓاخر والے پانچ قسم کے جانوروں کے گوشت کی حرمت کا ايک فلسفہ ممکن ہے يہ ہو کہ ان سے کافی مقدار مي
نہيں نکلتا ۔ کيونکہ جب تک گردن کی اصلی رگيں نہ کاٹی جائيں اس وقت تک خون کی کافی مقدار نہيں نکلتی اورہم جانتے 
ہيں کہ خون طرح طرح کے جراثيم کا مرکز ہوتا ہے اور جانور کے مرتے ہی سب سے پہلے خون ميں بد بو پيدا ہوتی ہے ۔ 

رح کا زہر يال پن زياده ہوتا ہے ۔ عالوه ازيں ذبح کرنے ميں خدا کا نام ليا جاتا دوسرے لفظوں ميں ايسے گوشت ميں ايک ط
  ہے اور قبلہ رو ہو کر ذبح کيا جاتا ہے اس طرح سے جو معنوی پہلو پيدا ہوتا ہے وه مذکوره باال صورتوں ميں نہيں ہے ۔

اسے ذبح کرليں اور اس کا خون کافی  ليکن جانور کے مرنے سے پہلے ان تک پہنچ جائيں اور ٓاداب اسالمی کے مطابق
ْيتُْم)  ۔ مقدار ميں نکل ٓائے تو وه حالل ہو جائے گا ۔ اسی لئے مندرجہ باال مواقع کی حرمت کے بعد فرمايا گيا ہے : ( ٕاِالَّ ما َذکَّ

، ليکن اکثر کے بارے ميں “وما اکل السبع ”بعض مفسرين نے يہ احتمال ظاہر کيا ہے کہ استثناء صرف ٓاخری قسم يعنی 
  مفسرين کا نظر يہ يہ ہے کہ تمام قسموں کے بارے ميں ہے اور يہی بات زياده قرين ِ حقيقت ہے ۔

کہہ ديا گيا ہے تو پھر ان مواقع کا ذکر کيوں کيا گيا ہے اور “ميتة” ممکن ہے سوال کيا جائے کہ جب تک ٓايت کی ابتداء ميں 
  ہيں ؟کے مفہوم ميں داخل نہيں “ ميتہ” کيا يہ سب 

کا ايک وسيع مفہوم ہے اس لحاظ سے جوبھی حيوان شرعی “ ميتة ” اس کا جواب يہ ہے کہ فقہی اور شرعی لحاظ سے 
اس جانور کو کہتے ہيں جو خود بخود “ ميتة ” طريقے سے ذبح نہ ہووه اس کے مفہوم ميں داخل ہے ليکن لغت ميں عموماً 

ے لغوی معنی ميں داخل نہيں ہيں اور نہيں تو کم از کم اس کا احتمال ہے کہ ک“ ميتة ” مر جائے اس لئے مندرجہ باال مواقع 
  واخل نہ ہوں ۔
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  لٰہذا ان کی صراحت کی ضرورت تھی ۔
۔ زمانہ جاہليت ميں بت پرستوں نے کچھ پتھر خانہ کعبہ کے گرد نصب کررکھے تھے ان کی کوئی خاص شکل و ١٠

ے سامنے قربانی کرتے تھے اور قربانی کاخون ان پر َمل ديتے تھے ان کہتے تھے ۔ ان ک“ نصب ” صورت نہ تھی ۔ انھيں 
کو کوئی “ نصب ” کے اور ديگر بتوں کے درميان فرق يہ تھا کہ ديگر بتوں کی کوئی مخصوص شکل ہوتی تھی ليکن 

َو ما ُذبَِح َعلَی  صورت نہ ہوتی تھی ۔ اسالم نے زير نظر ٓايت ميں ايسی قربانی کے گوشت کو بھی حرام قرار ديا گيا ہے (
النُُّصِب ) ۔واضح ہے کہ ايسے گوشت کی حرمت اخالقی اور معنوی پہلو رکھتی ہے نہ کہ مادی اور جسمانی ۔ در حقيت يہ 

  کی اقسام ميں سے ہے۔“ وما اھل لغير هللا بہ ”
ئی کے طور پر ذبح ہونے ۔ جانوروں کی ايک اور طرح کی حرمت بھی زير نظر ٓايت ميں ٓائی ہے اور وه ہے قسمت ٓازما١١

والے جانور۔ ہوتا يہ تھا کہ دس ٓادمی ٓاپس ميں شرط لگاتے تھے اور ايک جانور خريد کر اسے ذبح کر ديتے تھے پھر تير 
لکھا ہوتا تھا ايک مخصوص تھيلے ميں رکھ ديتے “ ناکام ” او رتين پر “ کامياب ” کی دس لکڑياں جن ميں سے سات پر 

” کی صورت ميں ان دس ٓادميوں ميں سے ايک ايک کے نام پر تير باہر نکالتے جن سات لکڑيوں پر تھے پھر قرعہ اندازی 
کامياب لکھا ہوتا وه جس جس کے نام نکلتيں اسے دے ديتے اور وه گوشت کا ايک حصہ اٹھا ليتا اور اسے اس کے بدلے 

لکڑياں نکلتيں ان ميں سے ہر ايک کے لئے الزمی  والی“ ناکام ” کچھ نہ ديتا پڑتا ۔ دوسری طرف وه تين افراد جن کے نام 
“ ازالم ” ہوتا کہ وه اس جانور کی ايک تہائی قيمت ادا کرے ، جبکہ گوشت کا بھی اسے کوئی حصہ نہ ملتا ۔ان لکڑيوں کو 

ا ہے ۔ يہ کی جمع ہے اسالم نے ايسے گوشت کا کھانا حرام قرار دے دي“ ) قلم ” بر وزن “ ( زلم “ ” ازالم ” کہتے ہيں ۔ 
حرمت اس بناپر نہيں کہ اصل گوشت حرام ہے بلکہ اس لئے کہ قمار بازی اور قسمت ٓاز مائی ( الٹری وغيره ) کاپہلو لئے 

  ہو ہے قرٓان فرماتا ہے : َو ٔاَْن تَْستَْقِسُموا بِااْلَْٔزالِم ) ۔
بلکہ ہرجگہ اور ہر صورت  واضح ہے کہ قمار بازی وغيره کی حرمت جانوروں کے گوشت سے ہی مخصوص نہيں ہے

ميں قمار بازی ممنوع ہے اور اس کے مفہوم ميں تمام نقصان ده امور، بے مقصد کام او ربيہوده پرگرام شامل ہيں ٓاخر ميں 
ان احکام ِ حرمت کی تاکيد کے لئے فرماياگيا ہے : يہ تمام احکام فسق ہيں اور طاعت پر وردگار کی حدود سے خارج ہيں ( 

  4ٌق ) ۔ذلُِکْم فِسْ 
..............  

  ۔٢٧٣صفحہ  ١۶۔ وسائل الشيعہ، جلد ١
يہ ايسی سخت مار پيٹ کے معنی ميں ہے کہ جو موت تک پہنچادے يا سخت “) نقص” بر وزن “ ( وقذ” کا ماده ہے “ موقوذة ”  ٢

کہتے ہيں جو موت تک نہ “ ذوق” بيماری جو جانور کو موت کے کنارے لے جائے بعض اوقات ايسا تشدد اور ايسی بيماری کو بھی 
  پہچائے بہر حال اس ٓايت ميں پہال معنی ہی مراد ہے ۔

  تفسير قرطبی، زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔ ٣
اگر چہ اسم اشاره مفرد ہے کہ جس ميں خطاب جمع کے صيغے سے کيا گيا ہے اور قاعدةً اسے مفرد کی طرف لوٹنا “ٰذلکم ”’  4

  فرد اشاره اس مجموعے کے لئے جو مفرد فرض کيا گيا ہو، کوئی اشکال نہيں رکھتا ۔چاہئيے ليکن ہم جانتے ہيں کہ م

  گوشت کے استعمال ميں اعتدال

مندرجہ باال تمام بحث سے اور ديگر اسالمی مصادر ے معلوم ہوتا ہے کہ گوشت سے استفاده کے بارے ميں اسالم کی روش
انہ جاہليت کی طرح ہے کہ وه تو گوه، مردار، خون و غيره سب اس کے ديگر احکام کی طرح اعتدال پرمبنی ہے۔ نہ زم

کھاجاتے تھے، نہ آج کے بہت سے مغربی ممالک کی طرح ہے جہاں کے لوگ کيکڑآ اور کٹيرے مکوڑے تک کھانے سے 
ہ ان نہيں کتراتے اور نہ ہی اسالم کا طريقہ ہندوؤں کا ساہے جنھوں نے گوشت کھانا مطلقاً ممنوع قرار دے رکھاہے بلک

جانوروں کا گوشت کھانا حالل قراردياہے جن کی غذا پاک ہے اور جو باعث تنفر نہيں ہيں اور افراط و تفريط کے راستے پر
  خط بطالن کھينچ دياہے اور مختلف قسم کا گوشت کھانے کے ليے شرائط معين کردی ہيں جو اس طرح ہيں:

اس خور ہونا چاہيے کيونکہ گوشت خور جانوروں کا گوشت مردار۔ جن جانوروں کا گوشت استعمال کياجاسکتاہے انھيں گھ١
اور گندگی سے آلوده گوشت کھانے کے نتيجے ميں عموماً صحيح سالم نہيں رہتا اور طرح طرح کی بيماريوں کا سبب بن 

  جاتاہے۔ اس کے برعکس گھاس کھانے والے چوپائے عام طور پر صحصح اور پاک چيزوں سے استفاده کرتے ہيں۔
کی تفسير ميں کہاجاچکاہے کہ ہر جانور کی صفات اس کے گوشت کے ذريعے اسے  ٧٢وه ازيں جيسا کہ سوره بقره آيہ عال

  کھانے والے تک منتقل ہوجاتی ہيں۔
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اس ليے درندوں کا گوشت کھانے سے انسان ميں قساوت اور درندگی کی صفت کو تقويت پہنچے گی اسی ليے اسالم نے 
  ھی حرام قرار دياہے۔نجاست خور جانوروں کو ب

  ۔ وه جانور جن کے گوشت سے استفاده کيا جائے وه قابل نفرت نہ ہوں۔٢
  ۔ ايسے جانور بھی نہ ہوں جو انسانی روح يا جسم کے ليے نقصان اور ضرر کا باعث ہوں۔٣
ی لحاظ سے ۔ ايسے جانور جو شرک اور بت پرستی و غيره کی راه ميں قربان کيے جائيں چونکہ وه روحانی اور معنو۴

  ناپاک ہيں اس ليے انھيں حرام قرار دياگياہے۔
۔ اسالم ميں کچھ احکام جانوروں کو ذبح کرنے کے طريقے کے بارے ميں بھی ہيں۔ ان ميں سے ہر حکم کے اپنے فوائد يا ۵

  اخالقی اثرات ہيں۔
ماياگياہے: آج کے دن کافر تمہارے مندرجہ باال احکام کے بعد زير بحث آيت ميں دو معنی خيز ُجملے نظر آتے ہيں پہلے فر

 دين سے مايوس ہوگئے ہيں لٰہذا اب ان سے نہ ڈرو اور صرف ميری مخالفت سے ڈرو (اْليَْوَم يَئَِس الَّذيَن َکفَُروا ِمْن دينُِکْم فاَل
  تَْخَشْوہُْم َو اْخَشْوِن) ۔

کرديا اور اپنی نعمت تم پر تمام کردی اور اس کے بعد ارشاد ہوتاہے: آج کے دن ميں نے تمھارے دين اور آئين کو کامل 
ْسالَم ديناً) ۔اسالم کو تمھارے دين کے طور پر قبول کرليا( اْليَْوَم ٔاَْکَمْلُت لَُکْم دينَُکْم َو ٔاَْتَمْمُت َعلَْيُکْم نِْعَمتی َو َرضيُت    لَُکُم ااْلِٕ

  دين کس روز اپنے کمال کو پہنچا
(يعنی آج کا دن) ،جس کا مندرجہ باال آيت کے دو جملوں ميں ذکر ہے، “ اليوم”ه يہ کہ يہاں ايک اہم بحث سامنے آتی ہے۔ و

  کو سا دن ہے؟ يعنی وه کون سا دن ہے جس ميں يہ چار پہلو جمع ہوگئے۔
  ۔ کفار اس روز مايوس ہوگئے١
  ۔ دين اس دن مکمل ہوگيا ۔٢
  ۔ نعمت اٰلہی تمام ہوگئی اور٣
  پورے عالم کے لوگوں کے ليے آخری دين کے طور پر قبول کرليا ۔۔ خداوند عالم نے دين اسالم کو ۴

کی  -مفسرين ميں اس سلسلے ميں بہت اختالف ہے ليکن جس بات ميں کوئی اختالف نہيں وه يہ ہے کہ ايسا دن پيغمبر اسالم
ی اہميت کسی عام دن کو زندگی ميں بہت اہم ہونا چاہيے اور يہ کہ يہ کوئی عام سا اور معمولی دن نہيں ہوسکتا کيونکہ اتن

حاصل نہيں ہوسکتی ۔ يہی وجہ ہے کہ کئی ايک روايات ميں آياہے کہ بعض يہوديوں اور عيسائيوں نے يہ آيت سن کر کہا 
  1کہ ايسی آيت اگر ہماری آسمانی کتب ميں ہوتی تو ہم اس دن کو عيد کا دن قرار ديتے۔

نزول کی تاريخ ، پيغمبر اسالم کی زندگی کی تاريخ اور مخالف ہميں چاہيے کہ ہم قرائن، نشانيوں، آيت اور سورة کے 
اسالمی منابع کی روايات سے اس اہم دن کو تالش کريں۔ کيا اس سے مراد وه دن کو تالش کريں۔ کيا اس سے مراد وه دن ہے

احکام کا نزول اتنی  جس دن حالل و حرام گوشت کے بارے ميں مندرجہ باال احکام نازل ہوئے تھے۔ قطعاً ايسا نہيں ہے۔ ان
اہميت کا حامل نہيں ہے اور نہ ہی يہ تکميل دين کا باعث ہے۔ يہ پيغمبر اسالم پرنازل ہونے والے آخری احکام بھی نہ تھے 
کيونکہ اس صورت کے آخر ميں کچھ اور احکام بھی دکھائی ديتے ہيں اور پھر ان احکام کا نزول کفار کی نااميدی کا سبب 

۔ وه بات جو کفّار کی مايوسی کا سبب بن سکتی ہے، وه اسالم کے مستقبل کے ليے کوئی محکم بنياد اور بھی نہيں ہوسکتا 
سہارا ہونا چاہيے۔ دوسرے لفظوں ميں ايسے احکام کا نزول کفّار کے جذبات پر اثر انداز نہيں ہوسکتا کہ ايک طرح کا 

  حّساسيّت پيدا نہيں ہوسکتی ۔ گوشت حرام ہو اور دوسری طرح کا حالل۔اس سے ان ميں کوئی خاص
کيا اس سے مراد پيغمبر اکرم کے حجة الوداع کے عرفہ کا دن ہے(جيسا کہ مفّسرين کے ايک گروه نے احتمال بھی ظاہر 

  کياہے)؟
اس سؤال کا جواب بھے نفی ميں ہے کيونکہ مذکوره باال نشانياں اس دن پر بھی منطبق نہيں ہوسکتيں اس کی وجہ يہ ہے کہ 

کوئی واقعہ نمودار نہيں ہوا کہ جو کفار کی مايوسی کا باعث ہوسکے۔ اگر اس سے مراد مسلمانوں کا عظيم اجتماع  اس دن
ہے تو وه روز عرفہ سے پہلے بھی مّکہ ميں خدمت پيغمبر ميں تھا اور اگر اس دن مذکوره باال احکام کا نزول مراد ہے تو 

  ئی گھبرانے والی بات نہ تھی ۔بھی جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں، کفّار کے ليے کو
تو کيا اس سے فتح مکہ کا دن مراد ہے( جيسا کہ بعض کا خيال ہے)، جب کہ اس سوره کے نزول کا زمانہ فتح مّکہ سے 

  بہت ہی بعد کا ہے۔
  يا کيا سورة بر ٔات کی آيات کے نزول کا دن ہے؟ تو وه بھی اس ُسوره کے نزول سے کافی ُمّدت پہلے تھا ۔

اده عجيب احتمال يہ ہے جو بعض نے ظاہر کيا ہے کہ اس دن سے مراد ظہور اسالم يا بعثِت پيغمبر کا دن ہے ، سب سے زي
  جبکہ ان دونوں کا اس آيہ کے نزول کے دن سے کوئی ربط نہيں ہے اور ان کے در ميان ايک طويل ُمّدت حائل ہے۔
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  و آيت سے آہنگ اور مفہوم سے مناسبت رکھتاہو۔لٰہذا مذکوره باال چھ احتماالت ميں کوئی بھی ايسا نہيں ہے ج
(اس آيت کے سلسلے ميں ايک اور احتمال بھی ہے جو تمام شيعہ مفسّرين نے اپنی کتب ميں پيش کياہے ، متعدد روايات بھی 

خم اس کی تٔائيد کرتی ہيں۔ نيز آيت کے مضامين اور آہنگ بھی اس سے مناسبت رکھتاہے اور وه يہ کہ اس سے مراد غدير 
کا دن ہے، جس روز پيغمبر اسالم نے امير المؤمنين حضرت علی کو با قاعده اپنی جانشينی کے ليے مقرر کياتھا ۔ يہی وه 
روز تھا جب کفار مايوسيوں کے سمندر ميں ڈوب گئے۔ کيونکہ انھيں توقع تھی کہ دين اسالم کا قيام بس ايک شخص سے 

ال پھر پُرانی ڈگر پر لوٹ آئے گی ليکن جب انھوں نے ديکھا کہ ايک ايسا مربوط ہے اور پيغمبر اسالم کے بعد صورِت ح
شخص، پيغمبر کی جانشينی کے ليے منتخب ہواہے جو علم تقوٰی اور قدرت و عدالت کے لحاظ سے پيغمبر اسالم کے بعد 

اميدی کا شکار بے نظير ہے اور آنحضرت نے لوگوں سے اس کی بيعت لے لی ہے تو وه اسالم کے بارے ميں ياس و نا
ہوگئے وه سمجھ گئے کہ اس دين کی جڑيں مضبوط اور پائيدار ہيں۔ يہ وه دن تھا جب دين اپنی تکميل کو پہنچ گيا ۔ کيونکہ 

  جانشيِن پيغمبر کے تعيّن اور مسلمانوں کا مستقبل واضح ہوئے بغير يہ آخری تکميل کو نہيں پہنچ سکتاتھا ۔
عليه السالم) جيسے الئق رہبر کے تعيّن کے ذريعے لوگوں کے مستقبل کے ليے تمام يہ وه دن تھا جب نعمِت اٰلہی علی(

  ہوگئی ۔ اسی دن اسالم اپنے پروگرام کی تکميل کے ذريعے آخری دين کے طور پرخدا کی طرف سے پسنديده قرار پايا ۔
  لٰہذا اس ميں چاروں مذکوره پہلو موجود تھے۔

  کی تائيد کرتے ہيں۔ عالوه ازيں ذيل کے قرائن بھی اس تفسير
۔ تفسير فخر الدين رازی، تفسير روح المعانی اور تفسير المنار ميں اس آيت کے ذيل ميں منقول ہے، کہ اس آيت کے نزول ١

  کے بعد پيغمبر اکرم اکياسی دن سے زياده زنده نہيں رہے۔
ات کی بناء پر جيسا کہ کلينی نے اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ روايات اہلسنّت کے مطابق اور حتی کہ بعض شيعہ رواي

اپنی مشہور کتاب کافی ميں نقل کياہے) رسول اکرم کی وفات باره ربيع االّول کو ہوئی تھی ہم يہ نتيجہ نکالتے ہيں کہ زير 
  2نظر آيت کے نزول کا دن ٹھيک اٹھاره ذی الحجہ ہے۔

لب بر ٓامد ہوتا ہے کہ زير بحث ٓايہ شريفہ ب۔ بہت سی روايات جو مشہور شيعہ سنی طرق سے منقول ہيں صريحاً يہ مط
  غدير خم کے روز اور واليت علی (عليه السالم) کے اعالن کے بعد نازل ہوئی ان ميں سے چند ايک يہ ہيں ۔

۔ مشہور سنی عالم ابن جرير طبری کتاب واليت ميں معروف صحابی زيد بن ارقم کے حوالے سے نقل کرتے ہيں کہ يہ ١
  ن حضرت علی (عليه السالم) کے بارے ميں نازل ہوئی ۔ٓايت غدير خم کے د

ميں مشہور صحابی ابو سعيد خدری سے نقل“ مانزل من القرٓان فی علی (عليه السالم) ” ۔ حافظ ابو نعيم اصفہانی اپنی کتاب ٢
  کرتے ہيں :۔

ے حوالے سے کروايااور پيغمبر خدا نے غدير خم کے دن لوگوں سے حضرت علی(عليه السالم) کا تعارف ان کی واليت ک
  لوگ ابھی منتشر نہيں ہوئے تھے کہ يہ ٓايت نازل ہوئی :

  اليوم اکملت لکم دينکم
  اس موقع پر رسول هللا فر مايا:

هللا اکبر علی اکمال الدين و اتمام النعمة و رضی الرب برسالتی وبالوالية لعلی ( ع ) من بعدی، ثم قال من کنت مواله فعلی 
  من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذلہ۔ مواله، اللھم وال

  يعنی هللا اکبر دين کی تکميل اور نعمت تمام ہونے پر اور پروردگار کے ميری رسالت کے بعد ٓاپ نے فرمايا:
اور  جس شخص کا ميں موال ہوں ، اس کا علی(عليه السالم) موال ہے ، خدا يا : اسے دوست رکھ ، جو علی کو دوست رکھے

اسے دشمن رکھ جو علی (عليه السالم) سے دشمنی کرے۔ جو اس کی مدد کر اور جو اسے چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ 
  دے ۔
  ۔ خطيب بغدادی اپنی تاريخ ميں ابو ہريره ۻ سے نقل کرتے ہيں وه پيغمبر اکرم سے نقل کرتے ہيں :٣

بٍخ بٍخ يا بن ابی طالب اصبحت موالی و موال کل ” اور عمر کے  واقعہ غدير خم ، واليت ِ علی (عليه السالم) کے عہد و پيمان
  3“ مسلم 

  کہنے کے بعد ٓاية
  4اکملت لکم دينکم نازل ہوئی 

  کتاب نفيس الغدير ميں مذکوره تين روايات کے عالوه اس سلسلے ميں مزيد تيره روايات نقل کی گئی ہيں۔
کے حوالے سے پيغمبر اکرم سے ۴٧اور مقتل خوارزمی صفحہ  ١۴صفحہ  ٢کتاب احقاق الحق ميں تفسير ابن کثير جلد 
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  منقول ہے کہ يہ آيت واقعہ غدير کے بارے ميں نازل ہوئی ۔
تفسير بُرہان اور تفسير نور الثقلين ميں بھی مختلف طرق سے اس سلسلے ميں دس روايات نقل ہوئی ہيں جن سے يہ معلوم 

  رے ميں يا غدير خم کے دن کے بارے ميں نازل ہوئی ۔ہوتاہے کہ يہ آيت حضرت علی(عليه السالم) کے با
  5ان سب روايات کو نقل کرنے کے ليے ايک عليحده کتاب کی ضرورت ہے۔

  عالمہ سيّد شرف الدين مرحوم کتاب المراجعات ميں لکھتے ہيں:
دن نازل ہوئی اہل سنت امام صادق(عليه السالم) اور امام باقر سے منقول صحيح روايات ميں مذکور ہے کہ يہ آيت غدير کے 

نے بھی رسول هللا سے اس سلسلے ميں مختلف اسناد سے چھ روايات نقل کی ہيں جو اس بات کی صراحت کرتی ہيں کہ يہ 
  6آيت اس واقعہ کے ضمن ميں نازل ہوئی ۔ 

سلے ميں جو کچھ ہم نے مندرجہ باالسطور ميں کہاہے اس سے واضح ہوجاتاہے کہ زير منظر آيت کے واقعہ غدير کے سل
نازل ہونے کے بارے ميں موجود روايات ايسی نہيں ہيں کہ انھيں خبر واحد کہاجاسکے اور ان کی بعض اسناد کو ضعيف 

قرار دے کر ان سے آنکھيں بند کرلی جائيں۔ اگر يہ روايات متواتر نہ ہوں تو کم از کم مستفيض ہيں اور مشہور اسالمی منابع
عض متعصب سنی حضرات چونکہ ان روايات کو اپنے ذوق کے خالف پاتے ہيں لٰہذا انھيں اور کتب ميں منقول ہيں۔ اگرچہ ب

مجہول اور غلط قرار ديتے ہيں۔ مثالً آلوسی نے تفسير روح المعانی ميں صرف ايک سند کو ضعيف قرار دے کر کوشش کی 
ی ايک عام تفسير کرکے آگے بڑھ گئے ہے کہ باقی روايات کو بھی نظر انداز کردے يا مثالً تفسير المنار کے مؤلف آيت ک

ہيں۔ يہاں تک کہ انھوں نے ان روايات کی طرف ذراسا اشاره بھی نہيں کيا ۔ شايد وه اس مخمصے ميں تھے کہ اگر روايات 
  کا ذکر کرکے انھيں ضعيف قرار ديں تو خالف انصاف ہوگا اور اگر قبول کرليں تو خالِف ذوق ہوگا ۔

  ميں کہتاہے۔ ۵۵طرف يہاں توجہ کرنا چاہيے يہ ہے کہ قرآن حکيم ُسورِة نور آيہ ايک جالِب نظر نکتہ جس کی 
الِحاِت لَيَْستَْخلِفَنَّہُْم فِی ااْلَْٔرِض َکَما اْستَْخلََف الَّ  ُ الَّذيَن آَمنُوا ِمْنُکْم َو َعِملُوا الصَّ نَنَّ لَہُْم دينَہُُم الَّ َوَعَد هللاَّ ِذی اْرتَضی ذيَن ِمْن قَْبلِِہْم َو لَيَُمکِّ

لَنَّہُْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِہْم ٔاَْمناً ۔   لَہُْم َو لَيُبَدِّ
تم ميں سے وه لوگ جو ايمان لے آئے ہيں اور انھوں نے اعمال صالح انجام ديئے ہيں خدانے ان سے وعده کيا ہے کہ انھيں 

بنايا ہے (نيز يہ وعده بھی کياہے کہ) جس روئے زمين پر خليفہ بنادے گا ۔ جيسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اس نے خليفہ 
  دين کو ان کے ليے پسند کياہے اسے محکم و مستقر کريگااور خوف کے بعد انھيں امن دے گا ۔

پسنّد کياہے اسے روئے زمين پر مستقر اور محکم کرے گا ۔ يہ ”اس آيت ميں خدا تعالٰی فرماتاہے کہ جو دين ان کے ليے 
ً “”رضيت”ُسوره نور، سورهٔ  مائده سے پہلے نازل ہوئی ہے اوربات پيش نظر رکھتے ہوئے کہ  کی طرف “ لکم االسالم دينا

توجہ کرتے ہوئے کہ جو زير بحث آيت ميں واليِت علی کے بارے ميں نازل ہواہے ہم يہ نتيجہ نکالتے ہيں کہ اسالم اس 
ام ہو۔ کيونکہ يہ وہی اسالم ہے جسے کے ساتھ منسلک اور تو“ واليت”ُصورت ميں روئے زمين پر مستحکم ہوسکتاہے جب

کيا ہے اور اس کے استقرار و استحکام کا وعده کياہے۔ واضح تر الفاظ ميں اسالم اسی صورت ميں عالمگير“ پسند ”خدا نے 
  ہوسکتا ہے جب وه واليت اہل بيت(عليه السالم) کے مسئلے سے جدا نہ ہو۔

م کرنے سے جو دوسرا مطلب سامنے آتاہے يہ ہے کہ ُسورهِٔ نور کی سورٔه نور کی مذکوره آيت اور زير بحث آيت کو منض
  آيت ميں با ايمان افراد سے تين وعدے کيے گئے ہيں۔

  پہال ۔ روئے زمين پر خالفت
  دوسرا ۔ عبادت پروردگار کے ليے امن و امان اور

  تيسرا ۔ اس دين کا استحکام کہ جو خدا کا پسنديده ہے۔
کے نزول کے ساتھ پايہ تکميل کو پہنچے، کيونکہ ايمان و …اليوم اکملت لکم دينکم… آيہ يہ تين وعدے غدير خم کے روز
اليوم ” علی(عليه السالم)، رسول هللا کی جانشينی کے ليے منصوب اور مقّرر ہوئے اور … عمل صالح کا کامل نمونہ يعنی

ً ”يز کے ذريعہ مسلمانوں کو نسبتاً امن نصيب ہوا ن“ بئس الذين کفروا من دينکم کے ذريعے “ و رضيت لکم االسالم دينا
  پروردگار کا پسنديده دين مسلمانوں ميں مستحکم ہوا ۔

البتہ يہ تفسير ان روايات کے منافی نہيں جن ميں کہا گياہے کہ ُسورٔه نور کی يہ آيت حضرت مہدی کی شان ميں نازل ہوئی 
نہ غدير خم کے دن انجام پايا اور پھر ايک وسيع تر سطح کا ايک وسيع مفہوم ہے جس کا ايک نمو“ امنوا منکم”ہے کيونکہ

آيت ميں تمام کّرهِٔ زمين کے ليے نہيں “ االرض”پر حضرت مہدی(عليه السالم) کے قيام کے وقت انجام پائے گا ۔ اس بناپر 
کے ليے بھیہے بلکہ اس کا بھی ايک عمومی مفہوم ہے۔ يعنی تمام زمين کے ليے بھے ہوسکتاہے اور اس کے ايک حصِّے 

، جيسا کہ قرآن ميں مختلف مواقع پر اس لفظ کے استعمال سے معلوم ہوتاہے کہ بعض اوقات يہ زمين کے ايک حصِّے کے 



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

 
 

  ليے ہے اور بعض اوقات پورے کّرهِٔ ارض کے ليے (غور کيجيئے گا)
..............  

  ١۵۵ص ۶تفسير المنار ج -1
ات پيغمبر اور روز غدير کو شمار نہ کياجائے۔ نيز تين مہينوں ميں يکے بعد ديگری ہر البتہ يہ اس ُصورت ميں ہے جب خود روز وف -2

دن کا ہو اور ايسا ہونا بالکل ممکن ہے نيز اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ روز غدير سے پہلے اور بعد تاريخ اسالم ميں  ٢٩مہينہ 
طبق ہوسکے۔ اس ليے حتماً غدير کے عالوه اس سے کوئی اور دن کوئی ايسا اہم واقعہ رونما نہيں ہوا جس پر مندرجہ باال تاريخ من

  مراد نہيں۔
  حضرت عمر کی اس بات کا مطلب ہے : کيا کہنے اے فرزند ابو طا؛لب ! ٓاپ ميرے اور ہر مسلماکے موال ہوگئے۔ -3
ميں نقل کياہے اور ٢٣٢ا ت٢۴٠کی جلد اول ميں ص“الغدير”ان تين روايات کو عالمہ امينی مرحوم نے تمام خصوصيات کے ساتھ-4

ميں اس آيت کا واقعہ غدير ميں نازل ہونا ابوھريره سے دو طرق کے ساتھ اور ابو سعيد خدری سے کٹی طرق  ٣۵٣ص۶کتاب الحق ج
  سے نقل کياگياہے۔

  تفسير بُرہان جلد اّول اور تفسير نور الثقلين جلد اّول ميں زير بحث آيت کے ذيل ميں رجوع کريں۔ -5
  ٣٠ات جلد چہارم صفحہ المراجع -6

  ايک اہم سوال اور اس کا جواب 

يا ايہا الّرسول”آيت کے سلسلے ميں صرف ايک سوال اب باقی ره جاتاہے اور وه يہ ہے کہ اّول تو مذکوره باال اسناد اور آيہ 
ط ہيں تو پھر ان کے ذيل ميں پيش کی جانے والی اسناد کے مطابق دونوں آيات واقعہ غدير سے مربو“ بلغ ما انزل اليک

  ہے۔۶٧دونوں کے در ميان فاصلہ کيوں رکھا گياہے۔ ايک ُسوره مائده کی تيسری آيت ہے اور دوسری آيت کا نمبر 
دوسری بات يہ ہے کہ آيت کا يہ ِحّصہ جو واقعہ غدير سے مربوط ہے، ايسے مطالب سے منسلک کيا گيا ہے جو حالل و 

  1ں کے در ميان کوئی مناسبت نظر نہيں آتی ۔حرام گوشت کے بارے ميں ہيں اور ان دونو
  اس کا جواب يہ ہے:

اّوال ۔ ہم جانتے ہيں کہ قرآنی آيتيں اور اسی طرح سورتيں تاريِخ نزول کے مطابق جمع نہيں کی گئيں بلکہ مدينہ ميں نازل 
  ں موجود ہيں۔ہونے والی بہت سی سورتيں ميں مّکی آيات ہيں اور اس کے برعکس مّکی ُسورتيں ميں مدنی آيتي

اس حقيقت کو پيش نظر رکھتے ہوئے ان دو آيات کا ايک دوسرے سے الگ ہوجانا کوئی تعّجب کی بات نہيں ہے (البتہ ہر 
ُصورت کی آيات کو فرمان پيغمبر کے تحت رکھا گياہے) ہاں البتہ آيات اگر تاريِخ نزول کے مطابق جمع کی گئی ہوتيں پھر 

  جاسکتا تھا ۔ يہ فاصلہ ہوتا تو اعتراض کيا 
ثانيا ۔ ممکن ہے کہ غدير سے مربوط آيت کو حالل و حرام غذاؤں سے متعلق آيت ميں تحريف ، حذف اور تغيّر سے محفوظ 
رکھنے کے ليے ہو اکثر ايسا ہوتاہے کہ ايک نفيس چيز کو محفوظ رکھنے کيليے عام سی چيزوں ميں مال ديا جاتاہے تا کہ 

  يجيے گا) ۔اس کی طرف کم توجہ ہو (منور ک
وه حوادث جو رسول هللا کی زندگی کے آخری لمحات ميں رونما ہوئے اور بعض افراد نے آپ کی طرف سے وصيّت نامہ 

ی کہ رسوِل خداکے بارے ميں کہا گيا کہ انھيں  ) حتّٰ لکھے جانے کی صريح مخالفت کی ۔ نوبت يہاں تک پہنچی کہ (نعوذ با
ہماری کے عالم ميں کررہے ہيں۔ رسول هللا کو ايسی ايسی ناموزوں تہمتيں لگائی گئيں۔  ہذيان ہوگياہے۔اور وه يہ سب باتيں

 2اس واقعے کی تفصيل اسالمی دنيا کی مشہور کتب ميں موجود ہے اور سنی شيعہ دونوں کی اہم کتب ميں يہ واقعہ مذکور
  ہے۔

  پر موجود ہے۔ ١۴صفحہ ميں آخری وصيّوں کے زير عنوان  ٢اسی طرح يہ روايات کتاب صحيح مسلم جز
کے “ رزيہ يوم الخميس”عالوه ازيں ديگر کتب ميں بھی يہ روايات موجود ہے۔ سيّد شرف الدين مرحوم نے المراجعات ميں 

  زير عنوان يہ روايات نقل کی ہيں۔
ت حّساس يہ واقعہ اس سلسلے ميں شاہد ناطق ہے کہ بعض لوگ مسئلہ خالفت اور رسول هللا جانشينی کے معاملے ميں بہ

  تھے اور وه اس کے انکار کے ليے ہر انتہائی قدم اٹھانے کو تيّار تھے۔
تو کيا ايسے حاالت ميں ضروری نہيں تھا کہ خالفت سے مربوط اسناد کی حفاظت کی جاتی اور انھيں آنے والے لوگوں تک 

اتا تا کہ زياده سخت مخالفين کی ان پر کم بحفاظت پہنچانے کا احترام کيا جاتا اور اسے عام مطالب کے ساتھ مالکر بيان کيا ج
  توجہ ہو۔

کے غدير اور پيغمبر اکرم کی “ اليوم اکملت لکم دينکم”عالوه ازيں جيسا کہ ہم جان چکے ہيں کہ اس بات سے متعلق کہ 
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ہل سنّت جانشينی کے متعلق نزول سے مربُوط اسناد صرف شيعہ کتب ميں موجود نہيں ہيں کہ ان پر کوئی اعتراض ہو بلکہ ا
 کی بہت سی کتب ميں بھی يہ روايات موجود ہيں۔ ان ميں يہ حديث مختلف طرق سے تين مشہور صحابہ سے بھی منقول ہے۔

  اضطراری کيفيّت ميں حرام گوشت کا ُحکم
آيت کے آخر ميں پھر حرام گوشت سے مربوط مسائل کا ذکر ہے يہاں اضطراری ُصورت کے ليے حکم بيان کيا گيا ہے: 

جو لوگ بھوک کی حالت ميں حرام گوشت کھانے پر مجبور ہوجائيں جبکہ وه گناه کی طرف رغبت نہ رکھتے ہوں تو اور 
پھر يہ ان کے ليے حالل ہے کيونکہ خدا بخشنے واال اور مہربان ہے اور ضرورت کے وقت وه اپنے بندوں کو مشقت ميں 

  مخمصة غير متجائف ال ثم فان هللا غفور رحيم) ۔نہيں ڈالتا اور نہ انھيں اس پر سزا ديتاہے (فمن اضطر فی 
ہے جس کا معنی ہے دھنں جانا ۔ يہ لفظ سخت بھوک کيليے بھی استعمال “)لمس”(بر وزن “ خمص”کا ماده “ مخمصة”

ہوتاہے۔ جبکہ بھوک شکم کے دھنں جانے کا باعث ہوچاہے قحط کے زمانے ميں ہويا کوئی انفرادی طور پر اس مشکل 
  دوچار ہوجائے۔ صورِت حال سے

يہ اضطرار کے مفہوم کی تاکيد کے طور “ گناه کی طرف ميالن يا رغبت نہ رکھتا ہو” کا معنی ہے“…غير متجائف ال ثم”
پر آياہے يا اس سے مراد يہ ہے کہ ضرورت کے وقت حرام گوشت کھانے ميں تيزی نہ دکھائے اور اسے حالل نہ سمجھنے

ے خود فراہم نہ کی ہو اور يا يہ کہ کسی ايسے سفر ميں اس مشکل سے دوچار نہ ہوا لگے يا يہ کہ اضطرار کی بنياد اس ن
  ہو، جو اس نے فعل حرام انجام دينے کے ليے اختيار کيا ہو يہ بھی ممکن ہے کہ اس عبادت سے يہ تمام معانی مراد ہوں۔

ردو ترجمہ) کی طرف رجوع ا( ۴١۴و صفحہ  ۴١٣اس سلسلے ميں مزيد وضاحت کے ليے تفسير نمونہ جلد اول صفحہ 
  فرمائيں۔

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

  )۴۶۶ص ۶يہ رسول تفسير المنار ميں اس آيت سے مربوط مباحث ميں اشارتاً مذکور ہے (جلد  -1
ميں،  ۴يہ حديث اہل سنت کی مشہور ترين کتاب صحيح بخاری ميں کئی مقامات پر نازل ہوئی ہے ان ميں سے کتاب المرضی جزء  -2

 ميں بہی موجود ہے۔ ٢جز  ١١٨پر۔ کتاب الجہاد، باب جوائز و قدس صفحہ  ٢٢زء اول صفحہ کتاب العلم ج
 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

ا ٔاَْمَسْکَن َعلَْيُکْم َو يَْسئَلُونََک ما ذا ٔاُِحلَّ لَہُْم قُْل ٔاُِحلَّ لَُکُم الطَّيِّباُت َو ما َعلَّْمتُْم ِمَن اْلَجواِرِح ُمَکلِّبيَن تَُعلِّمُ  ُ فَُکلُوا ِممَّ ا َعلََّمُکُم هللاَّ ونَہُنَّ ِممَّ
 َ ِ َعلَْيِہ َو اتَّقُوا هللاَّ َ َسريُع اْلِحساِب ( اْذُکُروا اْسَم هللاَّ   )4ٕاِنَّ هللاَّ

  ترجمہ
۔ تم سے پوچھتے ہيں کہ ان کے ليے کون سی چيزيں حالل کی گئی ہيں، کہہ دو کہ پاکيزه چيزيں تمھارے ليے حالل کی ۴

گئی ہيں، نيز ان شکاری جانوروں کا شکار (بھی تمھارے ليے حالل ہے) جنھيں تم نے وه کچھ سکھا يا جس کی خدا نے تھيں
تعليم دی تھی ۔ بس جو کچھ يہ جانور تمھارے ليے(شکار کرتے ہيں اور) روک رکھتے ہيں وه کھا لو اور (جب جانور کو 

  شکار کے ليے چھوڑو (تو) اس پر خدا کا نام ليا کرو اور خدا سے ڈرو کيونکہ خدا جلد حساب لينے واالہے۔

  شان نزول
گئی ہيں ان ميں سے زياده مناسب يہ ہے کہ زيد الخير اور عدی بن حاتم  اس آيت کے بارے ميں کئی ايک شاِن نزول ذکر کی

جو صحابیٔ  ِ رسول تھے آپ کی خدمت ميں حاضر ہوئے کہ ہم کچھ لوگ ہيں جو شکاری ُکتّوں اور بازوں کی مدد سے 
نده ہمارے ہاتھ شکار کرتے ہيں، اور ہمارے شکاری ُکتے حالل جنگلی جانوروں کو پکڑ ليتے ہيں ان ميں سے بعض تو ز

لگ جاتے ہيں اور ہم انھيں ذبح کر ليتے ہيں ليکن ان ميں سے بعض ُکتّوں کی وجہ سے مارے جاتے ہيں اور ہميں انھيں ذبح 
  کرنے کا موقع نہيں ملتاہم جانتے ہيں کہ خدا نے مردار کا گوشت حرام قرار ديا ہے اب ہماری کيا ذمہ داری ہے؟

  3ل ہوئی اور انھيں جواب ديا گيا ۔ اسی سلسلے ميں زير نظر آيت ناز
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..............  

  ، زير بحث آيت کے ذيل ميں۔٣تفسير قرطبی ج -3

  حالل شکار 

گذشتہ دو آيات ميں حرام و حالل گوشت کے بارے ميں احکام بيان ہوچکے ہيں يہاں ان ميں سے کچھ مزيد احکام تذکره ہے 
ہے: تم سے کھانے والی چيزوں کے بارے ميں سوال کرتے ہيں اس سلسلے ميں ايک سوال کے جواب ميں فرمايا گيا 

(بسئلوئک ماذا احل لہم)پھر پيغمبر اکرم سے فرمايا گياہے: پہلے تو ان سے کہو کہ ہر پاکيزه چيز تمھارے ليے حالل ہے(قُْل 
کے زمرے ميں آتاہے اور قوانين اٰلہی ٔاُِحلَّ لَُکُم الطَّيِّبات) يعنی اسالم نے جو کچھ حرام قرار ديا ہے وه ناپاک ہے اور جنائث 

کسی ايسی چيز کو کبھی حرام قرار نہيں ديتے جو پاکيزه ہو اور فطری طور پر نوع بشر کے فائدے اور نفع کے ليے پيدا 
  کی گئی ہو لٰہذا حقيقی شريعت قوانين تکوين سے ہميشہ ہم آہنگ ہوتی ہے۔

ئے ہوئے يعنی جنھيں تم نے وه کچھ سکھا يا ہے جس کی خدا نے  پھر شکار کے بارے ميں فرمايا گياہے : تمہارے سدھا
ُ ) تعليم دی ہے ان شکاری جانوروں کا شکار تمھارے ليے حالل ہے ( َو ما َعلَّْمتُْم ِمَن اْلَجواِرِح ُمَکلِّبيَن تَُعلُِّمونَہُنَّ مِ  ا َعلََّمُکُم هللاَّ مَّ

  1۔
کے معنی “ زخم”کے معنی ميں آتاہے اور کبھی “ کام”اور “ کسب”سے ليا گيا ہے جو کبھی “ جرح”اصل ميں “ جوارح”

کی “ جارحہ”کہتے ہيں “ جارحہ”ميں ۔ اسی ليے شکاری جانوروں کو چاہے وه پرندے ہوں يا کوئی اور جانور
 ہے۔ يعنی وه جانور جو اپنے شکار کو زخم لگاتے ہيں يا وه جانور جو اپنے مالک کے ليے کسب کرتے ہيں۔“ جوارح”جمع

  بدن کے اعضا کو بھی جوارح اسی ليے کہاجاتاہے کہ انسان ان کے ذريعے کسی کام کو انجام ديتاہے اور اکتساب کرتاہے۔
ان تمام جانوروں کے ليے ہے جنھيں شکار کرنے کی تربيّت دی جاتی ہے۔ليکن ساتھ “ َو ما َعلَّْمتُْم ِمَن اْلَجواِرح”اس ليے

شکاری کتوں کی تربيّت کرنے والوں کو “ مکلبين”۔ “کتّا”ے ہے جس کا معنی ہےکے ماده س“ کلب”بھے ہے جو “ مکلبين”
کہتے ہےں۔ اس طرح يہ تعبير جملے کو شکاری کتّوں سے مخصوص کرديتی ہے۔ اس ليے يہ آيت شکاری ُکتّوں کے عالوه 

کتوں کے عالوه باز باز و غيره سے کيے گئے شکار کے بارے ميں نہيں ہے۔يہی وجہ ہے کہ شيعہ فقہ ميں صرف شکاری 
وغيره سے کئے گئے شکار کے بارے ميں نہيں ہے ۔ يہی وجہ ہے کہ شيعہ فقہ ميں صرف شکاری کتوں سے کيا جانيواال 

کا مفہوم وسيع قرار ديتے ہيں “ مکلبين ” شکار جائز ہے، اگر اہل سنت کے بعض مفسرين سب کو جائز سمجھتے ہيں اور 
ے لئے مخصوص نہيں ۔ ليکن جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں ، اس لفظ کا اصلی ماده اسے کہ جو کتوں سے شکار کرنے والوں ک

شکاری کتوں کی تر بيت سے مخصوص کرديتا ہے ۔ البتہ اگر دوسرے شکاری جانور کو بے بس کرديں ليکن اسے مرنے 
  سے پہلے ٓاداِب شرعی کے مطابق ذبح کرليا جائے تو وه حالل ہے ۔

  ۔ ميں چند نکاتتعلّمونہن مما علّمکم هللا
۔ ايسے جانوروں کی تعليم و تربيّت اور مسلسل ہو، اگر وه اپنی تعليم بُھول جائيں اور آواره کتوں کی طرح کسی جانور کو ١

فعل مضارع ہے اور مضارع استمرار پر داللت “ تعلمونھن”چير پھاڑ ديں تو اس شکار کا گوشت حالل نہيں ہوگا کيونکہ
  کرتاہے۔

کے مفہوم ہے مطابقت رکھتی ہے۔“ مما علمکم هللا”يم و تربيت صحيح اصولوں کے مطابق ہونا چاہيے يہ بات ۔ کتے کی تعل٢
۔ تمام علوم کا سرچشمہ خدا ہے چاہے وه عالم اور چھوٹے چھوٹے امور کا علم ہو يا اہم ايسکی تعليم کے بغير ہم کوئی علم ٣

  نہيں رکھتے۔
کہ شکاری کتوں کی تعليم سے مراد يہ ہے کہ ان کی تربيّت اس طرح سے ہونی  ضمنی طور پر يہ بھی معلوم ہونا چاہيے

  چاہيے کہ وه مالکوں کے حکم سے چل پُريں اور ان کے روکنے سے ُرک جائيں۔
اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جس جانور کو ُکتے شکار کرتے ہيں اگر وه زنده ہاتھ آجائے تو اسے آداب اسالمی 

ا جانا چاہيے، ليکن شکاری کے پہنچنے سے پہلے اس کی جان نکل جائے تو وه حالل ہے اگرچہ اسے کے مطابق ذبح کي
  ذبح نہيں بھی کيا گيا ۔

اس کے بعد ايسے شکار کی حيلت کی شرائط ميں سے دو کا ذکر کيا گياہے: اس شکار کو جسے شکاری ُکتے تمھارے ليے 
ا أَْمَسْکنَ  َعلَْيُکْم)اس سے ظاہر ہوتاہے کہ اگر شکاری ُکتے اس بات کے عادی ہوں کہ اپنے  روکے رکھيں، کھالو (فَُکلُوا ِممَّ
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کے ُزمرے“ و ما اکل السبع”شکار کا کچھ حّصہ کھا ليتے ہيں اور کچھ چھوڑ ديتے ہوں تو ايسا شکار حالل نہيں ہے اور وه 
تو تعليم يافتہ ہے اور نہ اس سے جو کچھ بچا ميں داخل ہوجاتاہے جس کا گذشتہ آيت ميں ذکر ہے۔ حقيقت ميں ايسا ُکتا نہ 

  (تمہارے ليے) کا مصداق ہے۔“ عليکم”رکھا ہے وه 
بعض فقہا اس شرط کے قائل نہيں ہيں وه اس سلسلے ميں چند روايات سے استناد کرتے ہيں جو ُکتب احاديث ميں موجود ہيں 

  بہر حال اس پر تفصيلی بحث فقہی ُکتب ميں موجود ہے۔
  ان کی ايسے تربيّت ہونا چاہيے کہ وه اپنا شکار کھائيں نہيں۔خالصہ يہ کہ 

ِ َعلَْيِہ )   دوسری شرط يہ ہے کہ جب شکاری ُکتے کو چھوڑا جائے تو خدا کا نام ليا جائے ( َو اْذُکُروا اْسَم هللاَّ
َ آخر ميں ان تمام احکام کا احترام کرنے کے ليے فرمايا گيا ہے: خدا سے ڈرو کيونکہ وه سريع الح َ ٕاِنَّ هللاَّ ساب ہے (َو اتَّقُوا هللاَّ

  2َسريُع اْلِحساب) ۔

ْحَصناُت ِمَن اْلُمْؤِمناِت َو اْلُمْحَصناُت ِمَن ۔اْليَْوَم ٔاُِحلَّ لَُکُم الطَّيِّباُت َو طَعاُم الَّذيَن ٔاُوتُوا اْلِکتاَب ِحلٌّ لَُکْم َو طَعاُمُکْم ِحلٌّ لَہُْم َو اْلمُ ۵
يماِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُہُ َووا اْلِکتاَب ِمْن قَْبلُِکْم ٕاِذا آتَْيتُُموہُنَّ ٔاُُجوَرہُنَّ ُمْحِصنيَن َغْيَر ُمساِفحيَن َو ال ُمتَِّخذی ٔاَْخداٍن َو مَ الَّذيَن ٔاُوتُ  ْن يَْکفُْر بِااْلٕ

  )۵ہَُو فِی اآْلِخَرِة ِمَن اْلخاِسريَن (
  ترجمہ

ليے حالل ہوگئی ہيں اور (اسی طرح) اہِل کتاب کا کھانا تمھارے ليے حالل ہے ہيں  ۔ آج کے دن پاکيزه چيزيں تمھارے۵
جبکہ ان کا حق مہر ادا کر دو اور پاک دامن رہو نيز پوشيده طور پر اور غير شرعی طريقے سے ياری نہ لگاؤ ، اور جو 

اور بے اثر ہوجاتے ہی اور آخرت شخص اس چيز سے کفر اختيار کرے کہ جس پر ايمان النا چاہيے، اس کے اعمال باطل 
  ميں وه زيان کاروں ميں سے ہوگا ۔

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

وصيد ما ”سے معلوم ہوتاہے کہ اصل ميں “ فکلوا مما مسکن عليکم”اس جملے کے ابتدائ ميں حذف و تقدير موجود ہے -1
  ہے (غور کيجيئے گا) ۔“علمتم

  اُردو ترجمہ) پر گذر چکی ہے۔( ۴۵سير نمونہ جلد دوم صفحہ سريع الحساب (جلدی حساب لينے واال) کی تشريح تف-  2

  اہل کتاب کا کھانا کھانا اور ان ميں شادی بياه کرنا 

يہ آيت گذشتہ آيات کے مباحث کی تکميل کرتی ہے، پہلے فرمايا: آج کے دن سے پاکيزه چيزيں تمھارے ليے حالل ہوگئی 
ارے کھانے ان کے ليے حالل ہيں (اْليَْوَم ٔاُِحلَّ لَُکُم الطَّيِّباُت َو طَعاُم الَّذيَن ہيں اور اہل کتاب کے کھانے تمھارے ليے اور تمھ

  ٔاُوتُوا اْلِکتاَب ِحلٌّ لَُکْم َو طَعاُمُکْم ِحلٌّ لَہُْم) ۔
  يہاں چند مطالب توّجہ طلب ہيں۔

اسے فتح خيبر کا دن کہتے ہيں ليکن  (آج کا دن) سے مراد بعض مفّسرين کے مطابق عرفہ کا دن ہے اور بعض“ اْليَْومَ ”۔ ١
بعيد نہيں کہ يہ يوم غدير ہو کہ جب اسالم کو کفار پر مکمل کاميابی حاصل ہوئی تھی( اس بات کی وضاحت ہم عنقريب کريں

  گے) ۔
ی ۔ طيبات تو اس دن سے پہلے بھی حالل تھے يہاں ان کی حلّت کا ذکر اہِل کتاب کے کھانے کے بارے ميں آنيوالے حکم ک٢

  تمہيد کے طور پر ہے۔
۔ اہل ِ کتاب کا طعام جسے آيت ميں حالل قرار ديا گيا ہے اس سے کيا مراد ہے؟ اس سلسلے ميں زياده تر مفسرين اور ٣

علماِء اہِل سنت کا نظريہ يہ ہے کہ اس ميں ہر طرح کا کھانا شامل ہے، چاہے ان جانوروں کا گوشت ہو جو ان کے ہاتھ سے 
  ذبح ہوئے ہوں۔

اس کے عالوه کچھ ہو۔ ليکن شيعہ فقہاء اور مفسرين کی قطعی اکثريت کا يہ نظريہ ہے کہ اس سے مراد ان کے ہاتھوں يا 
  ذبح شده جانوروں کے گوشت کے عالوه ہے۔ چند شيعہ علماء پہلے نظريہ کے پيرو ہيں۔

ں کہ آيت ميں طعام سے مراد اہِل کتاب ائمہ اہل بيت(عليه السالم) سے منقول متعدد روايات بھی اس مطلب کی تائيد کرتی ہي
  کے ذبيحہ کے عالوه ہے۔

 تفسير علی بن ابراہيم ميں امام صادق عليہ السالم سے زير نظر آيت کے بارے ميں منقول ہے کہ آپ(عليه السالم) نے فرمايا:
  “عليہاعنی بطعامہم ٰہہنا الحبوب و الفاکہة غير الذبائح التی يذبحون فانہم ال يذکرون اسم هللا ”
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اہل کتاب کے طعام سے مراد دانے اور ميوے ہيں نہ کہ ان کے ذبح کيے ہوئے جانور، کيونکہ وه ذبح کرتے وقت هللا کا نام 
  ١نہيں ليتے۔

پر مذکور ہيں نيز گذشتہ آيات ١،٢صفحہ  ۵١ابواب اطعمہ و اشربہ کے باب  ١۶دوسری متعدد روايات جو وسائل الشيعہ جلد 
وم ہوتاہے کہ اہِل کتاب کے ذبح شده جانوروں کے عالوه ان سے کھانا پينا حقيقت کے زياده نزديک ميں وقت نظر سے معل

ہے، کيونکہ جيسا کہ امام صادق عليہ السالم نے مذکوره روايت ميں نشاندہی فرمائی ہے کہ اہل کتاب ذبح کرنے ميں زياده تر
ہيں اور نہ جانور کو رو بقبلہ ذبح کرتے ہيں، اسی ليے باقی  اسالمی شرائط کو ملحوظ نہيں رکھتے نہ وه خدا کا نام ليتے

شرائط بھی پوری نہيں کرتے تو کيسے ممکن ہے کہ گذشتہ آيات ميں تو ايسا جانور صريحاً حرام قرار ديا گيا ہو اور اس آيت
  ميں اسے حالل شمار کرلياگياہو۔

  يہاں چند سواالت سامنے آتے ہيں:
د گوشت کے عالوه دوسرے کھانے ہيں تو وه تو پہلے بھی حالل تھے کيا اس آيت کے نزول پہال سوال: اگر طعام سے مرا

سے قبل گندم اور ايسی ديگر اجناس اہِل کتاب سے خريد نا ممنوع تھا، حاالنکہ مسلمانوں اور ان کے در ميان ہميشہ کار و 
  بار رہتا تھا ۔

ے اس سوال کا جواب مل جاتاہے اور وه يہ کہ يہ آيت اس آيت کی تفسير ميں ايک بنيادی نقطے کی طرف توّجہ کرنے س
وقت نازل ہوئی جب اسالم پورے جزيرهٔ  عرب پر غالب آچکاتھا ۔ اور پورے جزيرِة عرب ميں اس کا وجود مسلّم ہوچکا تھا 

نا چاہيے اب دشمنان اسالم مسلمانوں کو شکست دينے سے مايوس ہوچکے تھے اس موقع پر ان حد بنديوں کو برطرف کيا جا
تھا جو پہلے کفار سے مسلمانوں کی معاشرت کے بارے ميں تھيں، پہلے ان کے ہاں آنا جانا، انھيں مہمان بالنا، ان کے ہاں 

بطور مہمان جانا ممنوع تھا ۔ لٰہذا اس آيت نے بتايا کہ اب کے بعد جبکہ تم اپنی حيثيت اور مقام منوا چکے ہو اور ان سے 
ا ان سے معاشرتی حد بنديوں ميں کمی کر دی گئی ہے لٰہذا اب تم ان کے مہمان بن سکتے ہو اور تمھيں کوئی خطره نہيں رہ

انھيں بھے اپنے ہاں دعوت دے سکتے ہو اسی طرح ان ميں شادی بھی کرسکتے ہو (ليکن ان سب امور کی اپنی اپنی شرائط 
  ہيں جن کی طرف اشاره کيا جائے گا) ۔

جو لوگ اہل کتاب کو پاک نہيں سمجھتے وه کہتے ہيں کہ ان کے ساتھ کھانا اس صورت يہ بات بغير کہے نہ ره جائے کہ 
ميں کھايا جا سکتاہے جب غذا و غيره مرطوب نہ ہو يا مرطوب ہو تو ان کا ہاتھ اسے نہ لگاہو، ليکن ايسے محققين جو اہِل 

يار نہ کيا گيا ہو اور نجاست عرضی کا يقين کتاب کی طہارت کے قائل ہيں کہتے ہيں کہ اگر ان کا کھانا ان کے ذبيحہ سے ت
  بھی نہ ہو ( مثالً شراب يا آب جو و غيره سے نجس نہ ہوا ہو) تو پھر ان کے ساتھ کھانا کھايا جاسکتاہے۔

خالصہ يہ کہ زير بحث آيت کا مقصد در اصل اہِل کتاب سے معاشرت کے سلسلے ميں گذشتہ حد بنديوں کو برطرف 
ہے کہ فرمايا گيا ہے کہ تمھارا کھانا بھی ان کے ليے حالل ہے يعنی انھيں اپنے ہاں مہمان بالنے  کرناہے۔ اس کی دليل يہ

ميں بھی کوئی حرج نہيں نيز اس کے فوراً بعد اہل کتاب کی عورتوں سی شادی کرنے کے بارے ميں بھی حکم بيان کيا 
  گياہے۔

دے سکتی ہے جب وه اپنے ماحول پر پوری طرح سے يہ امر واضح ہے کہ ايک حکومت اپنے پيروکاروں کو ايسا حکم 
کنٹرول حاصل کرلے اور اسے دشمن کا کوئی خوف نہ رہے ايسی ُصورِت حال در اصل يوم غدير پر پيدا ہوچکی تھی ۔ 

بعض کے نزديک يہ حجة الوداع کا روِز عرفہ تھا يا فتح خيبر کے بعد کا موقع تھا اگرچہ غدير خم کا دن اس بات کيليے ہر 
  حاظ سے زياده سازگار معلوم ہوتاہے۔ل

دوسرا سوال: جو تفسير المنار ميں زير بحث آيت کی تفسير کے ضمن ميں آياہے يہ ہے کہ صاحب تفسير کے مطابق 
بہت سی قرآنی آيات ميں ہر قسم کی غذا کے ليے آياہے يہاں تک کہ گوشت بھی اس ميں شامل ہے اب کيسے “ طعام”لفظ

ت ميں اسے غاّلت اور ميوه جات و غيره ميں محدود کردياجائے۔ موصوف اس کے بعد لکھتے ہيں ممکن ہے کہ زير بحث آي
کہ ميں نے يہ اعتراض ايک ايسی مجلس ميں پيش کيا جس ميں کچھ شيعہ علماء بھی موجود تھے( اور کسی کے پاس اس کا 

  جواب نہيں تھا) ۔
کا ايک “ طعام”ے ہم اس بات کا انکار نہيں کرتے کہ لفظہمارے نقطہ نظر کے مطابق اس اعتراض کا جواب بھی واضح ہ

وسيع مفہوم ہے ليکن گذشتہ آيات جن ميں مخلف طرح کے گوشت کے بارے ميں بحث ہے اور خصوصاً ان جانوروں کو 
 حرام قرارديا گيا ہے جنھيں ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہيں ليا گيا، وه اسم وسيع مفہوم کی تخصيص کرتی ہيں اور اسے

  ايسے گوشت کے عالوه ميں محدود کرديتی ہيں۔
ہم جانتے ہيں کہ ہر عام اور مطلق قابِل تخصيص ہے اور اسے بعض شرائط کا پابند کيا جاسکتاہے ہم يہ بھی جانتے ہيں کہ 

و سنت سےاہل کتاب ذبيچہ پر ناِم خدا لينے کے پابند نہيں ہيں اور اس کے عالوه وه ديگر شرائط کا بھی لحاظ نہيں رکھتے ج
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  ثابت ہيں۔
تيسرا سوال: کتاب کنز العرفان ميں اس آيت کی تفسير ميں ايک اور اشکال کی طرف اشاره کيا گيا ہے، اس کا خالصہ يہ ہے

خاص ہے اور “ طَعاُم الَّذيَن ٔاُوتُوا اْلِکتاَب ” کا ايک وسيع مفہوم ہے اور اصطالح کے مطابق عام ہے ليکن “ طيبات”کہ 
بعد خاص کے ذکر ميں کوئی نکتہ ہونا چاہيے مگر يہاں کوئی واضح نکتہ نہيں ہے اسکے بعد مصنّف اس  عموماً عام کے

  2اُميّد کا اظہار کرتا ہے کہ خدا اس کی اس علمی مشکل کو حل کردے۔
مندرجہ باالسطور ميں اس سلسلے ميں جو کچھ بيان کيا جاچکاہے اسے پيِش نظر رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب بھی 

علوم ہوجاتا ہے اور وه يہ کہ طيّبات کے حالل ہونے کا ذکر اہِل کتاب سے ميل جوں پر عائد پابندی ختم کرنے کے ليے م
مقدمہ و تمہيد کے طور پر آيا ہے حقيقت ميں آيت کہتی ہے کہ ہر پاکيزه چيز تمھارے ليے حالل ہے اسی وجہ سے اہِل کتاب

ے اور ان سے معاشرت کے بارے ميں جو پابندياں پہلے عائد تھيں آج تمہيں ميسر کا (پاکيزه) کھانا بھی تمھارے ليے حالل ہ
  کا ميابيوں کے باعث کم کردی گئی ہيں (غور کيجيے گا) ۔

  غير ُمسلم عورتوں سے شادی
بياه اہل کتاب کے کھانے کی حليت کا حکم دينے کے بعد آيت ميں پاکدامن مسلمان اور پاکدامن اہِل کتاب عورتوں سے شادی 

کے بارے ميں فرمايا گياہے: تمھارے ليے مسلمان اور اہِل کتاب پاکدامن عورتيں حالل ہيں اور تم ان سے شادی کرسکتے ہو
ذا آتَْيتُُموہُنَّ ْن قَْبلُِکْم إِ بشرطيکہ ان کا حق مہر انھيں ادا کردو ( َو اْلُمْحَصناُت ِمَن اْلُمْؤِمناِت َو اْلُمْحَصناُت ِمَن الَّذيَن ٔاُوتُوا اْلِکتاَب مِ 

ٔاُُجوَرہُنَّ )اور يہ بھی شرط ہے کہ شادی مشروع اور جائز طريقے سے ہونہ کہ ُکھلے بندوں زنا ہو يا مخفی طور پر ياری 
  3لگاتے پھرو(ُمْحِصنيَن َغْيَر ُمسافِحيَن َو ال ُمتَِّخذی ٔاَْخداٍن) ۔

وں کی شادی بياه کے سلسلے ميں پابنديوں ميں کمی کے ليے در حقيقت آيت کا يہ حّصہ بھی غير مسلم عورتوں سے مسلمان
  ہے۔ اس ميں اہِل کتاب عورتوں سے مسلمان مردوں کی شادی کو مشروط طور پر جائز قرار ديا گياہے۔

يہاں يہ سوال پيدا ہوتاہے کہ کيا اہِل کتاب عورتوں سے ہر طرح کی دائمی و موقت شادی جائز ہے يا صرف ازدواج موقت 
عہ جائز ہے فقہائے اسالم ميں اس سلسلے ميں اختالف ہے علمائے اہل سنت ان دو طرح کی تزويج ميں فرق کی قائل يعنی مت

نہيں ان کا نظريہ ہے کہ مندرجہ باال آتی عموميّت کی حامل ہے ليکن بعض شيعہ فقہاء کے نزديک يہ آيت صرف موقت 
سے منقول بعض روايات بھے اس نظرئيے کی تائيد کرتی ہيں اور ازدواج کی اجازت ديتی ہے۔ آئمہ اہِل بيت عليہم السالم 

  آيت ميں بھی بعض ايسے قرائن موجود ہيں جنھيں اس نظريئے پر شاد ہد قرار ديا جاسکتاہے۔
“ اجر” يہ درست ہے کہ… بشرطيکہ ان کی اُجرت انھيں ادا کرو… پہال قرينہ يہ ہے کہ فرمايا گياہے: ٕاِذا آتَْيتُُموہُنَّ ٔاُُجوَرہُنّ 

عقد دائمی اور عقد موقت دونوں کے حق ِمہر کے ليے استعمال ہوتاہے ليکن زياده تر ازدواج موقت کيليے استعمال ہوتاہے 
  يعنی زياده تر اسی سے مناسبت رکھتاہے۔

شرعی ياری دوستی کے  دوسرا قرينہ يہ ہے کہ فرمايا گياہے :َغْيَر ُمسافِحيَن َو ال ُمتَِّخذی ٔاَْخدان۔زنا اور پوشيده طور پر غير
يہ تعبير بھے موقت ازدواج سے زياده مناسبت رکھتی ہے کيونکہ دائمی شادی زنا اور پوشيده دوستی سے -…طور پر نہ ہو

کوئی مشابہت نہيں رکھتی کہ اس سے منع کيا جاتا ليکن بعض اوقات نادان اور بے خبر لوگ ازدواِج موقت کو زنا يا پوشيده 
  ہيں۔ دوستی سے تشبيہ ديتے

ميں دکھائی ديتی ہيں اور ہم جانتے ہيں کہ وه آيت ازدواِج  ٢۵اس سب باتوں سے قطع نظريہ تعبيرات سورِة نساء کی آيت 
  موقت کے بارے ميں ہے۔

ان تمام امور کے با وجود بعض فقہا اہِل کتب سے مطلق ازدواج کو جائز سمجھتے ہيں اور مذکوره قرآئن کو آيت کی 
نہيں سمجھتے اور اس سلسلے ميں بعض روايات سے بھی استدالل کرتے ہيں۔ اس سلسلے ميں زياده تخصيص کے ليے کافی

  تفصيل فقہی کتب ميں ديکھی جاسکتی ہے۔
يہ بات بنا کہے نہ ره جائے کہ آج جبکہ زمانہ جاہليّت کی بہت سی رسميں زنده ہوچکی ہيں يہ نظريہ بھی وجود ميں آچکاہے

ليے عورت يا مرد سے دوستانہ تعلّقات ميں نہ صرف مخفی صورت ميں بلکہ ُکھلے بندوں بھی کہ غير شادی شده افراد کي
  کوئی حرج نہيں۔

در حقيقت آج کی دنيا نے گناه اور جنسی بے راه روی ميں زمانہ جاہليّت سے بھی قدم آگے بڑھاليا ہے کيونکہ اس دور ميں 
االعالن ايسی دوستی کو جائز قرار ديا جاتاہے يہانتک کہ انتہائی بے تو مخفی تعلقات کو جائز سمجھا جاتا تھا ليکن آج علی 

شرمی سے اس پر فخر بھی کياجاتاہے يہ رسوا کن رسم جو واضح اور شرمناک بدکاری ہے مغرب کی طرف سے مشرق 
  کے لينے منحوس سوغات ہے ہی بہت سی بدبختيوں اور جرائم کا سرچشمہ ہے۔
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اہل کتاب کے طعام کے بارے ميں (مذکوره شرائط کے ساتھ) اجازت دی گئی ہے کہ  اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ
ان سے کھانا کھايا بھی جاسکتاہےاور انھيں کھاليا بھی جاسکتاہے، ليکن شادی بياه کے سلسلے ميں صرف ان سے رشتہ لينا 

دوں سے شادی کريں۔ اس کا فلسفہ جائز ہے، مسلمان عورتوں کے ليے کسی طرح کوئی اجازت نہيں کہ وه اہِل کتاب کے مر
کہے بغير واضح ہے کہ عورتيں نسبتاً نرم دل ہوتی ہيں اور ممکن ہے کہ برخالف مرد کے عورت بہت جلد اپنے شوہر کا 

  عقيده قبول کرلے۔
مندرجہ باال سہولتيں جو کہ اہِل کتاب سے معاشرت اور ان کی عورتوں سے ازدواج کرنے۔ کے بارے ميں ہيں جن سے 

ن ہے کہ بعض لوگ غلط فائده اٹھائيں اور شعوری يا غير شعوری طور پر ان کی طرف کھنچے چلے جائيں، لٰہذا آيت ممک
کے آخر ميں مسلمانوں کو تنبيہ کی گئی ہے کہ جو شخص ان چيزوں سے کفر اختيار کرے کہ جن پر ايمان النا چاہيے اور 

اس کے اعمال برباد ہوجائيں گے اور آخرت ميں وه زياں کاروں ميں مؤمنين کا راستہ چھوڑ کر کفّار کی راه اختيار کرلے 
يماِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُہُ َو ہَُو ِفی اآْلِخَرِة ِمَن اْلخاِسرين) ۔   سے ہوگا(َو َمْن يَْکفُْر بِااْلٕ

ث بننا چاہيں کہ يہ اس طرف اشاره ہے کہ مذکوره سہولتيں تمام تمھارے زندگی کی کشائش و آرام کے عالوه اس چيز کا باع
تم ان بے گانوں ميں اثر و نفوذ پيدا کر و نہ يہ کہ تم ان کے زير اثر ہوجاؤ اور اپنے دين سے دستبردار ہوجاؤ، کيونکہ اس 

  4ُصورت ميں تمھارے سزا بہت سخت ہوگی ۔ 
وئے يہ احتمال بھی آيت کے اس ِحّصے کی تفسير کے سلسلے ميں چند روايات اور مذکوره شاِن نزول کو پيش نظر رکھتے ہ

ہے کہ اس آيت کے نزول اور اہِل کتاب کے ساتھ کھانے اور ان کی عورتوں کی حليّت کے بعد بھی بعض مسلمان اسے 
ناپسند کرتے تھے لٰہذا قرآن نے انھيں تنبيہ کی کہ اگر انھيں خدا کے نازل کرده احکام پر اعتراض ہے اور وه اس کا انکار 

  برباد ہوجائيں گے اور وه خسارے ميں رہيں گے۔کرتے ہيں تو ان کے اعمال 
..............  

  ٢٩١صفحہ  ١۶وسائل الشيعہ ، جلد  - ١
  ٣١٢صفحہ  ٢کنز العرفان، جلد -2
(بر وزن “ الخذن”، “اخذان”کے ذيل ميں وضاحت کی جاچکی ہے کہ  ٢۵ميں سوره نساء کی آيت  ٣جيسا کہ اس تفسير کی جلد  -3
کے معنی ميں ہے ليکن عام طور پر جنس مخالف سے غير شرعی طور پر پوشيده دوستی کے ليے سے دوست اور رفيق “) اذن”

  استعمال ہوتاہے۔
  اردو ترجمہ) کی طرف رجوع کريں) ۔(۶۶کے ذيل ميں ص ٢١٧حبط اور احباط کے ليے تفسير نمونہ جلد دوم سورٔه قره آية  -4

 

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

الِة فَاْغِسلُوا ُوُجوہَُکْم َو ٔاَْيِديَُکْم ٕاِلَی اْلَمرافِِق َو  اْمَسُحوا بُِرُؤِسُکْم َو ٔاَْرُجلَُکْم ٕاِلَی اْلَکْعبَْيِن َو ٕاِْن ُکْنتُْم يا ٔاَيُّہَا الَّذيَن آَمنُوا ٕاِذا قُْمتُْم ٕاِلَی الصَّ
ُموا َصعيد ُجنُباً فَاطَّہَُّروا َو ٕاِْن ُکْنتُْم َمْرضی ٔاَوْ  اً طَيِّباً َعلی َسفٍَر ٔاَْو جاء َ ٔاََحٌد ِمْنُکْم ِمَن اْلغائِِط ٔاَْو الَمْستُُم النِّساء َ فَلَْم تَِجُدوا ماء ً فَتَيَمَّ

ُ لِيَْجَعَل َعلَْيُکْم ِمْن َحَرٍج َو لِکْن يُريُد لِ    )6يُطَہَِّرُکْم َو لِيُتِمَّ نِْعَمتَہُ َعلَْيُکْم لََعلَُّکْم تَْشُکُروَن (فَاْمَسُحوا بُِوُجوِہُکْم َو ٔاَْيديُکْم ِمْنہُ ما يُريُد هللاَّ
  ترجمہ

۔ اے ايمان والو! جب تم نماز کے ليے اٹھ کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کہنيوں تک دھولو اور سراور پاؤں کا ۶
و غسل کرو اور اگر بيمار ہو يا مسافر ہو يا تم ميں مفّصل (يا ابھری ہوئی جگہ تک) مسح کرو اور اگر حالِت جنب ميں ہو ت

سے کوئی (قضائے حاجت کی) پست جگہ سے آياہے يا عورتوں سے (مباشرت کيليے)لمس کيا ہو اور (غسل يا وضو 
کيليے) پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تيمم کرو اور اس (مٹی) سے چہرے کے اوپر (پيشانی بہ) اور ہاتھوں پر مسح کرو۔ خدا 

يں چاہتا کہ تمھارے ليے مشکل پيدا کرے بلکہ وه چاہتاہے کہ تمھيں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے شايد تم اس نہ
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  کا شکر ادا کرو۔

  جسم اور ُروح کی پاکيزگی 

تعلقگذشتہ آيات ميں جسمانی پاکيزگی اور مادی نعمات کے بارے ميں بحثيں تھيں۔ زير نظر آيت ميں روحانی پاکيزگی سے م
گفتگو ہے اس ميں ان امور کا تذکره ہے جو روحانی طہارت کا باعث ہيں۔ اس ميں وضو، غسل اور تيمم کے احکام ہيں اور 

روح کی صفائی کا باعث ہيں پہلے تو اہل ايمان سے خطاب کرتے ہوئے احکاِم وضو بيان کيے گئے ہيں: اے ايمان والو! 
  ١جب نماز کے ليے کھڑے ہوجاؤ،

بيت عليہم السالم سے منقول متعدد روايات ميں ہے کہ قمتم (تم کھڑے ہو) سے مراد ہے نيند سے اٹھنا ۔ آيت کے آئمہ اہل  ١
مشتمالت اور تمام حصوں پر غور کرنے سے بھی اس معنی کی تائيد ہوتی ہے کيونکہ بعد ميں تيمم کا حکم بيان کرتے ہوئے

ی تم ميں سے قضائے حاجت سے لوٹے) ۔اگر آيت کا خطاب اصطالحاً بے فرمايا گيا ہے؛ اوجاء احد منکم من الغائط (يا کوئ
کے ذريعے آيت کے ظاہری مفہوم سے مناسبت نہيں رکھتا تھا “ او”وضو افراد سے ہوتا تو اس ُجملے کا عطف اور وه بھی 

ے لوگوں سے کيونکہ وه بھی بے وضو کے عنوان ميں داخل ہے ليکن اگر آےت کے آغاز ميں خطاب نيند سے اٹھنے وال
ہے اور اصطالح کے مطابق صرف نيند کا حدث بيان کياگياہے تو پھر اس جملے کا مفہوم بھی مکمل ہوگا (غور کيجيے گا) 

  ۔
تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کہنيوں تک دھوؤ اور سرکے ايک ايک ِحّصے کا اور اسی طرح پاؤں کا مفصل (يا ابھری 

الِة فَاْغِسلُوا ُوُجوہَُکْم َو ٔاَْيِديَُکْم ٕاِلَی اْلَمرافِِق َو اْمَسُحوا بِرُ  ہوئی جگہ تک) مسح کرو (يا ٔاَيُّہَا ُؤِسُکْم َو الَّذيَن آَمنُوا ٕاِذا قُْمتُْم ٕاِلَی الصَّ
  ٔاَْرُجلَُکْم ٕاِلَی اْلَکْعبَْيِن ) ۔

(عليه السالم) ميں رسول هللا کے آيت ميں وضو ميں دھونے کے ليے چہرے کی ُحدود کا ذکر نہيں، ليکن روايات ِ اہِل بيت
  وضو کرنيکا طريقہ تفصيل سے بيان کيا گياہے۔

(چہرے) کے اس معنی کی وضاحت ہے جو عرف عام ميں اس سے سمجھا جاتا ہے کيونکہ وجہ (چہره) “ وجہ”در اصل يہ 
  (سامنا) ہوتاہے۔“ مواجہ”وہی ِحّصہ ہے جس کا انسان سے ملتے ہی

کی جمع ہے جس کا معنی ہے “ مرفق”دھوئی جانی چاہيے کہنی تک بيان ہوئی ہے کيونکہ ۔ ہاتھ کی حد جو وضو ميں ٢
۔ جب کہا جائے کہ ہاتھ دھولو تو ممکن ہے ذہن ميں يہ آئے کہ انھيں کالئی تک دھونا ہے کيونکہ عام طور پر يہی “کہنی”

ھوؤ (الی المرافق) اس سے واضح مقدار دھوئی جاتی ہے اس وہم کو دور کرنے کے ليے فرمايا گياہے: کہنيوں تک د
اس آيت ميں فقط دھونے کی حد بيان کرنے کے ليے ہے نہ کہ کيفيت بيان کرنے کے ليے جيسا کہ بعض“ اٰلی”ہوجاتاہے کہ 

کو اس سے يہی گمان ہوا ہے ان کا خيال ہے کہ آيت کہتی ہے کہ ہاتھ کو انگليوں کے سروں سے لے کر کہنی تک دھونا 
  ہل سنت کے ايک طبقے ميں رائج ہے) ۔چاہيے (جيسا کہ ا

اس کی وضاحت يہ ہے کہ يہ بالکل اس طرح ہے کہ انسان کسی کا ديگر سے کہے کہ کمرے کی ديوار کو نيچے سے لے 
کر ايک ميڑ اوپر تک رنگ کردو تو واضح ہے کہ مقصد يہ نہيں کہ ديوار کو نيچے سے اوپر کی طرف رنگ کرو بلکہ 

ر کو رنگ کرو اس سے زياده يا کم نہ ہو، اس ليے يہاں آيت ميں بھی صرف ہاتھ کی وه مقدار مراد يہ ہے کہ اتنی مقدا
مقصود ہے جسے دھوناچاہيے۔ رہی ايسی کيفيت تو وه سنِت پيغمبر ميں ہے جو ان کے اہل بيت(عليه السالم) کے وسيلے سے

  چاہيے۔ ہم تک پہنچی ہے اس کے مطابق کہنيوں سے لے کرانگليوں کے سروں تک دھونا
غايت مغيا ميں داخل ”توجہ رہے کہ کہنی کو بھی وضو ميں ساتھ دھونا چاہيے کيونکہ ايسے مواقع پر اصطالح کے مطابق

  2يعنی حد بھی حکم محدود ميں شامل ہے۔“ ہے
ميں ہے بعض روايات کے مطابق اور بعض اہِل لغت کی تصريح کے مطابق تبعيض کے ليے “برء وسکم”جو “ ب”۔ کلمٔہ 2
يعنی کچھ ِحّصے کے مفہوم ميں ہے اس کا مطلب يہ ہے کہ سرکے کچھ ِحّصے کا مسح کرو جسے ہماری اصطالح ميں ہے

سرکے اگلے ِحّصے سے محدود کيا گيا ہے اور اس کے ليے سرکے چوتھائی يا کچھ کم ِحّصے پر ہاتھ سے مسح کياجاتاہے 
رے سرکا يہاں تک کہ کانوں کا بھی مسح کرتے ہيں وه آيتاس ليے جو اہل سنت کے بعض گروہوں ميں مرّوج ہے کہ وه پو

  کے مفہوم سے مناسبت نہيں رکھتا ۔
کے ہم پہلو آياہے يہ اس بات پر شاہد ہے کہ پاؤں کا بھی مسح کياجائے نہ کہ اسے دھو يا جائے۔ “برء وسکم“”ارجلکم”۔ ۴
  3پر عطف ہے۔“ وجوہکم ”تھ ہے نہ کہ يہ کے سا“برء وسکم”کی الم پر زبر اس وجہ سے ہے کہ اس کا عطف “ارجلکم”
نعت ميں پاؤنکے اوپر کی ابھری ہوئی جگہ اور مفصل کے معنی ميں آياہے يعنی وه مقام جہاں پاؤں کی بڈی سے“ کعب”۔ ۵
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  ٣پنڈلی کہ ہڈی مل جاتی ہے۔
نے جو پاؤں کے دو ۔ ٹخ٣۔ مفصل اور ٢۔ پشت پاکی ابھری ہوئی جگہ، ١کے تين معنی مذکور ہيں۔ “ کعب”قاموس ميں  ٣

طرف ہيں ليکن صفت ميں جو وضاحت کی گئی ہے اس ميں يہ بات مسلّم ہے کہ اس سے ٹخنے مراد نہيں، ليکن اس بات 
ميں فقہا ميں اتفاق نہيں کہ آيا يہ پاؤں پر کی ابھری ہوئی جگہ ہے يا پاؤں اور پنڈلی کا جوڑ (مفصل) بہرحال احتياط يہی ہے 

  ۔کہ جوڑتک ہی مسح کياجائے
اس کے بعد غسل کے بارے ميں حکم ہے ، فرمايا گياہے: اگر مجنب ہو تو غسل کرو ( و ان کنتم جنباً فاطہروا)واضح ہے کہ

سے مراد پورے جسم کا دھونا ہے کيونکہ اگر کسی مخصوص حصِّے کا دھونا مطلوب ہوتا تو اس کا نام ليا جانا “فاطہروا”
ے آپ کو دھولو تو اس کا مفہوم يہ ہے کہ سارے بدن کو دھولو۔ اس کی نظير ضروری تھا اس ليے جب يہ فرماتاہے کہ اپن

  ميں بھی موجود ہے، جہاں فرماياگياہے: ۴٣ُسورِة نساء آية 
  حتی تغتسلوا

مصدر ہے جو اسم“ جنب”کے ضمن ميں نشاندہی کی جاچکی ہے کہ لفظ  ۴٣ميں ُسورِة نسآء آية  ٢جيسا کہ تفسير نمونہ جلد 
اس کی وجہ يہ ہے کہ مجنب کو اس حالت ميں نماز “ دور ہونے واال”ميں آياہے در اصل اس کا مطلب ہےفاعل کے معنی 

مفرد، جمع، “ جنب”کی ادائيگی، مسجد ميں توقف اور اس طرح کے ديگر کاموں سے دوری اختيار کرنا چاہيے۔ اور لفظ 
  ايوں پر بھی اسی مناسبت سے ہے۔کا اطالق دور کے ہمس“ جار جنب”مذکر اور مونث سب کے ليے بوالجاتاہے

قرآن مندرجہ باال آيت ميں کہتاہے: نماز کے وقت مجنب ہوجاؤ تو غسل کرو، ممکن ہے اس سے يہ بھی اخذ کياجاسکے کہ 
  غسِل جنابت، وضو کا بھی جانشين ہے۔

بيمار يا مسافر ہو يا قضائے  اس کے بعد تيمم کا حکم بيان کياگياہے: اگر نيندسے اُٹھے ہو اور نماز کا اراده رکھتے ہو اور
حاجت سے لوٹے ہو يا عورتوں سے جنبی مالپ کرچکے ہو اور پانی تک تمھارے رسائی نہيں ہے تو پاک مٹی سے تيمم 

ُموا َصعيداً طَيِّباً) ۔ْم کرلو (َو ٕاِْن ُکْنتُْم َمْرضی ٔاَْو َعلی َسفٍَر ٔاَْو جاء َ ٔاََحٌد ِمْنُکْم ِمَن اْلغائِِط ٔاَْو الَمْستُُم النِّساء َ فَلَ    تَِجُدوا ماء ً فَتَيَمَّ
کا عطف جيسا کہ اشاره کياجاچکا ہے آيت “أَْو الَمْستُُم النِّساء َ ”اور “ ٔاَْو جاء َ ٔاََحٌد ِمْنُکْم ِمَن اْلغائِِط ”يہ نکتہ قابِل توجہ ہے کہ 

الةِ ”کی ابتداء يعنی  ں آيت کی ابتداء ميں نيند کے مسئلے کی طرف اشاره ہے اور آيت کےپر ہے ۔ حقيقت مي“ٕاِذا قُْمتُْم ٕاِلَی الصَّ
علی ”ذيل ميں دو مزيد چيزوں کی طرف اشاره ہواہے کہ جو وضو يا غسل کا سبب بنيتی ہيں اگر ان دونوں جملوں کا عطف 

مسافرت کے مقابل پر  پر کريں تو آيت ميں کئی ايک اشکاالت پيدا ہوں گے مثالً قضائے حاجت سے لوٹنا ، بيماری اور“سفر
کے معنی ميں ليں (جيسا کہ بہت سے مفسرين نہ کہا ہے) اور يہ ظاہر “ واو”کو “ اور”نہيں ہوسکتا لٰہذا ہم مجبور ہيں کہ 

کے بالکل خالف ہے عالوه ازيں يہ اشکال بھی ہے کہ وضو واجب کرنے والے امور ميں سے صرف قضائے حاجت کا ذکر
ہوگا، اگر اس طرح سے ہو جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں تو ان دونوں ميں سے کوئی اعتراض کرنا اس صورت ميں بال وجہ 
  الحق نہ ہوگا(غور کيجيے گا) ۔

کو واو کے معنی ميں ذکر کرچکے ہيں ليکن جو “ اور”ميں  ۴٣ميں نساء  ٣(بہت سے مفسرين کی طرح اگر چہ ہم بھی جلد 
  کچھ بيان کياگيا ہے وه زياده قريِن نظر ہے) ۔

وسری قابِل توجہ يہ بات يہ ہے کہ اس آيت ميں مسئلہ جنابت کا دو مرتبہ ذکر آياہے ممکن ہے يہ تاکيد کے ليے ہو اور يہ د
سے جنبی مالپ والی جنابت “ او ٰلمستم النساء”جنابت اور نيند ميں احتالم کے معنی ميں ہو اور “ جنب”بھی ممکن ہے کہ 

ليا جائے جيسا کہ روايات اہل بيت(عليه السالم) ميں ہے اور محود “ نيند سے اٹھنا”سے مراد “ قيام”سے کنايہ ہو نيز اگر 
  آيت ميں اس کا قرينہ موجود ہے تو يہ خود مسئلہ جنابت کے بارے ميں کی گئی تفسير پر شاہد ہوگا(غور کيجيے گا) ۔

مسح کرو (فَاْمَسُحوا بُِوُجوِہُکْم َو ٔاَْيديُکْم اس کے بعد تيمم کا طريقہ بيان کياگياہے: اس کے ذريعے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا 
  ِمْنہ) ۔

واضح ہے کہ يہاں يہ مراد نہيں کہ کچھ مٹی اٹھا ليں اور اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل ليں بلکہ مراد يہ ہے کہ پاک 
جہ سے کہاہے کہ چاہے کی و“ منہ”مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد چہرے اور ہاتھوں کا مسح کريں، ليکن بعض فقہاء نے لفظ 

  ١تھوڑا سا ہی کيوں نہ ہو غبار ہاتھ پر لگا ہونا چاہيے۔
ً ”اب  کے دو معانی ذکر کيے ہيں ايک مٹی اور “َصعيد”کی تفسير باقی ره گئی ہے بہت سے علما ء ِ لغت نے “ َصعيداً طَيِّبا

ريت ہو يا پتھر و غيره۔ يہی بات فقہاء دوسرا وه چيزيں جنھوں نے کرِةارض کی سطح کو ڈھانپ رکھاہے چاہے وه مٹی ہو، 
مين اس اختالف نظر کا باعث بن گئی ہے کہ تيمم کس چيز پر جائز ہے، کيا صرف مٹی پر تيمم جائز ہے يا پتھر اور 

“ صعود اور اوپر ہونا”کے اصل لغوی معنی کی طرف توجہ کرتے ہوئے يعنی “َصعيد”سنگريزوں پر بھی ہوجاتاہے ليکن 
  زياده قرين ذہن ہے۔ دوسرا مفہوم ہی
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ايسی چيزوں کو کہا جاتاہے جو انسان کی طبيعت اور مزاج کے موافق ہوں، قرآن ميں يہ لفظ بہت سی چيزوں کے “ طيب”
ساتھ استعمال ہواہے، مثالً : البلد الطيب، مساکن طيبة، ريح طيب، حياة طيبة، و غيره۔ ہر پاکيزه چيز کو بھی طيّب کہتے ہيں 

طبيعت ذاتی طور پر ناپاک چيزوں سے نفرت کرتی ہے يہاں سے واضح ہوجاتا ہے کہ تيمم کی مٹی پاک کيونکہ انسان کی 
  پاکيزه ہونا چاہيے۔

  ہادياِن اسالم سے منقول روايات ميں خصوصاً اس بات کا تذکره ہے، ايک روايت ميں ہے:
  نہی امير المؤمنين ان تيمم الرجل بتراب من اثر الطريق۔

المؤمنين (عليه السالم) نے گندی مٹی سے جو ُسرکوں پر پڑی ہوتی ہے، تيمم کرنے سے منع حضرت امير ……يعنی 
  ٢فرماياہے۔

توجہ رہے کہ قرآن و حديث ميں توتيمم اسی مخصوص اسالمی ذّمہ داری کے مفہوم ميں آياہے جس کی وضاحت کی 
ہ جب تيمم کرنا چاہو تو زمين کے کسی در حقيقت قرآن کہتاہے ک“ قصد کرنا”جاچکی ہے ليکن لغت ميں اس کا معنی ہے

کے“ صعيد”پاک ِحّصے کا قصد کرو يعنی تيمم کے ليے زمين ميں سے مختلف حصوں ميں سے ايسا ِحّصہ منتخب کرو جو 
کے ماده سے ہے زمين کے اوپر واال حّصہ جہاں بارش پڑتی ہو، سورج کی روشنی “ صعود”مفہوم سے ہم آہنگ ہو جو 
وائيں ٹکراتی ہوں ايسی مٹی جو ہاتھوں اور پاؤں سے روندی نہيں جاتی، ايسی مٹی سے استفاده نہ پڑتی ہو اور جس سے ہ

کے ضمن ميں بيان کرچکے  ۴٣صرف صّحت کے ليے مضر نہيں بلکہ جيسا کہ ہم تيسری جلد ميں سورٔه ِ نساء کی آيت 
  ہيں، سائنس وانوں کی گواہی کے مطابق جراثيم کش اثرات کا بھی حامل ہے۔

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

احکام تيمم اور اس اسالمی حکم کا فلسفہ، اور يہ کہ ايسا کرنا نہ صرف صحت کے منافی نہيں بلکہ صّحت مندی کا پہلو مندی کا  -1
سورٔه نسآء کی  ٣کا مفہوم اور اس طرح کے ديگر مسائل کی تفصيل کے ليے تفسير نمونہ جلد “ غائط”پہلو رکھتا ہے، اسی طرح لفظ 

  ی تفسير مالحظہ فرمائيں۔ک ۴٣آيت 
  ۔٩۶٩صفحہ  ٢وسائل الشيعہ ج ٢

  وضو اور تيمم کا فلسفہ 

تيمم کے فلسفے کے بارے ميں تو تيسری جلد ميں کافی بحث ہوچکی ہے۔ باقی رہا وضو کا فلسفہ تو اس ميں شک نہيں کہ 
  وضو ميں دو واضح فائدے ہيں:

  قی اور روحانی اعتبار سے ہے۔ايک فائده صحت کے حوالے سے ہے اور دوسرا فائده اخال
صحت کے لحاظ سے ديکھا جائے تو ايک دن ميں پانچ مرتبہ يا کم از کم تين مرتبہ چہرے اور ہاتھوں کے دھونا، بدن کی 
نظافت اور پاکيزگی ميں اہم کردار ادا کرتاہے۔ سراور پاؤں کے مسح کی شرط کہ جس ميں ضروری ہے کہ پانی ہالوں يا 

س کرے بھی اس چيز کا سبب بنتاہے کہ يہ اعضاء بھی پاک صاف رکھے جائيں اور جيسا کہ نسل کے بدن کے چمڑے کو مَ 
)اور پيرا sympatheticفلسفہ ميں ہم وواضح کريں گے، پانی کا بدن کے چمڑے کو مس کرنا سمپاتھيک (

  )اعصاب معتدل رکھنے ميں بہت مؤثر ہے۔parasympatheticسمپاتھيک(
ے سے ديکھا جائے تو چونکہ يہ کام قصد قربت سے اور خدا کے ليے کيا جاتاہے لٰہذا تربيتی اثرات اخالقی و روحانی حوال

کا حامل ہے خصوصاً جب کہ کنايةً اس کا مفہوم يہ ہے کہ ميں سر سے لے کر پاؤں تک تيری اطاعت کے ليے حاضر ہوں۔ 
ی رضا عليہما السالم سے منقول ہے، آپ (عليه اس اخالقی اور معنوی پہلو کی مويد وه روايت ہے جو امام علی بن موسٰ 

  السالم) نے فرمايا:
س و انما امر الوضوء و بدء بہ الن يکون العبد طاہراً اذا قام بين يدی الجبار، عند مناجاتہ اياه، مطيعاً لہ فيما امره، تقيًا من االدنا

  يام بين يدی الجبار۔النجاسة، مع ما فيہ من ذہاب الکسل، و طرد النعاس و تزکية الفؤاد للق
و ضو کا حکم اس ليے ديا گيا ہے اور عبادت کی ابتداء اس سے اس ليے کی گئی ہے تا کہ بندے جب بارگاه اٰلہی ميں کھڑے 

ہوں اور مناجات کريں تو پاک و پاکيزه ہوں، اس کے احکام پر کار بند رہيں اور آلودگيوں اور نجاستوں سے دور رہيں۔ اس 
بب سے نيند اور ُسستی کے اثرات انسان سے دور ہوجاتے ہيں نيز يہ اس ليے ہے تا کہ دل درگاِه کے عالوه وضو کے س

  1خداوندی ميں کھڑے ہونے کے ليے روشنی اور پاکيزگی حاصل کرلے۔
..............  
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  صفحہ ١وسائل الشيعہ جلد  -1

  ُغسل کا فلسفہ 

کم کيوں ديتاہے جبکہ ايک خاص حّصہ آلوده ہوتاہے۔ پيشاببعض لوگ پوچھتے ہيں کہ حالت جنب کے ليے اسالم غسل کا ح
کرنے اور َمنی خارج ہونے ميں کيا فرق ہے؟ جب کہ ايک ميں تو فقط اس جگہ کو دھونے کا حکم ہے اور دوسرے ميں 

  سارے بدن کو دھونے کا ۔
  اس سوال کا ايک جواب اجمالی ہے اور دوسرا تفصيلی ۔

پيشاب اور ديگر فضالت کی طرح کسی ايک ِحّصے کا عمل نہيں ہے کيونکہ اس کا اثر  اجمالی جواب يہ ہے کہ اخراج منی
سارے بدن پر ہوتاہے۔ بدن کے تمام فليے اس کے اخراج کے بعد ايک خاص ُسستی ميں ڈوب جاتے ہيں جو کہ اس بات کی 

  ے:عالمت ہے کہ يہ کام سارے بدن کے اعضاء پر اثر انداز ہوتاہے اس کی وضاحت کچھ يوں ہ
سائنس دانوں اور ڈاکٹروں کی تحقيق کے مطابق انسانی جسم ميں نباتی اعصاب کے دو سلسلے ہيں جو بدن کی تمام فعاليت 
کو کنٹرول کرتے ہيں ايک سمپاتھيک اور دوسرا پيرا سمپاتھيک سارے انسانی بدن ميں اور اس کی مشينريوں ميں يہ سلسلے

اور بدن مختلف مشينريوں کو فعاليت “ تيز کرنا”اعصاب کی ذمہ داری ہے  )sympatheticپھيلے ہوئے ہيں۔ سمپاتھےک (
)کا کام ہے ان کی فعاليت کو سست کرنا ۔ در حقيقت ان ميں ايک گاڑی parasympatheticپرا بھار نا اور پيرا سمپاتھيک(

باتی اعصاب کی فعاليت کے کے ليے گيس يا پٹرول کی حيثيت رکھتاہے اور دوسرا بر يک کا کام کرتا ہے ان دو طرح کے ن
  اعتدال سے جسم کا کارخانہ معتدل طور پر کام کرتا رہتاہے۔

بعض اوقات انسانی بدن ميں اس طرح کے حوادث نمودار ہوتے ہيں جو اس اعتدال کو درہم برہم کرديتے ہيں ۔ جنسی لّذت کا 
اخراج کی صورت ميں ظہور پذير  ) بھی ايسے حوادث ميں سے ہے جو عام طور پر منی کےclimaxعروج پر پہنچنا(

) اعصاب پر سبقت حاصل sympathetic) کا سلسلہ سمپاتھيک (parasympatheticہوتاہے اس موقع پر پيرا سمپاتھيک(
  کرليتاہے اور اعتدال منفی شکل ميں بدل جاتاہے۔

کے اعتدال کو واپس النے ) اعصاب کو کام پر ا بھار نے اور بدن sympatheticيہ بات بھی ثابت شده ہے کہ سمپاتھيک(
)تمام اعضائے بدن پر حسی climaxکے ليے بدن سے پانی کا َمس کرنا بھی مؤثر ہے اور چونکہ جنسی لذت کا عروج (

طور پر اثر انداز ہوتاہے اور اعصاب کے ان دونوں سلسلوں کا اعتدال سارے بدن ميں ٹوٹ جاتاہے لٰہذا حکم ديا گياہے کہ 
کے بعد سارے بدن کو پانی سے دھويا جائے تا کہ اس کا حيات بخش اثر پورے جسم ميں اعصاب جنسی مالپ يا اخراج منی

  کے اعتدال کے بحالی کی صورت ميں ظاہر ہو۔
  امام علی بن موسٰی رضا عليہ السالم سے منقول ہے، آپ(عليه السالم) نے فرمايا:

  ان الجنابةخارجة من کل جسد فلٰذلک وجب عليہ تطہير جسده کلہ
  )۴۶۶ص ١ابت سارے بدن سے خارج ہوتی ہے لٰہذا پورے بدن کو دھويا جائے۔ (وسائل الشيعہ ججن

  يہ روايت بھی گويا اسی امر کی طرف اشاره ہے۔
البتہ غسل کا بس يہی فائده نہيں بلکہ يہ غسل ايک طرح کی عبادت بھی ہے جس کے اخالقی اثرات سے بھی انکار نہيں کيا 

اور فرماِن خدا کی اطاعت کی نيّت بغير ايسا غسل صحيح نہيں ہے۔ در حقيقت جنسی مالپ اور  جاسکتا اسی ليے قصد قربت
اخراج منی کے وقت روح بھی متاثر ہوتی ہے اور جسم بھی ۔ روح مادی شہوات کی طرف کھينچتی ہے اور جسم سستی کا 

ُغِسل روح بھی ہے۔ اس طرح سے روح  شکار ہوتاہے۔ جسم کو چونکہ قصد قربت سے دھويا جاتاہے لٰہذا يہ ايک طرح سے
  خدا اور معنويت کی طرف مائل ہوتی ہے اور جسم پاکيزگی، نشاط اور فعاليت کی طرف۔

ان تمام باتوں سے قطع نظر، زندگی بھر غسِل جنابت کا وجوب بدن کی نگہداشت اور صحت کی حفاظت کے ليے ايک 
لوگ ہيں جو اپنی نظافت اور ُسترائی سے غافل رہتے ہيں  الزمی اور ضروری اسالمی حکم ہے۔ کيونکہ بہت سے ايسے

ليکن يہ اسالمی حکم مختلف وقتی فاصلوں پر انھيں نہانے اور بدن کو پاک رکھنے پر ابھارتاہے۔ يہ امر گذشتہ زمانے کے 
لوگوں سے ہی مخصوص نہيں ہے بلکہ خود ہمارے زمانے ميں بھی ايسے بہت سے لوگ ہيں جو جسم کی نظافت اور 

صفائی سے مختلف وجوه کی بناپر غافل رہتے ہيں (البتہ يہ حکم ُکلی اور عمومی ہے يہاں تک کہ اس شخص کے ليے بھی 
  ہے جس نے ابھی تازه غسل کياہے)

مذکوره باال تينوں وجہ مجموعی طور پر واضح کرتی ہيں کہ نيند يا بيداری کی حالت ميں اخراج منی اور جنسی مالپ کی 
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  منی خارج نہ ہو سارے بدن کو کيوں الزمی طور پر دھونا چاہيے۔صورت ميں اگرچہ 
آيت کے آخر ميں يہ بات واضح کرنے کے ليے کہ مذکوره احکام ميں کوئی سختی نہيں ہے بلکہ وه سارے احکام مصلحتوں 

ڈال دے بلکہ وه اور حکمتوں کی بناپر نافذ کيے گئے ہيں، فرمايا گياہے: خدا نہيں چاہتا کہ تمھيں مشقت اور زحمت ميں 
 ُ چاہتاہے کہ تمھيں پاک و پاکيزه رکھے اور اپنی نعمت تم پر تمام کردے تا کہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو(ما يُريُد هللاَّ

  وَن) ۔لِيَْجَعَل َعلَْيُکْم ِمْن َحَرٍج َو لِکْن يُريُد لِيُطَہَِّرُکْم َو لِيُتِمَّ نِْعَمتَہُ َعلَْيُکْم لََعلَُّکْم تَْشُکرُ 
در اصل اس جملے ميں اس حقيقت کی تاکيد کی گئی ہے کہ تمام خدائی احکام اور اسالمی پروگرام لوگوں کی خاطر اور 
انہی کے فائدے ميں ہيں اور ان سے کچھ اور مقصود نہيں، خدا چاہتاہے کہ ان احکام کے ذريعے لوگوں کو روحانی اور 

  جسمانی طور پر پاکيزه رکھے۔
بھی توجہ رہے کہ خدا نہيں چاہتا کہ تمھارے دوش پر کوئی طاقت فرسا اور مشکل ذمہ داری ڈال دے يہ ضمناً اس طرف 

بات اگرچہ غسل، وضو اور تيمم سے مربوط احکام کے ضمن ميں آئی ہے ليکن يہ ايک عمومی قانونی بھی بيان کررہی ہے 
  نہيں ہيں۔کہ احکام اٰلہی کسی موقع پر بھی طاقت فرسا اور قُّوت سے بڑھ کر 

اس ليے جب کوئی حکم يا ذمہ داری کسی کے ليے سخت مشکل اور ناقابل برداشت ہوجائے تو اس کے پيِش نظر وه اس 
سے ساقط ہو جاتی ہے۔ مثالً اگر کسی بوڑھے مرد يا بوڑھی عورت کے ليے روزه رکھنا باعِث مشقت ہوجائے تو اسی آيت 

  کی بناپر ان پر واجب نہيں رہتا ۔
اموش نہيں کی جانا چاہيے کہ بعض احکام ذاتی طور پر مشکل ہيں اور اہم مقاصد اور مصلحتوں کے پيش نظر يہ بات فر

  ايسی مشکالت کو برداشت کرنا چاہيے۔ مثالً دشمناِن حق کے خالف جہاد ۔
پر احکام کے حاصل کيا گياہے اور فقہاء بہت سے مواقع “ --قاعده الحرج”اس آيت سے فِقہ اسالم ميں ايک بنيادی اصول 

  استنباط ميں اس سے استناد کرتے ہيں۔
  
۔ لمبائی ميں چہرے کی حد بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک ہے اور چوڑائی ميں وه ِحِصہ جو در ميانی ١

  انگلی اور انگو ٹھے کے در ميان آجائے۔
  
کا مابعد اور ماقبل ايک “ الی”ہ جہاں کہيں لفظ سيبويہ عربی لغت کا مشہول ماہر اور علم نحو کا عالم تھا وه کہتاہے ک-2

جنس سے ہوں تو ما بعد قبل کے حکم ميں ہوتاہے اور اگر وه جنسوں سے ہوں تو پھر خارج ہوتاہے( مثالً اگر کہا جائے کہ 
دن کی آخری گھڑی تک روزه رکھو تو اس کا مطلب يہ ہے کہ آخری گھڑی ميں بھی روزه رکھو اور اگر کہاجائے کہ 

  )٢٢٣ص ۶دائے رات تک روزه رکھو تو اس کا معنی يہ ہے کہ ابتدائے رات حکم ميں داخل نہيں ہے) ۔ (المنارجابت
  
ميں بہت فاصلہ ہے لٰہذا اس پر عطف کرنا بہت بعيد نظر آتاہے۔ عالوه ازيں “ ارجلکم”اور“وجوہکم ”اس ميں شک نہيں کہ 3

  پُرھاہے۔کو امام کی زير کے ساتھ “ ارجلکم’بہت سے قاريوں نے 

ِ َعلَْيُکْم َو ميثاقَہُ الَّذی واثَقَُکْم بِِہ ٕاِْذ قُْلتُْم َسِمْعنا َو ٔاَطَْعنا َو اتَّقُو٧ ُدوِر۔۔ َو اْذُکُروا نِْعَمةَ هللاَّ َ َعليٌم بِذاِت الصُّ َ ٕاِنَّ هللاَّ   ا هللاَّ
  ترجمہ

بھی ياد کرو) جو اس نے تم سے ليا ہے۔ اس وقت جب تم ۔ اپنے اور پر خدا کی نعمت کو ياد کرو اور اس عہد و پيمان کو (٧
نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور خدا (کی نافرمانی) سے ڈرو، کيونکہ خدا سينوں کے اندر کے حاالت سے آگاه 

  ہے۔

  خدا سے باندھے گئے پيمان 
ا ۔ اسی بحث کی مناسبت سے اس آيت ميں مسلمانوں گذشتہ آيت ميں چند احکاِم اسالمی اور نعماِت اٰلہی کی تکميل کا ذکر تھ

کو دوباره خدا کی ال متناہی نعمات کی اہميّت کی طرف توّجہ دالئی گئی ہے ان نعمات ميں سب سے اہم ايمان، اسالم اور 
ِ َعلَْيکُ  مفرد “ نعمت”م)يہاں لفظ ہدايت کی نعمت ہے، ارشاد فرمايا گياہے: خدا کی نعمتوں کو ياد رکھو(َو اْذُکُروا نِْعَمةَ هللاَّ

صورت مينہے ليکن يہ جنس کے معنی ميں ہے اور جنس يہاں عموميّت کا مفہوم رکھتی ہے لٰہذا اس سے مراد تمام تر 
  نعمتيں ہيں۔

البتہ يہ احتمال بھی ہے کہ خصوصيّت سے يہاں نعمِت اسالم مراد ہو جس کی طرف گذشتہ آيت ميں اشاره کيا گيا ہے، جہاں 
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اور اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہوسکتی ہے۔ اسالم ہی کے زير سايہ مسلمانوں کو …ہے: وليتم نعمتہ عليکمفرمايا گيا
تمام تر نعمتيں، افتخارات اور وسائل نصيب ہوئے۔ وه لوگ جو پہلے بالکل منتشر ، جاہل، گمراه، خوں خوار، فاسد اور مفسد 

  ه مادی و روحانی نعمتوں سے مالمال ہوگئے۔تھے۔ اسالم نے انھيں اتحاد اور دانائی عطا کی اور و
اس کے بعد وه عہد و پيمان جوانھوں نے خدا سے باندھا ہے اس کا تذکره کرتے ہوئے فرمايا گياہے: اور ميثاِق اٰلہی کو 

 قُْلتُْم َسِمْعنا َو ٔاَطَْعنا) ۔ فراموش نہ کرو جبکہ اس وقت تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی ( َو ميثاقَہُ الَّذی واثَقَُکْم بِِہ ٕاِذْ 
  اس بارے ميں کہ اس پيمان سے کون سا پيمان مراد ہے دو احتماالت پيش کيے گئے ہيں۔

پہال وه پيمان کہ جو مسلمانوں نے آغاِز اسالم ميں حدبيہ کے موقع پر باندھا تھا يا حجة الوداع يا عقبہ ميں باندھا تھا يا پھر وه 
  ے اسالم قبول کرتے ہی بالواسطہ طور پر خدا سے باندھا تھا ۔پيمان جو ہر مسلمان ن

  کہتے ہيں۔“ عالم ذر”دوسرا: وه پيمان جو فطری طور پر ہر شخص اپنے خدا سے باندھ چکا ہے اسی کو بعض اوقات 
ں ان اس کی وضاحت يہ ہے کہ خدا نے انسان کو اس کی ِخلقت کے وقت قابِل نظر صالحيتيں اور بے شمار نعمتيں عطاکي

ميں سے يہ بھی ہے کہ اس نے انسان کو اسرار آفرينش اور اس کے ذريعے پروردگار کی معرفت کی استعداد بخشتی ہے۔ 
اسی طرح اس نے عقل و شعور سے نوازا، جس کے ذريعے انسان پيغمبروں کو پہچانتاہے اور ان کے احکام پر عمل 

  کرتاہے۔
سے يہ عہد ليا کہ وه انھيں معطل اور باطل نہيں کر چھوڑے گا، بلکہ ان سے يہ صالحيتيں عطا فرما کر خدانے عمالً انسان 

ہم نے … صحيح طور پر استفاده کرے گا اور انسان بھی يہ صالحيتيں حاصل کرکے بزباِن حال پکار اٹہا کہ سمعنا و اطعنا
  سنا اور اطاعت کی ۔

جو خدا نے اپنے بندوں سے لياہے يہ وہی پيمان ہے جس کی  يہ عہد و پيمان زياده وسيع ، زياده پائيدار اور زياده عمومی ہے
  طرف حضرت علی(عليه السالم) نے نہج البالغہ کے پہلے خطبے ميں اشاره کرتے ہوئے فرمايا:

  ليستادوہم ميثاق فطرتہ
  انبياء اس ليے بھيجے گئے کہ وه لوگوں کو پيماِن فطرت پورا کرنے کی دعوت ديں۔

  ١تمام دينی مسائل پر بھی محيط ہے۔واضح ہے کہ يہ وسيع پيمان 
کوئی مانع نہيں کہ يہ آيت تمام تکوينی اور تشريعی عہد و پيمان (جو خدا نے بحکم فطرت ليے ہيں يا رسول هللا نے مسلمانوں

  سے مختلف موقعوں پر ليے ہيں) کی طرف اشاره ہو۔
و پيمان ہے جو رسول هللا نے حجة الوداع ميں يہاں سے واضح ہوگيا کہ وه حديث جس ميں ہے کہ ميثاق سے مراد وه عہد 

واليت علی(عليه السالم) کے سلسلے ميں ليا تھا وه ہمارے مذکوره بيان سے پورسی مناسبت رکھتاہے کيونکہ ہم بارہا کہہ 
چکے ہيں کہ مختلف آيات کے ذيل ميں آنيوالی احاديث کسی ايک روشن اور واضح مصداق کی طرف اشاره کرتی ہيں نہ يہ 

  ہ مفہوم آيات ان ميں منحصر ہے۔ک
کے ماده سے ہے جو طناب و غيره سے کسی چيز کو باندھنے کے معنی “ وثاقہ”اصل ميں “ ميثاق”ضمناً توجہ رہے کہ 

ميں ہے بعد ازاں ہر اس کام کو کہاجانے لگا جو اطميناِن خاطر کا سبب بنے۔ عہد و پيمان چونکہ ايک گره کی مانند ہے جو 
  گروہوں کے در ميان بندھ جاتاہے اور ان کے اطمينان کا باعث بنتاہے اس ليے اسے ميثاق کہتے ہيں۔ دو افراد يا دو

آيت کے آخر ميں تاکيد کے طور پر فرمايا گياہے: پرہيزگاری اختيار کرو کہ خدا سينوں کے اندر کے اسرار سے آگاه ہے (َو
ُدو َ َعليٌم بِذاِت الصُّ َ ٕاِنَّ هللاَّ   ٢ر) ۔اتَّقُوا هللاَّ

کی جمع ہے جس کا معنی “ صدر”، “ صدور”عين اور حقيقت کے معنی ميں ہے اور “ ذات”مرّکب ہے۔ “ ذات الصدور ”
ہے سينہ، يہ اس طرف اشاره ہے کہ خدا ان باريک ترين اسرار سے باخبر ہے جو انسان کی روح کی گہرائيوں ميں چھپے 

۔ عواطف، احساسات اور نيتوں کو دل اور اندروِن سينہ سے کيوں نسبت ہوتے ہيں اور انھيں اس کے عالوه کوئی نہيں جانتا 
  اُردو ترجمہ ) ميں تفصيل سے بحث کی جاچکی ہے۔( ١٠٠دی گئی ہے۔ اس سلسلے ميں جلد اّول صفحہ 

ِ ُشہَداء َ بِاْلقِْسِط َو ال يَْجِرَمنَُّکْم ٨ َّ ِ اميَن  َ ٕاِنَّ ۔ يا ٔاَيُّہَا الَّذيَن آَمنُوا ُکونُوا قَوَّ َشنَآُن قَْوٍم َعلی ٔاَالَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ہَُو ٔاَْقَرُب لِلتَّْقوی َو اتَّقُوا هللاَّ
َ َخبيٌر بِما تَْعَملُوَن ۔   هللاَّ

الِحاِت لَہُْم َمْغفَِرةٌ َو ٔاَْجٌر َعظيٌم ۔٩ ُ الَّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ   ۔َوَعَد هللاَّ
بُوا بِآياتِنا ٔاُولئَِک ٔاَْصحاُب اْلَجحيِم ۔ ۔َو الَّذيَن َکفَُروا١٠   َو َکذَّ

  ترجمہ
۔اے ايمان والو! ہميشہ ُخدا کے ليے قيام کرو اور عادالنہ گواہی دو اور کسی گر وه کی دشمنی تمھيں ترِک عدالت کی طرف٨
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کرتے ہو ُخدا اس سے آگاه ہے۔ نہ لے جائے۔ عدل کرو کہ وه پرہيزگاری کے زياده قريب ہے اور هللا سے ڈرو کہ جو کچھ تم
  ۔ خدا نے ايمان النے والوں اور عمل صالح کرنے والوں سے بخشش اور اجر عظيم کا وعده کياہے۔٩
  ۔ اور جو لوگ کافر ہوگئے ہيں اور ہماری آيات کی تکذيب کرتے ہيں وه اہِل جہنم ہيں۔١٠

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

  کے ذيل ميں مالحظہ کيجيے گا ۔١٧٢کيوں کہتے ہيں انشاء هللا اعراف “ م ذرعال”اس بارے ميں مزيد تشريح اور يہ کہ اسے  - ١
  صفحہ ١تفسير برہان ج ٢

  قياِم عدالت کا تاکيدی حکم 

  ميں گذر چکی ہے۔ ١٣۵پہلی آيت قياِم عدالت کی دعوت ديتی ہے۔ ايسی ہی دعوت کچھ فرق کے ساتھ ُسورهِٔ نسآء آية 
کرتے ہوئے فرمايا گياہے : اے ايمان والو! ہميشہ خدا کے ليے قيام کرو اور عادالنہ پہلے تو صاحب ايمان افراد کو خطاب 

ِ ُشہَداء َ بِاْلقِْسِط) ۔ َّ ِ اميَن    گواہی دو ( يا ٔاَيُّہَا الَّذيَن آَمنُوا ُکونُوا قَوَّ
ی گئی ہے کہ اس کے بعد عدالت سے انحراف کے ايک عمومی سبب کی طرف اشاره کرتے ہوئے مسلمانوں کو تنبيہ ک

قومی عداوتيں اور شخصی معامالت کہيں تمہيں اجرائے عدالت سے روک نہ ديں اور کہيں دوسروں کے حقوق پر تجاوز کا 
  سب نہ بن جائيں کيونکہ عدالت ان تمام چيزوں سے باالتر ہے ( َو ال يَْجِرَمنَُّکْم َشنَآُن قَْوٍم َعلی ٔاَالَّ تَْعِدلُوا) ۔

يش نظر دوباره عدالت ہی کا حکم ديا گيا ہے : عدالت اختيار کرو کہ وه پرہيزگاری کے زياده قريب مسئلے کی اہميت کے پ
  ہے (اْعِدلُوا ہَُو ٔاَْقَرُب لِلتَّْقوی) ۔

عدالت چونکہ تقوٰی و پرہيزگاری کا بہترين رکن ہے لٰہذا تيسری مرتبہ بطور تاکيد فرمايا گياہے: خدا سے ڈرو کيونکہ خدا 
َ َخبيٌر بِما تَْعَملُون) ۔ تمھارے تمام َ ٕاِنَّ هللاَّ   اعمال سے آگاه ہے(َو اتَّقُوا هللاَّ

  مينچند پہلوؤں ميں فرق ہے ، جو يہ ہيں:١٣۵اس آيت ميں اور ُسورهِٔ نساء کی آيت 
اور حق ۔ سوره نسآء ميں عدالت کے قيام اور خدا کے ليے گواہی دينے کی دعوت دی گئی ہے ليکن يہاں خدا کے ليے قيام ١

و عداوت کی گواہی دينے کی دعوت دی گئی ہے يہ فرق شايد اس لے ہو کہ ُسورهِٔ نسآء ميں ہدف يہ تھا کہ گواہياں خدا کے 
ليے دی جائيں نہ کہ اقرباء اعزا اور وابستگان کے ليے، ليکن يہاں چونکہ گفتگو دشمن کے متعلق ہے ۔ لہذا عدل و قسط پر 

  يعنی ظلم و ستم پر مبنی گواہی نہ ہو۔مبنی گواہی کی بات کی گئی ہے 
۔ سورهِٔ نسآء ميں عدالت سے انحراف کا ايک سبب بيان کيا گياہے اور يہاں دوسرا سبب مذکور ہے دہاں بال وجہ محبت ميں ٢

  افراد اور يہاں بال وجہ بغض ميں افراط کی طرف اشاره ہے۔
يعنی ترک عدالت سے ہوا و ہوس کی ……عوا الہوٰی ان تعدلواليکن سورهِٔ نسآء کی اس بات ميں دونوں جمع ہيں کہ فال تتب

بلکہ ہوا و ہوس کی پيروی ظلم و ستم کا وسيع منبع ہے کيونکہ ظلم و ستم بعض اوقات ہواپرستی کی ……پيروی نہ کرو
ی وجہ سے اور شخصی مفادات کے تحفظ کے ليے ہوتاہے نہ کہ دوستی اور دشمنی کی بناپر، لٰہذا عدالت سے انحراف ک

 اصل بنياد ہوا و ہوس کی پيروی ہے جس کے بارے ميں پيغمبر اکرم اور حضرت امير المؤمنين(عليه السالم) نے فرماياہے:
  اما اتباع الہوٰی فيسد عن الحق

  ١ہوا پرستی تمھيں حق سے باز رکھے گی ۔ 
وحيد کی طرح اسالم کے تمام اصول اسالم ميں بہت کم مسائل عدالت جيسی اہميّت کے حامل ہيں کيونکہ مسئلہ عدل، مسئلہ ت

و فروع کی بنياد ہے، جيسے اعتقادی، عملی، انفرادی، اجتماعی، اخالقی اور حقوق کے بارے ميں کوئی بھی مسئلہ حقيقت 
  توحيد سے جدا نہيں اس طرح ان ميں کوئی بھی روِح عدل سے خالی نہيں ملے گا ۔

دين ميں سے ہوا ور مسلمانوں کی فکری عمارت کی ايک بنياد کے طور  يہی وجہ ہے کہ تعّجب کا مقام نہيں کہ عدل اصول ِ
پر پہچانا جائے۔ اگرچہ عدالت جو کہ اصول دين کا ِحّصہ ہے صفات الہيہ ميں سے ہے اور خدا شناسی جو کہ اصوِل دين 

ہ ہے کہ اسالم کے ميں سے ايک ہے ميں عدالت بھی شامل ہے ليکن اسے ممتاز اور جدا رکھنا بہت معنی خيز ہے۔ يہی وج
اجتماعی مباحث ميں عدالت سے بڑھ کر کسی اصل سے کام نہيں لياگيا ۔ مندرجہ ذيل احاديث اس کی اہميّت واضح کرنے 

  کے ليے کافی ہيں۔
  ۔ پيغمبر اسالم فرماتے ہيں:١

  اياکم و الظلم فان الظلم عند هللا ہو الظلمات يوم القٰيمة
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اپنی مناسب شکل ميں مجسم ہوگااور ظلم ظلمت و تاريکی کی ُصورت ميں مجسم  ظلم سے بچو کيونکہ ہر عمل روز قيامت
  2ہوگا اور تاريکی کا پرده ظالموں کو گھيرے ہوئے ہوگا ۔

  اور ہم جانتے ہيں کہ ہر خير و برکت نور ميں ہے اور ظلمت ہر عدم اور فقدان کا سرچشمہ ہے۔
  ۔رسول هللا سے منقول ہے٢

  رضبالعدل قامت السٰمٰوت و اال
  3آسمان اور زمين عدل کی بنياد پر قائم ہيں۔

عدالت کے بارے يہ بات واضح ترين ممکن تعبير ہے۔ يعنی نہ صرف يہ کہ نوِع بشر کی يہ محدود زندگی اس ُکّره خاکی ميں
نائيوں کے عدالت کے بغير برپا نہيں ہوسکتی بلکہ تمام جہاِن ہستی اور آسمان و زمين سب کا قيام عدالت کی وجہ سے ، توا

اعتدال کے باعث اور ہر چيز کے اپنے مقام و محل پر ہونے کے سبب سے ہے اور اگر يہ لحظہ بھر کے ليے اور سوئی کی
نوک کے برابر اس اصول سے منحرف ہوجائيں تو تباه برباد ہوجائيں ۔ اس سے ملتی ُجلتی ايک اور حديث ميں فرمايا گياہے:

  ع الظلمالملک يبقی مع الکفر و ال يبقی م
  حکومتيں ُکفر سے تو ممکن ہے باقی ره جائيں ، ليکن ظالم ہوں تو انھيں دوام حاصل نہيں ہوسکتا ۔

اس کی وجہ يہ ہے کہ ظلم ايک ايسی چيز ہے جس کا اثر اس دنيا ميں جلدی ظاہر ہوجاتاہے آج کی دنيا ميں جنگيں، 
اور اقتصادی بحران اس حقيقت کو اچھے طريقے سے ثابت اضطراب، بے اطمينانی سياسی افراتفری، نيز اجتماعی، اخالقی 

  کررہے ہيں۔
جس چيز کی طرف پوری توّجہ رہنا چاہيے وه يہ ہے کہ اسالم عدالت کی فقط نصيحت نہيں کرتا بلکہ اس کی نظر ميں زياده 

تقارير ميں سنانا معاشرے ميں  اہم عدالت کا رائج ہونا ہے ان آيات و روايات کا فقط بر سِر منبر پڑھنا، کتابوں ميں لکھنا يا
موجود نا انصافيوں، برائيوں اور خرابيوں کا عالج نہيں بلکہ ان احکام کی عظمت اس دن واضح ہوگی جب يہ مسلمانوں کی 

  زندگی ميں جاری و ساری ہوجائيں گے۔
ول کی نشاندہی کی اگلی آيت ميں خصوصی احکام کی تاکيد اور تکميل کے ليے سنت قرآن کے مطابق کلی قانون اور اص

الِحاِت لَہُ  ُ الَّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ ْم َمْغفَِرةٌ گئی ہے ايمان النے والوں سے خدا بخشش اور اجر عظيم کا وعده کرتاہے (َوَعَد هللاَّ
بُوا بِآياتِنا ٔاُولئَِک ٔاَْصحاُب  َو ٔاَْجٌر َعظيم)اور جو هللا اور اسکی نشانيو نکو جھٹالتے ہيں وه اہِل دوزخ ہيں (َو الَّذيَن َکفَُروا َو َکذَّ

  اْلَجحيم)
يہ بات قابل توجہ ہے کہ بخشش اور اجر عظيم کا ذکر اس آيت ميں خدا تعالٰی کے وعده کے طور پر آيا ہے اور فرماياگياہے:

گياہے: جن لوگوں کے وعد هللا يعنی هللا کا وعده ہے ليکن دوزخ کی سزا کا ذکر عمل کے نتيجہ کی صورت ميں ہے، فرمايا 
ايسے اعمال ہوں گے ان کا انجام بھی ايسا ہی ہوگا يہ در حقيقت داِر آخرت کی جزا ميں خدا کے فضل و رحمت کی طرف 

اشاره ہے جو کسی طرح بھے انسان کے ناچيز اعمال کے برابر نہيں ہے جيسا کہ وہاں کی سزا بھی انتقامی پہلو نہيں رکھتی
  ال کا نتيجہ ہے۔۔ بلکہ خود آدمی کے اعم

کا معنی ہے يار و انصار جو ہميشہ ساتھ دينے والے “ اصحاب”ميں “ٔاَْصحاُب اْلَجحيم”ضمناً يہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ 
ہوتے ہيں۔ يہ اس امر کی دليل ہے کہ وه ہميشہ کے ليے دوزخ کے ساتھی ہيں ليکن تنہا يہ آيت دوزخ ميں ہميشہ رہنے کی 

ا کہ تفسير تبيان ، مجمع البيان اور تفسير فخر الدين رازی ميں آياہے کيونکہ اس ميں قيام ہوسکتاہے دليل نہيں بن سکتی جيس
دائمی ہوا اور يہ بھی ممکن ہے کہ طويل ُمّدت کے ليے ہو اور اس کے بعد نہ ہو جيسا کہ حضرت نوح(عليه السالم) کی 

کشتی کے ساتھی) کہا گياہے اور اس ميں قيام بھی دائمی “(ينہأَْصحاُب السف”کشتی ميں سوار ہونے والوں کے ليے قرآن ميں 
نہ تھا ۔ البتہ اس ميں شک نہيں کہ کفار دوزخ ميں رہيں گے ليکن زير نظر آيت ميں اس کے بارے ميں گفتگو نہيں ہے بلکہ 

  يہ بات ديگر آيات سے معلوم ہوتی ہے۔
کہا گيا “ جحيم”جہنم کو اسی وجہ سے “شدت سے آگ بھڑک”سے ہے اس کا معنی ہے “) فہم”بر وزن “(جحم”ماده “اْلَجحيم

کہتے ہيں۔ جيسا کہ حضرت ابراہيم(عليه السالم) کے واقعہ ميں ہے“ جحيم”ہے۔ دنيا کی جالنے والی وسيع آگ کو بھی کبھی 
  کہ نمرود نے يوں کہا:

  فالقوه فی الجحيم
  )٩٧پس اے بھڑکتی آگ ميں ڈال دو (الٰصٰفت۔

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

ميں حضرت  ۴٢کے ذيل ميں پيغمبر اکرم سے منقول ہے اور نہج البالغہ کے خطبہ “ہویٰ ”حديث کتاب سفينة البحار ميں ماده  يہ ١
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  علی(عليه السالم) سے نقل ہوئی ہے۔
  عدالت ايک اہم اسالمی ُحکم ہے

  “ظلم”ماده……سفينة البحار 2
  کے ذيل ميں۔ ٨تفسير صافی سوره رحمن آية -3

 

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

ِ َعلَْيُکْم ٕاِْذ ہَمَّ قَْوٌم ٔاَْن يَْبُسطُوا ٕاِلَْيُکْم ٔاَْيِديَ ١١ ِ فَْليَتََوکَِّل ۔يا ٔاَيُّہَا الَّذيَن آَمنُوا اْذُکُروا نِْعَمَت هللاَّ َ َو َعلَی هللاَّ ہُْم فََکفَّ ٔاَْيِديَہُْم َعْنُکْم َو اتَّقُوا هللاَّ
  اْلُمْؤِمنُونَ 
  ترجمہ
! و ه نعمت ياد رکو جو خدا نے تمھيں جبکہ (دشمن کی) ايک جماعت نے اراده کر رکھا تھا کہ تم پر ہاتھ ۔ اے ايمان والو١١

اٹھائے ( اور تمھيں ختم کردے) ليکن خدا نے ان کا ہاتھ تم سے روک ديا، خدا سے ڈرو اور مومنين کو چاہيے کہ وه صرف 
  خدا پر ہی توّکل (اور بھروسہ) کريں۔

  تفسير 

آيات ميں نعمات اٰلہی کے ذکر کے بعد اس آيت ميں پھر روئے سخن مسلمانوں کی طرف ہے۔ اس ميں هللا تعالٰی گذشتہ چند 
نے اپنی کچھ اور نعمتيں مسلمانوں کو ياد دالئی ہيں تا کہ ان کے شکر انے کے طور پر فرماِن خدا کی اطاعت کرين اور 

  عدالت کے قيام کی کوشش کريں۔
ن لے آنے والو! خدا کی اس وقت کی نعمت کو ياد کرو جب ايک گروه مصمم اراده کرچکا تھا کہ فرمايا گيا ہے: اے ايما

َمَت تمھاری طرف ہاتھ بڑھائے اور تمھيں ختم کردے ليکن خدا نے ان کا شر تم سے ُدور کرديا (يا ٔاَيُّہَا الَّذيَن آَمنُوا اْذُکُروا نِعْ 
ِ َعلَْيُکْم ٕاِْذ ہَمَّ قَْوٌم ٔاَنْ    يَْبُسطُوا ٕاِلَْيُکْم ٔاَْيِديَہُْم فََکفَّ ٔاَْيِديَہُْم َعْنُکْم ) ۔ هللاَّ

خداوند عالم آياِت قرآنی ميں مسلمانوں کو بار بار اپنی گوناگوں نعمات اور الطاف ياد دالتاہے تا کہ ان ميں روِح ايمان کو 
ميں انھيں ثباِت قدم پر ابھارے۔ ايسی آيات  محکم کرے، ان ميں شکر گذاری کا احساس اجاگر کرے اور مشکالت کے مقابلے

ميں سے ايک زير نظر آيت بھے ہے۔ رہا يہ سوال کہ يہ آيت کون سے واقعہ کی طرف اشاره کررہی ہے، اسی سلسلے ميں 
مفسرين مينا ختالف ہے بعض سمجھتے ہيں کہ يہ نبی نضير کے يہوديوں کا خطره برطرف کرنے کی طرف اشاره ہے، 

  ہ ميں رسول(عليه السالم) خدا اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کی تھی ۔جنھوں نے مدين
کے واقعہ کی طرف اشاره سمجھتے ہيں جو حديبيہ کے موقع پر ہجرت کے چھٹے برس واقع “ بطن نخل”بعض مفسرين اے

نماِز عصر کے دوران ميں ہوا ۔ ہوا يہ کہ خالد بن وليد کی سرکردگی ميں مشرکين مکہ کی ايک جماعت نے پروگرام بنايا کہ
مسلمان پر حملہ کرديں۔ پيغمبر اکرم اس سازش سے آگاه ہوگئے۔ آپ نے نماز کو مختصر کر کے نماِز خوف ميں تبديل 

  کرديا ۔ اس طرح ان کی سازش نقش بر آب ہوگئی ۔
  ار ديتے ہيں۔بعض اسے رسول هللا اور مسلمانوں کی حادثات سے معمور زندگی کے ديگر حوادث کی طرف اشاره قر

بعض مفسرين کا نظريہ ہے کہ آيت ان تمام حوادث کی طرف اشاره کر رہی ہے جو پوری تاريخ اسالم ميں وقوع پذير ہوتے 
نکره ہے اور وحدت پر داللت ہے، اگر اس سے صرف نظر کرليں تويہ تفسير ديگر تفاسير سے “ قوم”رہے۔ آيت ميں لفظ 

  بہتر ہے۔
وجہ ان فطرات کی طرف دالرہی ہے جن ميں ممکن تھا کہ ان کا نام ہميشہ کے ليے صفحہ ہستیبہر حال آيت مسلمانوں کی ت

سے مٹ جاتاہے۔ آيت تنبيہ کررہی ہے کہ ان نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے تقوٰی اختيار کرو،خدا پر بھروسہ رکھو اور 
دسِت غيب جو ہميشہ تمھارا محافظ رہاہے آئنده  جان لو کہ اگر تم پرہيزگار رہے تو زندگی ميں اکيلے نہيں رہو گے اور وه
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ِ فَْليَتََوکَِّل اْلُمْؤِمنُوَن) ۔ َ َو َعلَی هللاَّ   بھے حمايت کرتارہے گا(َو اتَّقُوا هللاَّ
واضح ہے کہ توّکل کا مطلب يہ نہيں کہ انسان اپنے کام خدا پر چھوڑنے کے بہانے ذّمہ داريوں سے صرف نظر کرلے يا 

سر ُجھکالے بلکہ مقصد يہ ہے کہ اپنی پوری صالحيّت اور توانائی کو بروئے کار النے کے با وجود حوادث کے سامنے 
اس طرف متوجہ رہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وه خود اس کی اپنی طرف سے نہيں ہے بلکہ کسی دوسری ذات کی 

بات سے نہ ڈرے کہ مشکالت و طرف سے ہے۔ اس طرح غرور اور خود پرستی کا احساس اپنے دل سے نکال دے نيز اس 
حوادث بہت زياده اور شديد ہيں ، مايوس نہ ہو اور جان لے کہ اس کے پاس ايک ايسا سہارا ہے جس کی قدرت تمام قدرتوں 

  سے باالتر ہے۔
 ضمناً يہ امر بھی الئِق توجہ ہے کہ آيت ميں پہلے تقوٰی کا حکم ديا گيا ہے پھر توّکل کی طرف اشاره ہے اس سے معلوم

  ہوتاہے کہ خدا کی حمايت پرہيزگاروں کے شامل حال ہے۔
  کے ماده سے ہے۔ اس کا مطلب ہے۔ اپنا بچاؤ اور فساد اور برائی سے اجتناب کرنا ۔“وقايہ“ ”-تقویٰ ”توجہ رہے کہ 

ُ ميثاَق بَنی ٕاِْسرائيَل َو بََعْثنا ِمْنہُُم اْثنَْی َعَشَر نَقيباً وَ ١٢ کاةَ َو آَمْنتُْم  ۔َو لَقَْد ٔاََخَذ هللاَّ الةَ َو آتَْيتُُم الزَّ ُ ٕاِنِّی َمَعُکْم لَئِْن ٔاَقَْمتُُم الصَّ قاَل هللاَّ
 َّ َ قَْرضاً َحَسناً اَلَُٔکفَِّرنَّ َعْنُکْم َسيِّئاتُِکْم َو اَلُْٔدِخلَن ْرتُُموہُْم َو ٔاَْقَرْضتُُم هللاَّ ا ااْلَْٔنہاُر فََمْن َکفََر بَْعَد ُکْم َجنَّاٍت تَْجری ِمْن تَْحتِہَ بُِرُسلی َو َعزَّ

  -ذلَِک ِمْنُکْم فَقَْد َضلَّ َسواء َ السَّبيل
  ترجمہ
۔خدا نے بنی اسرائيل سے پيمان ليا اور ان ميں سے باره رہبر اور سرپرست ہم نے مبعوث کيے اور ُخدا نے (انھيں) کہا ١٢

و، ميرے رسولوں پر ايمان لے آؤ اور ان کی مدد کرو اور خدا کہ ميں تمھارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زٰکوة ادا کر
کو قرض حسنہ دو(اس کی راه ميں ضرورت مندوں کی مدد کرو) تو تمھارے گناہوں کو چھپادوں گا (بخش دوں گا) اور 
وه  تمھيں باغات جنت ميں جن کے نيچے نہريں بہتی ہيں داخل کروں گا ليکن جو شخص اس کے بعد بھی کافر ہوجائے تو

  راه ِ راست سے منحرف ہوگياہے۔

  پيمان شکنی کے باعث انھيں اپنی رحمت سے دور کرديا 
اس ُسوره کی ابتداء ميں ايفائے عہد کے مسئلہ کی طرف اشاره ہوچکاہے۔ مختلف طريقوں سے اس کی تکرار بھی کی گئی 

  ہے۔
يں جو ايفائے عہد کے بارے ميں اور پيمان شکنی مندرجہ باال آيت بھی اسی مناسبت سے ہے شايد يہ پَے در پَے سب تاکيد

  ميں آئے گا ۔ ۶٧کی مذّمت کے ليے ہيں، پيمان ِ غدير کی اہميّت واضح کرنے کے ليے ہوں جن کا ذکر آيہ 
زير بحث آيت کی ابتداء ميں ہے: ہم نے بنی اسرائيل سے عہد ليا کہ وه ہمارے احکام پر عمل کريں اور اس پيمان کے بعد ہم 

کے ليے باره رہبر اور سرپرست بھيجے تا کہ ان ميں سے ہر ايک بنی اسرائسل کے باره گروہوں ميں سے ايک ايک نے ان
ُ ميثاَق بَنی ٕاِْسرائيَل َو بََعْثنا ِمْنہُُم اْثنَْی َعَشَر نَقيباً ) ۔   کی سرپرستی کرے(َو لَقَْد ٔاََخَذ هللاَّ

ے سوراخوں اور خصوصاً زير زمين راستوں کا معنی ديتاہے۔ کسی گروه جو بڑ“)نقد”(بر وزن “ نقب”کا ماده ہے “ نقيب”
کے سر براه اور رہبر کو اس ليے نقيب کہتے ہيں کہ وه اس گروه کے اسرار سے آگاه ہوتاہے گويا اس نے بيچ ميں ايک نقب

سے شخص کو کہا اي“ نقيب”لگائی ہے جس کی وجہ سے وه اس گروه کی وضع اور حاالت سے آگاه ہوگياہے بعض اوقات 
جاتاہے جو کسی گروه کا سردار نہيں ہوتا اور صرف ان کی پہچان کا ذريعہ ہوتاہے ۔ فضائل کو بھی مناقب اسی ليے کہتے 

  ہيں کہ ان سے آگاہی بھی جستجو اور تحقيق کرکے ہی حاصل کی جاتی ہے۔
کيا ہے ليکن يہ بہت بعيد نظر آتاہے  کا معنی آگاه اور اسرار سے مطلع ہی“ نقيب”بعض مفسرين نے زير بحث آيت ميں 

کيونکہ تاريخ و حديث سے معلوم ہوتاہے کہ نقبائے بنی اسرائيل ميں سے ہر ايک اپنے گروه اور قبيلے کا سرپرست تھا 
  تفسير روح المعانی ميں ابن عباس سے منقول ہے:

  انہم کانوا وزراء و صاروا انبياء بعد ذلک
  ١وسٰی عليہ السالم کے وزير تھے جو بعد ميں منصب نبّوت پر فائز ہوئے۔نقبائے بنی اسرائيل حضرت م……يعنی

پيغمبر اسالم کے حاالت ميں مرقوم ہے کہ آپ نے شب عقبہ کو حکم ديا کہ نقبائے بنی اسرائيل کی تعداد کے مطابق اپنے 
  ٢کريں۔ميں سے باره نقيب منتخب کرو۔ مسلماً ان کی ذمہ داری بھی يہ تھی کہ اس گر وه کی رہبری 

يہ امر جاذِب نظر ہے کہ طُرق اہل سنت سے بہت سی روايات ايسی وارد ہوئی ہيں جن ميں پيغمبر اسالم کے باره خلفاء اور 
جانشينوں کی طرف اشاره کيا گياہے اور ان کی تعداد کا تعارف نقبائے بنی اسرائيل کے تعداد کے حوالے سے کروايا گياہے۔
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  درج کی جاتی ہيں۔ ان ميں سے بعض روايات ذيل ميں
۔ اہل سنت کے مشہور امام احمد بن حنبل اپنی مسند ميں مسروق سے نقل کرتے ہيں وه کہتاہے: ميں نے عبد هللا بن مسعود ١

  سے سوال کيا کہ اس اُّمت پرکتنے افراد حکومت کريں گے تو ابن مسعود نے جواب ديا:
  رائيللقد سئلنا رسول هللا فقال اثنی عشر کعدة نقباء بنی اس

ہم نے پيغمبر خدا سے يہی مسئلہ پوچھا تھا، انھوں نے جواب ميں فرمايا کہ باره افراد نقبائے بنی اسرائيل کی تعداد کے 
  3مطابق۔

  ۔ تاريخ ابن عساکر ميں ابن مسعود سے منقول ہے وه کہتے ہيں:٢
  تو آپ نے فرمايا:ميں نے پيغمبر اسالم سے سوال کيا کہ اس اُّمت پر کتنے خلفاء حکومت کريں گے، 

  ان عدة الخلفاء بعدی عدة نقباء موسیٰ 
  4ميرے بعد کے خلفاء کی تعداد نقبائے موسٰی کی تعداد کے برابر ہے۔

  ۔ منتخب کنز االعمال ميں جابر بن سمره سے منقول ہے:٣
  5نقبائے بنی اسرائيل کی تعداد کے برابر باره خلفاء اس امت پر حکومت کريں گے۔ 

  پر بھی منقول ہے۔ ٢۴٧صفحہ  ۶اور البدايہ و النہايہ جلد  ۴۴۵يع المودة صفحہ ايسی حديث يناب
اس کے بعد بنی اسرائيل سے خدا کے وعده کی يوں وضاحت کرتاہے: خدا نے ان سے کہا کہ ميں تمھارے ساتھ ہوں گا اور 

  تمھاری حمايت کروں گا (و قال هللا انی معکم) ليکن اس کے ليے چند شرائط ہيں:
الةَ)،۔ بش١   رطيکہ تم نماز قائم کرو (لَِئْن ٔاَقَْمتُُم الصَّ
کاةَ)،٢   ۔ اور اپنی زٰکوة ادا کرو ( َو آتَْيتُُم الزَّ
ْرتُُموہُْم )٣   6۔ ميرے پيغمبروں پر ايمان لے آؤ اور ان کی مدد کرو( َو آَمْنتُْم بُِرُسلی َو َعزَّ
رِض حسنہ دينے کے مترادف ہيں سے احتراز نہ کرو ( َو ۔ اور اس کے عالوه مستحب مصارف اور انفاق جو خدا کو ق۴

َ قَْرضاً َحَسناً)   ٔاَْقَرْضتُُم هللاَّ
ِت اگر اس عہد و پيمان پر عمل کرو تو ميں تمھارے گذشتہ گناه بخش دوں گا( اَلَُٔکفَِّرنَّ َعْنُکْم َسيِّئاتُِکْم ) اور تمھيں ان باغا

بہتی ہيں(َو اَلُْٔدِخلَنَُّکْم َجنَّاٍت تَْجری ِمْن تَْحتِہَا ااْلَْٔنہاُر)ليکن جو لوگ کفر، انکار بہشت ميں داخل کروں گا جن کے نيچے نہريں 
  َاور عصيان کی راه اپنائيں ، مسلم ہے کہ وه صراط مستقيم سے بھٹکے ہوئے ہيں(فََمْن َکفََر بَْعَد ذلَِک ِمْنُکْم فَقَْد َضلَّ َسواء

  السَّبيل) ۔
ن مجيد ميں انفاق کے ليے خدا کو قرض دينے کی تعبير کيوں استعمال کی گئی ہے، ضروری وضاحت اس بارے ميں کہ قرآ

  پر (اُردو ترجمہ ميں) کی جاچکی ہے۔١٢٩ص ٢تفسير نمونہ ج
ايک سوال يہاں باقی ره گياہے اور وه يہ کہ يہاں نماز اور زٰکوة کا ذکر حضرت موٰسی(عليه السالم) پر ايمان النے کے 

  ں مقدم کيا گياہے جبکہ ان پر ايمان النا عمل سے پہلے ضروری تھا ۔ذکرسے کيو
سے مراد يہاں پر وه انبياء ہيں جو حضرت موسٰی عليہ السالم کے بعد “ رسل”بعض مفسرين نے اس کا جواب يہ ديا ہے کہ 

 و زٰکوة کے عبد ہوسکتاہے۔ آئے تھے نہ کہ خود حضرت موٰسی(عليه السالم) ۔ لہذا يہ حکم آئنده سے متعلق تھا اس ليے نماز
سے مراد نقبائے بنی اسرائيل ہی ہوں جن کے متعلق بنی اسرائيل سے عہد وفا ليا جا ُچکاتھا “ رسل”يہ احتمال بھی ہے کہ 

(تفسير مجمع البيان ميں ہے کہ بعض قديم مفسرين نے يہ احتمال ظاہر کيا ہے کہ نقبائے بنی اسرائيل خدا کے رسول تھے 
  ل ہماری مندرجہ باال آيت کی تائيد کرتاہے) ۔اور يہ احتما

فُوَن اْلَکلَِم َعْن َمواِضِعِہ َو نَُسوا ١٣ ُروا بِِہ َو ال تَزاُل تَطَّلُِع َعلی ۔فَبِما نَْقِضِہْم ميثاقَہُْم لََعنَّاہُْم َو َجَعْلنا قُلُوبَہُْم قاِسيَةً يَُحرِّ ا ُذکِّ َحظًّا ِممَّ
َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنينخائِنٍَة ِمْنہُْم ٕاِالَّ قَ    -ليالً ِمْنہُْم فَاْعُف َعْنہُْم َو اْصفَْح ٕاِنَّ هللاَّ

  ترجمہ
۔ پس ہم نے ان کی پيمان شکنی کے باعث انھيں اپنی رحمت سے دور کرديا اور ان کے دلوں کو سخت کرديا (يہاں تک ١٢

و ہم نے انھيں تعليم دی تھی، اسے انھوں نے کہ) وه (خدا کے) کالم ميں تحريف کرتے تھے اور اس کے کچھ ِحّصے کی ج
فراموش کرديا اور تمھيں ہر وقت ان کی کسی (نئی) خيانت کی خبر ملے گی مگر ان ميں سے ايک چھوٹا سا گروه (ايسا 

  نہيں ہے) پھر بھی ان سے در گذر کرو اور صرف نظر کرو کيونکہ خدا نيک لوگوں کو پسند کرتاہے۔
..............  
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  ۴٨صفحہ  ۶وح المعانی جلد تفسير ر ١
  سفينة البحار (نقب) ٢
  ۔١٣١٣طبع مصر  ٣٩٨ص ١مسند احمد ج 3
  ۔۴۵٩ص ٢فيض القدير شرح جامع الصغير ج4
  ۔٣١٢ص ۵منتخب کنز العمال در حاشيہ مسند احمد ج 5
ی ليے تعزير کہتے ہيں ہے جو منع کرنے اور مدد دينے کے معنی ميں ہے بعض اسالمی سزاؤں کو اس“ تعزير”کا ماده“عزرتموہم” 6

کہ حقيقت ميں وه گنہ گار کی مدد ہے اور اسے گناه سے باز رکھنے کی تدبير ہے يہ امر اس بات کی نشاندہی کرتاہے کہ اسالمی 
  سزائيں انتقامی پہلو نہيں رکھتيں بکلہ تربيتی پہلو رکھتی ہيں اسی ليے ان کا نام تعزير رکھا گياہے۔

  اور دور کرنے کے معنی ميں ہے لغت ميں دھنکار نے “ لعن ”

گذشتہ آيت ميں بنی اسرائيل سے خدا تعالٰی کے پيمان لينے کا ذکر ہے ۔ اب اس آيت ميں ان کی پيمان شکنی اور اس کے 
انجام کا تذکره ہے، فرمايا گيا ہے: انھوں نے چونکہ اپنا عہد توڑ ڈاال لٰہذا ہم نے انھيں دھکيل کر اپنی رحمت سے دور کرديا 

  ١ان کے دلوں کو سخت کرديا( فَبِما نَْقِضِہْم ميثاقَہُْم لََعنَّاہُمْ  اور
لغت ميں دھنکار نے اور دور کرنے کے معنی ميں ہے اور جب يہ لفظ خدا کے حوالے سے ہو تو اس کا معنی “ لعن ” ١
  “رحمت سے محروم کرنا”ہے

  ۔١َو َجَعْلنا قُلُوبَہُْم قاِسيَةً)
ں عہد شکنی کے جرم ميں دی گئی ہيں وه رحمت اٰلہی سے بھی دورہوگئے ہوں گے اور ان کے در حقيقت انھيں يہ دو سزائي

  افکار و قلوب بھی پتھر ہو گئے ہيں اور ميالن و انعطاف کے قابل نہيں رہے ۔
اس کے بعد ٓاثار قساوت کی اس طرح تشريح کی گئی ہے : وه کلمات کی تحريف کرتے ہيں اور انھيں ان کے اصلی مقام سے

فُوَن اْلَکلَِم َعْن َمواِضِعِہ ) ۔   بدل ديتے ہيں يَُحرِّ
ُروا بِِہ ) ۔ ا ُذکِّ   اور جو کچھ ان سے کہا گيا تھا اس کا ايک حصہ فراموش کر ديتے ہيں(َو نَُسوا َحظًّا ِممَّ
کی ديگر ٓايات ميں  بعيد نہيں کہ جو حصہ انھوں نے بھال ديا وه پيغمبر اسالم کی نشانياں اور ٓاثار ہوں جن کی طرف قرٓان

  اشاره ہوا ہے ۔
ممکن ہے يہ اس طرف اشاره ہو جيسا کہ ہم جانتے ہيں کہ ايک طويل عرصے تک تورات مفقود رہی پھر چند يہودی علماء 
نے اسے لکھا ، فطری امر ہے کہ اس کا بہت ساحصہ تو نابود ہو گيا اور کچھ ميں تحريف کردی گئی يا فراموش ہو گيا ۔ لٰہذا

وں کے ہاتھ جو کچھ لگا وه کتاب موسٰی کا کچھ تھا جس ميں بہت سے خرافات مالدئے گئے تھے اور انھوں نے يہ يہودي
  حصہ بھی بھال ڈاال ۔

اس کے بعد مزيد ارشاد ہوتا ہے : ہميں ہر روز ان کی ايک نئی خيانت کا پتہ چلتا ہے ہاں البتہ ان ميں سے ايک گروه ايسا 
  ٢ش ہے ليکن وه اقليت ميں ہے (َو ال تَزاُل تَطَّلُِع َعلی خائِنٍَة ہے جو ان جرائم سے کناره ک

  ِمْنہُْم ٕاِالَّ قَليالً ِمْنہُْم ) ۔
ٓاخر ميں پيغمبر اکرم کو حکم ديا گيا ہے کہ ان سے صرف نظر کرليں اور چشم پوشی کريں کيونکہ خدا نيک لوگوں کو پسند 

َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنين) ۔ ٓايت کے اس حصے سے کيا مراد ہے کہ اس صالح اور نيک اقليت  کرتا ہے (فَاْعُف َعْنہُْم َو اْصفَْح ٕاِنَّ  هللاَّ
کے گذشتہ گناہوں سے صرف نظر کريں يا غير صالح اکثريت کے گناہوں سے ۔ ٓايت کا ظاہر دوسرے مفہوم کو تقويت ديتا 

ش کی جائے ۔ مسلم ہے کہ يہاں در گذر اور عفوہے کيونکہ صالح اقليت نے تو کوئی خيانت نہيں کی کہ جس سے عفو وبخش
ان کا تکاليف سے متعلق ہے جو انھوں نے ذات پيغمبر کو پہنچا ئی تھيں اور يہ معافی اسالم کے ہدف اور اصول سے متعلق 

  نہيں ہے کيونکہ ان ميں تو معافی کوئی معنی نہيں ۔
..............  

ر سخت پتھروں کے ليے استعمال ہوتاہے اسی مناسبت سے جو لوگ حقائق سے کے ماده سے ہے، او“ قساوت“ ”-- قاسية”لفظ  ١
  رغبت اور ميالن کا کوئی اظہار نہ کريں، ان کے ليے بھی استعمال ہوتاہے۔

کا معنی ديتا ہے ، عربی ادب ميں اسم “ خيانت” اگر چہ اسم فاعل ہے ليکن يہاں مصدری معنی ميں استعمال ہوا ہے اور“ خائنة ” ٢
  گروه کی صفت ہو جو مقدر ہے ۔“ خائنة” صدری معنی ميں ٓاتا رہتا ہے ۔ مثالً عافية و خاطية اور يہ احتمال بھی ہے کہ فاعل م

  يہوديوں کی تحريف 
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وه تمام ٓايات جو قرٓان مجيد ميں يہوديوں کی تحريفات کے بارے ميں ٓائی ہيں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ٓاسمانی کتاب ميں
  تغير و تبدل کرتے تھے ۔کيسا کيسا 

بعض اوقات وه تحريف معنوی کا ارتکاب کرتے تھے يعنی اپنی ٓاسمانی کتاب کی ٓايات کی حقيقی معافی کے خالف تفسير 
  کرتے تھے الفاظ نہں بدلتے تھے معافی بدل ديتے تھے ۔

ہم نے سنا اور اطاعت کی “ ( اسمعا و اطعن” کبھی تحريف لفظی کا ارتکاب کرتے تھے ۔ استہزاء و مسخره پن کرتے ہوئے
  ہم نے سنا اور مخالفت کی ) کہتے تھے ۔“ ( سمعنَا و عصينا” )کہنے کے بجائے 

بعض اوقات وه ٓايات کا کچھ حصہ چھپاديتے ۔ جو کچھ ان کے مزاح کے مطابق ہوتا اسے ظاہر کرتے اور جو مخالف ہوتا 
سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کے ايک حصے پر ہاتھ رکھ ديتے اسے مخفی رکھتے ۔ يہاں تک کہ بعض اوقات ٓاسمانی کتاب 

کے ذيل ميں ابن صوريا  ۴١تھے تاکہ دوسری طرف واال غافل رہے اور اسے پڑھ نہ سکے۔ جيسا کہ سورٔه مائده کی ٓايہ 
  کے ذکر ميں ٓائے گا ۔

  کيا خدا کسی کو سنگدل بنا تا ہے
يک گروه کی سندگدلی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے ہم جانتے ہيں کہ زير بحث ٓايت ميں ہم ديکھتے ہيں کہ خدا تعالٰی ا

سنگدلی اور عدم انعطاف حق سے انحراف اورگناہوں کا سر چشمہ بن جاتا ہے يہاں سوال ابھرتا ہے کہ جب اس کام کا فاعل 
  اکراه نہيں ؟ خدا ہے تو ايسے اشخاص اپنے اعمال کے جواب وه کيسے ہو سکتے ہيں اور کيا يہ ايک طرح سے جبر و

قرٓان کی مختلف ٓايات، يہاں تک کہ زير نظر ٓايت ميں بھی غور و فکر کرنے سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بہت سے 
مواقع پر لوگ اپنے برے اعمال کے باعث خدا تعالٰی کے لطف اور ہدايت سے محروم ہو جاتے ہيں در حقيقت ان کا عمل ہی 

بنياد بنتا ہے اور وه اپنے ان اعمال کے نتائج سے کسی طور بھی کناره کش نہيں ان کے فکری و اخالقی انحراف کی 
ہوسکتے ليکن ہر سبب کا اثر چونکہ خدا کی طرف سے ہے لٰہذا قرآن ميں ايسے ٓاثار کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے ، 

وں کو سخت او رناقابِل انعطاف بناديا ۔ جيسے زير نظر ٓايت ميں ہے : انھوں نے چونکہ پيمان شکنی کی لٰہذا ہم نے ان کے دل
  ميں ہے ٢٧سورٔه ابراہيم ٓايت 
  ويُضل هللا الظالميَن۔

  اور خدا ظالموں کو گمراه کرتا ہے ۔
  ميں بعض عہد شکنی کرنے والوں کے بارے ميں ہے : ٧٧اسی طرح سورٔه توبہ ٓايت 

  عدوه بما کانوں يکذبون۔فاعقبتم نفاقا فی قلوبھم الٰی يوم يلقونہ بما اختلفوا هللا ما و
  ان کی پيمان شکنی اور جھوٹ کی وجہ سے خدا نے ان کے دلوں ميں نفاق ڈال ديا ۔

  اس طرح کی تعبيرات قرٓان ميں بہت ہيں ۔
واضح ہے کہ يہ برے ٓاثار جن کا سرچشمہ خود انسان کا عمل ہے انسان کے اختيار اور اراده کی ٓازادی کے منافی ہر گز 

ہ اس کی بنيادخود اسن نے فراہم کی ہے اور اس نے جان بوجھ کر اس وادی ميں قدم رکھا ہے اور يہ اس کےنہيں ہيں کيونک
  اعمال کا قہری نتيجہ ہے ۔

اس کی مثال ايسی ہے جيسے کوئی شخص جان بوجھ کر شراب پئے اور جب وه مست ہو جائے اورجرائم کرنے لگے تو يہ 
تيار نہيں رکھتا ليکن چونکہ اس نے اس کے اسباب خود پيدا کيے ہيں اور وه ٹھيک ہے کہ نشے کی حالت ميں وه خود اخ

جانتا ہے کہ نشے کی حالت ميں اس سے ايسے افعال سر زد ہو سکتے ہيں کہ لٰہذا وه اپنے افعال کا جواب وه ہے اس طرح 
کردی ہے اور ان کے اعمال کیايسے مواقع پر اگر کہا جائے کہ چونکہ انھوں نے شراب پی ہے اور ہم نے ان کی عقل ختم 

  وجہ سے ہم نے جرائم ميں مبتال کرديا ہے کيا اس بات ميں کو ئی اشکال اور جبر کا پہلو ہے ؟
خالصہ يہ ہے کہ تمام ہدايتيں اور گمراہياں جنہيں قرٓان ميں خدا کی طرف منسوب کيا گيا ہے يقينا يہ خود انسان کے خود وه 

  1ے باعث وه ہدايت کرے اور دوسرے کو گمراه کردے ۔ افعال کی وجہ سے ہے اور انہی ک

ُروا بِِہ فَٔاَْغَرْينَا بَيْ ١۴ ا ُذکِّ نَہُْم اْلَعَداَوةَ َواْلبَْغَضاَء ٕاِلَی يَْوِم اْلقِيَاَمِة َوَسْوَف ۔ َوِمْن الَِّذيَن قَالُوا ٕاِنَّا نََصاَری ٔاََخْذنَا ِميثَاقَہُْم فَنَُسوا َحظًّا ِممَّ
  ہُْم هللاُ بَِما َکانُوا يَْصنَُعوَن۔يُنَبِّئُ 

  ترجمہ
۔اور لوگ ( مسيح کی دوستی اور ) نصرانيت کا دعوٰی رکھتے ہيں ، ان سے ( بھی ) ہم نے عہد و پيمان ليا ، ليکن ان ١۴

ئے لوگوں نے بھی اس چيز کا ايک حصہ فراموش کرديا جو انھيں دی گئی تھی لٰہذا ہم نے ان کے درميان قيامت تک کے ل
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  عداوت ڈال دی اور جو کچھ انھوں نے انجام ديا عنقريب خدا انھيں اس کے ( نتائج کے ) بارے ميں ٓاگاه کرے گا ۔
..............  

  اردو ترجمہ ) ميں اس بارے ميں مزيد توضيح کی جاچکی ہے ۔( ١۴٠تفسير نمونہ جلد اّول ص -1

  دائمی دشمن 

گذشتہ ٓايت ميں بنی اسرائيل کی عہد شکنی سے متعلق گفتگو تھی اب اس ٓايت ميں نصارٰی کی پيمان شکنی کا تذکره ہے ۔ ار 
شاد فرمايا گيا ہے : دعوائے نصرانيت کرنے والوں کی ايک جماعت جس سے ہم نے عہد و فا ليا تھا پيمان شکنی کی 

  مرتکب ہوئی
ايک حصہ انھوں نے فراموش کرديا ( َوِمْن الَِّذيَن قَالُوا ٕاِنَّا نََصاَری ٔاََخْذنَا ِميثَاقَہُْم فَنَُسوا  انھيں جو احکام دئے گئے تھے ان کا

ُروا بِِہ) ۔ ا ُذکِّ   َحظًّا ِممَّ
ہاں انھوں نے بھی خد اسے پيمان باندھا تھا کہ وه حقيقت توحيد سے منحرف نہيں ہوں گے اور احکام الٰہی کو فراموش نہيں 

گے اور ٓاخری پيغمبر کی نشانياں نہيں چھپائيں گے ليکن انھوں نے بھی يہوديوں کا سا طرز عمل اختيار کرليا ۔ فرق يہکريں 
ہے کہ قرٓان يہوديوں کے بارے ميں کہتا ہے کہ ان کی قليل تعداد پاک اور حق شناس تھی ليکن نصارٰی کے بارے ميں کہتا 

س سے واضح ہوتا ہے کہ عيسائيوں کی نسبت يہوديوں کی نسبت ميں سے ہے کہ ان ميں سے ايک گروه منحرف ہوگيا ا
  منحرف ہونے والے زياده تھے۔

موجوده اناجيل کی تاريخ کہتی ہے کہ يہ ساری انجيليں حضرت مسيح (عليه السالم) کے کئی سال بعد بعض عيسائيوں نے 
اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وه انجيل کی ٓايات لکھی تھيں يہی وجہ ہے کہ ان ميں واضح تناقضات موجود ہيں ۔ يہ چيز 

کا ايک اہم حصہ بھول چکے تھے موجوده اناجيل ميں واضح طور پر خرافات موجود ہيں مثالً حضرت مسيح (عليه السالم) 
  ١کی شراب خوری 

ہے ۔ اسی طرح کا ذکر ہے جو کہ عقل کے بھی خالف ہے اور خود موجوده تورات و انجيل کی بعض ٓايات کے بھی خالف 
  ٢مريم مجدليہ کا قصہ بھی ہے ۔ 

کی جمع ہے ، عيسائيوں کو اس نام سے کيوں موسوم کيا گيا ہے اس سلسلے ميں “نصرانی“ ”نصاریٰ ” ضمناً توجہ رہے کہ 
  مختلف احتماالت پيش کئے جاتے ہيں :

  پہال يہ کہ حضرت عيسٰی (عليه السالم) نے بچپن ناصره شہر ميں گزارا ۔
  کہ لفظ نصران سے ليا گيا ہو ۔ يہ ايک بستی کا نام ہے جس سے نصارٰی خاص لگأو رکھتے تھے ۔ دوسرا يہ

تيسرا ی ہکہ جب حضرت مسيح (عليه السالم) نے لوگوں ميں سے ياروانصار طلب کيے تو انھوں نے ٓاپ کی دعوت قبول 
  کرلی جيسا کہ قرٓان ميں ہے:

  ی الٰی هللا قال الحواريون نحن انصار هللا۔کماقال عيسٰی ابن مريم للحواريين من انصار
جيسا کہ عيسٰی بن مريم نے حواريوں سے کہا کہ کون هللا کے لئے ميری نصرت کرنے واال ہوگا، تو حواريوں نے کہا کہ ہم 

  )١۴انصار ِ خدا ہيں ۔ (صف
کی حد تک حضرت  چونکہ ان سے بعض ايسے بھی تھے جو اپنے کہنے کے مطابق عمل نہ کرتے تھے اور صرف دعویٰ 

عيسٰی (عليه السالم) کے يارو انصار تھے لٰہذا قرٓان زير بحث ٓايت ميں کہتا ہے ومن الذين قالوا انا نصارٰی (ان لوگوں ميں 
  سے جو موجود کہتے تھے کہ ہم عيسٰی کے مدد گار ہيں ليکن وه اس دعوٰی ميں سچے نہ تھے) ۔

ميں کہتا ہے کہ ان کے اعمال کے نتيجے ميں ہم قيامت تک کے لئے ان اس کے بعد قرٓان عيسائيوں کے اعمال کے بارے 
  ميں دشمنی ڈال دی

  
  ( فَٔاَْغَرْينَا بَْينَہُْم اْلَعَداَوةَ َواْلبَْغَضاَء ٕاِلَی يَْوِم اْلقِيَاَمِة ) ۔

خدا انھيں ان  ان کے لئے دوسری سزا کہ جس کی طرف ٓايت کے ٓاخری حصے ميں اشاره کيا گيا ہے يہ ہے کہ : عنقريب
کے اعمال کے نتائج کی خبر دے گا اور وه عملی طور پر اسے اپنی ٓانکھوں سے ديکھيں گے ( َوَسْوَف يُنَبِّئُہُْم هللاُ بَِما َکانُوا 

  يَْصنَُعوَن ) ۔
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..............  

  ۔١٢تا  ٢، جملہ ٢۔انجيل يو حنا، باب ١
  ۔۴٧تا  ٣۶، جملہ ٧۔ انجيل لوقا، باب ٢

  ت چند اہم نکا

  کا مفہوم :“ اغوينا” ۔ ١

کے ماده سے ہے اس کا معنی ہے کسی چيز سے چمٹا دينا اور جو ڑ دينا ۔ بعد ازاں کسی کام کا شوق دالنے“ اغراء” يہ لفظ 
اور اس پر اکسا نے کے مفہوم ميں استعمال ہو نے لگا کيونکہ يہ بات لوگوں کے معين اسباب سے مربوط ہونے کا سبب بنتی

ا آيت کا مفہوم يہ ہے کہ نصارٰی کی عہد شکنی اور غلط کارياں اس بات کا سبب بنيں کہ ان ميں عداوت و دشمنی ہے ۔ لٰہذ
اور نفاق و اختالف پيدا کر ديا جائے ( کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ اسباِب تکوينی کے ٓاثار کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے

ر کشمکش موجود ہيں جن کی بنا پر اب تک دو عالمی جنگيں ہوچکی ہيں ان) ٓاج بھی عيسائی حکومتوں کے درميان بے شما
مينگروه بند ياں اور عداوت و دشمنی ٓاج بھی جاری و ساری ہے ۔ عالوه ازيں عيسائيوں کے مختلف مذاہب ميں اختالفات اور

  عداوتيں اس قدرہيں کہ ٓاج بھی وه ايک دوسرے کا کشت و خون جاری رکھے ہوئے ہيں ۔
مفسرين نے يہ احتمال بھی ظاہر کيا ہے کہ يہاں مراد يہود و نصارٰی کے درميان دشمنی ہے جو رہتی دنيا تک جاری بعض 

  1رہے گی ليکن ٓايت کا ظاہری مفہوم عيسائيوں کے مابين عداوت ہی کی تائيد کرتا ہے ۔ 
نحصر نہيں اگر مسلمان ان کا طريقہ اپنا شايد اس بات کی ياد دہانی کی ضرورت نہ ہو کہ دردناک انجام عيسائيوں ہی ميں م

  ئيں گے تو وه بھی اس نتيجے سے دو چار ہو نگے۔

  کا مفہوم :“بغضاء” اور“عداوت ”۔ ٢

کے ماده سے کسی چيز سے “ بعض “ بغضاء” کے ماده سے تجاوز کرنے کے معنی ميں ہے ، اور “ عدو“ ” عداوت”
“ عداوت” زياده تر قلبی پہلو رکھتا ہے جب کہ “ بغض” ہ فرق ہو کہ نفرت کرنے کے معنی ميں ہے ان دونوں الفاظ ميں ي

  عملی پہلو رکھتی ہے يا کم از کم عملی اور قلبی دونوں پہلو رکھتی ہے ۔

  ۔ کيا يہوديت اور عيسائيت ہميشہ موجود رہيں گی ؟ :٣

سے زياده يہودو نصارٰی دونوں زير بحث ٓايت ميں يوں لگتا ہے جيسے نصارٰی ايک مذہب کے پيرو کار ہونے کے حوالے 
)رہتی دنيا تک موجود رہيں گے۔ يہاں سے يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ اسالمی روايات سے تو يہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت 

مہدی (عليه السالم) کے ظہور کے بعد پورے عالم ميں ايک سے زيادہدين نہی ہو گا اور وه دين اسالم ہے تو ان دو باتوں کو 
  يا جاسکتا ہے ۔کيسے جمع ک

اس کا جواب يہ ہے کہ ممکن ہے کہ عيسائيت ( عيسا ئيت اور يہوديت) ايک بہت ہی کمزور اقليت کے طور حضرت مہدی 
(عليه السالم) کے دور ميں بھی باقی ره جائے کيونکہ يہ بات تو واضح ہے کہ اس دور ميں بھی انسانوں سے اراده کی 

نيا کی قطعی اکثريت دين حق کو پالے گی اور اسے قبول کرلے گی ۔ اہم ترين بات يہ ٓازادی نہيں چھينی جائے گی اگر چہ د
  ہے کہ پوری دنياپر ايک اسالمی حکومت ہی ہو گی ۔

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

 کی ضمير نصارٰی کی طرف ہی لوٹے گی کہ جن کا ذکر ٓايت کی ابتداء ميں ہوچکا ہے ۔“ بينھم ” ۔ اس بنا پر 1
 

  4تفسير نمونه جلد
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ا ُکْنتُْم تُْخفُوَن ِمْن اْلِکتَاِب َويَْعفُ ١۵  و َعْن َکثِيٍر قَْد َجائَُکْم ِمْن هللاِ نُوٌر َوِکتَاٌب ُمبِيٌن ۔۔ يَأاَْہَل اْلِکتَاِب قَْد َجائَُکْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُکْم َکثِيًرا ِممَّ
  َويَْہِديِہْم ٕاِلَی ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم۔ ۔ يَْہِدی بِِہ هللاُ َمْن اتَّبََع ِرْضَوانَہُ ُسبَُل السَّالَِم َويُْخِرُجہُْم ِمْن الظُّلَُماِت ٕاِلَی النُّوِر بِإِْذنِہِ ١۶

  ترجمہ
ئق کو واضح کرے گا جنہيں تم ۔ اے اہل کتاب ! تمہارے پاس ہمارا رسول ٓاياہے جو ٓاسمانی کتاب کے ان بہت سے حقا١۵

چھپاتے تھے او ربہت سی چيزوں سے ( جن کی عمالً ضرورت نہيں ) صرِف نظر کرلے گا ۔ خدا کی طرف سے تمہارے 
  پاس نور اور واضح کتاب ٓائی ہے ۔

سے ۔ جو لوگ اس کی خوشنودی کی پيروی کرتے ہيں خدا انھيں سالمتی کے راستوں کی ہدايت کرے گا اور اپنے حکم ١۶
  تاريکيوں سے نکال کر انہيں روشنی ميں ليجائے گا انہيں راِه راست کی ہدايت کرے گا ۔

  تفسير 

گذشتہ ٓايات ميں يہودو نصارٰی اور ان کی عہد شکنيوں کے بارے ميں گفتگو تھی ۔ اب ان ٓايات ميں ان سے بال واسطہ خطاب
ٓاسمانی دين کو خرافات سے پاک کيا اور انھيں اس  کے ذريعے انھيں اسالم کی طرف دعوت دی گئی ہے جس نے ان کے

  راِه راست کی ہدايت کی جارہی ہے جو پر قسم کے انحراف اور کجروی سے دور ہے ۔
پہلے فرماياگيا ہے : اے کتاب ! ہمارا بھيجا ہوا تمہاری طرف ٓاياہے تاکہ ٓاسمانی کتب کے وه بہت سے حقائق ٓاشکارکرے 

جب کہ بہت سی ايسی چيزيں جنھيں ذکر کرنے کی ضرورت نہيں اور جو گذشتہ ادوار سے جنہيں تم نے چھپا رکھا تھا 
  مربوط ہيں ان سے صرف نظر کرے۔

ا ُکْنتُْم تُْخفُوَن ِمْن اْلِکتَاِب َويَْعفُو   َعْن َکثِيٍر۔ يَأاَْہَل اْلِکتَاِب قَْد َجائَُکْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُکْم َکثِيًرا ِممَّ
علوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے بہت سے حقائق چھپارکھے تھے ليکن پيغمبراسالم نے صرف وه باتيں بيان اس جملے سے م

کيں جن کی اس وقت لوگوں کو احتياج تھی ۔ مثالً حقيقت ِ توحيد، انبياء کی طرف نارواء نسبتيں جو کتب عہدين ميں ان کی 
ديگر امور ليکن ان امور سے صرف نظر کرليا جن کا طرف دی گئی تھيں ، سود اور شراب کی حرمت اور اس طرح کے 

  تعلق گذشتہ امتوں اور زمانوں سے تھا اور موجوده اقوام کے لئے ان کے بيان کا کوئی فائده نہ تھا ۔
اس کے بعد قرٓان مجيدکی نصيحت و عظمت اور نوع بشرکی ہدايت و تربيت کے لئے اس کے گہرے اثرات کی طرف اشاره 

گيا ہے۔ خدا کی جانب سے تمہارے پاس نور اور واضح کتا ب ٓائی ہے ( قَْد َجائَُکْم ِمْن هللاِ نُوٌر َوِکتَاٌب ُمبِيٌن کرتے ہوئے فرمايا
) ۔ وه نور ٓايا ہے کہ جس کے ذريعے خدا ان لوگوں کو سالمتی کے راستوں کی ہدايت کرتا ہے جو اس کی خوشنودی حاصل

   َمْن اتَّبََع ِرْضَوانَہُ ُسبَُل السَّالَِم ) ۔کرنے کے در پے ہيں ( يَْہِدی بِِہ هللاُ 
عالوه ازيں انھيں طرح طرح کی ظلمتوں يعنی شرک، جہالت، پراکندی اور نفاق جيسی تاريکيوں سے توحيد، علم اور اتحاد 

  يِہْم ٕاِلَی ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم) ۔کے نور کی طرف رہبری کرتا ہے (َويُْخِرُجہُْم ِمْن الظُّلَُماِت ٕاِلَی النُّوِر بِإِْذنِِہ َويَْہدِ 
پہلی ٓايت ميں نور سے کيا مراد ہے ؟ بعض مفسرين کے نزديک اس سے مراد پيغمبر اسالم کی ذات ہے اور بعض کے 

ات ميں قرٓان کو نور سے تشبيہ دی گئی ہے يہ بات اس چيز کی نشاندہی کرتی ہے کہ نزديک قرٓان مجيد ۔ قرٓان مجيد مختلف ٓاٰ
اس پر لطف ِ تو ضيحی ہے ۔ سورٔه اعراف “ کتاب مبين” ر ٓايت ميں نور سے مراد قرٓان حکيم ہی ہے ۔ اس بناء پر زير نظ

  ميں ہے : ١۵٧ٓايت 
  فالذين ٰامنوا بہ و عزروه نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔

عظمت کو تسليم کرليا ہے اور ان کی مدد کی ہے اور اس  وه لوگ جو پيغمبر پر ايمان لے ٓائے ہيں اور انھوں نے اس کی
  نور کی پيروی کی ہے جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے ، اہل نجات اور کامياب ہيں ۔

  ميں ہے ٨سورهٔ  تغابن ٓايہ 
  فامنوا با و رسلہ و النور الذی انزلنا

  ٔو۔خدا ، اس کے پيغمبر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کيا ہے، ايمان لے آ 
  اسی طرح متعدد ديگر ٓايات بھی ہيں ليکن لفظ نور کا اطالق پيغمبر اسالم، کی ذات پر قرٓان ميں نظر نہيں ٓاتا ۔

کی ضمير مفرد ہے اس سے بھی اس بات کی تائيد ہوتی ہے کہ نور او رکتاب مبين ايک“ بہ ” عالوه ازيں بعد والی ٓايت ميں 
  ہی حقيقت ہيں ۔
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يں نور سے امير المومنين (عليه السالم) يا تمام ٓائمہ اہل بيت (عليه السالم) مراد لئے گئے ہيں ليکن واضحالبتہ متعدد روايات م
ہے کہ يہ ٓايات کے مختلف بطون کے حوالے سے ايک بطن کی تفسير کی طرح ہے ۔ کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ قرٓان کے 

کہا جاتا ہے يہ جو ہم نے کہا ہے کہ واضح ہے کہ“ بطون ِ قرٓان ”ظاہری معانی کے عالوه کچھ باطنی مفاہيم بھی ہيں جنھيں 
يہ تفسيربطون قرٓان سے مربوط ہے ، اس کی وجہ يہ ہے کہ اس وقت ٓائمہ موجود نہيں تھے کہ اہل کتاب کو ان پر ايمان 

  النے کی دعوت دی جاتی ۔
نے والوں کو نويد سناتی ہے کہ قرٓان کے  دوسرا نکتہ يہ ہے کہ دوسری ٓايت رضائے الٰہی کے حصول کے لئے قدم بڑھا

  سائے ميں انھيں تين عظيم نعمتيں دی جائيں گی ۔
پہلی نعمت سالمتی کی شاہراه کی ہدايت ہے يہ سالمتی در حقيقت ، فرد، معاشرے ، روح ،خاندان اور اخالق کی سالمتی ہے 

  ( اور يہ سالمتی عملی پہلو رکھتی ہے ) ۔
 نی کی ظلمتوں سے نکال کر نور ايمان کی طرف لے جانا ہے ( يہ اعتقادی پہلو رکھتی ہے ) ۔دوسری نعمت کفر اور بے دي

کہتے “ صراط مستقيم ” تيسری نعمت ان تمام چيزوں کو مختصر ترين اور نزديک ترين راستے سے انجام دينا ہے ، جسے 
  ہيں ۔

من اتبع ” کے در وازے سے داخل ہوں گے اور ليکن يہ سب نعمتيں ان لوگوں کو نصيب ہوں گی جو تسليم اور حق گوئی 
کے مصداق ہوں گے۔ منافقين اور ہٹ دھرم افراد جو حق سے دشمنی رکھتے ہيں انھيں اس سے کوئی فائده نصيب “ رضوانہ

  نہيں ہوگا، جيسا کہ قرٓان کی ديگر ٓايات گواہی ديتی ہيں ۔
  سے اشاره کيا گيا ہے ۔“ باذنہ” ف لفظنيز ان سب ٓاثار کا سر چشمہ خدا کا حتمی اراده ہے جس کی طر

ََٔراَد ٔاَْن يُْہلَِک اْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َؤاُمَّہُ َوَمْن فِی ۔ لَقَْد َکفََر الَِّذيَن قَالُوا ٕاِنَّ هللاَ ہَُو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم قُْل فََمْن يَْملُِک ِمْن هللاِ َشْيئًا ٕاِْن ا١٧
ِ ُمْلُک السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َوَما بَْينَہَُما يْخلُُق َما يََشاُء َوهللاُ َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِديٌر ۔ااْلَْٔرِض َجِميًعا  َّ ِ   َو

  ترجمہ
۔ يقينا جنھوں نے کہا کہ مسيح بن مريم خدا ہے وه کافر ہوگئے ہيں ، کہہ دو اگر خدا چاہے کہ مسيح بن مريم ، اس کی ١٧

موجود تمام لوگوں کو ہالک کردے تو اسے کوروک سکتاہے ( ہاں) ٓاسمانوں زمين اور جو کچھ ان  ماں اور روئے زمين پر
  کے درميان ہے ، ان کی حکومت خدا ہی کے لئے ہے جو وه چاہتا ہے پيدا کرتا ہے اور وه ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے ۔

  کيسے ممکن ہے کہ مسيح (عليه السالم) خدا ہو؟۔ 
يل کے لئے اس ٓايت ميں حضرت مسيح (عليه السالم) کی الوہيت کے دعوٰی پر شديد حملہ کيا گيا ہے گذشتہ مباحث کی تکم

اور اسے ايک واضح کفر قرار ديا گيا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : يہ امر مسلم ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ مسيح بن مريم خدا 
  کيا ہے ہے وه کافر ہوگئے ہيں اور در حقيقت انھوں نے خدا کا انکار

  (لَقَْد َکفََر الَِّذيَن قَالُوا ٕاِنَّ هللاَ ہَُو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم) ۔
  اس جملے کا مفہوم واضح ہونے کے لئے ہميں جاننا چاہئيے کہ عيسائی خدا کے بارے ميں بے بنياد دعوے کرتے ہيں ۔

  ميں باطل قرار ديا گيا ہے : ١٧٠پہال وه تين خدا ٔوں کو عقيده رکھتے ہيں جسے سورٔه نساء کی ٓايہ 
  ال تقولوا ثالثة انتھوا خيراً لکم انما هللا الہ واحد

  ١يعنی يہ نہ کہوکہ تين خدا ہيں ،اس عقيدے سے باز ٓاجأو۔ يہی تمہارے حق ميں بہتر ہے ، معبود تو فقط تنہا خدا ہے ۔ 
  ٢“ باپ خدا ” رتے ہيں اور دوسرا وه عالم ہستی پيدا کرنے والے کو ان تين ميں سے ايک خدا شمار ک

  نيز يہ بھی ہے :
خد ايعنی جو خود بخود وجود ميں ٓايا تمام مخلوقات کے خالق اور ساری کائنات کے مالک کا نام اور وه ايک المتناہی اور 
۔ (  ازلی روح ہے جو اپنے وجود حکمت قدرت اور عدالت ميں انواِع مختلف کے ساتھ ايسا ہے جس ميں تغيرو تبدل نہيں ہے

  )٣۴۴قاموس کتاب مقدس ص 
  ميں قرٓاِن مجيد نے اس عقدے کو بھی باطل قرار ديا ہے : ٧٣کہتے ہيں ۔ سورهٔ  مائده 

  لقد کفرو الذين قالوا ان هللا ثالث ثالثة و ما من اٰلہ االاٰلہ واحد
  3ی معبود نہيں ۔يعنی کافر کہتے ہيں کہ خدا تين ميں سے تيسرا ہے ۔ جب کہ ايک اکيلے معبود کے عالوه کوئ

بھی کہتے ہيں اس “ وحدت در تثليث” تيسرا وه کہتے ہيں کہ تينوں خدا تعداد حقيقی کے باوجود ايک ہيں اس عقيدے کو وه 
بات کی طرف زير نظر ٓايت ميں اشاره کيا گيا ہے وه کہتے ہيں کہ خدا مسيح بن مريم ہے او رمسيح بن مريم خدا ہے اور 
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  ر تين متعدد ذاتيں ہونے کے باوجود ايک ہيں ۔دونوں روح القدس سے مل ک
سہ گانہ تثليث کے تمام پہلو جن ميں سے ہر ايک عيسائيت کا عظيم ترين انحراف ہے ، قرٓان کی ايک ہی ٓايت ميں باطل قرار 

  دئے گئے ہيں ۔
ر ميں مالحظہ کی تفسي١٧١عقيدے تثليث کے بطالن کے بارے ميں تفصيلی وضاحت اسی جلد ميں سورٔه نساء کی ٓايہ 

  فرمائيں ۔
ہم نے جو کچھ مندرجہ باال سطروں ميں کہا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ فخر الدين رازی او ربعض ديگر مفسرين کو 
اس ٓايت کے سمجھنے ميں يہ جو اشکال ہوا ہے کہ کوئی عيسائی بھی صراحت سے خدا اور مسيح کے اتحاد کے عقيده کا 

” ہ يہ ہے کہ انھيں مسيحيت کی کتب پر کافی احاطہ نہيں ہے کيونکہ موجوده عيسائی کتب ميں اظہار نہيں کرتا، اس کی وج
کا مسئلہ بالوضاحت پيش کيا گيا ہے ۔يہ بھی ہوسکتا ہے کہ ايسی کتابيں اس زمانے ميں ان مفسرين کے “ وحدت در تثليث
  ہاتھ نہ لگی ہوں۔

ا ہے : اگر خدا چاہے کہ مسيح ، اس کی والده اور زمين ميں بسنے اس کے بعدعقيده الوہيت کے بطالن کے لئے قر ٓان کہت
ْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم والے تمام لوگوں کو ہالک کردے تو کون اسے روک سکتا ہے ( قُْل فََمْن يَْملُِک ِمْن هللاِ َشْيئًا ٕاِْن ٔاََراَد ٔاَْن يُْہلَِک ا

  َؤاُمَّہُ َوَمْن فِی ااْلَْٔرِض َجِميًعا) ۔
ہ اس طرف اشاره ہے کہ حضرت مسيح (عليه السالم) اور ان کی والده مريم ديگر انسانوں کی طرح انسان ہونے سے زياده ي

حيثيت نہيں رکھتے۔ اس بناپر مخلوق ہونے کے لحاظ سے وه ديگر مخلوقات کی طرح ہيں لٰہذا نابودی ان کے لئے بھی ہے 
  طرح ممکن ہے کہ وه ازلی و ابدی خدا ہو۔اور وه چيز جس کے لئے نيستی کا تصور ہوسکے کس 

دوسرے لفظوں ميں اگرمسيح (عليه السالم) خدا ہو تو خالق کائنات اسے ہالک نہيں کر سکتا اور اس طرح اس کی قدرت 
محدود ہو جائے گی اور ايسی ہستی خدا نہيں ہوسکتی کيونکہ خدا کی قدرت اس کی ذات کی طرح غير محدود ہے ( غور 

  کيجئے گا) ۔
کے الفاظ کا تکرار ہے شايد اس حقيقت کی طرف اشاره ہو کہ تم خود معترف ہو کہ مسيح (عليه “ مسيح بن مريم ” ٓايت ميں 

السالم) مريم کے فرزند تھے اور وه ماں کے بطن سے پيدا ہوئے ان پر ايک مرحلہ حالِت جنين کا گذرا، پھر وه نو زائيده 
يجاً پرورش پائی اور بڑے ہوئے۔ تو کيا يہ ممکن ہے کہ خدا ايک چھوٹے سے بچے کی حالت ميں رہے اور انھوں نے تدر

محيط مثالً شکم مادر ميں رہے اس ميں يہ تمام تغيرات اور تحويالت پيدا ہوں نيز جنين اور شير خوارگی کے عالم ميں وه 
  ماں کا محتاج ہو۔

م) کے ذکر کے ساتھ خصويت سے ان کی والده کے نام يہ امر قابل توجہ ہے کہ زير بحث ٓايت مينحضرت عيسٰی (عليه السال
ٓايا ہے يوں مادر عيسٰی (عليه السالم) کو دنيا کے ديگر لوگوں سے ممتاز کيا گيا ہے ، ممکن ہے يہ “ وامہ” کے ساتھ لفظ 

ٔوں ميں ديگر تعبير اس بنا پر ہو کہ عيسائی پو جا پاٹ کيوقت ان کی والده کی پرستش بھی کرتے ہيں اور اس وقت کے کليسا
١١۶مجسموں کے عالوه جناب مريم کا مجسمہ بھی ہوتا ہے جس کی وه تعظيم اور پر ورش کرتے ہيں ۔ سورٔه مائده کی ٓايت 

  ميں بھی اس مطلب کی طرف اشاره کياگيا ہے ۔
  و اذقال هللا يا عيسٰی بن مريم ٔا انت قلت للناس اتخذونی و امی الھين من دون هللا

ا کہے گا : اے عيسٰی بن مريم ! کيا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مير او رميری والده کیروزقيامت جب خد
  پرستش کرو۔

جولوگ بغير باپ کے پيدا ہونے کو مسيح (عليه السالم) کی الوہيت کی دليل سمجھتے ہيں ، ٓايت کے ٓاخر ميں انھيں جواب 
اور جو کچھ ان کے درميان ہے وه سب خدا کے قبضہ قدرت ميں ہے وه جيسی ديتے ہوئے فرمايا گيا ہے: ٓاسمان و زمين 

مخلوق چاہے پيدا کرتا ہے ( تو چاہے تو کسی کو بغير ماں باپ کے پيدا کرے جيسے اس نے حضرت ٓادم(عليه السالم) کو 
  پيدا کيا ، وه چاہے تو ماں باپ کے توسط سے پيدا کرے ۔

اور وه چاہے تو کسی کو صرف ماں کے توسط سے پيدا کرے جيسے اس نے حضرت جيسے عام انسانوں کو پيدا کرتا ہے 
مسيح (عليه السالم) کو پيدا کيا ہے خلقت کو يہ تنوع کسی اورچيزکا نہيں بلکہ اس کی قدرت کی دليل ) اور خدا ہر چيز پر 

ِ ُمْلُک السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َوَما بَْينَہَُما  َّ ِ   يْخلُُق َما يََشاُء َوهللاُ َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِديٌر ) ۔قدرت رکھتا ہے ( َو

بُُکْم بُِذنُوبُِکْم بَْل ٔاَ ١٨ ْن َخلََق يَْغِفُر لَِمْن يََشاُء َويَُعذُِّب َمنْ ۔ َوقَالَْت اْليَہُوُد َوالنََّصاَری نَْحُن ٔاَْبنَاُء هللاِ َؤاَِحبَّاُؤهُ قُْل فَلَِم يَُعذِّ يََشاُء  ْنتُْم بََشٌر ِممَّ
ِ ُمْلُک السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َوَما بَْينَہَُما َوٕاِلَْيِہ اْلَمِصير َّ ِ   َو

  ترجمہ
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۔ يہودو نصارٰی کہتے تھے کہ ہم خدا کے بيٹے ہيں اور اس کے ( خاص) دوست ہيں ( ان سے ) کہہ دو کہ پھر بھی وه ١٨
مخلوقات ميں سے انسان ہو وه جسے چاہتا ہے ( اور اہل پاتا ہے )  تمہيں تمہارے گناہوں کی سزا کيوں ديتا ہے بلکہ اس کی

اسے بخش ديتا ہے اور جسے چاہتا ہے ( اور مستحق سمجھتا ہے ؟) اسے سزا ديتا ہے ۔ ٓاسمانوں اور زمين کی حکومت او 
  رجو کچھ ان دونوں کے درميان ہے سب کے لئے اور تمام موجودات کی باز گشت اسی کی طرف ہے ۔

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

  ۔ اس ٓايت کی تفسير اس جلد کی ابتداء ميں گذر چکی ہے ۔١
  ۔ عيسائی کتب ميں ہے :٢

  )٣۴۵باپ خدا بيٹے کے واسطے سے پوری کائنات کا خالق ہے ( قاموس کتاب مقدس ص 
  ۔ اس کی تفسير انشاء هللا عنقريب ٓائے گی ۔3

  ے اہل کتاب: ہمارا رسول تمہاری طرف ٓاگيا ہے 

 ميں گذشتہ مباحث کی تکميل کی گئی ہے ، يہود و نصارٰی کی بے بنياد دعؤوں اور موہوم امتيازات کی طرف اشارهاس ٓايت 
کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : يہود و نصارٰی کہتے ہيں کہ ہم خدا کے بيٹے اور اس کے دوست ہيں ( َوقَالَْت اْليَہُوُد َوالنََّصاَری 

  بَّاُؤهُ ) ۔نَْحُن ٔاَْبنَاُء هللاِ َؤاَحِ 
وه اپنے بارے ميں صرف اسی امتياز کے قائل نہينبلکہ ٓايات قرٓانی ميں بار ہا ان کے اس قسم کے دعؤوں کا ذکر کيا گياہے 

مينان کے دعوٰی کا بھی ذکر ہے کہ ان کے عالوه کوئی جنت ميں داخل نہيں ہوگا او ريہ کہ جنت يہود  ١١١سورٔه بقره ٓايت 
ميں يہوديوں کے اس دعوٰی کا ذکر کيا گيا ہے کہ جہنم کی ٓاگ چند ٨٠ص ہے ۔ سورٔه بقره کی ٓايتو نصارٰی ہی سے مخصو

  دن کے سوا ان تک نہيں پہنچے گی ۔اس دعوٰی کے ذکر کے بعد ان کی سر زنش کی گئی ہے ۔
  ۔ مندرجہ باال ٓايت ميں ان کے اس موہوم دعوٰی کا تذکره ہے کہ وه خدا کے بيٹے اور خاص دوست ہيں

اس ميں شک نہيں کہ وه اپنے ٓاپ کو خدا کا حقيقی بيٹا نہيں سمجھتے تھے عيسائی صرف حضرت عيسٰی عليہ السالم کو خدا 
  ١کا حقيقی بيٹا سمجھتے ہيں اور بالتصريح اپنے اس عقيدے کا اظہار کرتے ہيں ۔ 

ے ہيں اور جو شخص بھی ان کی نسل وه بات اپنے لئے اس مفہوم ميں استعمال کرتے تھے کہ وه خدا سے خاص ربط رکھت
ميں سے ہے يا ان کے گروه ميں داخل ہو جاتا ہے وه اعمال صالح کے بغير خود بخود خدا کے دوستوں اور فرزندوں ميں 

  ٢شمار ہو جاتا ہے ۔ 
ح اور ا ہم جانتے ہيں کہ قرٓان ان تمام موہوم امتيازات سے جنگ کرتا ہے او رہر شخص کا امتياز صرف ايمان ، عمل صال

س کی پر ہيز گاری ميں سمجھتا ہے اسی لئے زير نظر ٓايت ميں اس دعوٰی کے بطالن کے لئے فرمايا گيا ہے : ان سے 
بُُکْم بُِذنُوبُِکْم ) ۔   کہيے کہ اگر ايسا ہے تو پھر وه تمہيں تمہارے گناہوں کی سزا کيوں ديتا ہے قُْل فَلَِم يَُعذِّ

مہيں تھوڑی سی مدت کے لئے سزا دے گا گناه گاروں والی جو يہ سزا تمہيں ملے گی يعنی تم خود اعتراف کرتے ہو کہ ت
اس بات کی دليل ہے کہ تمہارا يہ دعوٰی بے بنياد ہے کہ تم خدا سے خا ص تعلق رکھتے ہو بلکہ اپنے ٓاپ کو خدا کا بيٹا 

سزأوں اور عذابوں ميں مبتالہوئے ہو۔ يہ  شمار کرتے ہو۔ عالوه ازيں تمہاری تاريخ شاہد ہے کہ خود اسی دنيا ميں تم کئی
  تمہارے دعوٰی کے بطالن پر دوسری دليل ہے ۔

 اس مفہوم کی تاکيدکے لئے مزيد ارشاد ہوتا ہے : تم مخلوقاِت خدا ميں سے ديگر انسانوں جيسے انسان ہو( بَْل ٔاَْنتُْم بََشٌر ِممَّنْ 
  َخلَق) ۔

تا ہے ( اور اہل سمجھتا ہے ) بخش ديتا ہے اور جسے چاہتا ہے ( اور يہ سب کے لئے قانون عام ہے کہ خدا جسے چاہ
ُب َمْن يََشاُء ) ۔   مستحق پاتاہے ) ۔ سزا ديتا ہے ( يَْغفُِر لَِمْن يََشاُء َويَُعذِّ

ے عالوه ازيں سب خدا کی مخلوق، اس کے بندے او رمملوک ہيں لٰہذا کسی کو خدا کا بيٹا کہنا منطقی اور اصولی بات نہيں ہ
ِ ُمْلُک السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َوَما بَْينَہَُما ) ۔اور ٓاخرکار ساری مخلوق نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے (َوٕاِلَيْ  َّ ِ   ِہ اْلَمِصير) ۔(َو

 ہونے کا دعوٰی کيا ہے ( چاہے يہاں بيٹا حقيقی ميں“ خدا کے بيٹے” يہاں يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ يہودو نصارٰی نے کہاں 
  نہيں مجازی معنی ميں ہی ہو)؟

اس سوال کا جواب يہ ہے کہ موجوده اناجيل ميں يہ بات بار ہا دکھائی ديتی ہے ان ميں سے ايک يہ ہے کہ انجيل يوحنا باب 
  کے بعد درج کی گئی ہے کہ حضرت عيسٰی (عليه السالم) نے يہوديوں سے کہا : ۴١جملہ ٨
  ۔“تم اپنے باپ والے کام کرتے ہو” 
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  وں نے جواب ديا :يہودي
  ہم زنا سے پيدا نہيں ہوئے ، ہمارا ايک باپ ہے جو کہ خدا ہے ۔

  عيسٰی (عليه السالم) نے ان سے کہا:
  اگرخدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھے دوست رکھتے۔

  روايات اسالمی ميں بھی ابن عباس سے ايک حديث مروی ہے :
م کی دعوت دی اور انھيں خدا کے عذاب سے ڈرايا تو وه کہنے لگے پيغمبر اسالم نے يہوديوں کی ايک جماعت کو دين اسال

  3تم ہميں خدا کے عذاب سے کيسے ڈراتے ہو جب کہ ہم خدا کے بيٹے اور اس کے دوست ہيں ۔ 
تفسيرمجمع البيان ميں زير بحث ٓايت کے ذيل ميں اس حديث سے ملتی جلتی ايک روايت نقل کی گئی ہے کہ : پيغمبر خدا نے 

عذاب سے ڈرايا تو ايک گروه کہنے لگا ہميں تہديد نہ کرو او رنہ ڈرأو کيونکہ ہم تو خدا کے بيٹے اور اس کے  خدا کے
دوست ہيں اگر وه ہم پر ناراض بھی ہو تو اس کی يہ ناراضگی ايسی ہے جيسے کوئی انسان اپنے بيٹے پرناراض ہوتا ہے ( 

  يعنی بہت جلد اس کا غصہ ٹھنڈا ہوجاتا ہے ) ۔

ُسِل ٔاَْن تَقُولُوا َما َجائَنَا ١٩ ِمْن بَِشيٍر َوالَنَِذيٍر فَقَْد َجائَُکْم بَِشيٌر َونَِذيٌر َوهللاُ ۔يَأاَْہَل اْلِکتَاِب قَْد َجائَُکْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُکْم َعلَی فَْتَرٍة ِمْن الرُّ
  َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِديٌر ۔

  ترجمہ
ل تمہاری طرف ٓاگيا ہے اور وه پيغمبروں کے درميانی عرصے اور فاصلے کے بعد تمہارے ۔ اے اہل کتاب: ہمارا رسو١٩

لئے حقائق بيان کرتا ہے کہ مبادا( روز قيامت) کہو کہ ہمارے پاس نہ بشارت دينے واال ٓايا ہے نہ ڈرانے واال( لٰہذا اب ) 
  خدا ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے ۔ بشارت دينے واال اور ڈرانے واال ( پيغمبر) تمہارے پاس ٓاگيا ہے اور

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

يہ لفظ ہمارے منجی ( نجات دينے والے ) اور فادی( فديہ بنے والے ) کا ايک لقب ہے جو کسی دوسرے پر نہيں بوال “ خد اکا بيٹا” ۔ ١
  )٣۴۵ب مقدس /ص جاسکتا مگر ايسے مقام پر کہ قرٓان سے معلوم ہو کہ مقصد خدا کا حقيقی بيٹا نہيں ۔ ( قاموس کتا

۔کچھ عرصہ ہوا ہمارے عالقے ميں کچھ افراد نے لوگوں کو عيسائی بنانے کے لئے خاص تبليغات شروع کررکھی تھيں اور وه اپنے ٢
  کہتے تھے ۔“ خدا کے بيٹے ” ٓاپ کو 

  ۔١٩٢ص  ١١۔تفسير مجمع البيان فخر رازی جلد  3

  تفسير 

ہے : اے اہل کتاب ! اے يہوو نصارٰی ! ہمارا پيغمبر تمہاری طرف ٓايا ہے اس ٓايت ميں پھر روئے سخن اہل کتاب کی طرف 
اور اس دور ميں جب انبياء الٰہی کے درميان فاصلہ اور وقفہ ہو چکا ہے اس نے تمہارے سامنے حقائق بيان کئے ہيں ۔ ايسا 

 نہيں ٓايا (يَأاَْہَل اْلِکتَاِب قَْد َجائَُکْم نہ ہو کہ تم کہو کہ خدا کی طرف سے ہماری طرف کوئی بشارت دينے واال اور ڈرانے واال
ُسِل ٔاَْن تَقُولُوا َما َجائَنَا ِمْن بَِشيٍر َوالَنَِذيٍر) ۔   َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُکْم َعلَی فَْتَرٍة ِمْن الرُّ

ی بشارت دی او ربےيعنی پيغمبر اسالم جنہوں نے صاحب ايمان او رنيک افراد کو خدا کی رحمت و جزا ک“ بشير اور نذير”
   ) ۔ايمان، گنہ گار اور ٓالوده افراد کو عذاب ِ الٰہی سے ڈرا يا ايسا پيغمبر تمہاری طرف ٓاگيا ہے ( فَقَْد َجائَُکْم بَِشيٌر َونَِذيرٌ 

در اصل سکون و اطمنان کے معنی ميں ہے ۔ دو حرکات، دو کوششوں اور دو انقالبات کے درميانی فاصلے کو “ فترت” 
  کہتے ہيں ۔“ فترت ”بھی 

حضرت موسٰی (عليه السالم) اور حضرت مسيح (عليه السالم) کے درميانی انبياء مرسلين موجود تھے ليکن حضرت مسيح 
رکھا ہے او رہم “ فترت رسل ” (عليه السالم) اور پيغمبر اسالم کے درميان يہ صورت نہيں تھی قرٓان نے اس دور کانام 

  ١بعثِت پيغمبرکے درميان تقريباً چھ سو سال کا فاصلہ تھا  جانتے ہيں کہ حضرت عيسٰی اور
..............  

۔بعض ان دو عظيم پيغمبروں کے درميانی عرصے کو چھ سوسال سے کم سمجھتے اور بعض زياده۔ کچھ کے بقول حضرت مسيح ١
ھ سو اکيس سال اور ايک سو بچانوے (عليه السالم) کی والدت اور پيغمبر اسالم کی ہجرت کے درميان رومی سالوں کے حساب سے چ

  کے حاشيہ پر مر حوم شعرانی کی تحرير) ١۵۴ص  ۴دن کا فاصلہ ہے ۔( تفسير الفتوح رازی ج
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  ايک سوال اور اس کا جواب 

ممکن ہے کہ اس مقام پر کہا جائے کہ ہمارے عقيدے کے مطابق تو انسانی معاشره ايک لحظہ کے لئے بھی خدا ئی نمائندے 
  کا ايسا دور کيونکر ہو سکتا ہے ۔“ فترت” بھيجے ہو ئے افراد سے خالی نہيں ہوسکتا لٰہذا  اور ا س کے

يعنی اس دور ميں رسول نہيں تھا ۔ يہ بات اس کے خالف نہيں کہ اس “ علی فترة من الرسل:” تو جہ رہے کہ قرٓان کہتا ہے 
  دور ميں اوصياء موجود ہوں ۔

ان ہستيوں کو کہتے ہيں جو وسيع و عريض تبليغات پر مامور تھے ۔ لوگوں کو “ رسول  ”بہتر الفاظ ميں کہا جا سکتا ہے کہ 
بشارتيں اور نزارتين ديتے تھے ، معاشروں کا سکوت توڑتے تھے اور اپنی ٓاواز تمام لوگوں کے کانوں تک پہنچاتے تھے ۔ 

ممکن ہے وه بعض اجتماعی عوامل  ليکن سب کے سب اوصياء ايسی ماموريت اور ذمہ داری نہ رکھتے تھے يہاں تک کہ
کی وجہ سے پوشيده طور لوگوں ميں زندگی گزارتے ہوں ۔ حضرت علی عليہ السالم نہج البالغہ ميں ايک بيان ميں فرماتے 

  ہيں ۔
حججہ و بينا تہ  اللھم التخلوا االرض من قائم  بحجة اما ظاہراً مشھوراً اوخائفاً مغموراً لئال تبطل حجج هللا وبيناتہ يحفظ هللا بھم

  حتی يودعو ھا نظرائھم ويزرعوھا فی قلوب اشباھھم۔
ہاں روئے زمين ايسے شخص کے وجود سے ہر گز خالی نہيں ہوتی جو حجت ِ خدا کے ساتھ قيام کرے ، وه ٓاشکار او 

ر وه النھيں تحريف اور رمشہور ہو يا مخفی اور نہ پہچانا ہو تاکہ خدا ئی احکام ، دالئل او رنشانياں ختم نہ ہو جائيں ( او
دستبردسے محفوظ رکھيں ) خدا ن کے ذريعے اپنے دالئل اور نشانيوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وه انھيں اپنے جيسے افراد 
تک پہنچا ديں ، ٓاہستہ ٓاہستہ خرافات، شيطانی وسوسے، تحريفات اور تعليماِت الٰہی سے بے خبری پھيلی رہے گی ايسے ميں 

لوگ ذمہ داريوں سے فرار کے لئے ايسی صورت کو بہانہ بنائيں تو اس صورت ميں خدا ٓاسمانی ممکن ہے کہ کچھ 
  1جوانمردوں کے ذريعے اس بہانے کو منقطع کرديتا ہے ۔ 

اور ان ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے : خدا ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے (َوهللاُ َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِدير) ۔يعنی پيغمبروں کو بھيجنا 
  کے جانشينوں کو دعوت حق کی نشر و اشاعت کے لئے بھيجنااس کے قدرت کے سامنے ٓاسان سا کام ہے ۔

  يُْؤِت ٔاََحًدا ِمْن اْلَعالَِميَن ۔ ُملُوًکا َوآتَاُکْم َما لَْم ۔ َوٕاِْذ قَاَل ُموَسی لِقَْوِمِہ يَاقَْوِم اْذُکُروا نِْعَمةَ هللاِ َعلَْيُکْم ٕاِْذ َجَعَل فِيُکْم ٔاَْنبِيَاَء َوَجَعلَُکمْ ٢٠
وا َعلَی ٔاَْدبَاِرُکْم فَتَْنقَلِبُ ٢١   وا َخاِسِرين۔۔ يَاقَْوِم اْدُخلُوا ااْلَْٔرَض اْلُمقَدََّسةَ الَّتِی َکتََب هللاُ لَُکْم َوالَتَْرتَدُّ
  ہَا َحتَّی يَْخُرُجوا ِمْنہَا فَإِْن يَْخُرُجوا ِمْنہَا فَإِنَّا َداِخلُوَن ۔۔قَالُوا يَاُموَسی ٕاِنَّ فِيہَا قَْوًما َجبَّاِريَن َوٕاِنَّا لَْن نَْدُخلَ ٢٢
لُ ۔ قَاَل َرُجالَِن ِمْن الَِّذيَن يََخافُوَن ٔاَْنَعَم هللاُ َعلَْيِہَما اْدُخلُوا َعلَْيِہْم اْلبَاَب فَإَِذا َدَخْلتُُموهُ ٢٣  وا ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِيَن۔فَإِنَُّکْم َغالِبُوَن َوَعلَی هللاِ فَتََوکَّ
قَاَل َربِّ ٕاِنِّی الَٔاَْملُِک ٕاِالَّ نَْفِسی ) ٢۴ا قَاِعُدوَن (۔ قَالُوا يَاُموَسی ٕاِنَّا لَْن نَْدُخلَہَا ٔاَبًَدا َما َداُموا فِيہَا فَاْذہَْب ٔاَْنَت َوَربَُّک فَقَاتِالَٕاِنَّا ہَاہُنَ ٢۴

  بَْيَن اْلقَْوِم اْلفَاِسقِيَن۔َؤاَِخی فَاْفُرْق بَْينَنَا وَ 
َمةٌ َعلَْيِہْم ٔاَْربَِعيَن َسنَةً يَتِيہُوَن فِی ااْلَْٔرِض فاَلَتَأَْس َعلَی اْلقَْوِم اْلفَاسِ ٢۵   قِيَن۔۔ قَاَل فَإِنَّہَا ُمَحرَّ

  ترجمہ
۔وه وقت ياد کرو ) جب موسٰی نے اپنی قوم سے کہا : اے قوم ! تم پر خدا نے جو نعمت کی ہے اسے ياد رکھو، جب اس ٢٠

نے تمہارے انبياء مقرر کئے ( اور فرعونی استعمار کی زنجير توڑدی) اور تمہينخود اپنا مختا ر بناديا او رتمہيں ايسی کئی 
  نہيں ديں۔چيزيں بخشيں جو عالمين ميں سے کسی کو 

۔ اے قوم ! سر زمين مقدس ميں داخل ہو جأو جسے خدا نے تمہارے لئے مقرر کيا ہے اور اپنے پچھلے پأوں نہ لوٹ جأو ٢١
  ( اور پيچھے نہ ہٹو ) کہ خسارے ميں رہو گے ۔

گز داخل نہ ہوں ۔ وه کہنے لگے : اے موسٰی ! اس سر زمين ميں ظالم رہتے ہيں جب تک وه نکل نہ جائيں ہم اس ميں ہر ٢٢
  گے ، وه نکل جائيں تو ہم اس ميں داخل ہوجائينگے۔

۔ ان لوگوں ميں سے دو شخص دو خدا سے ڈرتے تھے اور خدا نے ( عقل، ايمان اور شجاعت کی صورت ميں ) انھيں ٢٣
ياب ہو جأو اپنی نعمت سے نوازا تھا کہنے لگے: ان کے شہر کے دروازے ميں داخل ہوجأو، جب تم داخل ہو گئے تو کام

  گے اور خدا پر توکل کرو اگر ايمان رکھتے ہو ۔
۔ بنی اسرائيل کہنے لگے: اے موسٰی ! جب تک وه اس ميں ہيں ہم ہر گز وہاں نہيں جائيں گے تو اور تيرا پر وردگار ٢۴

  جائے اور ( ان سے ) جنگ کرے، ہم تو ييں بيٹھيں گے ۔
پنے پر اور اپنے بھائی پر بس چلتا ہے ، ميرے اور اس کے گنہ گار جماعت ۔ موسٰی نے کہا: پر وردگارا ! ميرا تو بس ا٢۵
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  کے درميان جدائی ڈال دے۔
۔خدا نے موسٰی سے فرمايا : يہ سر زمين چاليس سال تک ان کے لئے ممنوع ہے ( اور يہاس تک نہيں پہنچ سکيں گے ) ٢۶

  انجام ) کے بارے ميں غمگين نہ ہو۔ اورہميشہ زميں ميں سر گرداں رہيں گے اور اس گنہ گار جميعت ( کے
..............  

  ۔١۴٧۔نہج البالغہ کلمات قصار، کلمہ 1

  بنی اسرائيل اور سر زمين ِ مقدس 

ان ٓايات ميں يہوديوں ميں روِح حق شناسی بيدار کرنے ،گذشتہ خطأوں کے بارے ميں ان کے شعور کو دعوت دينے اور 
کے لئے فرمايا گيا ہے : وه وقت ياد کرو جب موسٰی نے اپنے پيرو کاروں سے کہاکہ  انھيں ان خطأوں تالفی پر ابھارا نے

  ُکم) ۔خدا نے تمہيں جو نعمتيں بخشی ہيں انھيں فراموش نہ کرو( َوٕاِْذ قَاَل ُموَسی لِقَْوِمِہ يَاقَْوِم اْذُکُروا نِْعَمةَ ِهللا َعلَيْ 
ام نعمات پر محيط ہے ۔ ليکن يہاں ان کے تين کی طرف اشاره کيا گياہے کا مفہوم پروردگار کی تم“ نعمةهللا ” واضح ہے کہ 

  ۔
پہلی يہ کہ بہت سے انبياء اور رہبران ان ميں پيدا ہوئے يہ در اصل ان کے لئے سب سے بڑی نعمت تھی (ٕاِْذ َجَعَل فِيُکْم ٔاَْنبِيَاء

ستر سے زياده پيغمبر تھے ۔ وه تمام ستر  )يہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ صرف حضرت موسٰی بن عمران کے زمانے ميں
افراد جو حضرت موسی ٰ عليہ السالم کے ہمراه کوه طور پر گئے تھے، انبياء کے زمرے ميں ٓاتے ہيں ۔ اسی نعمت کی 

برکت سے وه شرک، بت پرستی اور گوسالہ پرستی جيسی ہولناک مصيبتوں سے رہا ہوئے اور انھوں نے طرح طرح کے 
  قباحتوں اور نجاستوں سے نجات حاصل کی ۔ يہ ان کے لئے عظيم ترين نعمت تھی ۔ خرافات موہومات،

ايک عظيم مادی نعمت تھی جو اپنے مقام پر روحانی نعمتوں کے لئے ايک مقدمہ بھی ہے ۔ اس کی طرف اشاره کرتے ہوئے
ا( َوَجَعلَُکْم ُملُوًکا يعنی خدا نے تم سب کوفرمايا گيا ہے : تمہاری جان و مال اور زندگی کا اختيار خود تمہارے ہاتھ ميں دے دي

” يہ مقام عطا کيا ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ٓايت سے مراد ہی کچھ ہے جو ہم نے سطور باال ميں کہا ہے ۔ عالوه ازيں 
  ١لغت ميں بادشاه او رصاحب اقتدار کے معنی ميں بھی ٓاتا ہے ۔ “ ) الف” بر وزن“ ( ملک

  کرم سے منقول ہے :در منثور ميں پيغمبر ا
 ً   کانت بنو اسرائيل اذاکان الحد ھم کادم و دابة و امرٔاة کتب ملکا

  2بنی اسرائيل ميں سے جس شخص کے پاس غالم ، گھوڑا اور بيوی ہوتی اسے ملک کہتے۔ 
يں ايسی ٓايت کے ٓاخر ميں کلی طور پر ان اہم نعمتوں کاذکر ہے جو اس زمانے ميں کسی اور کو نہيں دی گئی تھی ، تمہ

  چيزيں دی گئيں جو عالمين ميں سے کسی کو نہيں دی گئی تھيں (َوآتَاُکْم َما لَْم يُْؤِت ٔاََحًدا ِمْن اْلَعالَِميَن ) ۔
ايسی طرح طرح کی بہت زياده نعمتيں تھيں ان ميں سے يہ بھی تھيں کہ انھيں معجزانہ طور پر فرعون سے نجات ملی ، ان 

کے ذيل مينجلد  ۵٧ن و سلوٰی جيسی خاص غذا انھيں مسير ٓائی ۔ اس کی تفصيل سورٔه بقره ٓايت کے لئے دريا شق ہوا اور امَ 
  ، اور دو ترجمہ ) ميں گذر چکی ہے ۔٢١۴اول ( ص

اس کے بعد سر زمين مقدس ميں بنی اسرائيل کے حدود کے بارے ميں يوں بيان کيا گيا ہے : موسٰی نے اپنی قوم سے کہا تم 
جسے خدا نے تمہارے لئے مقرر کيا ہے داخل ہو جأو، اس سلسلے ميں مشکالت سے نہ ڈرو، دا کاری سر زمين مقدس ميں 

  سے منہ نہ موڑو او راگر تم نے اس حکم سے پيٹھ پھيری تو خسارے ميں رہو گے
وا َعلَی    ٔاَْدبَاِرُکْم فَتَْنقَلِبُوا َخاِسِرين) ۔( يَاقَْوِم اْدُخلُوا ااْلَْٔرَض اْلُمقَدََّسةَ الَّتِی َکتََب هللاُ لَُکْم َوالَتَْرتَدُّ

ٓايت ميں ارض مقدسہ سے کيا مراد ہے ، اس سلسلے ميں مفسرين نے بہت کچھ کہا ہے ، بعض بيت المقدس کہتے ہيں کچھ 
اردن يا فلسطين کانام ليتے ہيں اور بعض سر زمين طور سمجھتے ہيں ، ليکن بعيد نہيں کہ اس سے مراد منطقہ شامات ہو، 

س ميں تمام مذکوره عالقے شامل ہيں کيونکہ تاريخ شاہد ہے کہ يہ سارا عالقہ انبياء الٰہی کا گہواره، عظيم اديان کے ظہور ج
کی سر زمين اور طويل تاريخ ميں توحيد، خدا پرستی اور تعليماِت انبياء کی نشر و اشاعت کا مرکز رہا ہے لٰہذا اسے سر 

  اوقات خاص بيت المقدس کو بھی ارض مقدس کہا جاتا ہے ۔زمين مقدس کہا گيا ہے اگر چہ بعض 
سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے يہ فيصلہ کر رکھا تھا کہ نبی اسرائيل سر زمين مقدس ميں امن و سکون “ کتب هللا عليکم ” 

انبياء  اور خوشحالی کی زندگی بسر کريں ( اس شرط کے ساتھ کہ اسے شرک اور بت پرستی سے پاک رکھيں اور خود بھی
کی تعليم سے منحرف نہ ہوں ) ليکن وه اگر اس حکم پر کار بند نہ رہے تو انھيں بہت زياده نقصان اٹھانا پرے گا ۔ لٰہذا اگر ہم



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

 
 

ديکھتے ہيں کہ اس ٓايت کی مخاطب نبی اسرائيل کی ايک نسل اس سر زمين ميں داخل نہ ہوسکی اور چاليس سال تک بيا بان 
خدا نے تمہارے لئے مقرر کيا ہے ) “ ( کتب هللا لکم ” ن کی اگلی نسل کو يہ توفيق ملی تو يہ بات ميں س رگرداں رہی اور ا

کے مفہوم کے منافی نہيں ہے کيونکہ يہ بات چند شرائط سے مشروط تھی جنہيں انھوں نے پورا نہيں کيا ۔ جيسا کہ بعد والی 
  ٓايت سے معلوم ہوتا ہے ۔

موسٰی (عليه السالم) کو وہی جواب ديا جو ايسے موقع پر کمزور ، بزدل اور جاہل لوگبنی اسرائيل نے اس حکم پر حضرت 
ديا کرتے ہيں ۔ ايسے لوگ چاہتے ہيں کہ تمام کاميابياں انھيں اتفاقاً اور معجزانہ طور پر ہی حاصل ہو جائيں يعنی لقمہ بھی 

ے کہنے لگے: ٓاپ جانتے ہيں کہ اس عالقے ميں کوئی اٹھاکر ان کے منہ ميں ڈال دے ، وه حضرت موسٰی عليہ السالم س
ايک جابر اور جنگجوگروه رہتا ہے جب تک وه اسے خالی کرکے باہر نہ چالجائے ہم تو اس عالقے ميں قدم تک نہيں 

  رکھيں گے ۔ اسی صورت ميں ہم ٓاپ کی اطاعت کريں گے اور سر زمين ِ مقدس ميں داخل ہو ں گے۔
  3يہَا قَْوًما َجبَّاِريَن (قَالُوا يَاُموَسی ٕاِنَّ فِ 

  َوٕاِنَّا لَْن نَْدُخلَہَا َحتَّی يَْخُرُجوا ِمْنہَا فَإِْن يَْخُرُجوا ِمْنہَا فَإِنَّا َداِخلُوَن) ۔
بنی اسرائيل کا يہ جواب اچھی طرح نشاندہی کرتا ہے کہ طويل فرعونی استعمار نے ان کی نسلوں پر کيسا منحوس اثر 

جو دائمی نفی پر داللت کرتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وه لوگ سر زمين مقدس کی ٓازادی کے  “لن ” چھوڑا تھا ۔ لفظ
  لئے مقابلے سے کس قدر خوفزده تھے ۔

چاہيے تو يہ تھاکہ بنی اسرائيل سعی و کوشش کرتے، جہاد و قربانی کے جذبے سے کام ليتے اور سر زميِن مقدس پر قبضہ 
ٰہی کے بر خالف بغير کسی اقدام کے ان کے تمام دشمن معجزانہ طور پر نوبود ہو جاتے کرليتے اگر فرض کريں کہ سنت ال

اور بغير کوئی تکليف اٹھائے وه وسيع عالقے کے وارث بن جاتے تو اس کا نظام چالنے اور ا س کی حفاظت ميں بھی ناکام 
ا تھا نہ وه اس کے لئے تيار ہوتے اور رہتے ۔ بغير زحمت سے حاصل کی ہوئيہ چيز کی حفاظت سے انھيں سرو کار ہو سکت

  نہ اہل ۔
  4جيساکہ تواريخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٓايت ميں قوم ِ جبار سے مراد قوم عمالقہ 

ہے يہ لوگ سخت جان اور بلند قامت تھے ۔ يہاں تک کہ ان کی بلند قامت تھے ۔ يہاں تک کہ ان کی بلند قامت کے بارے ميں 
تراشے گئے۔ اس سلسلے ميں مضحکہ خيز باتيں گھڑی گئيں جن کے لئے کوئی عملی دليل بہت مبالغے ہوئے اور افسانے 

  نہيں ہے ۔
کے بارے ميں خرافات سے معمور ايسی کہانياں تاريخوں ميں ملتی ہيں ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ايسے“ عوج” خصوصاً 

”رائيل کے گھڑے ہوئے ہيں انھيں عام طور پر افسانے جن ميں سے بعض اسالمی کتب ميں بھی آگئے ہيں ، در اصل نبی اس
کہا جاتا ہے ۔ اس کی دليل يہ ہے کہ خود موجوده تورات کے متن ميں ايسے افسانے دکھائی ديتے ہيں ۔ سفر “ اسرائيليات

  اعداد کی تيرہويں فصل کے ٓاخر ميں ہے ۔
ھے انھوں نے ٓاکر ايک بری خبر دی اس زمين کے بارے ميں جس کے تجسس ميں (نبی اسرائيل کے جاسوس) لگے ہوئے ت

۔ وه کہنے لگے کہ جس زمين کے بارے ميں ہم تجسس کرنے گئے ہوئے تھے جب ہم اس کے نزديک سے گزرے تو ديکھا 
کہ و ه ايسی زمين ہے جو اپنے رہنے والوں کو تلف کرديتی ہے اور اس ميں ہم نے جتنے لوگوں کو ديکھا سب بلند قامت 

د قد والوں يعنی اوالد عناق جو بلند قامت ہيں و ديکھا ہے ہميں ايسا لگا جيسے ٹڈی دل ہيں اور خود ان تھے ۔ وہاں ہم نے بلن
  کی نگاہوں ميں بھی ہم ايسے ہيں تھے۔

اس کے بعد قرٓان کہتا ہے : اس وقت اہل ايمان مينسے دو افراد ايسے تھے جن کے دل ميں خوِف خدا تھا اور اس بنا پر انھيں
مسير تھيں ان ميں اتقامت و شجاعت بھی تھی، وه دورانديش بھی تھے اور اجتماعی اور فوجی نقطہ نظر سے عظيم نعمتيں 

بھی بصيرت رکھتے تھے انھوں نے حضرت موسٰی عليہ السالم کی دفاعی تجويز کی حمايت کی اور بنی اسرائيل سے کہنے
ے تو کامياب ہو جأو گے(قَاَل َرُجالَِن ِمْن الَِّذيَن يََخافُوَن لگے: تم شہر کے در وازےسے داخل ہو جأو اور اگر تم داخل ہو گئ

  ٔاَْنَعَم هللاُ َعلَْيِہَما اْدُخلُوا َعلَْيِہْم اْلبَاَب فَإَِذا َدَخْلتُُموهُ فَإِنَُّکْم َغالِبُوَن ) ۔
مقصد کو پالو( َوَعلَی هللاِ  ليکن ہر صورت ميں تمہيں روح ايمان سے مدد حاصل کرنا چاہئيے خدا پر بھروسہ کرو تاکہ اس

لُوا ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِيَن۔   فَتََوکَّ
اس بارے ميں کہ يہ دوا ٓادمی کون تھے ؟ اکثر مفسرين نے لکھا ہے کہ وه يوشع بن نون اور کالب بن يوحنا ( يوفنہ بھی 

  5ره کيا جاچکا ہے ۔ لکھتے ہيں ) تھے جو بنی اسرائيل کے نقيبوں ميں سے تھے کہ جن کی طرف پہلے بھی اشا
من الذين يخافونکی تفسير ميں بھی کئی احتماالت پيش کئے گئے ہيں ليکن واضح ہے کہ ظاہری مفہوم يہ ہے کہ وه دونوں 
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  مرد ايسے تھے جو خدا سے ڈر تے تھے اسی لئے تو انھيں غير خدا کا کوئی خوف نہ تھا ۔
مندرجہ باال مفہوم کا شاہد ہے کيونکہ اس سے بڑی نعمت اور کيا ہو گی  انعم هللا عليھماخدا نے ان پر فراوان نعمت کييہ جملہ

  کہ انسان صرف هللا سے ڈرے نہ کہ اس کے غير سے ۔
يہاں يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ يہ دو شخص کيسے جانتے تھے کہ اگر بنی اسرائيل اچانک حملہ کرکے شہر ميں داخل ہو 

  جائيں تو عمالقہ شکست کھاجائيں گے ۔
د يہ اس لئے ہو کہ وه موسٰی (عليه السالم) بن عمران کے وعدٔه فتح و نصرت پر اعتمادرکھتے تھے اور اس کے عالوه شاي

وه ه بھی جانتے تھے کہ تمام جنگوں کا ايک يہ اصول ہے کہ اگر حملہ ٓاور فوج اپنے دشمن کے اصلی مرکز پرجاپہنچے 
  6ياب ہوجاتی ہے ۔ يعنی اس کے گھر ميں جاکر لڑے، تو عام طور پر کام

  )٢٧فوا  ماغزی قوم فی عقر دار ھم االذلوا بخداجس قوم پر بھی اس کے گھر ميں حملہ کيا گيا ،وه ذليل ہوئی ۔ (خطبہ۔ 
عالوه از ايں جيساکہ يہ واضح ہو چکا ہے کہ عمالقہ ايک تنومند اور قوی ہيکل قوم تھی ( البتہ ان کے بارے ميں افسانوی 

ے انکار کيا ہے ) اور ايسی قوم بيابانی جنگ ميں اپنی مہارت کا بہتر مظاہره کرسکتی ہے ليکن شہر کے گلی پہلؤوں کا ہم ن
کوچوں ميں ويسا نہيں لڑسکتی ۔ ان سب باتوں سے قطع نظر جيسا کہ کہا جاتا ہے وه لوگ تنومند اور قوی ہيکل ہو نے کے 

جاتے ۔ ان تمام امور کے باعث ان دو افراد نے بنی اسرائيل باوجود ڈر پوک تھے اور اچانک حملے سے جلدی مرعوب ہو 
کی کاميابی کی ضمانت دی تھی ۔ مگر بنی اسرائيل نے يہ تجويز قبول نہ کی اور ضعف و کمزوری جو ان کی روح پر 

قبضہ کرچکی تھی، کے باعث انھوں نے صراحت سے حضرت موسٰی (عليه السالم) سے کہا: جب تک وه لوگ اس سر 
يں ہيں ہم ہر گز داخل نہيں ہو ں گے ، تم اور تمہارا پر وردگار جس نے تم سے کاميابی کا وعده کيا ہے ، جأو اور زمين م

ًدا َما َداُموا فِيہَاعمالقہ سے جنگ کرو اور جب کامياب ہو جأو تو ہميں بنا ديان ہم يہيں بيٹھے ہيں ( قَالُوا يَاُموَسی ٕاِنَّا لَْن نَْدُخلَہَا ٔاَبَ 
  اْذہَْب ٔاَْنَت َوَربَُّک فَقَاتِالَٕاِنَّا ہَاہُنَا قَاِعُدوَن)فَ 

يہ ٓايت نشاندہی کرتی ہے کہ نبی اسرائيل نے اپنے پيغمبرکے سامنے جسارت کی انتہا کردی تھی، کيونکہ پہلے تو انھوں نے
کہ تم اور تمہارا پر ور دگارجأو اور استعمال کرکے اپنی صريح مخالفت کااظہار کيکا اور پھر يہ کہا “ ابدا” اور “ لن” لفظ 

جنگ کرو، ہم تو يہاں بيٹھے ہيں انھوں نے حضرت موسٰی (عليه السالم) اور ان کے وعدوں کی تحقير کی يہاں تک کہ خدا 
  کے ان دو بندوں کی تجويز کی بھی پر واه نہيں کی اور شايد انھيں تو کوئی مختصر سا جواب تک نہيں ديا ۔

 ١۴ہے کہ موجوده تورات ميں بھی اس داستان کے بعض اہم حصے موجود ہيں ۔ يہ واقعہ سر اعداد باب  يہ امر قابل توجہ
  ميں ہے ،جہاں مذکوره ہے :

تمام بنی اسرائيل موسٰی اور ہارون پر معترض ہو ئے اور سب انھيں کہنے لگے کہ کاش ہم سر زمين مصر ہيں ميں مر گئے 
ر جاتے۔ خدا اس زمين ميں ہميں کيوں لے ٓايا ہے کہ جہاں ہم تلوار زنی کاشکار ہو ہو تے يا پھر کسی جنگل بيابان ميں م

جائيں اور ہمار ی عورتيں اور بچے لوٹ کا مال بن جا ئيں پس موسٰی اور ہارون بنی اسرائيل عوامل کے سامنے منہ کے بل 
  انھوں نے اپنا گريبان چاک کرليا ۔ گر پڑے اور يو شع بن نون اور کاليب بن يفتہ جو زمين کے متجسسين ميں سے تھے

اگلی ٓايت ميں ہے کہ حضرت موسٰی عليہ السالم ان لوگوں سے بالکل مايوس ہو گئے اور انھوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا 
دئے اور ان سے عليحدگی کے لئے يوں تقاضا کيا : پر ور دگاررا ! ميرا صرف اپنے ٓاپ پر اور اپنے بھائی پر بس چلتا ہے 

ا يا ! ہمارے اور اس فاسق و سر کش گروه ميں جدائی ڈال دے تاکہ وه اپنے اعمال کا نتيجہ ديکھ ليں اور ان کی اصالح : خد
  ہو جائے( قَاَل َربِّ ٕاِنِّی الَٔاَْملُِک ٕاِالَّ نَْفِسی َؤاَِخی فَاْفُرْق بَْينَنَا َوبَْيَن اْلقَْوِم اْلفَاِسقِيَن) ۔

ام کيا تھا يعنی اپنے پيغمبر کے حکم صريح کی نافرمانی وه کفر کی حد تک پہنچی ہو تھی اور البتہ نبی اسرائيل نے جو ک
ايک وسيع معنی رکھتاہے اور اس ميں ہر “ فاسق” اگر قرٓان نے انھيں فاسق کا لقب ديا ہے تو اس کی وجہ بھی يہ ہے کہ 

  ی لئے شيطان کے بارے ميں ہے :طرح کی عبوديت اور خدا کی بندگی سے خارج ہونے کا مفہوم شامل ہے اس
  ففسق عن امر ربہ

  )۵٠وه فرمان خدا کے مقابلے ،ميں فاسق ہو گيا اور اس نے مخالفت کی ۔ (کہف 
سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائيل ميں اقليت “ من الذين يخافون” اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ گذشتہ ٓايات ميں 

ا سے ڈرتے تھے ۔ يوشع اور کاليب ايسے ہی افراد ميں سے تھے ليکن يہاں ہم ديکھتےميں کچھ افراد ايسے بھی تھے جو خد
ہيں کہ حضرت موسٰی (عليه السالم) اپنا اور اپنے بھائی ہارون (عليه السالم) ہی کا نام ليتے ہيں اور ان دونوں کی طرف 

حضرت موسٰی (عليه السالم) کے جانشين  اشاره نہيں کرتے۔ شايد يہ اس لئے ہو کہ حضرت ہارون (عليه السالم) ايک تو
تھے اور دوسرا يہ کہ حضرت مويٰس (عليه السالم) کے بعد نبی اسرائيل ميں سب سے زياده افضل تھے لٰہذا خصوصيت سے

  ان کا نام ليا گيا ہے ۔
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سے دو چار ہو ئی ۔ ٓاخر کار حضرت موسٰی عليہ السالم کی دعا قبول ہوئی اور بنی اسرائيل اپنے ان برے اعمال کے انجام 
خداکی طرف سے حضرت موسٰی (عليه السالم) کو وحی ہوئی : يہ لوگ اس مقدس سر زمين سے چاليس سال تک محروم 

َمةٌ َعلَْيِہْم ٔاَْربَِعيَن َسنَةً) ۔ع الوه ازيں انرہيں گے جو طرح طرح کی مادی اور روحانی نعمات سے ماال مال ہے ( قَاَل فَإِنَّہَا ُمَحرَّ
  7س سالوں ميں انھيں اس بيابان ميں سر گرداں رہنا ہو گا ( يَتِيہُوَن ِفی ااْلَْٔرض) ۔چال

اس کے بعد حضرت موسٰی عليہ السالم سے فرمايا گيا ہے : اس قوم کے سر پر جو کچھ بھی ٓائے وه صحيح ہے ، ان کے 
  قِيَن۔اس انجام پر کبھی غمگين نہ ہونا(ِ فاَلَتَأَْس َعلَی اْلقَْوِم اْلفَاسِ 

ٓاخری جملہ شايد اس لئے ہو کہ جب بنی اسرائيل کے لئے يہ فرمان صادر ہوا کہ وه چاليس سال تک سزا کے طور پر بيابان 
ميں سر گرداں رہيں ۔ حضرت موسٰی عليہ السالم کے دل ميں جذبٔہ مہربانی پيدا ہوا اور شايد انھوں نے در گاه خدا وندی ميں 

ر خواست بھی کی ہو جيسا کہ موجوده تورات ميں بھی ہے ليکن انھيں فوراً جواب ديا گيا کہ ان کے لئے عفوو در گذر کی د
وه اس سزا کے مستحق ہيں نہ کہ عفو و در گذر کے ، کيونکہ جيسا کہ قرٓان ميں ہے کہ وه فاسق اور سر کش لوگ تھے اور

  جو ايسے ہوں ان کے لئے يہ انجام حتمی ہے ۔
ليس سال کی يہ محروميت انتقامی جذبے سے نہ تھی( جيسا کہ خدا کی طرف سے کوئی توجہ رہے کہ ان کے لئے چا

سزابھی ايسی نہيں ہوتی بلکہ يا اصالح کے لئے ہوتی ہے اور يا عمل کا نتيجہ)در حقيقت اس کا ايک فلسفہ تھا اور وه يہ کہ 
س عرصے ميں حقارت ٓاميز بنی اسرائيل ايک طويل عرصے تک فر عونی استعمار کی ضربيں جھيل چکے تھے ۔ ا

رسومات، اپنے مقام کی عدم شناخت اور احساساتِ  ذلت کا شکار ہو چکے تھے اور وه حضرت موسٰی عليہ السالم جيسے 
عظيم رہبر کی سر پرستی ميں اس تھوڑے سے عر صے ميں اپنی روح کو ان خاميوں سے پا ک نہيں کر سکتے تھے اور 

اور سر بلندی کی نئی زندگی کے لئے تيار نہيں ہو پاتے تھے ۔ حضرت موسٰی (عليه وه ايک ہی جست ميں افتخار، قدرت 
السالم) نے انھيں مقدس سر زمين کے حصول کے لئے جہاد ٓازادی کا جو حکم ديا تھا اس پر عمل نہ کرنے کے لئے انھوں 

وسيع بيابانوں ميں سر گرداں رہيں نے جو کچھ کہا وه اس حقيقت کی واضح دليل ہے لٰہذا ضروری تھا کہ وه ايک طويل مدت
اور اس طرح ان کی ناتواں اور غالمانہ ذہنيت کی حامل موجوده کمزور نسل ٓاہستہ ٓاہستہ ختم ہو جائے اور نئی نسل حريت و 
ٓازادی کے ماحول ميں اور خدائی تعليمات کی ٓاغوش ميں پر وان چڑھے تاکہ وه اس قسم کے جہاد کے لئے اقدام کر سکے 

  س طرح سے اس سر زمين پر حق کی حکمرانی قائم ہو سکے۔اور ا

٢٧ َّ بَا قُْربَانًا فَتُقُبَِّل ِمْن ٔاََحِدِہَما َولَْم يُتَقَب  ْن اْلُمتَّقِيَن ۔ْل ِمْن اآْلَخِر قَاَل اَلَْٔقتُلَنََّک قَاَل ٕاِنََّما يَتَقَبَُّل هللاُ مِ ۔ َواْتُل َعلَْيِہْم نَبَٔاَ اْبنَْی آَدَم بِاْلَحقِّ ٕاِْذ قَرَّ
   اْلَعالَِميَن ۔۔ لَئِْن بََسطَت ٕاِلَیَّ يََدَک لِتَْقتُلَنِی َما ٔاَنَا بِبَاِسٍط يَِدی ٕاِلَْيَک اِلَْٔقتُلََک ٕاِنِّی ٔاََخاُف هللاَ َربَّ ٢٨
  َوَذلَِک َجَزاُء الظَّالِِميَن ۔۔ٕاِنِّی ٔاُِريُد ٔاَْن تَبُوَء بِإِْثِمی َوٕاِْثِمَک فَتَُکوَن ِمْن ٔاَْصَحاِب النَّاِر ٢٩

  ترجمہ
۔ ٓادم کے دو بيٹوں کا قصہ حق کے ساتھ ان کے سامنے پڑھيے جبکہ ان ميں سے ہر ايک نے( پر وردگار کے) تقرب ٢٧

کے لئے کام کيا مگر وه ايک کا ( عمل )تو قبول ہوگيا ليکن دوسرے سے قبول نہ کيا گيا ( وه بھائی جس کا عمل قبول نہيں 
تھا دوسرے بھائی سے ) کہنے لگا : خدا کی قسم ميں تجھے قتل کر دوں گا ۔ (دوسرے بھائی نے کہا: ( ميں نے کونسا  ہوا

  گناه کيا ہے ، کيونکہ ) خدا تو صرف پر ہيز گاروں سے قبول کرتا ہے ۔
ں گا،کيونکہ ميں عالمين ۔ اگر تو ميرے قتل کے لئے ہاتھ بڑھائے تو ميں تو تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہيں بڑھاؤ ٢٨

  کے پروردگارسے ڈرتا ہوں ۔
۔ ميں تو چاہتا ہوں کہ ( تو يہ عمل انجام دے کر ) ميرا اور اپنا بوجھ اٹھائے ہو ئے لوٹے اور ( دونوں کا بوجھ اپنے ٢٩

  کندھوں پر اٹھائے ہوئے ) تو جہنميوں ميں سے ہو جائے اور ستمگر وں کی يہی سزا ہے ۔
..............  

کتب لغت ميں ہے : الملک من کان لہ الملک و الملک ھو مايملکہ االنسان و يتصرف بہ ۔ او ۔ العظمة و السلطة ۔َملِک وه شخص ہے ۔١
  جو ِملک رکھتا ہو اور ِملک ان سب چيزوں کو کہتے ہيں جس کا انسان مالک ہو اور ان ميں تصرف کرے ۔

  يں بھی يہ روايت نقل ہے ۔م ١٠٨ص  ۶، تفسير طبرسی ج ٣١٩ص  ۵۔ الميزان جلد 2
سے ہے اس کامعنی ہے کہ کسی چيز کی قوت سے اور زبر دستی اصالح کرنا، “ جبر ” اصل ميں ماده “ جبار”توجہ رہے کہ لفظ  3

کہتے ہيں ۔ بعد ا زاں ايک طرف ہر طرح کی اصالح اور دوسری طرف ہر طرح کے تسلط“ جبر” اسی لئے ٹوٹی ہوئے ہڈی باندھنے کو 
بہ کے مفہوم ميں استعمال ہونے لگا خدا کو بھی جبار اسی لئے کہتے ہيں کہ وه تمام چيزوں پر تلسط رکھتا ہے يا ہر محتاج کی اور غل

  اصالح کرتا ہے ۔
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عمالقہ ، سام کی اوالد ميں سے ايک قوم تھی يہ لوگ جزيره نمائے عرب کے شمال ميں صحرائے سينا کے نزديک رہتے تھے وه 4
 ١٧٠٣ق م سے لے کر  ٢٢١٣سال تھا (  ۵٠٠ر ہوئے اور مدتوں اس پر قابض رہے ان کی حکومت کا عرصہ تقريباً مصر پر حملہ ٓاو

  طبع سوم ) ٢٣٢ص  ۶ق م تک ) ۔ ( دائرة المعارف فريد وجدی ج
  ۔ موجوده تورات کے سفر تثنيہ باب اول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان افراد کے نام يوشع اور کالب تھے ۔5
ج البالغہ ميں بھی خطبہ جہاد ميں اس جنگی حکمت ِ عملی کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔ امير المومنين (عليه السالم) فرماتے ہيں ۔ نہ 6
  ۔

اس بيا بان کا نام ہو گيا جس ميں بنی اسرائيل سر گر داں“ تيہ” ہے جس کا معنی ہے سر گردانی ۔ بعد ازاں “ تيہ” کا ماده “ يتھون ”۔7
  ، ار دو ترجمہ)بيان کرچکے ہيں يہ صحرا، صحرائے سينا کا ايک حصہ ہے ۔٢١٣ہم تفسيرنمونہ جلد اول ( ص  رہے۔ جيسا کہ

  روئے زمين پر پہال قتل 

ان ٓايات ميں حضرت ٓادم عليہ السالم کے بيٹوں کا ذکر ہے ان ميں سے ايک کے ہاتھوں دوسرے کے قتل کے بارے ميں 
کا گذشتہ ٓايات سے شايد يہ ربط ہو کہ بنی اسرائيل کے بہت سے غلط اعمال کا سبب حسد داستان بيان کی گئی ہے ۔ ان ٓايات 

تھا ان ٓايات کے ذريعے خدا تعالٰی انھيں متوجہ کر رہا ہے کہ حسد کا انجام کتنا ناگوار ہولناک ہوتا ہے يہاں تک کہ اس کہ 
پہلے فرمايا: اے پيغمبر! انھيں ٓادم کے بيٹوں کا  وجہ سے ايک بھائی اپنے بھائی کے خون سے بھی ہاتھ رنگين کرليتا ہے

  حقيقی قصہ سنا ديجئے (َواْتُل َعلَْيِہْم نَبَٔاَ اْبنَْی آَدَم بِاْلَحقِّ ) ۔
ممکن ہے اس طرف اشاره ہو کہ مذکوره سر گذشت عہد قديم ( تورات) ميں بڑی خرافات کی ٓاميزش کے ساتھ بيان “ بالحق” 

  ں اس حقيقت و واقعيت کو بيان کيا گيا ہے ۔کيا گئی ہے ليکن قرٓان مي
سے مراد ہی مشہور ٓادم ہيں جو موجوده نسل انسانی کے پہلے باپ ہيں اور يہ جو بعض “ ٓادم ” اس ميں شک نہيں کہ يہاں 

رٓان نے احتمال ظاہر کيا ہے کہ اس سے مراد ٓادم بنی اسرائيل ميں سے ايک فرد تھا، بالکل بے بنياد ہے کيونکہ يہ لفظ ق
مجيد ميں بار ہا اس معنی ميں استعمال ہوا ہے کہ اور اگر يہاں کو ئی معنی مراد ہوتا تو ضروری تھا کہ ا س کے لئے کوئی 

کہ جس کی تفسير عنقريب ٓائے گی جيسا کہ ہم وضاحت کريں گی ہر گز اس معنی “ من اجل ٰذلک” قرينہ ہوتا باقی رہی ٓايت
  ۔کے لئے قرينہ قرار نہيں پا سکتی 

اس کے بعد واقعہ بيان کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : جب ہر ايک نے تقرِب پر وردگار کے لئے ايک کام انجام ديا تو ايک کا 
  عمل تو قبول کرليا گيا ليکن دوسرے کا قبول نہ ہوا

  
بَا قُْربَانًا فَتُقُبَِّل ِمْن ٔاََحِدِہَما َولَْم يُتَقَبَّْل ِمْن اآْلَخِر) ۔   (ٕاِْذ قَرَّ

سی وجہ سے جس کا عمل قبول نہ ہوا تھا اس نے دوسرے بھائی کا قتل کی دھمکی دی اور قسم کھا کر کہا کہ ميں تجھے ا
  قتل کر دوں گا( قَاَل اَلَْٔقتُلَنَّک ) ۔

ليکن دوسرے بھائی نے اسے نصيحت کی اور کہا کہ اگر يہ واقعہ پيش ٓايا تو اس ميں ميرا کوئی گناه نہيں ہے بلکہ اعتراض 
تو تجھ پر ہونا چاہئيے کيونکہ تيرے عمل ميں تقوٰی شامل نہيں تھا اور خدا تو صرف پر ہيز گاروں کا عمل قبول کرتا ہے ( 

لئے ہاتھ بڑھأوتو قَاَل ٕاِنََّما يَتَقَبَُّل هللاُ ِمْن اْلُمتَّقِيَن) ۔مزيد کہا کہ حتی اگر تم اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنأو اور ميرے قتل کے 
  ينہر گز ايسا نہيں کروں گا اور تمہارے قتل کے لئے ہاتھ نہيں بڑھأوں گا ۔م

  ( لَئِْن بََسطَت ٕاِلَیَّ يََدَک لِتَْقتُلَنِی َما ٔاَنَا بِبَاِسٍط يَِدی ٕاِلَْيَک اِلَْٔقتُلََک ) ۔
  ۔کيونکہ ميں تو خدا سے ڈرتا ہوں اور ايسے گناه سے ہر گز اپنے ہاتھ ٓالوده نہيں کروں گا 

  (ٕاِنِّی ٔاََخاُف هللاَ َربَّ اْلَعالَِميَن ) ۔
عالوه ازيں ميں نہيں چاہتا کہ دوسرے کے گناه کا بوجھ اپنے گردن پر الدلوں بلکہ ميں تو چاہتا ہوں کہ تم ہی ميرے اپنے 

  گناه کا بار اپنے کندھے پر اٹھا لو
  

ميرے گذشتہ گناہوں کا بوجھ بھی تمہارے کندھوں پر ٓاپڑے  ( کيونکہ اگر واقعاً تم اپنے اس دھمکی کو عملی جامہ پہنأو تو
گا، اس کی وجہ يہ ہے کہ تم مجھ سے حِق حيات چھينو گے توتوان بھی تمہی کو دينا ہو گا اور چونکہ تمہارے پاس کوئی 

  عمل صالح نہيں ہے لٰہذا ميرے گناه تمہيں اپنے کندھوں پر اٹھا نا ہوں گے ۔
  بِإِْثِمی َوٕاِْثِمَک) ۔ ١تَبُوَء (ٕاِنِّی ٔاُِريُد ٔاَْن 

اور مسلم ہے کہ يہ بوجھ اٹھا کر تم جہنميوں ميں سے ہو جأو گے اور ستمگروں کی يہی سزا ہے ( فَتَُکوَن ِمْن ٔاَْصَحاِب النَّاِر 
  َوَذلَِک َجَزاُء الظَّاِلِميَن) ۔
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..............  

  “باز گشت” سے ہے اور اس کا معنی ہے “ بواء” ماده “ تبوء” ١

  چند اہم نکات 

  :-ٓادم کے بيٹوں کے نام 1

قرٓان مجيد ميں حضرت ٓادم (عليه السالم) کے بيٹوں کے نام نہيں ليا گيا ہے،نہ اس جگہ اور نہ کسی اور مقام پر ليکن اسالمی
ب ميں ايک نام روايات کے مطابق ايک نام ہابيل ہے اور دوسرے کا قابيل ۔ موجوده تورات کے سفر تکوين کے چوتھے با

قائن مذکور ہے اور دوسرے کا ہابيل۔ جيسا کہ مشہور مفسر ابو الفتح رازی کہتے ہيں ہر ايک کے نام ميں چند لغوی پہلو ہيں 
  ۔

تھا ۔ بہر حال اسالمی روايات “ قبن”يا “ قابن”، “ قابيل” تھا اور دوسرے کا نام “ ہابن” يا “ ہابل” ہابيل ، ” پہلے کانام 
  متن ميں قابيل کے نام کے بارے ميں اختالف لغت کی طرف بازگشت ہے اور يہ کوئی اہم بات نہيں ہے ۔ اورتورات کے

” کو “ قائن ” تعجب کی بات ہے کہ ايک عيسائی عالم نے اس امر کو قرٓان پر اعتراض کی بنياد بنا ليا ہے کہ قرٓان نے 
لغت ميں ناموں کے بارے ميں بہت زياده اختالف ہے مثالً  کيوں کہا ہے حاالنکہ اول تو يہ اختالِف لغت ہے اور“ قابيل

“قابيل ” اور “ ہابيل ” لکھتا ہے ۔ ثانياً بنيادی طو ر پر “ ابراہيم” لکھتی ہے اور قرٓان اسے “ ابراہام ” کو “ ابراہيم ” تورات 
  1کے نام قرٓان ميں مذکور ہی نہيں يہ اسماء تو اسالمی روايات ميں ٓائے ہيں ۔ 

  کامفہوم:“ قربان  ”۔ ٢

ايسی چيز کوکہتے ہيں جو تقرب الٰہی کا باعث بنے مگر جو کام ان دونوں بھائيوں نے انجام ديا “ قربان ” ہم جانتے ہيں کہ 
اس کا قرٓان ميں تذکره موجود نہيں ہے۔ بعض اسالمی رويات اور تورات کے سفر تکوين باب چہارم ميں جو کچھ مذکورہے 

کہ ہابيل کے پاس چونکہ پالتو جانور تھے اس نے ان ميں سے ايک بہترين پال ہوا مينڈھا منتخب کيا ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے 
  قابيل کسان تھا اس نے گندم کا گھٹيا حصہ يا گھٹيا ٓاٹا اس کے منتخب کيا ۔

  ۔ قبوليت کی دليل کيا تھی :3

ال کہ ايک کا عمل بار گاه ايزدی ميں قبول ہو گيا ہے ۔اور سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ فرزندان ٓادم (عليه السالم) کو کيسے پتہ چ
دوسرے کا رد کرديا گيا ہے ۔ قرٓان ميں اس کی بھی وضاحت نہيں ہے البتہ بعض اسالمی روايات سے پتہ چلتا ہے کہ وه 

نی کھا ليا اور دونوں اپنی مہار شده چيزينپہاڑ کی چوٹی پر لے گئے قبوليت کے اظہار کے طور پر بجلی نے ہابيل کی قربا
  اسے جال ديا ليکن دوسری اپنی جگہ پر باقی رہی اور يہ نشانی پہلے سے مروج تھی ۔

بعض دوسرے مفسرين کا خيال ہے کہ ايک عملی کی قبوليت دوسرے کا رّد حضرت ٓادم (عليه السالم) کو وحی کے ذيعے 
باصفا، باکردار اور راه خدا ميں سب کچھ کر  بتا يا گيا اور اس کے وجہ سوائے اس کے کہ کچھ نہ تھی کہ ہابيل ايک

گزرنے واال شخص تھا جبکہ قابيل تاريک دل ، حاسد اور ہٹ دھرم تھا، قرٓان نے دونوں بھائيوں کی جو گفتگو بيان کی ہے 
  اس سے ان کی راحانی کيفيت اچھی طرح سے واضح ہوجاتی ہے۔

  ۔ ظلم کا پہال سر چشمہ حسد ہے :۴

ر پر معلوم ہوجاتا ہے جہاِن انسانيت ميں اختالف ، قتل تجاوز اور ظلم کا پہال سر چزمہ حسد ہے اس ان ٓايات سے واضح طو
سے ظاہر ہوتا ہے کہ اخالقی رذالت کے حوالے سے حسد کا مقام کس قدر پست ہے ۔ بہت سے اجتماعی اور معاشرتی امور 

  پر اس کے گہرے منفی اثرات بھی اس سے ظاہر ہوتے ہيں ۔
  

..............  
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تعجب انگيز جھوٹ) کے نام سے لکھا ہے “ ( االکاذيب االعاجيب” ۔ عالمہ شيخ محمد جواد بالغی نے اس سلسلے ميں ايک رسالہ 1
  جس ميں مذکوره جھوٹ کی طرح کے لئی جھوٹ بتائے گئے ہيں اس رسالے کا فارسی ترجمہ چھپ چکا ہے ۔

  مجمع البيان، زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔
کے ماده سے ہے جيسا کہ مجمع البيان ميں ہے در اصل يہ لفظ مٹی ميں سے کسی چيز کو تالش کرنے کے معنی “بحث”  “يبحث” 2

ہر اس چيز کو “ سؤاة” ميں ہے بعد ازں يہ لفظ ہر طرح کی جستجو حتٰی کہ عقلی و فکری مباحث کے لئے بھی استعمال ہونے لگا اور 
کا “ ليرية” لئے کبھی شرمگاه تک کے لئے بھی يہ لفظ استعمال ہوتا ہے ضمناً توجہ رہے کہ  کہتے ہيں جو انسان کو پسند نہ ٓائے اس

فاعل ممکن ہے خدا ہو، يعنی خدا چاہتا تھا کہ ہابيل کا احترام ملحوظ رہے اور اس کے لئے قابيل کو اسے دفن کرنے کا طريقہ سکھائے
  حکم خدا سے يہ کام انجام ديا ۔اور يہ بھی ممکن ہے کہ اس کا فاعل وہی کّوا ہو جس نے 

 ۔ زيربحث ٓايت کے ذيل ميں ، بحوالہ مسند احمد حنبل۔٧٠٣صفحہ  ٢تفسير فی ظالل جلد  3
 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

َعْت لَہُ نَْفُسہُ قَْتَل ٔاَِخيِہ فَقَتَلَہُ فَٔاَْصبََح ِمْن اْلَخاِسِريَن ۔٣٠   ۔ فَطَوَّ
 ٔاَْن ٔاَُکوَن ِمْثَل ہََذا اْلُغَراِب فَٔاَُواِرَی َسْؤاَةَ ۔ فَبََعَث هللاُ ُغَرابًا يَْبَحُث فِی ااْلَْٔرِض لِيُِريَہُ َکْيَف يَُواِری َسْؤاَةَ ٔاَِخيِہ قَاَل يَاَوْيلَتَا ٔاََعَجْزتُ ٣١

  ٔاَِخی فَٔاَْصبََح ِمْن النَّاِدِميَن۔
  ترجمہ
ہستہ ٓاہستہ اسے بھائی کے قتل کے لئے پختہ کرديا اور اس نے است قتل کرديا، اور وه زيان کا روں ۔ نفس سر کش نے آ ٣٠

  ميں سے ہو گيا ۔
۔ اس کے بعد خدا نے ايک کّوا بھيجا جو زمين ميں کوشش کرتا( اور اسے کھودتا) تاکہ وه اسے بتائے کہ اپنے بھائی کا ٣١

ا وائے ہو مجھ پر کہ ميں اس کواّ ے جيسا ( بھی ) نہيں ہو سکتا کہ اپنے بھائی جسم زمين ميں کسيے دفنائے۔ تو وه کہنے لگ
  کو دفن کرتا اور ٓاخرکار وه ( رسوائی کے خوف اور وجدان کے دبأو سے اپنے کام پر ) پشيمان ہوا ۔

  ظلم پر پَرده پوشی 

دوسرے کے ہاتھوں قتل اور قتل کے بعد کے ان ٓايات ميں حضرت ٓادم (عليه السالم) کے بيٹوں کا واقعہ ، ايک بھائی کا 
حاالت بيان کئےگئے ہيں ، پہلے فرمايا سر کش نفس نے بھائی کے قتل کے لئے اسے پختہ کرديا اور اس نے اسے قتل 

َعْت لَہُ نَْفُسہُ قَْتَل ٔاَِخيِہ فَقَتَلَہُ) ۔   کرديا ( فَطَوَّ
ملے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہابيل کا عمل قبول ہونے کے بعد کا معنی ہے کسی چيز کا رام اور مطيع ہونا ۔ اس ج“ طوع”

قابيل کے دل ميں ايک طوفان پيدا ہو گيا ايک طرف دل ميں ہر وقت حسد سے ذاتی تنفر اسے جرم سے باز رکھنے کی 
ر وجدان  کوشش کرتا ۔ ليکن ٓاخر کار سر کش نفس ٓاہستہ ٓاہستہ روکنے والے عوامل پر غالب ٓاگيا اور اس نے اس کے بيدا

ايک چھوٹا سا لفظ ہے ليکن اس کے سارے “ طوعت“ کو رام کرليا اور اسے جکڑ ديا اور بھائی کو قتل کرنے پر ٓاماده کرليا
مفہوم کی طرف بھر پور اشاره کرتا ہے کيونکہ ہم جانتے ہيں کسی کو ايک ہی لمحے ميں رام نہيں کيا جاسکتا بلکہ ايسا 

  ش کے بعد عمل ميں ٓاتا ہے ۔تدريجی طور پر کئی طرح کی کشمک
  اس کے بعد فرمايا گيا ہے : اس کام کے نتيجے ميں وه زيان کاروں ميں سے ہو گيا (فَٔاَْصبََح ِمْن اْلَخاِسِريَن ) ۔

اس سے بڑھ کراور کيا خساره ہو گا کہ اس نے وجدان کا عذاب ، خدا کی طرف سے سزا اور قيامت تک کے لئے اپنے نام 
  يد لی ۔پر ننگ و عار خر

سے بعض نے يہ استفاده کيا ہے کہ يہ قتل رات کے وقت ہوا حاالنکہ يہ لفظ لغت ِ عرب ميں رات يا دن کے لئے “ اصبح ” 
فاصبحتم :” ميں ہے  ١٠٣مخصوص نہيں ہے بلکہ کسی چيز کے واقع ہونے پر داللت کرتا ہے ، مثالً سورٔه ٓاِل عمران ٓايہ 

 ً   “بنعمتہ اخوانا
  سے تم مينسے ايک دوسرے کے بھائی بن گئے ۔ نعمت خدا کی وجہ

امام صادق عليہ السالم سے منقول بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ قابيل نے جب اپنے بھائی کو قتل کرديا تو اس کی 
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يلالش اس نے صحرا ميں ڈال رکھی تھی اور اسے نہيں معلوم تھا کہ اسے کيا کرنا چاہيئے زياده دير نہ گذری کہ درندے ہاب
کے جسم کی طرف ٓانے لگے ۔ قابيل ضمير کے شديد دبأو کا شکار تھا بھائی کے جسم کو بچانے کے لئے وه الش کو ايک 

مدت تک کندھے پر لئے بھرتا رہا، کچھ پرندوں نے پھربھی اسے گھير رکھا تھا اور وه اس انتظار ميں تھے کہ وه کب اسے 
  ١ڑيں۔ زمين پر پھينکتا ہے تاکہ وه الش پر جھپٹ پ

جيسا کہ قرٓان مجيد کہتا ہے کہ اس موقع پر خدا تعالٰی نے ايک کّوا بھيجا ۔ مقصد يہ تھا کہ وه زمين کھودے اور اس ميں 
دورے مرده کّوء کا جسم چھپادے يا اپنے کھانے کی چيزوں کو زمين ميں چھپا دے جيسا کہ کّوے کی عادت ہے تاکہ قابيل 

  ش کس طرح سپرد خاک کرےسمجھ سکے کہ وه اپنے بھائی کی ال
  ٢( فَبََعَث هللاُ ُغَرابًا يَْبَحُث فِی ااْلَْٔرِض لِيُِريَہُ َکْيَف يَُواِری َسْؤاَةَ ٔاَِخيِہ) ۔ 

البتہ اس بات ميں کوئی تعجب نہيں کہ انسان کوئی چيز کسی پرندے سے سيکھے کيونکہ تاريخ اور تجربہ شاہد ہيں کہ بہت 
ومات رکھتے ہيں کہ انسان نے اپنی پوری تاريخ ميں جانوروں سے بہت کچھ سيکھا ہے يہاں سے جانور طبعی طور پر معل

  تک کہ ميڈيل کی بعض کتب ميں ہے کہ انسان اپنی بعض طبّی معلومات ميں حيوانات کا مرہونن منت ہے ۔
ا اور چيخ اٹھا کہ وائے ہو مجھاس کے بعد قرٓان مجيد مزيد کہتا ہے : اس وقت قابيل اپنی غفلت اور جہالت سے پريشان ہو گي

پر ، کيا ميں اس کّوے سے بھی زياده ناتواں اور عاجز ہوں ، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ميں اس کی طرح اپنے بھائی 
ی)بہر حال وه اپنے کئے پر نادم و پشمان ہو کا جسم دفن کروں ( قَاَل يَاَوْيلَتَا ٔاََعَجْزُت ٔاَْن ٔاَُکوَن ِمْثَل ہََذا اْلُغَراِب فَٔاَُواِرَی َسْؤاَةَ ٔاَخِ 

  اجيسا کہ قرٓان کہتا ہے : ( فَٔاَْصبََح ِمْن النَّاِدِميَن) ۔
کيا اس کی پشمانی اس بناپر تھی کہ اس کا گھٹيا اور برا عمل ٓاخر کار اس کے ماں باپ پر احتمالی طور پر دوسرے بھائی 

ر زنش کريں گے يا کيا يہ پشمانی ا س بنا پر تھی کہ کيوں ميں ايک مدت تھے ان پر ٓاشکار ہو جائے گا اور وه اسے بہت س
تک بھائی کی الش کندھے پر ليے پھر تا رہا اور اسے دفن نہ کيا اور يا پھر يہ ندامت اس وجہ سے تھی کہ اصول طور پر 

کرتا ہے ليکن واضح ہے کہ  انسان ہر برا کام انجام دے لينے کے بعد اپنے دل ميں ہر طرح کی پريشانی اورندامت محسوس
اس کی ندامت کی جو بھی وجہ ہو وه اس کے گناه سے توبہ کی دليل نہيں ہے کيونکہ توبہ يہ ہے کہ ندامت خوف خدا کے 

باعث اور عمل کے برا ہونے کے احساس کی بنا پر ہو اور يہ احساس اسے اس بات پر ٓاماده کرے کہ وه ٓاينده ہر گز ايسا کام
قرٓان ميں قابيل کی ايسی کسی توبہ کی نشاندہی نہيں کی گئی ۔ بلکہ شايد اگلی ٓايت ميں ايسی توبہ کے نہ ہونے نہيں کرے گا ۔

  کی طرف اشاره ہے ۔
  پيغمبر اسالم سے ايک حديث منقول ہے ، ٓاپ نے فرمايا:

  3۔“ل التقتل نفس ظلماً اال کان علی ابن ٓادم االولٰی کفل من دمھا النہ کان اول من سن القت” 
جس کسی انسان کا بھی خون بہا يا جاتا ہے اس کی جوابدہی کا ايک حصہ قابيل کے ذمہ ہوتا ہے کہ جس نے انسان کشی کی 

  اس بری سنت کی دنيا ميں بنياد رکھی تھی ۔
صہ اس حديث سے ضمنا ً يہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ ہر بری اور منحوس سنت جو دنيا ميں باقی ہے اس کی سزا کا ايک ح

  اس شخص کے کندھے پر ہے جو اس کی بنياد رکھتا ہے ۔
اس ميں شک نہيں کہ حضرت ٓادم عليہ السالم کے بيٹوں کا يہ واقعہ ايک حقيقی واقعہ ہے اس کے عالوه کہ ٓايات قرٓان اور 

ٓايات ميں ٓائی  کی تعبير بھی جو ان“ بالحق” اسالمی روايات کا ظاہری مفہوم اس کی واقعيت کو ثابت کرتا ہے کہ اس کے 
)داستان سمجھتے symbolicہے اس بات پر شاہد ہے جو لوگ ان ٓايات ميں بيان کئے گئے واقعہ کو تشبيہ، کنايہ يا عالمتی(

  ہيں ، بغير دليل کے ايسا کرتے ہيں ۔
ا گيا ہو جو اس کے باوجود اس بات ميں کوئی مضائقہ نہيں کہ يہ حقيقی واقعی اس جنگ کے لئے نمونہ کے طور پر بيان کي

ہميشہ سے مرداِن پاکباز ، صالح و مقبوِل بار گاِه خدا انسانوں اور ٓالوده، منحرف، کينہ پرور، حاسد ا ور ناجائز ہٹ دھرمی 
کرنے والوں کے درميان جاری رہی ہے ۔ وه لوگ کتنے پاکيزه اور عظيم ہيں جنہوں نے ايسے برے لوگوں کے ہاتھوں جاِم 

  شہادت نوش کيا ۔
ار يہ برے لوگ اپنے شرمناک اور برے اعمال کے انجام سے ٓاگاه ہو جاتے ہيں اور ان پر پر ده ڈالنے اور انھيں دفن ٓاخر ک

کرنے کے در پے ہو جاتے ہيں اس موقع پر ان کی ٓارزوئيں ان کی مدد کو لپکتی ہيں ۔ کّوا ان ٓارزٔوں کا مظہر ہے جو جلدی 
ر ده پوشی کی دعوت ديتا ہے ۔ ليکن ٓاخرکار خسارے، نقصان اور حسرت کے سے پہنتا ہے اور انھيں ان کے جرائم پر پ

  سوال کچھ نصيب نہيں ہوتا ۔

َجِميًعا َوَمْن ٔاَْحيَاہَا  َْٔرِض فََکٔاَنََّما قَتََل النَّاسَ ۔ ِمْن ٔاَْجِل َذِلَک َکتَْبنَا َعلَی بَنِی ٕاِْسَرائِيَل ٔاَنَّہُ َمْن قَتََل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس ٔاَْو فََساٍد فِی ااْل٣٢
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  َذلَِک فِی ااْلَْٔرِض لَُمْسِرفُوَن۔ فََکٔانََّما ٔاْحيَا النَّاَس َجِميًعا َولَقَْد َجائَْتہُْم ُرُسلُنَا بِاْلبَيِّنَاِت ثُمَّ ٕاِنَّ َکثِيًرا ِمْنہُْم بَْعَد
  ترجمہ
شخص کسی انسان کو بغير اس کے کہ وه ارتکاب قتل کرے  ۔ اس بنا پر ہم نے بنی اسرائيل کے لئے يہ قرار ديا کہ جو٢٣

اور روئے زمين پر فساد بھيالئے ، قتل کرد ے تو يہ اس طرح ہے گويا اس نے تمام انسانوں کو قتل کرديا اور جوکسی ايک 
اتھ بنی انسان کو قتل سے بچا لے تو گويا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی ہے اور ہمارے رسول واضح دالئل کے س

  اسرائيل کی طرف ٓائے پھر بھی ان ميں سے بہت سے لوگوں نے روئے زمين پر ظلم اور تجاوز کيا ۔
..............  

  ۔ مجمع البيان، زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔ ١
ے معنی کے ماده سے ہے جيسا کہ مجمع البيان ميں ہے در اصل يہ لفظ مٹی ميں سے کسی چيز کو تالش کرنے ک“بحث“ ” يبحث” ٢

ہر اس چيز کو “ سؤاة” ميں ہے بعد ازں يہ لفظ ہر طرح کی جستجو حتٰی کہ عقلی و فکری مباحث کے لئے بھی استعمال ہونے لگا اور 
کا “ ليرية” کہتے ہيں جو انسان کو پسند نہ ٓائے اس لئے کبھی شرمگاه تک کے لئے بھی يہ لفظ استعمال ہوتا ہے ضمناً توجہ رہے کہ 

ے خدا ہو، يعنی خدا چاہتا تھا کہ ہابيل کا احترام ملحوظ رہے اور اس کے لئے قابيل کو اسے دفن کرنے کا طريقہ سکھائےفاعل ممکن ہ
  اور يہ بھی ممکن ہے کہ اس کا فاعل وہی کّوا ہو جس نے حکم خدا سے يہ کام انجام ديا ۔

  سند احمد حنبل۔۔ زيربحث ٓايت کے ذيل ميں ، بحوالہ م٧٠٣صفحہ  ٢تفسير فی ظالل جلد  3

  انسانی رشتہ 

حضرت ٓادم (عليه السالم)کے بيٹوں کا ذکر کرنے کے بعد اس ٓايت ميں ايک عمومی نتيجہ بيان کيا گيا ہے ۔ پہلے ارشاد ہوتا 
ہے : اس بناء پر ہم نے بنی اسرائيل کے لئے يہ قرار ديا کہ جب کوئی انسان کسی شخص کو ارتکاِب قتل اور زمين پر 

نے کے جرم کے بغير قتل کردے تو ايسے ہے جيسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کرديا او رجو کسی انسان کو فسادپھيال
  ١موت سے بچا لے ، ايسے ہے گو يا اس نے تمام انسانوں کو موت سے بچا ليا( ِمْن ٔاَْجِل 

اَس ِر نَْفٍس ٔاَْو فََساٍد فِی ااْلَْٔرِض فََکٔاَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن ٔاَْحيَاہَا فََکٔاَنََّما ٔاَْحيَا النَّ َذلَِک َکتَْبنَا َعلَی بَنِی ٕاِْسَرائِيَل ٔاَنَّہُ َمْن قَتََل نَْفًسا بَِغيْ 
  َجِميًعا ) ۔

يہاں يہ اہم سوال سامنے ٓاتا ہے کہ ايک انسان کا قتل سب انسانوں کے قتل کے برابر کيسے ہوسکتا ہے اور اسی طرح ايک 
  کو بچا لينا سب کی نجات کيسے قرار پا سکتا ہے ۔ انسان

مفسرين نے بہت سے جوابات ديے ہيں تفسير تبيان ميں چھ جواب ہيں ، مجمع البيان ميں پانچ اور کنز العر فان ميں چار 
  جواب دئے گئے ہيں ان ميں سے بعض جوابات تو ٓايت کے معنی سے بہت دور ہو گئے ہيں ۔

جواب يہ ہے کہ قرٓان اس ٓايت ميں ايک اجتماعی اور تربيتی حقيقت بيان کرتا ہے ۔ در حقيقت جو بہر حال مذکوره سوال کا 
شخص کسی بے گناه کے خون ميں ہاتھ رنگتا ہے وه اس بات پر تيار ہو تا ہے کہ وه اس مقتول جيسے ديگر بے گناه انسانوں

س کی غذا بے گناه انسان ہيں ہم جانتے ہيں کہ اس لحاظپر بھی حملہ کرکے انھيں قتل کردے وه حقيقت ميں ايک درنده ہے ج
سے بے گناه انسانوں ميں کوئی فرق نہيں ۔ اسی طرح جو شخص بھی انسانی جذبے او رانسان دوستی کی بنياد پر ايک انسان 

سانوں کی کو موت سے نجات ديتا ہے وه اس بات پر تيار ہوتا ہے کہ ايسا سلوک ہر انسان کے ساتھ کرے۔ وه بے گناه ان
نجات سے لگأو رکھتا ہے ۔اس لحاظ سے اس کی نگاه ميں اس انسان ميں اور اس انسان ميں کوئی فرق نہيں اور قرٓان جو يہ 
کہتا ہے : فکانم)( يعنی يہ ايسے ہے گويا ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ايک ٓادمی کی موت يا حيات اگر چہ پورے معاشرے 

  ں ليکن اس سے شباہت ضرور رکھتی ہے ۔ميں مو ت يا حيات کے برابر نہي
دوسری بات يہ ہے کہ انسانی معاشرے در حقيقت ايک ہی اکائی ہے اس کے افراد ايک جسم کے اعضاء کی طرح ہيں ، جو 
تکليف اس پيکر کے ايک عضو کو پہنچتی ہے اس کا اثر کم و بيش تمام اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے ، معاشره افراد سے بنتا ہے

کی نابودی سے پورے معاشرے کو نقصاب پہنچتا ہے ايک فرد کا فقدان اس کے وجود کے اثرات کی مناسبت سے ايک فرد 
معاشرے کے ايک حصے کا فقدان ہے يوں يہ نقصان پورے معاشے کو متاثر کرتا ہے ۔ اسی طرح ايک نفس کی زندگی اس 

کی حيثيت کے اعتبار سے انسانی معاشرے کی  جسم کے باقی اعضاء کی زندگی کا سبب ہے کيونکہ ہر کوئی اپنے وجود
  عظيم عمارت ميں اس کی ضرورت و احتياج کو پورا کرتا ہے ، کوئی زياده کردار ادا کرتا ہے اور کوئی کم۔

يہ جو بعض روايات ميں ہے کہ ايسے انسان کی سزا قيامت ميں ايک شخص کی سی ہے جس نے تمام انسانوں کو قتل کيا 
اسی مذکوره مفہوم کی طرف اشاره ہے نہ کہ ايک انسان ہر لحاظ سے تمام بنی نوِع انسان کے برابر ہےہو، در اصل يہ بھی 
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  اسی لئے ان روايات ميں يہ بھی ہے کہ اگر کوئی بہت سے افراد کو قتل کرے تو سزا بھی اسی نسبت سے بڑھ جائے گی ۔
نسان کی موت يا حيات کسی قدر اہميت رکھتی ہے اور اس ٓايت سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرٓان کی نظر ميں ايک ا

اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ يہ ٓايات ايسے ماحول ميں نازل ہو ئيں جس ميں انسانی خون کی کوئی قيمت نہ تھی ، اس کی
  عظمت اور زياده واضح ہو جاتی ہے ۔

پر اگر چہ مادی موت وحيات کے بارے ميں  يہ قابل توجہ ہے کہ متعدد روايات ميں يہ بيان ہوئی ہے کہ ٓايت ظاہری طور
ہے ليکن اس سے زياده اہم معنوی موت و حيات ہے يعنی کسی شخص کو گمراه کرنا يا کسی شخص کو گمراہی سے نجات 

  دالنا ۔
  کسی نے امام صادق عليہ السالم سے اس ٓايت کی تفسير پوچھی تو ٓاپ (عليه السالم) نے فرمايا:

  “ثم قال تٔاويلھا االعظم ان دعا ھا فاستجاب لہمن حرق او غرق ثم سکت ” 
  يعنی قتل کرنے اور موت سے نجات دينے سے آيت ميں مراد جلنے سے نجات يا غرق ہونے سے بچا نا وغيره ہے ۔

  پھر امام کچھ خاموش ہو گئے ، کچھ توقف کے بعد مزيد فرمايا:
رے کو راه حق کی طرف دعوت دی جائے يا باطل کی ٓايت کی سب سے بڑی تاويل اور سب سے بڑا مفہوم يہ ہے کہ دوس

  2طرف اور وه يہ دعوت قبول کرلے ۔
دوسرا سوال جو ٓايت کے بارے ميں باقی ره جاتا ہے وه يہ ہے کہ اس ميں خصوصيت سے بنی اسرائيل کا نام کيوں ليا گيا 

  ہے جبکہ ہم جانتے ہيں کہ مذکوره حکم نہيں سے مخصوص نہيں ہے ۔
ں کہا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائيل کا ذکر اس لئے ہے کہ ان ميں ايسے قتل بہت ہوئے جن کا جذبہ محرکہ اس کے جواب مي

حسد او رجاه طلبی تھا ۔ دور حاضر ميں بھی بہت سا قتل و خون انہی کے ہاتھوں ہوتا ہے يہی وجہ ہے کہ يہ خدائی حکم 
  سب سے پہلے ان کے بارے ميں ٓايا ۔

سرائيل کی قانون شکنی کی طرف اشاره کرتے ہوئے فر مايا گيا ہے : ہمارے پيغمبر روشن دالئل کےٓايت کے ٓاخر ميں بنی ا
ساتھ ان کی ہدايت کے لئے ٓائے ليکن ان ميں سے بہت سوں نے قوانين ِ الٰہی کو توڑ ديا اور تجاوز کا راستہ اختيار کيا( َولَقَْد 

  نَّ َکثِيًرا ِمْنہُْم بَْعَد َذلَِک فِی ااْلَْٔرِض لَُمْسِرفُوَن) ۔َجائَْتہُْم ُرُسلُنَا بِاْلبَيِّنَاِت ثُمَّ إِ 
لغت ميں وسيع مفہوم رکھتا ہے جس ميں حد سے ايسا تجاوز بھی شامل ہے اگر چہ اکثر اوقات “ اسراف”توجہ رہے کہ 

  مصاف و اخرجات ميں تجاوز کے لئے استعمال ہوتا ہے ۔

ْم َؤاَْرُجلُہُْم ِمْن ِخالٍَف ٔاَْو اِربُوَن هللاَ َوَرُسولَہُ َويَْسَعْوَن ِفی ااْلَْٔرِض فََساًدا ٔاَْن يُقَتَّلُوا ٔاَْو يَُصلَّبُوا ٔاَْو تُقَطََّع ٔاَْيِديہِ ۔ ٕاِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يُحَ ٣٣
نيَا َولَہُْم فِی اآْلِخَرِة َعَذابٌ    َعِظيٌم۔ يُنفَْوا ِمْن ااْلَْٔرِض َذلَِک لَہُْم ِخْزٌی فِی الدُّ

  ۔ ٕاِالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قَْبِل ٔاَْن تَْقِدُروا َعلَْيِہْم فَاْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم ۔٣۴
  ترجمہ
۔جو لوگ خدا اور پيغمبر سے جنگ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہيں اور روئے زمين پر فساد بر پا کرتے ہيں ( اور ٣٣

جان و مال اور ناموس پر حملہ کرتے ہيں ) ان کی سزا يہ ہے کہ انھيں قتل کرديا جائے يا سولی پر  ڈرا دھمکا کر لوگوں کو
لٹکا ديا جائے يا ان کے دائيں ہاتھ اور بائيں پأوں ( کی چار انگليوں ) کو کاٹ دی اجائے اور يا انھيں انکی زمين سے جال 

  ٓاخرت ميں ان کے لئے بہت سخت عذاب ہے ۔ وطن کر ديا جائے يہ تو دنيا ميں ان کی رسوائی ہے اور
۔ مگر وه جو ان پر تمہارے ہاتھ ڈالنے سے پہلے توبہ کرليں اور جان لو کہ ( خدا ان کی توبہ قبول کرلے گا کيونکہ ) خدا٣۴

  بخشنے واالاور مہر بان ہے ۔

  شان ِ نزول
اعت خدمت ِ پيغمبر ميں پہنچی اور يہ لوگ اس ٓايت کی شان ِ نزول کے بارے ميں منقول ہے کہ مشر کين کی ايک جم

مسلمان ہو گئے ليکن مدينہ کی ٓاب و ہوا انھيں راس نہ ٓائی ان کے رنگ زرد ہو گئے اور وه بيمار پڑ گئے ۔ پيغمبر اسالم نے
ان کی صحت کے پيش نظر حکم ديا کہ وه مدينہ سے باہر ايک صحت افزائی صحرائی عالقے ميں چلے جائيں ، جس ميں 

ٰوة کے اونٹوں کو چرايا جاتا تھا، تاکہ اونٹنيوں کا تازه دودھ بھی انھيں ميسر ٓاسکے۔ وه صحت مند ہو گئے ليکن پيغمبر زک
اکرم کا شکريہ ادا کرنے کے بجائے انھوں نے مسلمان چرواہوں کے ہاتھ پأوں کاٹ دئيے ، ان کی ٓانکھيں نکال ليں ، انھيں 

نٹ لوٹ لئے اور اسالم سے خارج ہو گئے۔ پيغمبر اکرم نے حکم ديا کہ انھيں گرفتار قتل کرنا شروع کرديا، زکٰوة کے او
کرليا جائے اور جو سلوک انھوں نے مسلمان چر واہوں سے کيا ہے قصاص کے طور پر وہی ان سے کيا جائے ۔ ٓانکھيں 
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س سے عبرت حاصل کريں اور ايسے نکال لی گئيں ہاتھ پأوں کاٹ ڈالے گئے اور انھيں قتل کر ديا گيا تاکہ دوسرے لوگ ا
انسانيت کش افعال کا ارتکاب نہ کريں زير نظر ٓايت ايسے ہی لوگو ں کے بارے ميں نازل ہو ئی جس ميں ان کے بارے ميں 

  3حکم ِ شريعت بيان کيا گيا ہے 
..............  

اجل کہا جانے لگا جس کا انجام ناگوار ہو اور اب  کے معنی ميں ۔ بعد ازاں ہراس کام کو“ جرم ” در اصل “ نخل ” (بروزن “ اجل”۔  ١
  زياده تر تعليل او رکسی چيز کی علت بيان کرنے کے مفہوم ميں استعمال ہوتا ہے ۔

  ۔ اسی مضمون کی اور روايات بھی موجود ہيں ۔۶٢٠صفحة  ١۔ تفسير نو ر الثقلين ج2
  ۔٢١۴۵صفحہ  ٣اور تفسير قرطبی ج ٣۵٣صفحہ  ۶۔ تفسير المنار ج3

  لوگوں کی جان و مال پر حملہ کرنے والوں کی سزا 

يہ ٓايت حقيقت ميں قتِل نفس کے بارے ميں جاری بحث کی تکميل کرتی ہے اس ميں مسلمانوں کے خالف مسلح ہو کر 
ادھمکياں ديتے ہوئے بلکہ انھيں قتل کرکے ان کا مال و اسباب لوٹنے والوں کی نہايت سخت سزا بيان کی گئی ہے ارشاد ہو ت
ہے : جو لوگ خدا اور پيغمبر کے خالف جنگ کے لئے اٹھ کھڑا ہو تے ہيں اور زمين ميں فساد بر پا کرتے ہيں يہ ہے کہ ان

  چار سزأون ميں سے کوئی ايک ان پر جاری کی جائے:
  پہلی يہ کہ وه قتل کردئے جائيں ۔

  دوسری يہ کہ انھيں سولی پر لٹکا ديا جائے ۔
  ہاتھ پأوں کاٹ دئے جائيں ۔تيسری يہ کہ ان کے الٹے 

ولَہُ اور چوتھی يہ کہ وه جس عالقے ميں رہتے ہوں انھيں اس سے جال وطن کر ديا جائے(ٕاِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن هللاَ َوَرسُ 
  ِہْم َؤاَْرُجلُہُْم ِمْن ِخالٍَف ٔاَْو يُنفَْوا ِمْن ااْلَْٔرِض ) ۔َويَْسَعْوَن فِی ااْلَْٔرِض فََساًدا ٔاَْن يُقَتَّلُوا ٔاَْو يَُصلَّبُوا ٔاَْو تُقَطََّع ٔاَْيِدي

  چند اہم نکات 
  ۔ خدا اور رسول سے جنگ کرنے سے کيا مراد ہے ؟١

جيسا کہ روايت ِاہل بيت عليہم السالم ميں ٓايا ہے اور کم و بيش ٓايت کی شاِن نزول بھی اس کی گواہی ديتی ہے ، خدا اور 
رنے سے مراد يہ ہے کہ کوئی ڈرادھمکا کر مسلح ہو کر لوگوں کے جان و مال پر حملہ ٓاور ہو چاہے تو رسول سے جنگ ک

چوروں ڈاکؤوں کی طرح شہروں سے باہر ايسا کرے يا شہر کے اندر۔ اس بناپر وپ بد معاش لٹيرے جو لوگوں کے جان و 
  مال او رناموس پر حملہ کرتے ہيں اب اس حکم ميں شامل ہيں ۔

 ً توجہ رہے کہ اس ٓايت ميں بند گان خدا کے ساتھ جنگ کرنے کو خدا کے ساتھ جنگ قرار ديا گيا ہے ۔ يہ بات ثابت  ضمنا
  کرتی ہے کہ اسالم کی نظر ميں انسانوں کے حقوق اور ان کے امن و سکون کی کس قدر اہميت ہے ۔

  ۔ ہاتھ پأوں کاٹنے کا کيا مطلب ہے ؟٢
السالم ميں ٓايا ہے کہ کم و بيش ٓايت کی شاِن نزول بھی اس کی گواہی ديتی ہے ، خدا اور  جيسا کہ روايت اہل بيت عليہم

رسول سے جنگ کرنے سے مراد ہے کہ کوئی ڈرادھمکا کر مسلح ہو کر لوگوں کے جان و مال پر حملہ ٓاور ہوچاہے تو 
وه بد معاش لٹيرے جو لوگوں کے جان و چوروں ڈاکؤوں کی طرح شہروں سے باہر ايسا کرے يا شہر کے اندر ۔ اس بنا پر 

  مال او رناموس پر حملہ کرتے ہيں سب اس حکم ميں شامل ہيں ۔
ضمناً توجہ رہے کہ اس ٓايت ميں بندگاِن خدا کے ساتھ جنگ کو خدا سے جنگ قرار ديا گيا ہے ۔ يہ بات ثابت کرتی ہے کہ 

  کس قدر اہميت ہے۔اسالم کی نظر ميں انسانونکے حقوق اور ان کے امن و سکون کی 

  ۔ ہاتھ پأوں کاٹنے کا کيا مطلب ہے ؟٢
جيسا کہ فقہی کتب ميں نشاندہی کی گئی ہے کہ ہاتھ پأوں کا ٹنے سے مراد اتنی ہی مقدار ہے جو چوری کے بارے ميں بيان 

  1ہوئی ہے يعنی ہاتھ پأوں کی صرف چار انگلياں کاٹنا ۔ 

  ۔ کيا چاروں سزائيں اختياری ہيں :٣
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زير نظر ٓايت ميں چار سزائيں بيان ہوئی ہيں ۔ اس سلسلے ميں سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا يہ سزائيں اختياری حيثيت رکھتی ہيں
يعنی حکومت اسالمی ان ميں سے جس شخص کے لئے مناسب سمجھے جاری کرے يا جرم کی مناسبت سے ان ميں سے 

کؤوں) نے بے گناه لوگوں کوقتل کيا ہے تو ان کے لئے قتل والی سزا سزا اختيار کی جائے گی يعنی اگر حملہ ٓاوروں ( ڈا
انتخاب ہو گی اور اگر مسلح ہو کر لوگوں کو ڈرا دھمکاکر ان کا مال لوٹا ہے تو ان کی انگلياں کاٹی جائيں گی اور اگر انھوں

عبرت کے لئے ان کی الشيں کچھ نے قتل بھی کيا ہے اور مال بھی چرايا ہے تو انھيں قتل کيا جائے گا اور لوگوں کی 
عرصے کے لئے سولی پر لٹکائی جائيں گی اور لوگوں کے خالف ہتھيار لے کرنکلے ہيں ليکن انھوں نے خون نہيں بہايا 

  اور چوری بھی نہيں کی تو انھيں دوسرے شہر کی طرف جال وطن کيا جائے گا ۔
يہی مفہوم ٓايمہ اہل بيت عليہم السالم سے منقول چند  اس ميں شک نہيں کہ دوسرا معنی حقيقت سے زياده قريب ہے اور

  2احاديث ميں بھی ٓايا ہے ۔ 
يہ صحيح ہے کہ کچھ احاديث ميں اس سلسلے ميں حکومِت اسالمی کو اختيار حاصل ہونے کی طرف بھی اشاره ہوا ہے 

اتی ہے کہ اختيار سے مراد ليکن جن احاديث کی پہلے بات کی گئی ہے ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے يہ بات واضح ہو ج
يہ نہيں ہے کہ حکومت اسالمی ان چار ميں سے خودہی کوئی سزا منتخب کرے اور جرم کی کيفيت کو پيش نظر نہ رکھے 
کيونکہ يہ بہت بعيدہے کہ قتل اور سولی ديئے جانے کو جال وطنی کا ہم پلہ قرار ديا جائے يہ سب ايک ہی سطح پر نہيں ہو 

  سکتے۔
ہے کہ ٓاج کی دنيا ميں جرائم اور سزا کے بہت سے قوانين ميں بھی يہ بات صريح طور پر ديکھی جاتی ہے کہ اتفاق کی بات

ايک قسم کے جرم کے لئے متعدد سزائيں مقر کی جاتی ہيں مثالً بعض جرائم کے لئے قانون ميں تين سے لے کر دس تک 
رکھا جاتا ہے اس کا مفہوم يہ نہيں ہو تا کہ جج اپنی مرضی قيد معين کی جاتی ہے اور قاضی کا ہاتھ اس سلسلے ميں کھال 

سے قيد کی مدت کا تعين کرے بلکہ مقصد يہ ہوتا ہے کہ وه سزا کی مدت جرم کے خفيف يا شديد ہونے کے حوالے سے 
  معين کرے اور مناسب سزا کا انتخاب کرے۔

لف بيان کی گئی ہے کيونکہ جرم کی کيفيت بھی اس اس اہم اسالمی قانون ميں بھی حملہ ٓاورونکے لئے سزا کی کيفيت مخت
  سلسلے ميں مختلف ہوتی ہے اور سب حملہ ٓاور يقينا ايک جيسے نہيں ہوتے۔

کہے بغير واضح ہے کہ اسالم نے حملہ ٓاوروں کی بارے ميں اتنی شديد سزا اس لئے مقرر کی ہے تاکہ بے گناہوں کے خون
زور ، اوباش اورفسادی لوگوں کے حملوں اور تجاوزات سے حفاظت کی جائے۔  ، جان و مال اور ناموس کی ہٹ دھرم، منہ

3  
ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے : يہ رسوائی اور سزا تو ان کے لئے دنيا ميں ہے ليکن صرف اسی سزا پر اکتفا نہيں کی 

نيَا َولَہُْم فِی اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم) ۔اس جائے گی بلکہ ٓاخرت ميں بھی انھيں سخت سزا دی جائے گی(َذلَِک لَہُْم ِخْزٌی فِی  الدُّ
جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسالمی حدود اور سزائيں اگر دنيا ميں جاری ہو جائيں تو وه ٓاخرت کی سزأوں سے مانع نہيں 

  ہيں ۔
اور اگر وه مائل بہ اصالح اس کے بعد اس بناء پر کہ لوٹ ٓانے کا راستہ ايسے خطر ناک مجروموں پر بھی بند نہ کيا جائے 

ہو جائيں تو ان کے تالفی اور تجديد نظر کا راستہ کھال رکھا جائے ، ارشاد ہوتا ہے : مگر وه لوگ کہ جو قابو ٓانے سے 
  پہلے تو بہ کرليں تو عفِو الٰہی ان کے شامل حال ہو گا اور جان لوکہ خدا غفور و رحيم ہے ۔

  ْبِل ٔاَْن تَْقِدُروا َعلَْيِہْم فَاْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم ) ۔( ٕاِالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قَ 
اس جملے سے معلوم ہوتا کہ اس سلسلے ميں انھيں صرف اس صورت ميں سزا نہيں ملے گی کہ اگر وه پکڑے جانے سے 

  پہلے اپنے ارادے سے اور رغبت سے اس جرم سے صرِف نظر کرليں اور پشمان ہو جائيں ۔
اں شايد ياد دہانی کی ضرورت نہ ہو کہ ان کی توبہ اس کا سبب نہيں بنے گی کہ اگر انھوں نے قتل کيا ہے يا چوری کيا يہ

ہے تو اس کی سزا انھيں نہيں ملے گی بلکہ صرف اسلحہ اٹھا کر لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی سزا بر طرف ہو جائے گی 
زا توبہ کی صورت ميں ساقط ہو جائے گی، ليکن حقوق الناس ميں ۔ دوسرے لفظوں ميں صرف حقوق هللا ميں ان کی س

  صاحباِن حق کی رضا کے بغير ساقط نہيں ہو گی( غور کيجئے گا ) ۔
اس کا تيسرا مفہوم يہ ہے کہ محارب کی سزا عام قاتل يا چور سے زياده سخت اور شديد تر ہے ليکن توبہ کرنے سے 

  ی ۔ باقی رہی چور ، غاصب يا عام قاتل والی سزا تو و ه اسے ملے گی ۔محارب والی سزا اس سے بر طرف ہو جائے گ
ممکن ہے يہاں يہ سوال کيا جائے کہ توبہ تو ايک باطنی امر ہے اسے کس طرح ثابت کيا جائے گااس کے جواب ميں ہم 

انھوں نے اس کی  کہيں گے کہ يہ بات ثابت کرنے کے بہت سے راستے ہيں مثالً دو عادل گواہی ديں کہ فالں مجلس ميں
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توبہ سنی ہے اور اس نے بغير کسی دبأو کے اپنی رضا و رغبت سے توبہ کی ہے ۔ مثالً وه اپنی زندگی کی روش اور طور 
  طريقہ اس طرح سے بد ل لے کہ اس سے توبہ کے ٓاثار ظاہر ہوںَ 

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

  ۔٣۵٢صفحہ  ٢۔ کنزل العرفان فی فقہ القرٓان ج1
  ۔۶٢٢صفحہ  ١ نور الثقلين جلد-2
۔ سطورباال ميں جو احکام بيان کئے گئے ہيں وه اجمال اور خالصہ کے طور پر اس اسالمی قانون کی تفصيل اور شرائط کا مطالعہ  3

  فقہی کتب ميں کيا جانا چاہئيے۔

 

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

  لُِحوَن۔۔ يَاأَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َواْبتَُغوا ٕاِلَْيِہ اْلَوِسيلَةَ َوَجاِہُدوا فِی َسبِيلِِہ لََعلَُّکْم تُفْ ٣۵
  ترجمہ
  ۔ اے ايمان والو! هللا سے ڈرو اور قرب خدا کا وسيلہ تالش کرو اور راه خدا ميں جہاد کرو تاکہ فالح اور نجات پاجأو۔٣۵

  توسل کی حقيقت 

  اس ٓايت ميں روئے سخن اہل ايمان کی طرف ہے اور نجات کے لئے انھيں تين حکم ديئے گئے ہيں پہلے فرمايا گيا ہے ۔
  ور پرہيزگاری اختيار کر(يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ ) ۔اے ايمان والو! تقوٰی ا

ديا گيا  اس کے بعد حکم ديا گيا ہے تقرب الٰہی کا وسيلہ اختيار کرو( َواْبتَُغوا ٕاِلَْيِہ اْلَوِسيلَةَ) ٓاخر ميں راه خدا ميں جہاد کا حکم
  کا نتيجہ ہو گا کہ تم نجات پا جأو گے (لََعلَُّکْم تُْفِلُحوَن) ۔ ہے ( َوَجاِہُدوا فِی َسبِيلِِہ)ان سب احکام پر عمل

اس ٓايت ميں جس موضوع کو زير بحث اليا جانا چاہئيے وه اس ميں اہل ايمان کو وسيلہ تالش کرنے کے لئے ديا جانے واال 
  حکم ہے ۔

ضا و رغبت سے دوسرا کا قرب حاصل قرب حاصل کرنے کو کہتے ہيں يا اس چيز کو کہتے ہيں جو لگأو اور ر“ وسيلہ ” 
ايک وسيع مفہوم کو حامل ہے اس کے مفہوم ميں ہر وه کام اور چيز شامل “ وسيلہ ”کرنے کا باعث بنے لٰہذا ٓايت ميں لفظ 

ہے جو پر ور دگار کی بار گاِه مقدس سے قريب ہونے کا باعث ہو اس ميں اہم ترين خدا اور پيغمبر اکرم پر ايمان النا او 
د کرنا، ،نيز نماز، زکٰوة،روزه اور خانہ خدا کا حج ، اسی طرح صلہ رحمی، راه خدا ميں پنہاں ويا ٓاشکار خرچ کرنا اوررجہا

  ايسا اچھا اور نيک کام اس کے مفہوم ميں داخل ہے ہے جيسا کہ حضرت علی عليہ السالم نے نہج البالغہ ميں فرمايا ہے :
 سبحانہ و تعالٰی االيمان بہ و برسلہ والجھاد فی سبيلہ فانہ ذروة االسالم، وکلمة ان افضل ماتو سل بہ المتوسلون الٰی هللا

االخالص فانھا الفطرة و اقام الصلٰوة فانھا الملة و ايتاء الزکٰوة فانھا فريضة واجبة و صوم شھر رمضان فانہ جنة من العقات 
حم فانھا مثراة فی المال و مغساة فی االجل، و صدقہ السر فانھا وحج البيت و اعتماره فانھما ينتفيان و يرحضان الذنب، وصلة الر

  تکفر الخطينة و صدقة العالنية فانھا تدفع ميّة السوء و صنائع المعروف فانھا تقی مصارع الھوان۔
نا يعنی بہترين چيز اجس کے ذريعے اور وسيلے سے تقرب ِ الٰہی حاصل ہو سکتا ہے وه خدا اور اس کے پيغمبر پر ايمان ال

اور جہاد کرنا ہے کہ جو ہساِر اسالم کی چوٹی ہے اسی طرح جملٔہ اخالص ( الالہ االهللا ) کہ جو وہی فطرِت توحيد ہے اور 
نما ز قائم کرنا کہ جو ٓائين اسالم ہے اور زکٰوة کہ جو واجب فريضہ ہے او رماه رمضان کے روزے کہ جو گناه اور عذاب ِ 

و عمره کہ جو فقرو فاقہ اور پريشانی کو دور کرتے ہيں اور گناہوں کو دھو ڈالتے ہيں اور خدا کے سامنے سپر ہيں اور حج 
صلہ رحمی کہ جو مال و ثروت کو زياده اور زندگی کو طويل کرتا ہے اور مخفی طور پر خرچ کرنا کہ جو گناہوں کی 

وت کو دور کرتا ہے اور نيک کہ جو انسان تالفی کا باعث بنتا ہے اور ظاہری طور پر خرچ کرنا کہ جو ناگہانی اور بری م
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  کو ذلت و خواری کے گڑھے ميں گرنے سے بچا تے ہيں ( سب تقرب الٰہی کا وسيلہ ہيں )
يہ ياد وہانی ضروری ہے يہاں يہ مقصد ہر گز نہيں کہ کوئی چيز ذات ِ پيغمبر يا امام سے مستقل طور پر مانگی جائے بلکہ 

پيغمبر و امما کی پيروی کرنا ہے ، ان کی شفاعت کا حصول ہے يا پھر ان کے مقام و مکتب مراد اعمال ِ صالح بجا النا ہے 
کا واسطہ دينا ہے ( جوکہ خود ايک قسم کا احترام ہے اور اس سے واسطہ دينے والے کی نظر ميں ان کی حيثيت و مقام کی 

ذريعے خدا سے مانگا جائے تو اس ميں کوئی اہميت ظاہر ہو تی ہے اور يہ بھی ايک قسم کی خدا کی عبادت ہے ) اور اس 
بوئے شرک نہيں اور نہ ہی يہ قرٓان کی دوسری ٓايات کے خالف ہے اور نہ ہی يہ زير بحث ٓايت کے عمومی مفہوم سے متجا

  وز ہے ( غور کيجئے گا) ۔
الٰہی کا ذريعہ ہے وسيلہ کے انبياء، ٓائمہ اور خدا کے نيک بندوں کی شفاعت بھی کہ جو صراحت ِ قرٓانی کے مطابق تقرب ِ 

وسيع مفہوم ميں داخۺ ہے ۔ اسی طرح پيغمبر اور امام کی پيروی بھی بار گاه ِ الٰہی کی قربت کا موجب ہيں يہاں تک کہ خدا 
کو انبياء، ٓائمہ اور صالحين کے مرتبہ و مقام کا واسطہ بھی اس کے مفہوم ميں شامل ہے کيونکہ ان کا ذکر در اصل ان کے 

  او رمکتب کو اہميت دينے کے مترادف ہے ۔مقام 
جن لوگوں نے زير نظر ٓايت کو ان کے مفاہيم ميں سے کسی ايک کے ساتھ مخصوص قرار ديا ہے ان کے پاس در حقيقت 

اس تخصيص کے لئے کوئی دليل نہيں ہے کہ کيونکہ جيسے ہم کہہ چکے ہيں لغوی مفہوم کے لحاظ سے ہر چيز جو تقرب 
  ہے ۔“ لہ وسي” کا سبب بنے 

  قرٓان اور توسل 
قرٓان کی ديگر ٓايات سے بھی اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ کسی نيک انسان کے مقام کو بار گاه ِ وسيلہ قرار دينا اور اس کی

۶۴وجہ سے خدا سے کوئی چيز طلب کرنا کسی طرح بھی ممنوع نہيں ہے اور يہ توحيد کے منافی نہيں ہے سورٔه نساء ٓايت 
  :ميں ہے 

  ولو انھم اذظلموا انفسھم جاؤ ک فاستغفروا هللا و استغفر لھم الرسول لوجدوا هللا تواباً رحيما ۔
اور جب ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کيا ( اور گناه کے مرتکب ہو ئے ) اگر تمہارے پاس ٓاجاتے اور خدا سے مغفرت 

  توبہ قبول کرنے واال اور رحيم و مہر بان پاتے۔ طلب کرتے او رتم بھی ان کے لئے طلب مغرفت کرتے تو خدا کو
ميں ہے کہ برا دراِن يوسف نے اپنے باپ سے در خواست کی کہ وه بار گاه خدا وندی ميں ان کے  ٩٧نيز سوره يوسف ٓايہ 

  لئے استغفا ر کريں اور حضرت يعقوب(عليه السالم) نے بھی ان کی اس درخواست کو منظور کرليا ۔
  ١ميں بھی حضرت ابراہيم (عليه السالم) کے بارے ميں ہے کہ انھوں نے اپنے باپ  ١١۴سورٔه توبہ ٓايت 

کے لئے طلب مغفرت کی يہ امر بھی دوسرے لوگوں کے لئے انبياء کی دعا کے مٔوثر ہو نے کی تائيد کرتا ہے اسی طرح 
  قرٓان کی ديگر متعدد روايات سے بھی اس بات کی تائيد ہو تی ہے ۔

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

  ۔ يہ حضرت ابراہيم (عليه السالم) کے چچا کی کی طرف اشاره ہے جنہيں وه اپنے باپ کے بمنزلہ سمجھتے تھے ( مترجم ) ۔١

  روايات ِ اسالمی اور توسل 

بہت سی شيعہ سنی روايات سے بھی يہ بات واضح ہو تی ہے کہ توسل کے مذکوره مفہوم ميں کوئی اشکام نہيں ہے بلکہ يہ 
قہ شمار ہوتا ہے ۔ ايسی روايات بہت زياده ہيں اور بہت سی کتب ميں مذکورہيں ۔ ہم نمونہ کے طور پر اہل ايک اچھا طري

  سنت کی کتب سے چند روايات نقل کرتے ہيں :
  اہل سنت کے ايک مشہور عالم سمبودی کی تاليف ہے اس کتاب ميں ہے :“ وفاء الوفا” ۔ کتاب ١

مقام و مرتبہ کے وسيلے سے ٓاپ کی واالدت سے پہلے ، ٓاپ کی والدت کے بعد ،ٓاپ  بار گاه خدا ميں رسول هللا اور ان کے
  کی رحلت کے بعد ، عالم برزخ کے دوران ميں اور قيامت کے دن ، شفا عت طلب کرنا جائز ہے ۔

ہ قرار ديا اس کے بعد وه اس روايت کو نقل کرتے ہيں جس ميں ہے کہ حضرت ٓادم(عليه السالم) نے پيغمبر اسالم کو وسيل
چونکہ ٓاپ پيغمبراسالم کے ٓائنده پيدا ہونے کے بارے ميں جانتے تھے۔ حضرت ٓادم (عليه السالم) نے بارگاِه الٰہی ميں يوں 

  عرض کيا:
  “يارب اسئلک بحق محمد لما غفرت لی ”
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  1خدا وند!بحق محمد تجھ سے در خواست کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے 
نے ايک اور حديث ، راوياِن حديث کی ايک جماعت جس ميں نسائی اور ترمذی جيسے “ ءوفا ء الوفا” اس کے بعد صاحب 

مشاہير علماء شامل ہيں کے حوالے سے پيغمبر اکرم کی زندگی کے دوران ميں توسل کے جواز کے بارے ميں بطور شاہد 
  نقل ہے حديث کا خالصہ يہ ہے :

ے لئے دعا کی درخواست کی تو پيغمبر اکرم نے اسے حکم ديا کہ ايک نابينا نے پيغمبر اکرم سے اپنی بيماری سے شفا ک
  اس طرح دعا کرو۔

اللھم انی اسئلک و اتوجہ اليک بنبيک محمد نبی الرحمة يا محمد انی توجھت بک الٰی ربی فی حاجتی لتقضی لی اللھم شفعہ ”
  “فی 

وال کرتا ہوں اور تيری طرف متوجہ ہوتا يعنی خدا يا ! ميں تجھ سے تيرے پيغمبر جو نبیٔ  رحمت ہے کے صدقے ميں س
ہوں ، اے محمد! ميں ٓاپ کے وسيلے سے اپنی حاجت روائی کے لئے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں خدا يا! 

  2انھيں ميرا شفيع قرار دے ۔ 
  قل کی ہے :اس کے بعد صاحب الوفاء الوفاء نے ٓانحضرت کی وفات کے بعد ٓاپ سے توسل کے جواز ميں يہ روايت ن

 حضرت عثمان کے زمانے ميں ايک حاجت مند پيغمبراکرم کی قبر کے پاس ٓايا اور نماز پڑھ کر اس نے اس طرح دعا کی :
  “اللھم انی اسئلک و اتوجہ اليک بنبينا محمد نبی الرحمة يا محمد انی اتوجہ بک الٰی ربک ان تقضی حاجتی ”

اور اپنے پيغمبر جو نبی ِ رحمت کے وسيلے سے تيری طرف متوجہ ہوتا ہوں ۔يعنی خدا وندا ! ميں تجھ سے سوال کرتا ہوں 
  اے محمد ! ميں ٓاپ کے پر وردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ ميری مشکل ٓاسان ہو جائے۔

  3اس کے بعد لکھتے ہيں کہ فوراً اس کی مشکل حل ہو گئی ۔ 
احاديثمختلف کتب اور  ٢۶توسل کے بارے ميں بہت سخت گير ہے ،  کا مٔولف نے جو“ التوصل الٰی الحقيقة التوسل”۔ کتاب ٢

مصادر سے نقل کی ہيں جن سے توسل کا جواز ظاہر ہوتا ہے اگر چہ موصوف نے ان احاديث کی اسناد ميں کيڑے نکالنے 
ث ميں کوئی کی کوشش کی ہے ليکن واضح ہے کہ روايات جب بہت زياده ہوں اور حد تواتر تک پہنچ جائيں تو پھر سند حدي

خدشہ اور ردو قدح کی گنجائش باقی نہيں رہتی اور توسل و وسيلہ کے بارے ميں منابع اسالمی ميں مذکوره روايات حد تواتر
  سے بھی زياده ہيں ۔

ان ميں سے ايک روايت صواعق ميں اہل سنت کے مشہور امام شافعی سے نقل کی گئی ہے وه اہل بيت ِ رسول سے متوسل 
  ميں کہتے ہيں :ہونے کے بارے 

  ٓال النبی ذريعتی وھم اليہ وسيلتی
  ارجو بھم اعطی عنداً بيد اليمين صحيفتی

  اہل بيت رسول ميرا وسيلہ ہيں ۔
  وه اس کی بار گاه ميں ميرے تقرب کا ذريعہ ہيں

  4گا ۔ ميں اميد کرتا ہوں کہ ان کے ذريعے سے کل قيامت کے دن مير انامہ اعمال ميرے دائيں ہاتھ ميں ديا جائے 
نيز بيہقی سے صاحب ِ صواعق نے نقل کيا ہے کہ خليفہ دوم کی خالفت کے زمانے ميں ايک مرتبہ قحط پڑگيا ، حضرت 

  بالچند صحابہ کے ساتھ پيغمبراکرم کی قبر انور کے پاس ٓائے اور يوں کہنے لگے :
  “يا رسول هللا استسق المتک فانھم قد ھلکوا ” 

5کے لئے اپنے خدا سے باراِن رحمت طلب کيجئے کيونکہ ممکن ہے کہ وه ہالک ہو جائے۔ يعنی اے رسول خدا ! اپنی امت 
ميں منقول ہے کہ امام شافعی جن دنوں بغداد ميں تھے امام ابو حنيفہ کی“ الخيرات الحسان ” يہاں تک کہ ابن حجر سے کتاب

  6زيارت کے لئے گئے اور اپنی حاجات کے لئے ان سے متوسل ہو ئے ۔ 
  حيح دارمی ميں ابو الجوزاء سے منقول ہے :نيز ص

ايک سال مدينہ ميں سخت قحط پڑا تو بعض لوگوں نے حضرت عائشہ سے شکايت کی ، انھوں نے کہا: قبر پيغمبر کے اوپر 
چھت ميں ايک سوراک کريں تاکہ قبر پيغمبر کی بر کت سے خدا کی طرف سے بارش نازل ہو، ان لوگوں نے ايسا کيا تو 

  بارش برسی ۔ بہت زياده
تفسير ٓالوسی ميں مندرجہ باال احاديث ميں سے متعدد نقل کی گئی ہيں اس کے بعد ان کاتفصيلی تجزيہ کيا گيا ہے حتی کہ ان 
احاديث کے بارے ميں سخت رويہ اختيار کيا گيا ہے ٓاخر ميں مجبوراً صاحب مقاِم پيغمبر سے متوسل ہونے سے نہيں روکتا 

  ميں ہو يا ٓاپ کی رحلت کے بعد ۔، خواه حيات پيغمبروں 



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

 
 

  پھر مزيد تفصيلی بحث کے بعد کہا ہے ۔
خدا کی بار گاه ميں رسول هللا کے عالوه کسی اور سے متوسل ہونے ميں بھی کوئی حرج نہيں بشرطيکہ جسے وسيلہ بنايا 

  7جائے وه بار گاه الٰہی ميں مقام و منزلت رکھتا ہو۔ 
  تنی واضح ہے کہ کوئی حديث نقل کرنے کی ضرورت ہی نہيں۔رہيں شيعہ کتب تو ان ميں يہ بات ا

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

کے حوالے سے يہ روايت“ دالئل النبوة” ميں بھی بيہقی کی “ التوصل الٰی الحقية التوسل” ، کتاب ١٣٧١صفحہ  ٣۔ وفا ء الوفاء جلد  1
  مذکورہے ۔

  ۔١٣٧٣۔ وفا ء الوفاء، صفحہ 2
  ۔١٣٧٣وفا ء الوفاء صفحہ  3
  ۔٣٢٩التوصل صفحہ ۔ 4
  ۔٢۵٣۔ التوصل صفحہ  5
  ۔ ٣٣١۔ التوصل صفحہ  6
  ۔١١۵، ١١۴، صفحہ  ۴۔ روح المعانی جلد  7

  چند قابل توجہ باتيں 

۔ جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں کہ توسل سے مراد يہ نہيں کہ کوئی شخص پيغمبر يا ٓائمہ (عليه السالم) سے حاجت طلب کرے ١
ام و منزلت کو بار گاه ِ خدا ميں رابطے کا وسيلہ قرار دے يہ در حقيقت خدا کی طرف ہی بلکہ مقصد يہ ہے کہ ان کے مق

توجہ کرنا ہے کوينکہ پيغمبر کا احترام بھی اس بنا پر ہے کہ وه خدا کے بھيجے ہوئے تھے اور انھوں اسی راه ميں قدم بڑھا 
شرک کی ايک قسم خيال کرتے ہيں حاالنکہ شرک يا ہے ہميں ايسے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ جو اس قسم کے توسل کو 

تو يہ ہے کہ خدا کی صفات اور افعال ميں کسی کو خدا کا شريک سمجھا جائے ليکن ايساتوسل جس کا ہم نے ذکر کيا ہے 
  کسی طرح سے بھی شرک سے مشابہ نہيں ہے ۔

ريں حاالنکہ مذکوره روايات مينسے اکثر ۔ بعض لوگ چاہتے ہيں کہ پيغمبر اکرم اور ٓائمہ کی حيات اور وفات ميں فرق ک٢
وفات کے بعد کے زمانے سے مربوط ہيں سے قطع نظر بھی ايک مسلمان کی نظر ميں انبياء اور ٓائمہ عليہم السالم وفات 
کے بعد بر زخ ميں ايسی حيات رکھتے ہيں جيسی قرٓان نے شہداء کے بارے ميں بيان کی ہے اور کہا ہے : انھيں مرده نہ 

  )١۶٩بلکہ وه زنده ہيں ۔( ٓال عمران سمجھو 
۔ بعض پيغمبراکرم سے دعا کی درخواست کرنے اور خدا کو ان کے مقام کی قسم دينے ميں بھی فرق پر اصرار کرتے ہيں٣

وه دعا کی درخواست کو جائز سمجھتے ہيں اور اس کے عالوه کو ممنوع سمجھتے ہيں حاالنکہ منطقی طور پر ان ميں 
  کوئی فرق نہيں ۔

۔ اہل سنت کے بعض مولفين اور علماء خصوصاً وہابی حضرات بڑی ہٹ دھرمی سے توسل کے سلسلے ميں وارد ہونے ۴
والی روايات کو ضعيف ثابت کرنے کے در پے رہتے ہيں ۔ وه فضول اور بے اعتراضا ت کے ذريعے انھيں طاق نسيان 

جانب دار شخص محسوس کرتا ہے کہ عقيده انھوں نے کرديا چاہتے ہيں ۔ ان کی بحث اس طرح سے ہوتی ہے کہ ايک غير 
پہلے بنا ليا ہے اور پھر اپنے عقيدے کو رويات ِ اسالمی پر ٹھونسنا چاہتے ہيں اور جو کچھ ان کے عقيدے کے خالف ہے 

رسکتا اسے راستے سے ہٹا دينا چاہتے ہيں حاالنکہ ايک محقق ايسی غير منطقی اور تعصب ٓاميز بحث کو ہر گز قبول نہيں ک
  ۔
۔جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں توسل والی روايات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہيں يعنی اس قدر زياده ہيں کہ ہميں اسناد کی تحقيق۵

سے بے نياز کرديتی ہيں ۔ عالہو ازيں ان ميں صحيح روايات بھی بہت سی ہيں لٰہذا بعض ديگرکی اسناد ميں ردو قدح کی 
  گنجائش باقی نہيں رہتی ۔

جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ وه رويات جو اس ٓايہ کے ذيل ميں وارد ہوئی ہيں اور ان ميں ہے کہ ۔ ۶
پيغمبر اکرم لوگوں سے فرماتے تھے کہ خدا سے ميرے لئے وسيلہ کی دعا کرو ۔ ياکتاب کافی ميں حضرت علی (عليه 

مقام ہے ايسی روايات ٓايت کی مذکوره باال تفسير کے منافی نہيں کيونکہ  جنت ميں باالترين“ وسيلہ ” السالم) کا يہ فرمان کہ 
جيسے ہم نے بار ہا نشاندہی کی ہے ، وسيلہ ميں تقرب ِ پر وردگار کا ہر مفہوم شامل ہے اور خدا سے پيغمبر اکرم کا تقرب 

  اور جنت ميں بلند ترين درجہ اس کا ايک مقام ہے ۔
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  قُبَِّل ِمْنہُْم َولَہُْم َعَذاٌب ٔالِيٌم۔وا لَْو ٔانَّ لَہُْم َما فِی ااْلَْٔرِض َجِميًعا َوِمْثلَہُ َمَعہُ لِيَْفتَُدوا بِِہ ِمْن َعَذاِب يَْوِم اْلقِيَاَمِة َما تُ ۔ ٕاِنَّ الَِّذيَن َکفَرُ ٣۶
  َعَذاٌب ُمقِيٌم۔۔ يُِريُدوَن ٔاَْن يَْخُرُجوا ِمْن النَّاِر َوَما ہُْم بَِخاِرِجيَن ِمْنہَا َولَہُْم ٣٧

  ترجمہ
۔جو لوگ کافر ہو گئے ہيں ، اگر روئے زمين ميں جو کچھ ہے اس کے برابر ان کے پاس ہو اور وه روز قيامت سزا سے ٣۶

  نجات کے لئے فديہ کے طور پر دے ديں تو بھی ان سے قبول نہيں کيا جائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہو گا ۔
  ٓاگ سے نکل ٓائيں ليکن وه اس سے نکل نہ پائيں گے ، اور ان کے لئے پائيدارعذاب ہوگا ۔ ۔ وه ہميشہ چاہيں گے کہ٣٧

  تفسير 
گذشتہ ٓايت ميں مومنی کو تقوٰی ، راه جہاد اور وسيلہ تالش کرنے کا حکم ديا گيا تھا اب ان دو ٓايات ميں گذشتہ حکم کا سبب 

افراد کے انجام کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماياگيا ہے : جو لوگ بيان کرنے کے حوالے سے بے ايمان اور ٓالودٔه گناه 
کافر ہو گئے ہيں اگر چہ روئے زمين ميں ہے اس جتنا سر مايہ رکھتے ہوں اور اسے روز قيامت سے سزا سے نجات کے 

فَُروا لَْو ٔاَنَّ لَہُْم َما فِی ااْلَْٔرِض لئے دے ديں تو ان سے قبول نہيں کيا جائے گا او ران کے لئے دردناک عذاب ہو گا ( ٕاِنَّ الَِّذيَن کَ 
  ) ۔َجِميًعا َوِمْثلَہُ َمَعہُ لِيَْفتَُدوا بِِہ ِمْن َعَذاِب يَْوِم اْلقِيَاَمِة َما تُقُبَِّل ِمْنہُْم َولَہُْم َعَذاٌب ٔاَلِيمٌ 

يد ظاہر ہو تی ہے اور يہ کسی ميں بھی ہے ۔ اس سے خدائی سزا کے بارے ميں انتہائی تاک ۴٧يہی مضمون سورٔه رعد ٓايہ 
بھی سرما ئے اور طاقت کے ذريعےاس سے رہائی حاصل نہيں کی جاسکتی چاہے وه سرمايہ ساری زمين کے برابر يا اس 

  سے بھی زياده کيوں نہ ہو، نجات فقط ايمان، تقوٰی ، جہاد اور عمل ہی سے حاصل ہو سکتی ہے ۔
ره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : وه ہميشہ چاہيں گے کہ جہنم کی ٓاگ سے اس کے بعد اس سزا کے دائمی ہونے کی طرف اشا

 باہر نکل ٓائيں ليکن نکل نہ سکيں گے اور ان کی سزا باقی اور برقرار رہے گی ( يُِريُدوَن ٔاَْن يَْخُرُجوا ِمْن النَّاِر َوَما ہُمْ 
  بَِخاِرِجيَن ِمْنہَا َولَہُْم َعَذاٌب ُمقِيٌم) ۔

  کے ذيل ميں ٓائے گی ۔ ١٠٨فارکے دوزخ ميں ہميشہ رہنے کی بحث انشاء هللا سوره ہود ٓايہ دائمی سزا اور ک

اِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطُعوا ٔاَْيِديَہَُما َجَزاًء بَِما َکَسبَا نََکااًل ِمْن هللاِ َوهللاُ َعِزيٌز َحِکيٌم۔٣٨   ۔ َوالسَّ
  لََح فَإِنَّ هللاَ يَتُوُب َعلَْيِہ ٕاِنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم ۔۔ فََمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ظُْلِمِہ َؤاَصْ ٣٩
   َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِديٌر۔۔ ٔاَلَْم تَْعلَْم ٔاَنَّ هللاَ لَہُ ُمْلُک السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض يَُعذُِّب َمْن يََشاُء َويَْغفُِر لَِمْن يََشاُء َوهللاُ ۴٠

  ترجمہ
کا ہاتھ اس کے انجام دئيے گئے عمل کی پاداش ميں خدائی سزا کے طور پر کاٹ دو، خدا  ۔چور مرد اور چور عورت٣٨

  توانا اور حکيم ہے ۔
۔ليکن جو شخص ظلم کرنے کے بعد توبہ ، اصالح اور تالفی کرلے توخدا اس کی توبہ قبول کرلے گا ، کيونکہ خدا ٣٩

  بخشنے واال مہر بان ہے ۔
آسمانوں اور زمين ک امالک اور حکمران ہے جسے چاہتا ہے ( اور مستحق سمجھتا ہے ) ۔کيا تمہيں معلوم نہيں کہ خدا ۴٠

  سزا ديتا ہے اور جسے چاہتا ہے ( او راہل سمجھتا ہے ) بخش ديتا ہے اور خدا ہر چيز پر قادر ہے ۔

  چور کی سزا 
لوگوں کی جان و مال او رناموس کے  يعنی ڈرادھمکا کر علی االعالن مسلح ہو کر“ محارب ” قبل از ايں چند ٓايات ميں 

خالف حملہ کرنے والے شخص کے بارے ميں احکام بيان ہوئے ہيں ۔ اسی مناسبت کی بنا پر ان ٓايات ميں چور کہ جو مخفی 
  طور پر لوگوں کا مال لے جاتا ہے ، کے بارے ميں حکم بيان ہوا ہے ۔

اِرقَةُ فَاْقطَُعوا ٔاَْيِديَہَُما ) ۔پہلے فرمايا گيا ہے : چورمرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دو (   َوالسَّاِرُق َوالسَّ
يہاں چور مرد کو چور عورت پر مقدم رکھا گيا ہے چونکہ چوری کے سلسلے ميں اصلی عامل زياده تر مرد ہوتے ہيں ليکن 

  ارتکاب ِ زنا کے موقع پر زياده اہم عامل اور محرک بے لگام عورتين ہوتی ہيں ۔
گيا ہے : يہ سزا ان کے اعمال پر ہے جو انھوں نے انجام دئيے ہيں اوريہ خداکی طرف سے عذاب ہے اس کے بعد فرمايا 

  (َجَزاًء بَِما َکَسبَا نََکااًل ِمْن هللاِ ) ۔
اس جملہ ميں در حقيقت اس طرف اشاره ہے کہ اول تويہ سزا ان کے اکام کا نتيجہ ہے اور ايسی چيز ہے جو انھوں نے خود 

ی ہے اور دوسری بات يہ ہے کہ ايک طرح سے پيش بندی اور حق و عدالت کی طرف باز گشت سے  اپنے لئے خريد
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کا معنی ہے ايسی سزا جو پيش بندی کے لئے ترک گناه کے مقصد کے لئے ہو۔ در اصل اس لفظ کا معنی “نکال ” کيونکر 
  ج روی سے روکے ۔بعدازاں ہر ا سکام کے لئے استعمال ہو نے لگا جو انحراف اور ک“ لگام ” ہے 

ٓايت کے ٓاخر ميں اس لئے مناده يہ وہم ہو کہ مذکوره سزا عادالنہ نہيں ، فرمايا گيا ہے : خدا قادر و توانا ہے لٰہذا کوئی وجہ 
  نہيں کہ وه کسی سے انتقام لے اور حکيم بھی ہے اس لئے وه کسی کو بال وجہ نہيں دے(َوهللاُ َعِزيٌز َحِکيٌم) ۔

ں ان کے لئے لوٹ ٓانے کا راستہ کھولتے ہوئے فرماتا ہے : اس ظلم کے بعد جو شخص توبہ کرلے اور بعد والی ٓايت مي
فَإِنَّ  اصالح و تالفی کو راه اپنائے خدا اسے بخش دے گا کيونکہ وه بخشنے واال مہر بان ہے ( فََمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ظُْلِمِہ َؤاَْصلَحَ 

   َغفُوٌر َرِحيٌم ) ۔هللاَ يَتُوُب َعلَْيِہ ٕاِنَّ هللاَ 
کيا توبہ کرنے سے صرف اس کا گناه بخشا جائے گا يا چوری کی سزا ( ہاتھ کاٹنا) بھی ساقط ہو جائے گی ۔ اس سلسلے ميں 
ہمارے فقہاء ميں يہی مشہور ہے کہ اگر وه اسالمی عدالت ميں چوری ثابت ہوجانے سے پہلے کرلے تو چوری کی حد بھی 

يکن جب دو عادل گواہوں کے ذريعے اس کا جرم ثابت ہوجائے تو پھر تو بہ سے حد ساقط نہيں ہو بر طرف ه وجائے گی ل
  گی ۔

در اصل حقيقی توبہ جس کی طرف ٓايت ميں اشاره کيا گيا ہے وه ہے جو عدالت ميں ثبوت جرم سے پہلے انجام پائے ورنہ 
کرے گا اور اس طرح تو کسی پر سزا جاری ہی نہ  تو ہر چيز چور جب اپنے ٓاپ کو سزا کے سامنے پائے گا اظہار توبہ

” وه ہے جو شرعی عدالت ميں جرم ثابت ہونے سے پہلے انجا م پائے ورنہ “اخباری توبہ ” ہوگی ۔ دوسرے لفظوں ميں 
ہو گی اور اضطراری توبہ تو ايسی ہے جسے عذاب الٰہی يا ٓاثار موت ديکھ کر کی جائے اور ايسی توبہ “ اضطراری توبہ 

  کوئی قيمت نہيں ۔ کی
چوروں کے بارے ميں توبہ کا حکم بيان کرنے کے بعد روئے سخن اسالم کے عظيم پيغمبر کی طرف کيا گيا ہے ، فرمايا : 

کيا تمہيں معلوم نہيں کہ خدا ٓاسمانوں اور زمين کا مالک ہے ا ور جس طرح مناسب سمجھتا ہے ان ميں تصرف کرتا ہے ، 
جھتا ہے سزا ديتاہے اور جسے بخشش کے الئق سمجھتا ہے بخش ديتاہے اور وه ہر جس شخص کو سزا کا مستحق سم

َماَواِت َوااْلَْٔرِض يَُعذُِّب َمْن يََشاُء َويَْغفُِر    لَِمْن يََشاُء َوهللاُ َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِديٌر) ۔چيزپر قدرت رکھتا ہے ( أَلَْم تَْعلَْم ٔاَنَّ هللاَ لَہُ ُمْلُک السَّ

  ہم نکات چند ا
  

  ۔ چور کو سزا دينے کی شرائط:١

ديگر احکام کی طرح اس حکم ميں قرٓان نے بنيادی بات بيان کی ہے اس کی تفصيل سنت ِ پيغمبر پر چھوڑدی ہے ، رواياِت 
اسالمی سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وه يہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی اس اسالمی حد کے اجراء کے لئے بہت سی شرائط ہيں جن 

  سے کچھ شرائط ہيں :کے بغير اسے جاری کرنا جائز نہيں ہے ان ميں 
  ١چوری کياہو امال کم از کم ايک چوتھائی دينار کی ماليت کا ہونا چاہئيے۔ ) ١
  مال محفوظ جگہ سے مثالً گر، دوکان يا اندر کی جيب سے چوری کيا جائے ۔) ٢
 ، نہ ہوئی ہو۔ چوری قحط سالی کے زمانے ميں جبکہ لوگ بھوک زده ہو تے ہيں او ر انھيں کوئی راه سجھائی نہيں ديتی) ٣
  چور عاقل و بالغ ہو اور ا س نے حالت ِ اختيار ميں يہ کام کيا ہو۔) ۴
  باپ کا بيٹے کے مال سے چوری کرنا يا ايک شريک کا شرکت والے مال سے چوری کرنا اس حکم ميں نہيں ٓاتا ۔)۵
  باغ کے درختوں سے بھل کی چوری کو بھی اس حکم سے مستثنٰی قرار ديا گيا ہے ۔)۶
ہر وه موقع جہاں چور کے لئے اشتباه کا احتمال ہو کہ اس نے دوسرے کے مال کو اشتباه سے اپنا مال سمجھتے ہوئے ليا )٧

  ہے ، بھی اس حکم سے مستثنٰی ہو گا ۔
  کچھ اور شرائط بھی ہيں جن کی تفصيل فقہی کتب ميں ٓائی ہے ۔

بلکہ مراد يہ ہے کہ مذکوره حد کا اجراء ان شرائط سے  اشتباه نہ ہو کہ مذکوره شرائط کی صورت ہی ميں چوری حرام ہے
  مخصوص ہے ورنہ چوری تو ہر شکل و صورت ، ہر مقدار، اور ہر کيفيت سے اسالم ميں حرام ہے ۔

  ۔ ہاتھ کاٹنے کی مقدار :٢
صرف چار انگليان روايات اہل بيت عليہم السالم سے استفاده کرتے ہوئے ہمارے فقہا ميں مشہور يہی ہے کہ دائيں ہاتھ کی 
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  کاٹی جائيں نہ کہ اس سے زياده۔ اگر چہ فقہاء اہل سنت اس سے زياده کے قائل ہيں ۔

  ۔ کيا يہ سخت سزا ہے ؟ :٣
مخالفين ِ اسالم اور کچھ ناواقف مسلمانوں کی طرف سے بارہا يہ اعتراض کيا گيا ہے کہ يہ اسالمی سزا بہت سخت ہے اور 

افذ ہو جائے تو بہت سے ہاتھ کٹ جائيں ، عالوه ازيں اس حکم کے اجراء سے ايک شخص نہ اگرٓاج کی دنيا ميں يہ سزا ن
صرف اپنے بدن کے ايک اہم حصے سے محروم ہو جائے گا بلکہ ساری عمر کے لئے لوگوں کی انگشت نمائی کاشکار ہو 

  جائے گا ۔
  اس سوال کے جواب ميں ان حقائق کی طرف توجہ کرنا چاہئيے ۔

م نے اس حکم کی شرائط ميں کہا ہے کہ يہ حکم ہر چور کے لئے نہيں ہے ، بلکہ چوروں کے ايک خطر ناک جيسا کہ ہ) ١
  گروه کے لئے ہے ۔

اس جرم کے ثبوت کے لئے اسالم ميں چونکہ خاص شرائط معين ہيں لٰہذا اس سے بہت کم لوگوں پر يہ سزا جاری ہو گی ) ٢
  ۔
اعتراضات اسالمی قوانين پر کرتے ہيں اس کی وجہ يہ ہے کہ وه ايک حکم کم معلومات رکھنے والے لوگ جو بہت سے ) ٣

کو مستقل طور پر دوسرے تمام احکام سے الگ کرکے بحث کرتے ہيں ۔ بالفاظ ديگر وه اس حکم کو سوفی صد غير اسالمی 
ہ وه احکام کے ايک معاشرے ميں فرض کرتے ہيں ليکن اگر ہم توجہ رکھيں کہ اسالم صرف اسی ايک حکم کا نام نہيں بلک

مجموعے کا نام ہے اور اگر يہ تمام احکام کسی معاشرے پر حکمران ہوں تو عدالت ِ اجتماعی وجود ميں ٓاجائے ، فقر و 
تندستی کے خالد جنگ کی جائے، تعليم و تربيت صحيح ہو اور ٓاداب و اخالق ، ٓاگاہی، بيداری اورتقوٰی کا دور دوره ہو۔ اس 

  کہ اس حکم کے زير اثر ٓانے والے لوگوں کی تعدا کس قدر کم ہوگی ۔ سے ظاہر ہو جاتا ہے
کہيں اشتباه نہ ہو، مقصد يہ نہيں کہ ٓاج کے مختلف معاشروں ميں يہ حکم جاری نہ ہو بلکہ مراد يہ ہے کہ فيصلہ اور 

  قضاوت کرتے وقت ان تمام پہلو ٔوں کو نظر ميں رکھنا چاہئيے۔
ذمہ داری ہے کہ وه اپنے تمام افراد کو بنيادی ضروريات مہيا کرے ، انھيں ضروری  خالصہ يہ کہ حکومت ِ اسالمی کی

  تعليم دالئے اور ان کی اخالقی تربيت کرے واضح ہے کہ پھر ايسے ماحول ميں غلط کار افراد بہت کم ہوں گے ۔
ں ہوا لٰہذا جس عالقے ميں اسالمی اگر ٓاج ہم ديکھتے ہيں کہ چور زياده ہيں تو اس کی وجہ يہ ہے کہ ايسا حکم جاری نہي) ۴

 حکم جار ی ہوتا ہے ( مثالً سعودی عرب ميں گذشتہ سالوں ميں يہ حکم جاری ہوتا تھا) وہاں بہت اچھا امن و امان ہو تا ہے ۔
خانہ خدا کے بہت سے زائرين سوٹ کيس ، بٹوے اور تھيلے حجاز کے گلی کوچوں ميں پڑے ديکھتے ہيں انھيں کوئی 

انے کی جرٔات نہيں کرتا يہاں تک کہ گمشده چيزوں کے ادارے کے مامورين ٓاتے ہيں اور انھيں اس ادارے شخص ہاتھ لگ
ميں لے جاتے ہيں او رمالک نشانی بتا کر لے جاتے ہيں اسی طرح رات کو بغير در وازونکے اکثر دکانيں کھلی پڑی رہتی 

  ہيں او رکوئی ان ميں چوری نہيں کرتا ۔
ے کہ اسالمی حکم اگر صديوں تک جاری ہوتا رہا اور اس کی پناه ميں صدر اسالم کے مسلمان امن امان يہ امر قابل توجہ ہ

  کی زندگی بسر کرتے رہے ليکن صد يوں ميں گنتی کے صرف چند افراد پر يہ حکم جاری ہوا ۔
  کوئی زياده قيمت ہے ۔ ايک ملت کی صد يوں کی زندگی کے لئے چند غلط کار افراد کے ہاتھ کاٹ ديئے جائيں تو کيا يہ

  ۔ ايک اعتراض کا جواب :۴
بعض لوگ کہتے ہيں کہ ايک چوتھائی دينار کی چوری پر حد کا اجراء کيا مسلمان کی جان کے بارے ميں اعتراضات کے 

اسالمی احکام کے منافی نہيں کيونکہ اسالم تو مسلمان کے لئے ہر قسم کی گزند سے محفوظ رہنے کا قائل ہے اور ايک 
  انسان کی چار انگليان کاٹنے کی ديت اسالم نے بہت زياده معين کی ہے ۔

جيساکہ بعض تواريخ سے معلوم ہوتا ہے ، اتفاقاً يہی سوال اسالم کے ايک عظيم عالم مرحوم سيد مرتضٰی علم الھدٰی سے 
  :تقريباً ايک ہزار سال پہلے ہوا تھا ، سائل نے شعر کی صورت ميں اپنا سوال يوں پيش کيا 

  يد بخمس مئين عجد و ديت ما بالھا قطعت فی ربع دينار
  يعنی وه ہاتھ جس کی ديت پانچ سو دينار ہے ۔

(توجہ رہے کہ پانچسو دينار پانچ انگلياں کاٹنے پر ہے ، ليکن جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں فقہائے اہل بہت (عليه السالم) کے 
  نزديک چوری ميں چار انگلياں کاٹی جاتی ہيں ) ۔

  چوتھائی دينار کے بدلے کيوں کاٹا جاتا ہے ۔ايک 
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  سيد مرتضٰی نے اس کے جواب ميں يہ شعر ارشاد فرمايا:
  عز االمانة اغال ھا و ارخصھا ذل الخيانة فانھم حکمة الباری

الٰہیيعنی امانت کی عزت نے اس ہاتھ کو گراں قيمت بناديا تھا ليکن خيانت کی ذلت نے اس کی قيمت گرادی ۔ تم ذرا حکمت ِ 
  ٢کو سمجھو۔ 
..............  

چنے کے دانوں کے يعنی عام مثقال کا  ١٨۔دينار سے مراد سکہ دار سونے کا ايک مثقال ِ شرعی اور مثقال شرعی برابر ہے ١
  حصہ٣/۴
  پر بھی يہ واقعہ منقول ہے ليکن وہاں سيد م ۶صفحہ  ٢۔ تفسير ٓالوسی جلد ٢

 

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

ُسوُل الَيَْحُزْنَک الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِی اْلُکْفِر ِمْن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِٔاَْفَواِہِہْم ۴١ اُعوَن ۔ يَأاَيُّہَا الرَّ َولَْم تُْؤِمْن قُلُوبُہُْم َوِمْن الَِّذيَن ہَاُدوا َسمَّ
اُعوَن ِلقَْوٍم آَخِريَن لَْم يَأْتُوَک يَُحرِّ  ْن يُِرْد فُوَن اْلَکلَِم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعِہ يَقُولُوَن ٕاِْن ٔاُوتِيتُْم ہََذا فَُخُذوهُ َوٕاِْن لَْم تُْؤتَْوهُ فَاْحَذُروا َومَ لِْلَکِذِب َسمَّ

ْنيَا ِخْزٌی َولَہُْم فِی اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم ۔هللاُ فِْتنَتَہُ فَلَْن تَْملَِک لَہُ ِمْن هللاِ َشْيئًا ٔاُْولَئَِک الَِّذيَن لَْم يُِرْد هللاُ ٔاَْن يُطَہَِّر قُلُوبَہُ    ْم لَہُْم فِی الدُّ
ْحِت فَإِْن َجائُوَک فَاْحُکْم بَْينَہُْم ٔاَْو ٔاَْعِرْض َعْنہُْم َوٕاِْن تُْعرِ ۴٢ اُعوَن لِْلَکِذِب ٔاَکَّالُوَن ِللسُّ وَک َشْيئًا َوٕاِْن َحَکْمتَ ۔ َسمَّ  ْض َعْنہُْم فَلَْن يَُضرُّ

  فَاْحُکْم بَْينَہُْم بِاْلقِْسِط ٕاِنَّ هللاَ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن۔
  ترجمہ
۔ اے ( خدا کے ) رسول! وه لوگ جو زبان سے کہتے ہيں کہ ہم ايمان لے ٓائے ہيں اور ان کے دل ايمان نہيں الئے اور وه ۴١

نہ کرو اور يونہی يہوديوں کے بارے ميں ( جو راه کفِر کفر ميں ايک دوسرے پر سبقت کرتے ہيں ، تم ان کے بارے ميں غم
اسی راه پر چلتے ہيں ) وه زياده آپ کی باتيں سنتے ہيں تاکہ تمہاری تکذيب کے لئے کوئی بات ہاتھ ٓاجائے وه دوسرے 

يہلوگوں کے جاسوس ہيں جو لوگ خود تمہارے پاس نہيں ٓائے وه باتوں کو ان کی جگہ سے بدل ديتے ہيں اور کہتے ہيں کہ 
اگر ( جو ہم چاہتے ہيں ) تمہيں ديں ( او رمحمد تمہاری خواہش کے مطابق فيصلہ کريں ) تو اسے قبول کرلو، ورنہ دوری 
اختيار کرو( اور اس پر عمل نہ کرو )اور جسے خدا ( اس کے پے در پے گناہوں کی وجہ سے )سزا دينا چاہے تو کوئی 

ن کے دلوں کی پاکی نہيں چاہتا ۔ انھيں دنيا ميں رسوائی نصيب ہو گی اور اسے بچا نہيں سکتا وه ايسے لوگ ہيں کہ خدا ا
  ٓاخرت ميں وه عذاب عظيم سے دو چار ہو ں گے ۔

۔ وه تمہاری باتيں بہت غور سے سنتے ہيں تاکہ انھيں جھٹالئيں وه مال حرام زياده کھاتے ہيں ۔ اگر وه تمہارے پاس ٓائيں ۴٢
اگر مصلحت ہو ) تو انھيں ان کی حالت پر چھوڑ دو اور اگر ان سے صرف نظر کرلو توتو ان کے درميان قضاوت کرو يا ( 

وه تمہيں نقصان نہيں پہنچاسکتے اور ار ان کے درميان فيصلہ کرو تو عدالت سے کام لو کہ خدا عدل کرنے والوں کو پسند 
  کرتا ہے ۔

  شان نزول 

ان ميں سے زياده واضح روايت وه ہے جو امام محمد باقر عليہ  اس ٓايت کی شان ِ نزول کے بارے ميں متعدد روايات ہيں
  السالم سے نقل ہو ئی ہے۔ اس کا خالصہ يہ ہے :

خيبر کے يہوديوں کے ايک بڑے ٓادمی نے جو شادی شده تھا ايک شوہر دار عورت سے خالف عفت کام کيا وه عورت بھی 
  خيبر کے ايک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی ۔
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اس سلسلہ ميں سنگساری کا حکم تھا، يہودی اس کے اجراء ميں پريشان تھے اور ايسے حل کی تالش ميں تھے تورات ميں 
  جس ميں دونوں کی معافی ہو جائے اور اس کے باوجود وه اپنے آپ کو احکام ِ الٰہی ک اپابند بھی کہيں ۔

ارے ميں پيغمبر اسالم سے حکم در يافت کريں ( تاکہ انھوں نے اپنے ہم مذہب اہل مدينہ کو پيغام بھيجا کہ وه اس حادثہ کے ب
اگر اسالم ميں اس سے کوئی ٓاسان حکم ہو تو اسے انتخاب کر ليا جائے ورنہ اس سے بھی صرفِ  نظر کرليا جائے اور شايد

ں کا اس طرح سے وه يہ بھی چاہتے تھے کہ پيغمبر اسالم کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائيں اور اپنے ٓاپ کو مسلمانو
  دوست ظاہر کريں ) ۔

اسی مقصد کے لئے مدينہ کے برے يہودی پيغمبر اسالم کی خدمت مينحاضر ہوئے تو ٓانحضرت نے فرمايئا : ميں جو حکم 
  کروں گا اسے قبول کروگے؟

  وه کہنے لگے : ہم اسی لئے ٓاپ کے پاس ٓائے ہيں ۔
کئے جانے کا حکم نازل ہوا ليکن انھوں نے اسے قبول  اس موقع پر زنا ئے محصنہ کا ارتکاب کرنے الوں کے لئے سنگسار

  نہ کيا ( اور عذر يہ پيش کيا کہ ہمارے مذہب ميں تو ايسا حکم نہيں ٓايا) ۔
پيغمبر اسالم نے مزيد فرمايا : يہ وہی حکم ہے جو تمہاری تورات ميں بھی ٓايا ہے کيا تم اس بات سے اتفاق کرتے ہو کہ ميں 

  يصلے کے لئے بالٔوں او رجو کچھ وه تورات سے بيان کرے اسے قبول کرلوں ۔تم ميں سے ايک شخص کو ف
  وه کہنے لگے : جی ہاں ۔

  پيغمبر اسالم نے فرمايا :ابن صريا جو کہ فدک ميں رہتا ہے ، کيسا عالم ہے ؟
  وه بولے ؛ وه تو تورات کا سب سے بڑا عالم ہے ۔

ی خدمت ميں پہنچا تو ٓاپ نے اس سے فرمايا: تمجھے اس خدائے کسی کو اسے لينے کے لئے بھيجا گيا جب وه ٓانحضرت ک
يکتا کی قسم ديتاہوں جس نے تورات کو موسٰی (عليه السالم) پر نازل کيا ، تمہارے لئے دريا شگاف کيا، تمہارے دشمن 

رے لئے سنگسار فرعون کو غرق کيا اور تمہيں بيابا ن ميں اپنی نعمتوں سے نوازکہو کيا ايسے موقع پر تورات ميں تمہا
  کرنے کا حکم نازل ہواہے يا نہيں ؟

وه کہنے لگا: ٓاپ نے مجھے ايسی قسم دی ہے کہ ميں مجبور ہو گيا ہوں کہ کہوں جی ہاں ! ايسا ہی حکم تورات ميں موجود 
  ہے ۔پيغمبر اسالم نے فرمايا: پھر اس کے حکم کے اجراء کی مخالفت کيوں کرتے ہو؟

ہم گذشتہ زمانے ميں يہ حد عام افراد پر تو جاری کر ديتے تھے ليکن دولتمندوں او ربڑے لوگوں وه بوال : حقيقت يہ ہے کہ 
پر نہيں کرتے تھے يہی وجہ تھی کہ ہمارے معاشرے کے خوش حال طبقوں ميں يہ گناه رائج ہو گيا ۔ يہاں تک کہ ہمارے 

مول اسے سزا دی گئی ۔ اسی اثنا ميں ايک عام ايک سر دار کا چچا زاد بھائی اس قبيح عمل کا مر تکب ہوا اور حسب مع
ٓادمی اس کا مرتکب ہوا ۔ جب اسے سنگسار کرنے لگے تو اس کے رشتہ داروں نے اعتراض کيا او رکہنے لگے يہ حکم 
جاری ہو نا تو پھر دونوں پر ہو، اس صورت ِ حال کے پيش نظر ہم بيٹھ گئے اور سنگسار کے قانون کی جگہ ايک ٓاسان 

ا ليا اور وه يہ تھا کہ ہر ايک کو چاليس کوڑے لگائے جائيں اور ان کا منہ کاال کر کے اور سواری پر بٹھا کر انھيں قانون بن
  گلی کوچوں ميں پھرايا جائے۔

  ١اس وقت پيغمبر اکرم نے حکم ديا کہ اس مرد اور عورت کو مسجد کے سامنے سنگسار کيا جائے۔ 
  شخص ہوں جس نے تيرے حکم کو زنده کيا، جبکہ يہودی اسے ختم کرچکے تھے ۔پھر ٓاپ نے فرمايا: خدا يا! ميں پہال 

  اس پر مندرجہ باال ٓايات نازل ہو ئيں اور اس وقعہ کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔
..............  

  ميں جو روايت نقل کی ہے ۔ اس کے مطابق علماء ِ يہود جب پيغمبر اس ٢۴۶صفحہ  ٨۔ بيہقی نے اپنی سنن جلد ١

  دوست اور دشمن کے درميان فيصلہ 

زير نظر ٓايات اور بعد کی چند ٓايات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسالم کے قاضی حق رکھتے ہيں کہ مخصوص شرائط کے ساتھ 
  غير مسلموں کے مقدمات کابھی فيصلہ کريں ، تفصيل ٓايات کے ذيل ميں بيان کی جائے گی ۔

الرسول ( اے بھيجے ہوئے)سے شروع ہوتی ہے ۔ قرٓان ميں يہ تعبير صرف دو جگہزير نظر ٓايات ميں سے پہلی ٓايت يا ايھا 
ميں جہاں واليت و خالفت کے مسئلے پر گفتگو کی گئی ہے ۶٧پر نظر ٓاتی ہے ايک اس مقام پر اور ايک اسی سوره کی ٓايہ 

اس مسئوليت کو اور متحرک کرے اور ، معاملہ چونکہ اہم ہے اور دشمن کا خوف بھی ہے لٰہذا چاہتا ہے کہ پيغمبرميں احس
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ان کے ارادے کو تقويت پہنچائے يہ کہتے ہوئے کہ تو صاحب ِ رسالت ہے اور رسالت بھی ہماری اس لئے حکم بيان کرنے 
  ميں استقامت اور مامردی سے کام لو۔

ہے ۔ جو لوگ زبان سے اس کے بعد پيغمبر کی دلجوئی اور تسلی کےلئے بعد والے حکم کی تمہيد کے طور پر فرمايا گيا 
ايمان کے دعويدار ہيں اور ان کا دل ہرگز ايمان نہيں اليا اور کفر ميں ايک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہيں وه تمہارے غم و 

  اندوه کا سبب نہ بنيں ( کيونکہ يہ کوئی نئی بات نہيں ہے )
  الُوا آَمنَّا بِٔاَْفَواِہِہْم َولَْم تُْؤِمْن قُلُوبُہُْم )(الَيَْحُزْنَک الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِی اْلُکْفِر ِمْن الَِّذيَن قَ 

ميں فرق ہے کيونکہ پہال جملہ ايسے لوگوں کے بارے “يَُساِرُعوَن اِلٰی اْلُکْفرِ “ ِ ” يَُساِرُعوَن فِی اْلُکْفر”بعض کا نظريہ ہے کہ
خری مرحلہ تک پہنچنے ميں ايک دوسرے پر ميں کہا جاتا ہے جو کافر ہيں اور کفر کے اندر غوطہ زن ہيں اور کفر کے آ 

سبقت لے جانے ميں کوشان ہيں ليکن دوسرا جلہ ايسے لوگوں کے بارے ميں ہے جو باہر سے کفر کی چار ديواری کی 
  1طرف حر کت ميں ہيں اور ايک دوسرے پر سبقت کررہے ہيں۔ 

خارجی دشمنوں اور يہوديوں کی کيفيت بيان کی  منافقين اور داخلی دشمنوں کی کارستانيوں پر ان کی حوصلہ شکنی کے بعد
گئی ہے۔ ارشاد ه وتا ہے : اسی طرح يہوديوں ميں سے بھی جو لوگ اس راه پر چل رہے ہيں وه بھی تمہارے لئے حزن و 

  مالل کا باعث نہ ہوں (َوِمْن الَِّذيَن ھَاُدوا ) ۔
يا ہے : وه تمہاری باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہيں اس کے بعد ان منافقانہ افعال کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گ

ليکن ان کی يہ توجہ اطاعت کے لئے نہيں بلکہ اس لئے ہے کہ انھيں تمہاری تکذيب کے لئے اور تم پر افترا باندھنے کے 
اُعوَن لِْلَکِذِب ) ۔   لئے کوئی عذر ہاتھ ٓاجائے (َسمَّ

ه اپنے گذشتہ لوگوں کے جھوٹ اور افتراء کی طرف زياده کان اس جملے کی ايک اور تفسير بھی ہے اور وه يہ کہ : و
  2دھرتے ہيں ، ليکن بات قبول کرنے کو تيار نہيں ہيں ۔ 

ان کی ايک اور صفت يہ ہے کہ يہ نہ صرف جھوٹ باندھنے کے لئے تمہاری مجلس ميں ٓاتے ہيں بلکہ جو لوگ تمہارے 
اُعوَن لِقَْوٍم آَخِريَن لَْم يَأْتُوَک ) ۔پاس نہيں ٓاتے ان کے جاسوس کا کردار بھی ادا کرتے    ہيں (َسمَّ

دوسری تفسير کے مطابق وه اپنے گروه کے حکم پر کان دھرتے ہيں ان کا طريقہ يہ ہے کہ اگر تم ميں سے کوئی حکم اپنی 
س کی مخالفت منشاء کے مطابق سن ليں تو اسے قبول کرليتے ہيں اور اگر کوئی حکم ان کے ميالِن طبع کے خالف ہے تو ا

کرتے ہيں لٰہذا وه اپنے بڑون کافرمان سنتے ہيں اور ان کی اطاعت کرتے ہيں نہ کہ تمہاری ۔ ان حاالت ميں ان کی مخالفت 
تمہارے لئے باعث ِ غم اندوه نہيں ہونا چاہئيے ، کيونکہ وه ابتداء سے ہی تمہارے پاس قبوِل حق کی غرض سے نہيں ٓائے ۔ 

ھی ہے کہ وه کالم ِ الٰہی ميں تحريف کرتے ہيں ( چاہے تحريف ِ لفظی ہو يا تحريف معنوی) جس ان کی صفات ميں سے يہ ب
حکم کو وه اپنے مفاد اور ہواو ہوس کے خالف سمجھتے ہيں اس کی کوئی توجيہ کرليتے ہيں يا سے بالکل مسترد کرديتے 

  ہيں ۔
فُوَن اْلَکلَِم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعِہ) ۔   3(يَُحرِّ

عجب کی بات يہ ہے کہ وه تمہارے پاس ٓانے سے پہلے ہی پختہ اراده کرليتے ہيں ۔ ان کے بڑوں نے انھيں حکم ديا زياده ت
ہے کہ اگر محمد کوئی حکم ہماری خواہش کے مطابق دے تو اسے قبول کرلو اور اگر ہماری خواہش کے خالف ہو تو اس 

  وهُ َوٕاِْن لَْم تُْؤتَْوهُ فَاْحَذُروا ) ۔سے دور رہو(يَقُولُوَن ٕاِْن ٔاُوتِيتُْم ھََذا فَُخذُ 
وه اس طرح سے گمراہی ميں ڈوبے ہوئے ہيں اور اپنے ان افکار و نظر يات ميں اتنے پختہ ہيں کہ بغير کسی سوچ بچار اور
تحقيق و مطالعہ کے جو کچھ بھی ان کے تحريف شده مطالب کے خالف ہو اسے رد کرديتے ہيں اس طرح ان کی ہدايت کی 

وئی اميد نہيں اور خدا چاہتا ہے کہ اس ذريعے سے سزا دے کر انھيں رسوا کرے اور جس کی سزا اور رسوائی کا خدا ک
  اراده کرلے تو تم ہر گز اس کا دفاع نہيں کر سکتے۔(َوَمْن يُِرْد هللاُ فِْتنَتَہُ فَلَْن تَْملَِک لَہُ ِمْن هللاِ َشْيئًا ) ۔

ٓالودگی دھلنے کے قابل نہيں ہے وه ايسے لوگ ہيں کہ خدا ان کے دلوں کو پاک نہيں کرنا وه اس قدر ٓالوده ہيں کہ ان کی 
  چاہتا(ٔاُْولَِئَک الَِّذيَن لَْم يُِرْد هللاُ ٔاَْن يُطَہَِّر قُلُوبَہُْم) ۔

گزار کيونکہ خدا کا کام ہميشہ حکمت ٓاميز ہوتا ہے اور وه لوگ جو اپنے ارادے سے زندگی کا ايک حصہ کجروی ميں 
چکے ہيں اور نفاق ، جھوٹ، مخالفِت حق اور قوانين ِ الٰہی ميں تحريف کا جرم کرچکے ہيں ان کے لئے پلٹنا عادتاً ممکن 

  نہيں ہے ۔
  اور ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے : وه اس دنيا ميں ميں بھی رسوا ہوں گے اور ٓاخرت ميں بھی انھيں عذاب عظيم ہوگا ۔

  ْنيَا ِخْزٌی َولَہُْم فِی اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم) ۔( لَہُْم فِی الدُّ 
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دوسری ٓايت ميں قرٓان دوباره تاکيد کرتا ہے کہ ان کے سننے والے کان تو تمہاری بات سن کر اس کی تکذيب کرنے کے 
اُعوَن لِْلَکِذبِ  ) ۔يہ جملہ تاکيد کے لئے ہيں ( يا پھر وه اپنے بڑوں کے جھوٹ سننے کے لئے گوش ِ شنوا رکھتے ہيں )( َسمَّ

  طور پر ہے اور اس بری صفت کے اثبات کے لئے تکرار ہے ۔
  ۔4اس کے عالوه وه ناحق ، حرام اور رشوت زياده کھاتے ہيں ( ٔاَکَّالُوَن لِلسُّْحت)

تو اس کے بعد پيغمبر اکرم کو اختيار ديا گيا ہے کہ اگر ايسے لوگ فيصلہ حاصلہ کرنے کے لئے ان کی طرف رجوع کريں 
وه احکام ِ اسالم کے مطابق ان کے درميان فيصلہ کرسکتے ہيں اور يہ بھی کہ ان سے منہ پھير بھی سکتے ہيں ( فَإِْن َجائُوَک

  فَاْحُکْم بَْينَہُْم ٔاَْو ٔاَْعِرْض َعْنہُْم) ۔
کہ مراد يہ ہے کہ حاالت و اوضاع البتہ يہاں يہ مراد نہيں کہ پيغمبر اکرم کسی ذاتی ميالن کی بنياد پر کوئی راستہ اپناليں بل

  کو پيش نظر رکھتے ہوئے اگر مصلحت ہو تو حکم جاری کريں ورنہ صرِف نظر کرليں ۔
روح ِ پيغمبر کی تقويت کے لئے مزيد فرمايا گيا ہے : اگر مصلحت اس ميں ہو کہ ان سے منہ پھير لو تو وه تمہيں کسی قسم 

  کا کوئی نقصان نہيں پہنچا سکتے
  

وَک َشْيئًا) ۔(َوٕاِْن    تُْعِرْض َعْنہُْم فَلَْن يَُضرُّ
اور اگر ان کے درميا ن فيصلہ کرنا چاہو تو يقينا تمہيں اصوِل عدالت کو ملحوظ رکھنا چاہئيے کيونکہ خدا، حق، انصاف اور 

  ِط ٕاِنَّ هللاَ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن) ۔عدالت کے مطابق فيصلہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ( َوٕاِْن َحَکْمَت فَاْحُکْم بَْينَہُْم بِاْلقِسْ 
يہاں سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا حکومت ِ اسالمی کو ٓاج بھی يہ اختيار ہے کہ وه غير مسلموں کے بارے ميں احکام ِ اسالم کے 

  مطابق فيصلہ کردے يا فيصلہ کرنے سے اعراض کرے ۔ اس سلسلے ميں مفسرين ميں اختالف ہے ۔
کہ اسالمی ماحول ميں جو شخص بھی زندگی بسر کرتا ہے وه مسلمان ہو يا غير مسلم ، حقوق اور جزا  بعض کا نظر يہ ہے

و سزا کے اسالمی قوانين سب کے بارے ميں يکساں ہيں ۔ اس بناپر مندرجہ باالٓايت کا حکم يا تو منسوخ ہو چکا ہے يا غير 
پر اسالمی ملک ميں زندگی بسر نہيں کرتے ليکن  ذمی کفار سے مخصوص ہے ( يعنی وه کفار جو ايک اقليت کے طور

  مسلمانوں کے ساتھ معاہدوں ميں شريک ہيں اور ان سے ميل جول رکھتے ہيں )
بعض ديگر حضرات کا نظريہ ہے کہ اسالمی حکومت اس وقت بھی غير مسلموں کے بارے ميں يہ اختيار رکھتی ہے کہ وه 

جھے تو ان کے بارے ميں احکاِم اسالم کے مطابق فيصلہ کرے اور ياحاالت و اوضاع کو ملحوظ رکھتے ہوئے مصلحت سم
انھيں ان کے اپنے قوانين کی طرف رجوع کرنے کی اجازتدے دے ( تفصيلی مطالعہ اور تحقيق کے لئے فقہی کتب ميں 

  قضاوت کی بحث سے رجوع کريں )
  

  ۔الم کی خدمت ميں ٓائے تھے تو اس عورت اور مرد کو بھی ساتھ الئے تھے 

ُمونََک َوِعْنَدہُْم التَّْوَراةُ فِيہَا ُحْکُم هللاِ ثُمَّ يَتََولَّْوَن ِمْن بَْعِد َذلَِک َوَما ٔاُْولَئِ ۴٣   َک بِاْلُمْؤِمنِيَن ۔۔ َوَکْيَف يَُحکِّ
  ترجمہ
ود ہے ۔وه کس طرح تجھے فيصلہ کرنے کے لئے بالتے ہيں جبکہ ان کے پاس تورات ہے اور اس ميں خدا کا حکم موج۴٣

  ( اور پھر ) فيصلہ کے بعد انھوں نے چاہا کہ تجھ سے منہ پھير ليں اور وه مومن نہيں ہيں ۔
..............  

  ۔٢٨٨صفحہ ۶۔ المنار ج1
  ہے ۔“ الم تعديہ ” ہے اور دوسری صورت ميں “ الم تعليل ” کی الم “ للکذب” ۔ پہلی صورت ميں 2
  کے ذيل ميں بحث ہو چکی ہے ۔ ١٣اسی سوره کی ٓايت ۔ تحريف کی کيفيت اور اقسام کے بارے ميں 3
در اصل درخت کے چھلکے اتارنے اور شديد بھوک کے معنی ميں ہے بعد ازاں ناجائز مال اور خصوصاً “ بر وزن جفت“ ( سحت”۔ 4

سے چھلکے  رشوت کے لئے بوالجانے لگا کيونکہ ايسا مال معاشرے سے تازگی، پاکيز گی اور برکت چھين ليتا ہے جيسے درخت
کا ايک وسيع معنی ہے اگر بعض “ سحت” اتاردئيے جائيں تو اس پر پذمردگی چھا جاتی ہے اور وه خشک ہو جاتا ہے اس بنا ہر 

  روايات ميں اس کا کوئی خاص مصداق بيان کيا گيا ہے تو وه اختصاص کی دليل نہيں ہے ۔

  تفسير 

لب کرنے کا ذکر تھا يہ ٓايت بھی اسی معاملے کے بارے ميں ہے ۔ گذشتہ ٓايت ميں پيغمبر اکرم سے يہوديوں کے فيصلہ ط
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يہاں تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : وه کس طرح تجھے فيصلہ کے لئے بالتے ہيں جب کہ تورات ان کے پاس 
ُمونََک َوِعْنَدہُْم التَّْوَراةُ فِيہَ  ) ۔ہے اور اس ميں خدا حکم بھی ٓاچکا ہے ( َوَکْيَف يَُحکِّ   ا ُحْکُم هللاِ

ياد رہے کہ زنا محصنہ کے مرتکب مرد عورت کو سنگسار کرنے کا مذکوره حکم موجوده تورات کے سفر تثنيہ فصل 
بائيس ميں موجود ہے ۔ تعجب اس بات پر ہے کہ وه تو تورات کو ايک منسوخ کتاب مانتے اور دين اسالم کو باطل سمجھتے 

حکام کو چھوڑ کر جو انکی طبيعت کے مطابق نہيں ہيں ايسے حکم کی تالش کرتے ہيں اس کے باوجود وه تورات کے ان ا
ہيں جو اصولی طور پر ان کے موافق نہيں ہے ۔ اس سے بھی بڑ کر تعجب کی بات يہ ہے کہ تجھے فيصلہ کرنے کے لئے 

ن کے ميالن اور رغبت منتخب کرلينے کے بعد تيرا حکم قبول نہيں کرتے کہ حکم تورات کے مطابق ہے کيونکہ يہ حکم ا
ل نہ کے خالف ہے ( ثُمَّ يَتََولَّْوَن ِمْن بَْعِد َذلَِک ) حقيقت يہ ہے کہ وه ايمان ہی نہيں رکھتے ورنہ احکام ِ خدا کے ساتھ ايسا کھي

  کھيلتے(َوَما ٔاُْولَئَِک بِاْلُمْؤِمنِيَن ) ۔
ی ہے کہ حکم خدا تورات ميں مذکورہے حاالنکہ قرٓانی ممکن ہے يہ اعتراض کيا جائے کہ مندرجہ باال ٓايت يہ کيونکہ کہت

ٓايات اور تاريخی اسناد سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات تحريف شده کتاب ہے اور يہی تحريف شده کتاب پيغمبر اسالم صلی هللا 
  عليہ وٓالہ وسلم کے زمانے ميں تھی ۔ 

ہيں سمجھتے بلکہ اس کے کچھ حصے کو واقع کے اس سلسلے ميں توجہ رہے کہ اول توہم تمام تورات کو تحريف شده ن
  مطابق جانتے ہيں اور اتفاق کی بات ہے کہ زير بحث حکم غير تحريف شده احکام ميں سے ہے ۔

دوسری بات يہ ہے کہ تورات جو کچھ بھی تھی يہوديوں کے نزديک تو ٓاسمانی کتاب تھی جو تحريف شده نہيں سمجھی جاتی
  يہ تعجب کی بات نہيں کہ وه اس پر عمل نہ کريں ۔ تھی لٰہذا ان حاالت ميں کيا

بَّانِيُّوَن َوااْلَْٔحبَاُر بَِما اْستُْحفِظُوا ِمْن ِکتَاِب هللاِ  ۔ ٕاِنَّا ٔاَنَزْلنَا التَّْوَراةَ فِيہَا ہًُدی َونُوٌر يَْحُکُم بِہَا النَّبِيُّوَن الَِّذيَن ٔاَْسلَُموا لِلَِّذيَن ہَاُدوا۴۴ َوالرَّ
  بَِما ٔاَنَزَل هللاُ فَٔاُْولَئَِک ہُْم اْلَکافُِروَن۔ انُوا َعلَْيِہ ُشہََداَء فاَلَتَْخَشْوا النَّاَس َواْخَشْوِنی َوالَتَْشتَُروا بِآيَاتِی ثََمنًا قَلِياًل َوَمْن لَْم يَْحُکمْ َوکَ 

  ترجمہ ۔
کہ جو حکم خدا کے سامنے تسليم تھے اس کے  ۔ ہم نے تورات کو نازل کيا کہ جس ميں ہدايت اور نور تھا اور انبياء۴۴

مطابق يہوديوں ميں فيصلہ کرتے تھے اور (اسی طرح)علماء بھی اس کتاب کے مطابق حکم کرتے تھے کہ جو ان کے سپرد
تھی اور وه اس پر گواه تھے اس بنا پرت(ٓايات الٰہی کے مطابق فيصلہ کرنے کے بارے ميں ) لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ 

او رميری ٓايات معلوم قيمت پر نہ بيچو او رجو لوگ خدا کے نال کرده احکام کے مطابق حکم نہيں کرتے وه کافر  سے ڈرو
  ہيں ۔

  ہم نے تورات نازل کی 
زير نظر اور ٓائنده ٓايت گذشتہ بحث کی تکميل کرتی ہے ۔ حضرت موسٰی (عليه السالم) کی ٓاسمانی کتاب کی اہميت بيان 

گيا ہے : ہم نے تورات نازل کی جس ميں ہدايت اور نور ه ، ہدايت حق کی طرف راہنمائی کے لئے اور کرتے ہوئے فرمايا 
  نور جہل و نادانی کی تاريکيوں کو دور کرنے کے لئے (ٕاِنَّا ٔاَنَزْلنَا التَّْوَراةَ فِيہَا ہًُدی َونُوٌر ) ۔

م کيے ہو ئے تھے اور نزول تورات کے بعد مصروف اس بنا پر وه پيغمبر ان ِ خدا جو حکم خدا کے سامنے سر تسليم خ
  کارتھے، سب يہوديوں کے لئے اس کے مطابق حکم کرتے تھے (يَْحُکُم بِھَا النَّبِيُّوَن الَِّذيَن ٔاَْسلَُموا لِلَِّذيَن ہَاُدوا ) ۔

ٓاسمانی کتاب کے ہی يہوديوں کے بزرگ علماء اور صاحب ِ ايمان پاکباز داشور اس ” صرف وہی ايسانہ کرتے تھے بلکہ 
بَّانِيُّوَن َوااْلَْٔحبَاُر بَِما اْستُْحفِظُوا  ِمْن ِکتَاِب مطابق فيصلہ کرتے تھے جو ان کے سپرد کی گئی تھی اور وه اس پر گواه تھے (َوالرَّ

  ١هللاِ َوَکانُوا َعلَْيِہ ُشہََداَء ) ۔
ں موجود تھے ار شاد ہوتا ہے : لوگونسے نہ ڈرو يہاں روئے سخن اہل کتاب کے ان علماء کی طرف ہے جو اس زمانے مي

اور خدا کے حقيقی احکام بيان کرو اور چاہے تو يہ کہ مير مخالفت سے ڈرو کيونکہ اگر تم نے حق کو چھپا يا تو تمہيں 
 تَْشتَُروا بِآيَاتِی ثََمنًا قَلِياًل ) ۔سزادی جائے گی (فاَلَتَْخَشْوا النَّاَس َواْخَشْوِن ) ۔اور اسی طرح ٓاياِت خدا کو کم قيمت پرنہ بيچو( َوالَ 

در اصل حق کو چھپا نے کی وجہ يا لوگوں کا خوف ہے يا پھر ذاتی مفاد کا حصول بہر حال جو کچھ بھی ہو ضعف ايمان کی
  دليل او رمقام ِ انسانيت کی نفی ہے اور مندجہ باال جملوں ميں دونوں کی طرف اشاره کياگيا ہے۔

  ميں ٓايت کے ٓاخر ميں قطعی فيصلہ صادر کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : ايسے اشخاص کے بارے
  ُروَن) ۔جو لوگ احکام ِ خدا کے مطابق فيصلہ نہيں کرتے وه کافر ہيں (َوَمْن لَْم يَْحُکْم بَِما ٔاَنَزَل هللاُ فَٔاُْولَئَِک ہُْم اْلَکافِ 

شامل ہے کہ خاموش رہا جائے اور بالکل کوئی فيصلہ نہ واضح ہے کہ حکم خدا کی مطابق فيصلہ نہ کرنے ميں يہ بات بھی 
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کيا جائے اور اپنی خاموشی سے لوگوں کو گمراہی ميں ڈال ديا جائے اور يہ بھی کہ بات کی جائے اور حکم خدا کے خالف 
  فيصلہ دياجائے ۔

سے شروع ہو تا ہے اور  يہ بھی واضح ہے کہ کفر کے لئی مراتب اور مختلف درجات ہيں اور يہ اصل وجود خدا کے انکار
اس کی نافرمانی اور معصيت تک جا پہنچتا ہے ۔ کيونکہ ايمان ِ کامل انسان کو حکمِ  خدا کے مطابق عمل کرنے کی دعوت 

  ديتا ہے اور وه جو عمل نہيں کرتے ان کا ايمان کا مل نہيں ہے ۔
داری ار جوابدہی کو واضح کرتی ہے ۔ ٓايت کا يہ ٓايت ہر امت کے علماء اور داشنوروں پر عائد ہو نے والی بھاری ذمہ 

تقاضا ہے کہ وه اپنے گرد رونما ہونے والے معاشرتی طوفان اور حوادث کا مقابلہ کريں ۔ کجرويوں کے خالف فيصلہ کن 
  انداز ميں ڈٹ جائيں اور کسی سے خوف نہ کھائيں ۔

نِّ َواْلُجُروَح قَِصاٌص فََمنْ ۔ َوَکتَْبنَا َعلَْيِہْم فِيہَا ٔاَنَّ النَّْفَس بِالنَّفْ ۴۵ نَّ بِالسِّ  تََصدََّق بِِہ ِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َوااْلَٔنَف بِااْلَٔنِف َوااْلُُٔذَن بِااْلُُٔذِن َوالسِّ
  فَہَُو َکفَّاَرةٌ لَہُ َوَمْن لَْم يَْحُکْم بَِما ٔاَنَزَل هللاُ فَٔاُْولَئَِک ہُْم الظَّالُِموَن ۔

  ترجمہ
ہم نے اس ( تورات) ميں ان( بنی اسرائيل )کے لئے مقرر کرديا تھا کہ جان کے بدلے جان ، ٓانکھ کے بدلے ٓانکھ،  ۔ اور۴۵

ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان ہے اور ہر زخم کے لئے قصاص ہے اور اگر کو ئی ( قصاص سے صرِف نظر 
ر ہوگا اور جو شخص خدا کے نازل کرده احکام کے مطابق کرتے ہوئے ) اسے بخش دے تو يہ اس کے گناہوں کا کفاره شما

  فيصلہ نہ کرے وه تو ايسے ہی لوگ ظالم ہيں ۔
..............  

اردو ترجمہ ) ميں بحث کی جاچکی ہے (  ٣٨٧کے معنی اور اس کے اصلی ماده کے بارے ميں تفسير نمونہ جلد دوم ص “ ربانی ”۔ ١
بعد ازاں يہ “ نيک اثر ” ہو تو اس کا منعی ہے “ ابر ” )کی جمع ہے اور اسی طرح بر وزن  فکر“ بر وزن “ ( حبر “ ” احبار ” نيز 

“ حبر ”لفظ ايسے علماء کے بارے ميں استعمال ہو نے لگا جو معاشرے ميں اچھا اور نيک اثر رکھتے ہوں دوات کی سياہی کو بھی 
  اسی لئے کہتے ہيں کہ وه نيک ٓاثار رکھتی ہے ۔

  ر قصاص اور در گذ

اس ٓايت ميں ان حدوِد الٰہی کا ايک حصہ بيان کيا گيا ہے جو تورات ميں ہيں ، فرمايا گيا ہے : ہم نے تورات ميں قانون ِ 
قصاص مقرر کيا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی بے گناه کو قتل کردے تو مقتول کے اولياء قاتل کو اس کے 

  ْيِہْم فِيہَا ٔاَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس) ۔بدلے قتل کر سکتے ہيں (َوَکتَْبنَا َعلَ 
 اور اگر کوئی دوسرے کی ٓانکھ کو نقصان پہنچائے اور اسے ختم کردے تو وه اس کی ٓانکھ نکال سکتا ہے ( َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن) ۔

  نيز کان کاٹنے کے بدلے مد مقابل کا کان کاٹا جا سکتا ہے (َوااْلُُٔذَن بِااْلُُٔذِن ) ۔
  طرح کسی کی ناک کاٹنے کے بدلے جائز ہے کہ مجرم کی ناک کاٹی جائے( َوااْلَٔنَف بِااْلَٔنِف ) ۔ اسی

) ۔ نِّ نَّ بِالسِّ   اور اگر کوئی کسی کا دانت توڑ دے تو وه بھی اس کادانت توڑ سکتا ہے (َوالسِّ
  ْلُجُروَح ِقَصاٌص ) ۔اسی طرح جو بھی کسی کو کوئی زخم لگائے تو وه اس کے بدلے قصاص لے سکتا ہے (َوا

لٰہذا حکم ِ قصاص بغير کسی نسلی ، طبقاتی ، اجتماعی ، قبائلی اور شخصی امتياز کے جاری ہو گا اور اس سلسلے ميں کسی
کے لئے بھی کسی پہلو سے کوئی فرق اور تبعيض نہيں ہے ( البتہ ديگر اسالمی احکام کی طرذح اس حکم کی بھی کچھ 

ميں موجود ہيں کيونکہ يہ حکم بنی اسرائيل سے مخصوص نہيں ہے اسالم ميں بھی اس کی نظير شرائط ہيں جو فقہی کتب 
  ميں مذکوره ہے کہ جو ٓايہ قصاص ہے ) ۔ ١٧٨موجود ہے جيسا کہ سورٔه بقره کی ٓايہ 

سے معلوم ہوتا ناروا امتيازات اور تفريقات جو اس زمانے ميں مروج تھيں انھيں يہ ٓايت ختم کرتی ہے جيساکہ بعض تفاسير 
ہے اس زمانے ميں يہوِد مدينہ کے دو گروہوں ميں ايک عجيب عدم مساوات موجود تھی اور وه يہ کہ بنی نضير کو کائی 

شخص بنی قريظہ کے کسی شخص کو قتل کرديتا ہے تو اس سے قصاص نہ ليا جاتا ليکن اس کے بر عکس بنی قريظہ کا 
  ديتا تو وه اس کے بدلے قتل کيا جا تا ۔کوئی شخص بنی نضير کے کسی شخص کو قتل کر

جب مدينہ ميں اسالم ٓايا تو نبی قريظہ نے اس بارے ميں پيغمبر اسالم سے سوال کيا تو ٓاپ نے فرمايا: خون کسی کا ہو کوئی 
  فرق نہيں ۔

  اس پر بنی نضير اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے :
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  ديا ہے ۔ٓاپ ہما را مقام نيچے لے ٓائے ہيں اور اسے پست کر
زير نظر ٓايت اسی ضمن ميں نازل ہو ئی اور انھيں بتا يا گيا کہ نہ صرف اسالم ميں بلکہ يہوديوں کے دين ميں بھی مساوات 

  ١کا يہ قانون موجود ہے 
ليکن اس بنا پر کہ کہيں يہ گمان نہ ہو کہ خدا نے قصاص کو الزمی قرار ديا ہے اور مقابلہ بمثل کی دعوت دی ہے ، مزيد 

مايا گيا ہے ، : اگر کوئی اپنے حق سے در گذر کرے اور عفو و بخشش سے کام لے تو يہ اس کے گناہوں کا کفاره شمار فر
  ہو گا اور جس طرح اس نے در گذر سے کام ليا ہے خدا اس سے در گذر کرے گا

  ٢ فَٔاُْولَئَِک ہُْم الظَّالُِموَن )(فََمْن تََصدََّق بِِہ فَھَُو َکفَّاَرةٌ لَہُ َوَمْن لَْم يَْحُکْم بَِما ٔاَنَزَل هللاُ 
” کی تعبير اور خدا کی طرف سے “ تصدق” گويا قصاص ايک صدقہ و عطيہ ہے جو مجرم کو بخش ديا گيا ہے يہاں

کرنے والے کو عفو کا وعده ، يہ سب کچھ عفو و در گذر کا شوق پيدا کرنے کے لئے ہے ۔ کيونکہ اس ميں شک “ تصدق
ريعے کھوئی ہوئی چيز تو ہاتھ ميں نہيں ٓاسکتی يہ تو فقط وقتی سکون ن و اطمنان ديتا ہے ليکن خدا نہيں کہ قصاص کے ذ

کی طرف سے عفو و بخشش کا وعده در اصل ايک دوسری صورت ميں اس کی تالفی ہے جو وه ہاتھ سے دے بيٹھا ہے اور
عمده اور بہترين تشويق ہے ۔ ايک حديث ميں اس طرح سے اس کی پريشانی ختم ہو جاتی ہے اور يہ ايسے لوگوں کے لئے 

  امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے ، ٓاپ (عليه السالم)نے فرمايا:
  ٣جو شخص معاف کرديتا ہے ، خدا بھی اسی طرح کے گناه معاف کرديتا ہے ۔ 

مجھتے ہيں اور اسے يہ جملہ در حقيقت ان لوگوں کے لئے ايک دندان شکن جواب ہے جو قانون قصاص کو غير عادالنہ س
ايک ٓادم کش قانون قرار ديتے ہيں ۔ پوری ٓايت پر غو ر و خوض سے معلوم ہوتا ہے کہ قصاص کی اجازت مجر موں کو 

خوف زده کرنے کے لئے ہے تاکہ بے گناه لوگ ان کے اقداِم ِ جرم سے مامون رہيں ليکن اس کے باوجود عفو و باز گشت 
۔ خوف و اميد کی يہ کيفيت پيدا کوتے ہوئے اسالم چاہتا ہے کہ ظلم و زيادی کو بھی رو کے کا راستہ بھی کھال رکھا گيا ہے 

  اور جتنا ہو سکے او رمناسب ہو خون کو خون سے پاک کرنے کی پيش بندی بھی کرے۔
لَْم يَْحُکْم بَِما ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے : اور جو لوگ خدا کے حکم کے مطابق فيصلہ نہيں کرتے وه ظالم ہيں( َوَمْن 

  ٔاَنَزَل هللاُ فَٔاُْولَئَِک ہُْم الظَّالُِمون) ۔
اس سے بڑ ھ کر کيا ظلم ہو گا کہ ہم جھوٹے احساسات اور جذبات سے مغلوب ہو کر قاتل سے اس بہانے سے صرِف نظر 

لئے کھلے چھوڑ ديں ، کرليں کہ خون کو خون سے نہ دھو يا جائے اور قاتلوں کے ہاتھ دوسرے لوگوں کو قتل کرنے کے 
  اور اس طرح سے بے گناہوں پر ظلم و ستم کريں ۔

  توجہ رہے کہ موجوده تورات ميں بھی سفر خروج کی اکيسويں فصل ميں ہے کہ :
اور اگر دوسرے کو اذيت پہنچائی گئی ہو تو اس وقت جان کے عوض جان دی جائے ۔ ٓانکھ کے عوض ٓانکھ ، دانت کے 

لے ہاتھ اور پأوں کے بدلے پأوں اور خالنے کے بدلے جاليا جائے ، زخم کے عوض زخم اور تھپڑ بدلے دانت ، ہاتھ کے بد
  4کے بدلے تھپڑ۔ 

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

  ۔٢١٨٨صفحہ  ٣۔تفسير قرطبی جلد ١
بارے  کی ضمير مجرم کے“ لہ” ۔ بہت سے مفسرين نے يہ ٓايت کے بارے ميں ايک اور احتمال بھی پيش کيا ہے اور وه يہ ہے کہ ٢

ميں ہے اس طرح ٓايت کا معنی يہ ہو گا : جو شخص اپنے حق سے درگذر کرے تو اس سے جان کا قصاص بر طرف ہوجائے گا اور يہ 
  اس کے عمل کا کفاره شمار ہو گا ليکن ٓايت کا ظہور وہی ہے جو ذکر ہو چکا ہے ۔

  ۔۶٣٧ص  ١۔نو ر الثقلين ج ٣
  ۔٢۵اور  ٢۴، ٢٣۔سفر خروج ۔ جملہ 4

 

 

  4تفسير نمونه جلد
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قًا لَِما بَْيَن يََدْيِہ ِمْن التَّْوَراِة َوآتَْينَاهُ ااْلِٕ ۴۶ قًا لَِما بَْيَن يََدْيِہ ِمْن ۔ َوقَفَّْينَا َعلَی آثَاِرِہْم بِِعيَسی اْبِن َمْريََم ُمَصدِّ نِجيَل فِيِہ ہًُدی َونُوٌر َوُمَصدِّ
  التَّْوَراِة َوہًُدی َوَمْوِعظَةً لِْلُمتَّقِيَن ۔

  ترجمہ
اور ان ( گذشتہ انبياء) کے بعد ہم نے عيسٰی کو مقرر کيا تاکہ اس سے پہلے جو تورات ميں بھيجا گيا تھا اس کی تصديق ۔۴۶

کرے اور ہم نے اسے انجيل دی کہ جس ميں ہدايت او رنور تھا( اور اس کی يہ ٓاسمانی کتاب بھی ) تورات کی تصديق کرتی 
  ے ہدايت او رموعظہ ہے ۔تھی جو اس سے پہلے تھے اور متقيوں کے لئ

  تفسير 

تورات سے مربوط ٓايات کے بعد يہ ٓايت انجيل کی کيفيت بيان کررہی ہے ارشاد ہوتا ہے : گذشتہ رہبروں اور پيغمبروں کے 
نَابعد ہم نے مسيح کو مبعوث کيا جب کہ اس کی نشانياں بالکل ان نشانيوں کے مطابق تھيں جو تورات نے بيان کی تھيں ( َوقَفَّيْ 

قًا لَِما بَْيَن يََدْيِہ ِمْن التَّْوَراِة ) ۔   َعلَی آثَاِرِہْم بِِعيَسی اْبِن َمْريََم ُمَصدِّ
اس جملہ کی ايک اور بھی تفسير ہے اور وه يہ ہے کہ : حضرت مسيح (عليه السالم) نے تورات کی حقانيت کا اعتراف کيا 

مام ٓاسمانی پيغمبر اپنے سے پہلے انبياء کی حقانيت کے معترف کہ جو حضرت موسٰی بن عمران پرنازل ه وئی تھی جيسے ت
  تھے ۔

نِجيَل فِيِہ ہًُدی َونُوٌر) ۔   اس کے بعد فرمايا گيا ہے : ہم نے اسے انجيل سونپی کہ جس ميں ہدايت اور نور تھا (َوآتَْينَاهُ ااْلِٕ
  ورات کے بارے ميں ہے :قرٓان مجيد ميں تورات ، انجيل اور قرٓان تينوں کو نور کہا گيا ہے ۔ ت

  )۴۴انا انزلنا التوراة فيھا ھدی و نور ( مائده۔ 
  انجيل کے بارے ميں تو مندرجہ باال ٓايت شاہد ہے اور قرٓان کے بارے ميں ہے :

  )١۵مائده ۔“ ( َو قَد جاء کم من هللا نور و کتاب مبين ” 
ے نور کے سخت محتاج ہيں ۔ اسی طرح خدا کے دين در حقيقت جيسے تمام موجودات ِ عالم اپنی زندگی کے تسلسل کے لئ

اور ٓاسمانی کتب کے احکام و قوانين انسانوں کے رشد و تکامل اور ارتقاء کے لئے باگريز ہيں ۔ اصولی طور پر ثابت ہو چکا
وں پر چھا ہے کہ تمام توائيوں اور ھرکات اور زيبائيوں کا سر چشمہ نور ہے اور نور نہ ہوتو خاموشی اور موت تمام جگہ

جائے ۔اسی طرح پيغمبروں کی تعليمات نہ ہوں تو تمام انفرادی و اجتماعی انسانی قدريں موت کی نيند سو جائيں اور اس 
  نمونے ہم مادی معاشروں ميں واضح طو ر پر ديکھ سکتے ہيں ۔

ور بتا يا ہے کہ يہ دونوں کتابيں قرٓان نے کئی ايک مقامات پر تورات اور انجيل کو ٓاسمانی کتاب کے عنوان سے ياد کيا ہے ا
اصل ميں خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہيں اور اس ميں کوئی شک بھی نہيں ليکن يہ بھی مسلم ہے کہ اپنے پيغمبروں کے 

بعد يہ دونوں ٓاسمانی کتابيں تحريف کی نذر ہو گئيں کچھ حقائق ان ميں سے کم کر دئے گئے اور کچھ اورکتب نے ان کی 
  ١ن ميں کچھ حصہ اصلی کتب کا بھی تھا ۔ جگہ لے لی ۔ ج

  لٰہذانور کا اطالق اصلی تورات اور انجيل پر ہوتا ہے ۔ تحريف شده کتب پر نہيں ۔
دوباره بطور تاکيد فرمايا گيا ہے کہ : نہ صرف يہ کہ عيسٰی بن مريم ، تورات کی تصديق کرتے تھے بلکہ ان کی ٓاسمانی 

  گواه تھیکتاب انجيل بھی تورات کی صداقت پر 
  

قًا لَِما بَْيَن يََدْيِہ ِمْن التَّْوَراِة) ۔   ( َوُمَصدِّ
ٓاخر ميں ارشاد ہو تا ہے : يہ ٓاسمانی کتاب پرہيز گاروں کے لئے ہدايت اور وعظ و نصيحت کا سر مايہ ہے ( َوہًُدی َوَمْوِعظَةً 

  ِلْلُمتَّقِيَن ) ۔
  ميں قرٓان کے بارے ميں ٓائی ہے ۔ جہاں فرمايا گيا ہے : يہ تعبير بھی ويسی ہی ہے جيسی سورٔه بقره کی ابتداء

  ھدی للمتقين
  يعنی قرٓان پرہيز گاروں کے لئے ہدايت کا ذريعہ ہے ۔

نہ صرف قرٓان بلکہ تمام ٓاسمانی کتب اسی طرح پرہيز گاروں کے ہدايت کا ذريعہ ہيں ۔ پرہيز گاروں سے مراد وه لوگ ہيں 
اسے قبول کرنے کے لئے ٓاماده و تيار رہتے ہيں ۔ واضح ہے کہ جو لوگ ہت دھرمی  جو حق کی تالش ميں رہتے ہيں اور
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  اور دشمنی کی بنا پر اپنے دل کادريچہ حق کے سامنے بند کرليتے ہيں وه کسی بھی حقيقت سے بہره مند نہيں ہوسکتے۔
” ا گيا ہے اور بعد ميں بطور مطلق کہ“ فيہ ھدیً ” يہ بات قابل توجہ ہے کہ زير بحث ٓايت ميں پہلے انجيل کے بارے ميں 

کہا گيا ہے ۔ تعبير کا يہ فرق ممکن ہے اس بنا پر ہو کہ انجيل اور دوسری ٓاسمانی کتب ميں ہر شخص کے لئے بال “ ھدیً 
استثناء ہدايت کے دالئل موجود ہيں ليکن پرہيزگاروں کے لئے کہ جو اس ميں دقت نظر کرتے ہيں وه ہدايت تربيت، تکامل 

  تقاء کا باعث ہے ۔اور ار

نِجيِل بَِما ٔاَنَزَل هللاُ فِيِہ َوَمْن لَْم يَْحُکْم بَِما ٔاَنَزَل هللاُ فَٔاُْولَئَِک ہُْم ا۴٧   ْلفَاِسقُوَن ۔۔ َوْليَْحُکْم ٔاَْہُل ااْلِٕ
  ترجمہ
ے مطابق حکم کريں اور ۔ ہم نے اہل انجيل ( پيروان ِ مسيح ) سے کہا کہ جوکچھ خدا نے اس ميں نازل کيا ہے وه اس ک۴٧

  جو لوگ اس کے مطابق حکم نہيں کرتے جو خدا نے نازل کيا ہے ، وه فاسق ہيں ۔
..............  

اور “ الھدی الٰی دين المصطفٰی ”۔ تورات اور انجيل ميں تحريف اور اس کی تاريخی اسناد کے بارے ميں زياده وضاحت کے لئے کتاب ١
  مائيں ۔کی طرف رجوع فر“ انيس االعالم” 

  وه جو قانوِن الٰہی کے مطابق حکم نہيں کرتے 

گذشتہ ٓايات ميں انجيل کے نازل ہونے کا ذکر ہے ۔ اب اس ٓايت ميں فرمايا گيا ہے : ہم نے اہل انجيل کو حکم ديا کہ جو کچھ 
نِجي   ِل بَِما ٔاَنَزَل هللاُ فِيِہ) ۔خدا نے اس ميں نازل کيا ہے اس کے مطابق حکم اور فيصلہ کريں (َوْليَْحُکْم ٔاَْہُل ااْلِٕ

اس ميں شک نہيں کہ اس جملے سے يہ مراد نيں کہ قرٓان عيسائيوں کو يہ حکم دے رہا ہے کہ انھيں اس وقت انجيل کے 
احکام پر عمل کرنا چاہئيے کيونکہ يہ بات تو قرٓان سے مناسبت نہيں رکھتی کہ جو نئے ٓائيں اور دين کا اعالن کررہا ہے ، 

دين کو منسوخ کررہا ہے بلکہ مراد يہ ہے کہ ہم نے عيسٰی پر انجيل نازل کرنے کے بعد اس کے پيروکاروں کا حکم پرانے 
  ١ديا تھا کہ وه اس پر عمل کريں اور ا س کے مطابق فيصلے کريں ۔ 

ہيں ( َوَمْن لَْم يَْحُکْم اس ٓايت کے ٓاخر ميں بطور تاکيد فرماتا ہے : جو لوگ حکم ِ خدا کے مطابق فيصلے نہيں کرتے وه فاسق 
  بَِما ٔاَنَزَل هللاُ فَٔاُْولَئَِک ہُْم اْلفَاِسقُوَن ) ۔

قرارديا گيا “ ظالم ” کہا گيا ہے ۔ دوسرے مقام پر “ کافر ” يہ امر قابل توجہ ہے کہ ان ٓايات ميں ايک مقام پر انہی افراد کو 
يہ فرق ممکن ہے اس بنا پر ہو کہ ہر حکم تين پہلو رکھتا ہے ۔ ايک کہا گيا ہے ۔ تعبير ميں “ فاسق” ہے اور تيسرے مقام پر 

  طرف سے وه قانون بنانے والے ( خدا ) پر منتہی ہوتا ہے دوسری طرف قانون جاری کرنے والے
..............  

ہے ۔ گويا ہر تعبير ( حاکم و قاضی) تک پہنچتا ہے اور تيسری طرف اس شخص کہ جس پر قانون جاری ہورہا ہے ( محکوم) تک پہنچتا
تين ميں سے ايک پہلو کی طرف اشاره کرتی ہے کيونکہ جو شخص خدا کے ايک حکم کے خالف فيصلہ کرتا ہے وه ايک ظرف سے 

کرتا ہے اور تيسری طرف وه “ظلم ” اختيار کرتا ہے ۔ دوسری طرف ايک بے گناه انسان پر“ کفر” قانون ِ الٰہی کو پأون تلے روند کر 
بن جاتا ہے جيسا کہ کہا جا چکا ہے کہ فسق کا معنی بندگی اور “ فاسق” داری اور مسئوليت کی سر حد سے انحراف کرکے اپنی ذمہ 

  مسئوليت کی سر حد سے تجاوز ہے ۔

قًا لَِما بَْيَن يََدْيِہ ِمْن اْلِکتَاِب َوُمہَْيِمنًا َعلَ ۴٨ ا َجائََک ۔ َؤاَنَزْلنَا ٕاِلَْيَک اْلِکتَاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ ْيِہ فَاْحُکْم بَْينَہُْم بَِما ٔاَنَزَل هللاُ َوالَتَتَّبِْع ٔاَْہَوائَہُْم َعمَّ
قُوا اْلَخْيَراِت ٕاِلَی هللاِ يَْبلَُوُکْم فِی َما آتَاُکْم فَاْستَبِ ِمْن اْلَحقِّ لُِکلٍّ َجَعْلنَا ِمْنُکْم ِشْرَعةً َوِمْنہَاًجا َولَْو َشاَء هللاُ لََجَعلَُکْم ٔاُمَّةً َواِحَدةً َولَِکْن لِ 

  َمْرِجُعُکْم َجِميًعا فَيُنَبِّئُُکْم بَِما ُکنتُْم فِيِہ تَْختَلِفُوَن۔

  ترجمہ
۔ اور اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ تم پر نازل کيا جبکہ يہ گذشتہ کتب کی تصديق کرتی ہے اور ان کی محافظ و ۴٨

ہيں ان کے مطابق حکم کرو اور ان کے ہواو ہوس کی پيروی نہ کرو اور احکام نگہبان ہے لٰہذا خد انے جو احکام نازل کئے 
الٰہی سے منہ نہ پھيرو۔ ہم نے تم ميں سے ہر ايک کے لئے واضح ٓائيں اور طريقہ مقرر کرديا ہے ۔ اگر چاہتا تو تم سب کو 

تمہيں ٓازمائے ( اور تمہاری  ايک ہی امت قرار ديتا ليکن خدا چاہتا ہے کہ اس نے جو کچھ تمہيں بخشا ہے اس ميں
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صالحيتيوں کی نشو ونما کرے ) اس لئے تم کو شش کرو اور نيکيوں ميں ايک دوسرے پر سبقت لے جأو ۔ تم سب کی باز 
  گشت خدا کی طرف ہے اور جس ميں تم نے اختالف کيا ہے وه تمہيں اس کی خبر ديتا ہے ۔

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

  و قلنا ليحکم اھل االنجيل” يہاں مقدر ہے اور ٓايت کا مفہوم ہے “ قلنا”فسرين نے کہا ہے کہ در حقيقت اسی طرح جيسے بہت سے م١

  قرٓان کے مقام و مرتبے کا تذکره ہے 

در اصل ايسی چيز کو کہتے“ مھيمن ” گذشتہ انبياء کا ذکر کرنے کے بعد اس ٓايت ميں قرٓان کے مقام و مرتبے کا تذکره ہے 
کی محافظ، شاہد، امين اور نگہدار ہو۔ قرٓان چونکہ گذشتہ ٓاسمانی کتب کے اصولوں کی مکمل ہيں جو کسی دوسری چيز 

قرار ديتے ہوئے فرمايا گيا ہے ہم نے اس “ مھيمن ” حفاظت و نگہداری کرتا ہے اور ان کی تکميل کرتا ہے لٰہذا اسے 
ق کرتا ہے ( اور اس کی نشانياں اور عالمات اس ٓاسمانی کتاب کو حق کے ساتھ نازل کيا ہے ، جبکہ يہ گذشتہ کتب کی تصدي

قًا لَِما بَْيَن کے مطابق ہيں جو گذشتہ کتب نے بتائی ہيں ) اور يہ ان کا محافظ و نگہبان ہے ( َؤاَنَزْلنَا ٕاِلَْيَک اْلِکتَاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ 
  يََدْيِہ ِمْن اْلِکتَاِب َوُمھَْيِمنًا َعلَْيِہ ) ۔

ام ٓاسمانی کتابيں اصول ِ مسائل ميں ہم ٓاہنگ ہيں اور سب کا ہدف و مقصدايک ہی ہے يعنی سب انسانی بنيادی طور پر تم
تربيت، ارتقاء اور تکامل کے در پے ہيں اگر چہ فروعی مسائل ميں تکامل و ارتقاء کے تدريجی قانون کے مطابق مختلف 

  جامع ترين پروگرام پيش کرتا ہے ۔ ہيں اور ہر نيا دين باالتر مرحلے کی طرف قدم بڑھا تا ہے اور
قًا لَِما بَْيَن يََدْيِہ  ّ◌◌ِ ” کا ذکر جو تم پر نازل ہو ئے ہيں (فَاْحُکْم بَْينَہُْم بَِما ٔاَنَزَل هللاُ ) ۔يہ جملہ فاء “ مھَْيِمنًا َعلَْيِہ ”کے بعد“ُمَصدِّ

ی جامعيت کا نتيجہ ہے ۔ يہ حکم گذشتہ ٓايات کے تفريح کے ساتھ ٓايا ہے جو گذشتہ اديان کے احکام کی نسبت احکام اسالم ک
اس حکم کی منافی نہيں کہ جن ميں پيغمبر کويہ بتا ديا گيا ہے کہ ان کے درميان خود فيصلہ کريں يا انھيں ان کے حال پر 

ق فيصلہ چھوڑ ديں ۔ کيونکہ يہ ٓايت کہتی ہے کہ جب اہل کتاب کے درميان فيصلہ کرنا چاہو تو قرٓان کے احکام کے مطاب
  کرو ۔

پھر مزيد فرما يا گيا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہيں کہ احکام الٰہی کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال ليں ، تم ان کے ہواو ہوس 
ا  اور خواہشات کی اتباع نہ کرو ۔ اور حق ميں سے جو کچھ تم پرنازل ہوا ہے اس سے منہ نہ پھيرو(َوالَتَتَّبِْع ٔاَْھَوائَھُْم َعمَّ

  َک ِمْن اْلَحقِّ ) ۔َجائَ 
بحث کی تکميل کے لئے فرما يا گيا ہے : تم ميں سے ہر ايک کے لئے ہم نے دين ، شريعت ، طريقہ اور واضح راستے کا 

اس راستے کو کہتے ہيں جو پانی کی طرف جاتا “ شريعة” اور “ شرع”تعين کرديا ہے ( لُِکلٍّ َجَعْلنَا ِمْنُکْم ِشْرَعةً َوِمْنھَاًجا ) ۔
اور وہاں کا کر ختم ہو تا ہو اور دين کو شريعت اس لئے کہتے ہيں کہ وه حقائق اور ايسی تعليمات تک پہنچا تا ہے جو  ہو

واضح راستے کو کہتے ہيں راغب مفردات ميں “ منھاج ” اور“ نھج” پاکيزگی ، طہارت اور انسانی زندگی کا سر مايہ ہيں 
  ابن عباس سے نقل کيا ہے :

اسے کہا جا تا ہے جو قرٓان ميں وارد ہوا ہے اور منہاج سے مرادوه “ شرعة” ميں يہ فرق ہے کہ “ منھاج ” اور “ شرعة ” 
  امور ہيں جو سنت ِ پيغمبر ميں وارد ہو ئے ہيں ۔

  ١يہ فرق اگر چہ جاذب ِ نظر ہے ليکن اس کے لئے کوئی قطعی دليل ہمارے پاس نہيں ہے ۔ 
ئی واضح دليل نہيں کيونکہ يہ دونوں الفاظ بہت سے مواقع پر ايک ہی معنی ميں ليکن ہمارے پاس اس فرق کے لئے بھی کو

  استعمال ہوتے ہيں ۔
اس کے بعد فرمايا گيا ہے : خدا ميں يہ طاقت تھی کہ وه تمام لوگوں کو ايک ہی امت قرار دے ديتااور سب کو ايک ہی دين کا

مختلف تربيتی مراحل کے اصول سے مناسبت نہيں رکھتی تھی (َولَْو پيرو بنا ديتا ليکن يہ بات تدريجی تکامل کے قانون اور 
ةً َواِحَدةً َولَِکْن لِيَْبلَُوُکْم فِی َما آتَاُکْم ) ۔   َشاَء هللاُ لََجَعلَُکْم ٔاُمَّ

  لِيَْبلَُوُکْم فِی َما آتَاُکْم ۔يعنی تاکہ تمہيں ان چيزوں کے متعلق ٓازمائے جو تمہيں دی گئی ہيں ۔
ی بات کی طرف اشاره کرتا ہے جس کی طرف ہم اشاره کرچکے ہيں اور وه يہ کہ خدا نے وجود انسانی ميں يہ جملہ اس

مختلف قسم کی استعداديں اور صالحيتيں پيدا کی ہيں اور وه ٓازمائشوں کے ذريعے اور تعليمات ِ انبياء کے ذريعے لوگوں کی
کے بعد انھيں باالتر مرحلے ميں لے جاتا ہے ايک دور کے  تربيت اور پرورش کرتا ہے ۔ اسی لئے ايک مرحلہ طے کرنے

ختم ه ونے پر دوسرے پيغمبر کے ذريعے باالتر دور ميں لے جاتا ہے باالتر تمام اقوام و ملل کو مخاطب کرکے دعوت ديتا 
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قت لے جانےہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی توانائياں اختالفات و مشاجرات ميں صرف کرو، نيکيوں ميں ايک دوسرے پر سب
کی کوشش کرو(فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت)کيونکہ سب کی باز گشت خدا کی طرف ہے اور وہی روز قيامت ان چيزوں سے ٓاگاه کرے

  گا ، جن ميں تم اختالف کرتے ہو( ٕاِلَی هللاِ َمْرِجُعُکْم َجِميًعا فَيُنَبِّئُُکْم بَِما ُکنتُْم فِيِہ تَْختَلِفُوَن) ۔

َزَل هللاُ ٕاِلَْيَک فَإِْن تََولَّْوا فَاْعلَْم ٔاَنََّما يُِريُد هللاُ ٔاَْن ْن اْحُکْم بَْينَہُْم بَِما ٔاَنَزَل هللاُ َوالَتَتَّبِْع ٔاَْہَوائَہُْم َواْحَذْرہُْم ٔاَْن يَْفتِنُوَک َعْن بَْعِض َما ٔاَن۔) َؤاَ ۴٩
  ِمْن النَّاِس لَفَاِسقُوَن ۔يُِصيبَہُْم بِبَْعِض ُذنُوبِِہْم َوٕاِنَّ َکثِيًرا 

  ۔ ٔاَفَُحْکَم اْلَجاِہلِيَِّة يَْبُغوَن َوَمْن ٔاَْحَسُن ِمْن هللاِ ُحْکًما لِقَْوٍم يُوقِنُوَن۔۵٠
  ترجمہ
۔ اور ان ( اہل کتاب) کے درميان تمھيں اس کے مطابق حکم کرنا چاہئيے جو خدا نے نازل کيا ہے اور ان کی ہوا و ہوس ۴٩

کرو اور اس سے بچو کہکہيں تمہيں وه بعض ايسے احکام سے منحرف کرديں جو تم پر نازل ہوئے ہيں اور کی پيروی نہ 
اگر وه ( تمہارے کام اور فيصلے سے ) رو گردانی کريں تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے کچھ گناہوں کے بدلے انھيں 

  سزا دے اور بہت سے لوگ فاسق ہيں ۔
  مانۂ  جاہليت کا حکم چاہتے ہيں اور اہل ايمان کے لئے خدا سے بہتر حکم کون کر سکتا ہے ۔۔ کيا وه ( تم سے ) ز۵٠

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

۔ بعض بذرگ مفسرين کا نظر يہ ہے کہ دين اور شريعت کے درميان فر ق يہ ہے کہ دين توحيد اور ديگر اصول سے عبارت ہے جو ١
يک ہی رہا ہے ليکن شريعت ايسے قوانين ، احکام کو کہا جاتا ہے جو ان مذاہب ميں تمام مذاہب ميں مشترک ہيں اسی لئے دين ہميشہ ا

  ايک دوسرے سے مختلف ہيں ۔

  شاِن نزول 

  بعض مفسرين نے اس پہلی ٓايت کی شان ِ نزول ميں ابن عباس سے نقل کيا ہے :
اتے ہيں ۔ شايد اسے ہم اس کے يہوديوں کے بڑوں کی ايک جما عت نے ٓاپس ميں سازش کی او رکہا کہ محمد کے پاس ج

دين سے منحرف کرديں ۔ يہ طے کرکے وه پيغمبر اسالم کے پاس ٓائے اور کہنے لگے کہ ہم يہوديوں کے علماء اور اشراف 
ہيں ، اگر ہم ٓاپ کی پيروی کرليں تو مسلم ہے کہ باقی يہودی ہماری اقتداء کريں گے ليکن ہمارے اور ايک گروه کے درميان 

ے ( ايک شخص کے قتل يا کسی اور بات کے بارے ميں ) اگر اس جھگڑے ميں ٓاپ ہمارے فائدے ميں فيصلہ ايک نزاع ہ
  کرديں تو ہم ٓاپ پر ايمنا لے ٓائيں گے ۔

اس پرپيغمبر اسالم نے ايسے ( غير عادالنہ ) فيصلے سے منہ موڑ ليا ۔ اس پر مندرجہ باال ٓايت نازل ہوئی ۔ ( تفسير المنار 
  ۔ ۔)۴٢١ص  ۶۔ج

  تفسير
اس ٓايت ميں خدا تعالٰی دوباره اپنے پيغمبرکو تاکيد کرتا ہے کہ اہل کتاب کے درميان حکم ِ خدا کے مطابق فيصلہ کريں ، اور 

  ۔ ان کی ہوا وہوس کے سامنے سر تسليم خم نہ کريں۔ (َؤاَْن اْحُکْم بَْينَھُْم بَِما ٔاَنَزَل هللاُ َوالَتَتَّبِْع ٔاَْھَوائَھُْم )
س حکم کی تکراريا تو ان مطالب کی وجہ سے ہے جو ٓايت کے ذيل ميں ٓائے ہيں يا اس بناپر کہ اس فيصلے کا موضوع ا

گذشتہ ٓايات کے فيصلے کے موضوع سے مختلف ہے ۔ گذشتہ ٓايات ميں موضوع زنا ئے محصنہ اور يہاں موضوع قتل يا 
  کوئی اور جھگڑا تھا ۔

يا ہے کہ انھوں نے سازش کی ہے کہ تمھيں ٓائيں حق و عدالت سے روگرداں کرديں تم اس کے بعد پيغمبر کو متوجہ کيا گ
  ہوشيار اور ٓاگاه رہو(َواْحَذرھُْم ٔاَْن يَْفتِنُوَک َعْن بَْعِض َما ٔاَنَزَل هللاُ ٕاِلَْيَک) ۔

کی عالمت ہے کہ ان کے اور اگر اہل کتاب تمہارے عادالنہ فيصلے کے سامنے سر نہيں جھکاتے تو جان لو کہ يہ اس بات 
گناہوں نے ان کا دامن پکڑ رکھا ہے اور اس سے توفيق سلب ہو چکی ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ

  سے انھيں سزا دے( فَإِْن تََولَّْوا فَاْعلَْم ٔاَنََّما يُِريُد هللاُ ٔاَْن يُِصيبَھُْم بِبَْعِض ُذنُوبِِھْم) ۔
جائے بعض گناہوں کا ذکر ممکن ہے اس بنا پر ہو کہ تمام گناہوں کی سزا اس دنيا ميں انجام نہيں پاتی تمام گناہوں کی ب

  صرف کچھ سزا انسان کو ملتی ہے اور باقی معاملہ دوسرے جہان کے سپرد ہوجاتا ہے۔
ی انجام کی طرف اشاره انھيں کون سی سزا دامن گير ہوئی ، اس کی ٓايت ميں کوئی صراحت نہيں ہے ليکن احتمال ہے کہ اس
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ہے ، جس سے مدينہ ميں يہودی دو چار ہوئے ۔ وه اپنی پے در پے خيانتوں کے باعث اپنا گھربار چھوڑ کر مدينہ سے باہر 
چلے جانے پرمجبورہوئے يايہ کہ سلِب توفيق ان کے لئے ايک سزا شمار ہوئی ہو۔ دوسرے لفظوں ميں پيہم گناه اور ہٹ 

  حکام سے محرومی اور بے راه و سرگردان زندگی کی صورت ميں انھيں ملی ہو۔دھرمی کی سزا عادالنہ ا
ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے : اگر يہ لوگ راه ِ باطل ميں ڈٹے ہو ئے ہيں تو تم پرشان نہ ہونا کيونکہ بہت سے لوگ فاسق 

  ہيں ( َوٕاِنَّ َکثِيًرا ِمْن النَّاِس لَفَاِسقُوَن ) ۔

  ايک سوال اور اس کا جواب 
ہوسکتا ہے يہ اعتراض کيا جائے کہ زير بحث ٓايت اس امر پر دليل ہے کہ پيغمبر بھی حق سے انحراف کرسکتے ہيں لٰہذا 

  خدا انھيں تنبيہ کررہا ہے تو کيا يہ بات انبياء کے معصوم ہو نے کے مقام سے مناسبت رکھتی ہے ۔
ہرگز يہ مطلب نہيں ہے کہ پيغمبراور امام کے لئے گناه محال ہے ورنہ ان کے لئے اس کا جواب يہ ہے کہ معصوم ہونے کا 

ايسی عصمت ميں تو کوئی فضيلت نہ ہوگی بلکہ مراد يہ ہے کہ وه گناه کی طاقت رکھنے کے باوجود گناه کے مرتکب نہيں 
خدائی تو جہات گناه سے پيغمبر کے  ہوتے۔اگر چہ يہ مرتکب نہ ہوناتذکرات ِ الٰہی کی وجہ سے ہی ہو ۔ دوسرے لفظوں ميں

  محفوظ رہنے کا ايک عامل ہے ۔
  کے ذيل ميں ٓائے گی ۔)٢٣انبياء اور ٓائمہ کے مقام عصمت کے بارے ميں تفصيلی بحث انشاء هللا ٓايت تطہير ( احزاب۔

روی کے مدعی ہيں ،توقع بعد والی ٓايت ميں استفہام انکارتی کے طور پر فرمايا گيا ہے : کيا يہ لوگ ٓاسمانی کتب کی پي
رکھتے ہيں کہ تم زمانہ جاہليت کے احکام کی طرح اور تبعيض و امتياز برتتے ہو ئے ان کے درميان قضاوت کرو( ٔاَفَُحْکَم 

  اْلَجاِہلِيَِّة يَْبُغوَن ) ۔
  ِمْن هللاِ ُحْکًما لِقَْوٍم يُوقِنُوَن) ۔حاالنکہ اہل ايمان کے لئے حکم ِ خدا سے بہتر اور باال تر کوئی فيصلہ نہيں ہے (َوَمْن ٔاَْحَسُن 

جيسا کہ ہم گذشتہ ٓايات کے ذيل ميں کہہ چکے ہيں کہ يہوديوں کے مختلف قبائل ميں بھی عجيب و غريب امتيازات تھے۔ مثالً
ی اگر بنی قريظہ کا کوئی شخص بنی نضير کے کسی شخص کو قتل کرديتا تو قصاص ليا جاتا تھا ۔ ليکن اس کے برعکس بن
نضير کا کوئی شخص بنی قريظہ کے کسی شخص کو قتل کرديتا تو قصاص نہ ليا جاتا يا يہ کہ ديت اور خون بہا عام ديت 

سے دو گنا ليتے تھے ۔ قرٓان کہتا ہے کہ ايسے امتيازار زمانہ جاہليت کی نشانياں ہيں ۔ جبکہ خدا ئی احکام کی نظر ميں بند 
  فی ميں امير المومنين عليہ السالم سے منقول ہے ، ٓاپ (عليه السالم) نے فرمايا :گاِن خدا ميں کوئی امتياز نہيں ۔ کا

  الحکم حکمان حکم هللا و حکم الجاھلية فمن اخطٔا حکم هللا حکم بحکم الجاھلية
ار حکم صرف دو طرح کے ہيں ۔ هللا کا حکم يا جاہليت کا حکم ۔ اور جو خدا کا حکم چھوڑ دے، اس نے جاہليت کا حکم اختي

 )۶۴٠ص  ١کرليا ۔ ( نوالثقلين جلد 

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

تََوھَُ◌ْم ِمْنُکْم فَإِنَّہُ ِمْنھُْم ٕاِنَّ هللاَ الَيَْھِدی اْلقَْوَم ۔ يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا الَتَتَِّخُذوا اْليَھُوَد َوالنََّصاَری ٔاَْوِليَاَء بَْعضھہُْم ٔاَْولِيَاُء بَْعٍض َوَمْن يَ ۵١
  الظَّالِِميَن ۔

ْن يَأْتَِی بِاْلفَْتِح ٔاَْو ٔاَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه ۔ فَتََری الَِّذيَن ِفی قُلُوبِِھْم َمَرٌض يَُساِرُعوَن فِيِھم يَقُولُوَن نَْخَشی ٔاَْن تُِصيبَنَا َدائَِرةٌ فََعَسی هللاُ ٔاَ ۵٢
وا فِی ٔاَنفُِسِہْم نَاِدِميَن۔   فَيُْصبُِحوا َعلَی َما ٔاََسرُّ

ِ َجْہَد ٔاَْيَمانِِہْم ٕاِنَّہُْم لََمَعُکْم َحبِطَْت ٔاَْعَما۔ َويَقُو۵٣   لُھُْم فَٔاَْصبَُحوا َخاِسِريَن۔ُل الَِّذيَن آَمنُوا ٔاَہَُؤالَِء الَِّذيَن ٔاَْقَسُموا بِا
  ترجمہ
جو ان پر بھروسہ کرتے  ۔اے ايمان والو! يہود و نصارٰی کو اپنا سہارا نہ بنأو وه تو ايک دوسرے کے لئے سہارا ہيں اور۵١

  ہيں وه انھی ميں سے ہيں اور خدا ظالم قوم کو ہدايت نہيں کرتا ۔
۔ تم ايسے لوگوں کو ديکھتے ہو جن کے دلوں ميں بيماری ہے جو ( ايک دوسرے کی دوستی ميں ) ايک دوسرے پر ۵٢
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يں ہميں ان کی مدد کی ضرورت پڑے) سبقت کرتے ہيں اور کہتے ہيں کہ ہميں ڈرہے کہ کوئی حادثہ پيش نہ ٓائے( کہ جس م
شايد خدا کی طرف سے کوئی او رکاميابی يا واقعہ ( مسلمانوں کے فائدے ميں ) رونما ہوجائے اور يہ لوگ اپنے دلوں ميں 

  جو کچھ چھپائے ہوئے ہيں اس پر پشمان ہيں ۔
د سے قسم کھاتے ہيں کہ وه تمہارے ساتھ ہيں ۔ اور وه جو ايما ن الئے ہيں کہتے ہيں کيا يہ وہی ( منافق) ہيں جو بڑی تاکي۵٣

  ( ان کا معاملہ يہاں تک کيوں ٓاپہنچا کہ) ان کے اعمال نابود ہو گئے اور وه خسارے ميں جا پڑے۔

  شان نزول
بہت سے مفسرين نے نقل کيا ہے کہ جنگ ِ بدر کے بعد عباده بن صامت خزرجی پيغمبر اکرم کی خدمت ميں حاضر ہوا اور 

يہوديوں ميں کچھ ميرے ہم پيمان ہيں جو تعداد ميں بہت ہيں اور طاقت ور ہيں ، اب جبکہ وه ہميں جنگ کی  کہنے لگا:
دھمکی دے رہے ہيں اور مسلمانوں کا معاملہ غير مسلموں سے الگ ہو گيا ہے تو ميں ان کی دوستی اور عہد و پيمان سے 

  اس کا رسول ہے ۔ برٔات کا اظہار کرتا ہوں او رميرا ہم پيمان صرف خدا اور
عبدهللا بن ابی کہنے لگا : ميں تو يہوديوں کی ہم پيمانی سے برٔات نہيں کرتا کيونکہ ميں مشکل حوادث سے ڈرتا ہوں اور 

  مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے ۔
ہی تيرے اس پرپيغمبر اکرم نے فرمايا : يہوديوں کی دوستی کے سلسلہ ميں مجھے جس بات کا ڈر عباده کے بارے ميں تھا و

  متعلق بھی ہے ( اور اس دوستی اور ہم پيمانی کاخطره اس کی نسبت تيرے لئے بہت زياده ہے ) ۔
  عبد هللا کہنے لگا : اگر ايسی بات ہے تو ميں بھی قبول کرتا ہوں اور ان سے رابطہ منقطع کرليتا ہوں ۔

  دوستی کرنے سے ڈرا ياگيا ۔ اس پر مندرجہ باال ٓايات نازل ہوئيں اور مسلمانوں کو يہودو نصارٰی سے

  تفسير 
مندر جہ باال ٓايات مسلمانوں کو يہودو نصارٰی کی دوستی اور ہم کاری سے شدت کے ساتھ ڈرائی ہيں۔ پہلی ٓايت ميں فرمايا 

ہے کہ مادی گيا ہے : اے ايمان والو! يہوديوں اور عيسائيوں کو اپنا سہارا اور ہم پيمان نہ بنأو(يعنی خدا پر ايمان کا تقاضا 
  اَء ) ۔مفاد کے لئے ان سے ہم کاری اور دوستی نہ کرو) يَا(ٔاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا الَتَتَِّخُذوا اْليَھُوَد َوالنََّصاَری ٔاَْولِيَ 

کے ماده سے ہے جس کا معنی ہے دو چيزوں کے درميان بہت زياده قرب ، “ واليت” کی جمع ہے اور“ ولی “ ”اولياء ” 
ر دوستی ۔ نيز اس ميں ہم پيمان ہونے کا مفہوم بھی پايا جاتا ہے ليکن ٓايت کی شان ِ نزول اور باقی موجودی قرائن نزديکی او

کو مد نظر رکھا جائے تو پھر اس سے مراد يہاں معنی نہيں کہ مسلمان يہود و نصارٰی سے کوئی تجارتی اور سماجی رابطہ 
 يمان نہ کريں ار دشمنوں کے مقابلے ميں ان کی دوستی پر بھروسہ نہ کريں ۔نہ رکھيں بلکہ مراد يہ ہے کہ ان سے عہد و پ

سے تعبير کرتے تھے ۔ يہ بات قابل توجہ “ والء ” عہد و پيمان کا مسئلہ اس زمانے ميں عربوں ميں بہت رائج تھا اور اسے 
اس طرف اشاره ہے کہ اگر وه اپنی ٓاسمانی  نہيں کہا گيا بلکہ يہود و نصارٰی کہا گيا ہے ۔ شايد يہ“ اہل کتاب ” ہے کہ يہاں 

کتاب پر عمل کرتے تو پھر تمہارے اچھے ہم پيمان ہوتے ليکن ايک دوسرے سے ان کا اتحاد ٓاسمانی کتاب کی رو سے نہيں 
  ہے بلکہ سياسی اور نسلی اغراض پر مبنی ہے ۔

  اس کے بعد ايک مختصر سے جملے سے اس نہی کی دليل بيان فرمائی گئی ہے :
ان دونوں گروہوں ميں سے ہر ايک اپنے ہم مسلک لوگوں کے دوست اور ہم پيمان ہيں ( بَْعضھہُْم ٔاَْولِيَاُء بَْعٍض ) ۔يعنی جب 

تک ان کے اپنے اور ان کے دوستو ں کے مفادات بيچ ميں ہيں وه تمہاری طرف ہر گز متوجہ نہيں ہوں گے۔ لٰہذا تم ميں سے 
ور عہد و پيمان باندھے وه اجتماعی او رمذہبی تقسيم کے لحاظ سے انھی کا جزء شمار جو کوئی بھی ان سے دوستی کرے ا
  ہو گا (َوَمْن يَتََوھَُ◌ْم ِمْنُکْم فَإِنَّہُ ِمْنھُْم ) ۔

اور اس ميں شک نہيں کہ خدا ايسے ظالم افراد کو جو اپنے ساتھ اور اپنے مسلمان بھائيوں اور بہنوں کے ساتھ خيانت کريں 
  ں پر بھروسہ کريں ، ہدايت نہيں کرے گا ( ٕاِنَّ هللاَ الَيَْھِدی اْلقَْوَم الظَّالِِميَن) ۔اور دشمنو

بعد والی ٓايت ميں ان بہانہ تراشيوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے جو بيمار فکر اراد غير سے اپنے غير شرعی روابط کے لئے
ہے وه اصرار کرتے ہيں کہ انھيں اپنے لئے سہارا سمجھيں  پيش کرتے ہيں ، ارشاد ہوتا ہے : جن جن کے دلوں ميں بيماری

اور انھيں اپنا ہم پيمان بنائيں اور ان کا عذر يہ ہے کہ وه کہتے ہيں ہم ڈرتے ہيں کہ قدرت طاقت ان کے ہاتھ ميں ٓاجائے اور 
  ١َن فِيِھم يَقُولُوَن نَْخَشی ٔاَْن تُِصيبَنَا َدائَِرةٌ) ۔پھر ہم مصيبت ميں گرفتار ہو جائيں ( فَتََری الَِّذيَن فِی قُلُوبِِھْم َمَرٌض يَُساِرُعو

قرٓان ان کے جواب ميں کہتا ہے : جيسے انھيں اس بات کا احتمال ہے کہ کسی دن طاقت يہوديوں اور عيسائيوں کے ہاتھ 
کامياب کرے اور قدرت و ٓاجائے گی اسی طرح انھيں يہ خيال بھی ٓانا چاہئيے کہ ٓاخر کار ہو سکتا ہے کہ خدا مسلمانوں کو 
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فَْتِح طاقت ان کے ہاتھ ٓاجائے او ريہ منافق اپنے دلوں ميں جو کچھ چھپائے ہوئے ہيں اس پر پشمان ہيں ( فََعَسی هللاُ ٔاْن ئَاتَِی بِالْ 
وا فِی ٔاَنفُِسِہْم نَاِدِميَن) ۔   ٔاَْو ٔاَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فَيُْصبُِحوا َعلَی َما ٔاََسرُّ

ميں در حقيقت انھيں دو طرح سے جواب ديا گيا ہے : پہال يہ کہ ايسے خياالت بيماردلوں سے اٹھتے ہيں اور ان اس ٓايت 
لوگوں کے دلوں سے کہ جن کا ايمان متزلزل ہے اور وه خدا کے بارے ميں بد گمانی رکھتے ہيں ورنہ کوئی صاحب ايمان 

يہ کہ فرض کريں کہ ان کی کاميابی کا احتمال ہو بھی تو کيا ايسے خياالت کو اپنے دل ميں راه نہيں ديتا اور دوسرا 
  مسلمانوں کی کاميابی کا احتمال نہيں ہے ؟

اس سے اس لفظ کا ہر جگہ استعمال “ اميد” اور “ احتمال ” کا مفہوم ہے “ عسٰی ” جو کچھ بيان کيا گيا ہے ، اس کی بنا پر 
طور پر مفسرين نے يہاں خدا کی طرف سے مسلمانوں کے لئے قطعی ہونے واال اصلی معنی بر قرار رہتا ہے ۔ ليکن عام 

  کے ظاہری مفہوم سے مناسبت نہيں رکھتا ۔“ عسٰی ”وعده مراد ليا ہے جو کہ لفظ 
کے جملے سے مراد يہ ہے کہ ممکن ہے مسلمان ٓائنده زمانے ميں اپنے دشمنوں “او امر من عنده” کے بعد “ فتح” لفظ 

بی کی وجہ سے غالب ٓاجائيں ياجنگ کے بغير ان ميں اتنی قدرت پيدا ہو جائے کہ دشمن جنگ پرجنگ اور اس ميں کاميا
امر من ” مسلمانونکی فوجی کاميابيوں کی طرف اشاره ہے اور“ فتح” کئے بغير گھٹنے ٹيک دے دوسرے لفظوں ميں لفظ 

ف توجہ کرتے ہوئے کہ خدا يہ احتمال اجتماعی ، اقتصادی اور ديگر کاميابيوں کی طرف اشاره ہے ۔ ليکن اس طر“عنده 
بيان کررہا ہے اور وه ٓائنده کی وضع و کيفيت سے ٓاگاه ہے لٰہذا يہ ٓايت مسلمانوں کی فوجی ، اجتماعی اور اقتصادی 

  کاميابيوں کی طرف اشاره ہی سمجھی جائے گی ۔
ہے : جب سچے مسلمانوں کو فتح و کامرانی ٓاخری ٓايت ميں منافقين کے انجام ِ کار کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا 

مومنين تعجب سے کہيں گے کہ کيا يہ منافق لوگ وہی نہيں ہيں” نصيب ہو جائےاور منافقين کا معاملہ الم نشرح ہو جائے تو 
ِذيَن آَمنُوا َويَقُوُل الَّ “( کہ دعوٰی کرتے تھے اور قَسميں کھاتے تھے کہ وه ہمارے ساتھ ہيں اب ان کا يہ انجام کيوں ہوا ہے 

ِ َجْہَد ٔاَْيَمانِِہْم ٕاِنَّھُْم لََمَعُکْم ) ۔   2ٔاَھَُؤالَِء الَِّذيَن ٔاَْقَسُموا بِا
اور اسی نفاق کی وجہ سے ان کے تمام اعمال باطل اور نابود ہو گئے کيونکہ ان کا سر چشمہ پاک اور خالص نيک نہ تھی 

  َحبِطَْت ٔاَْعَمالُھُْم فَٔاَْصبَُحوا َخاِسِريَن) ۔“( رے جہ ان بھی خسارے ميں ہيں اسی بناپر وه اس جہان ميں بھی اور دوس” اور 
در اصل ٓاخری جملہ سواِل مقدرکے جواب کی طرح ہے گويا کوئی پوچھتا ہے کہ ان کا انجام کار کيا ہو گيا تو ان کے جواب 

خسارا اٹھانا پڑا ہے ۔ يعنی انھوں نے نيک اعمال ِ ميں کہا گيا ہے کہ ان کے اعمال بالکل بر باد ہو گئے ہيں اور انھيں 
خلوص سے بھی انجام دئے ہوں ليکن ٓاخر کار انھوں نے چونکہ نفاق اور شرک اختيار کيا ہے لٰہذا ان کے اعمال بر باد ہو 

  ا ہے ۔کے ذيل ميں بيان کيا جاچک ٢١٧اردو ترجمہ ) سورهٔ بقره ٓايہ  ۶۶گئے ہيں جيساکہ تفسير نمونہ جلد دوم ( ص
..............  

ہے اس کا معنی ہے ايسی چيز جو گردش ميں ہو اور چونکہ تاريخ ميں حکومت و سلطنت ہميشہ گردش “ دور” کا ماده “ دائرة”۔ ١
“ دائرة ”ميں رہی ہے ، اس لئے اسے دائرة کہتے ہيں ۔ اسی طرح مختلف حوادث زندگی ميں جو افراد کے گرد جمع رہتے ہيں انھيں 

  ا ہے ۔کہا جات
  مفعول مطلق ہے ۔“ جھد ايمانھم” ا سکی خبر ہے اور “ الذين اقسمو ا با ” مبتدا ہے اور “ ٰھؤالء” ۔مندرجہ باال ٓايت ميں 2

  غيروں پہ تکيہ 

شاَن نزول ميں تو عباده بن صامت اور عبد هللا بن ابی کی گفتگو ٓائی ہے ليکن اس ميں شک نہيں کہ يہ ٓايات صرف دوتاريخی
صيتوں کے مابين ہونے والی گفتگو کے حوالے ہی سے نہيں ديکھی جاسکتيں بلکہ وه دونوں دو معاشرتی مکاتب ِ فکر شخ

کی نمائندگی کررہے ہيں ۔ ايک مکتب کہتا ہے کہ دشمن سے الگ رہنا چاہئيے اور اپنی مہار اس کے ہاتھ ميں نہيں ديا 
ے ۔ جبکہ دوسرا مکتِب فکر کہتا ہے کہ اس ہنگامہ خيز دنيا ميں ہر چاہئيے اور اس کی امداد پر اطمنان نہيں کرنا چاہئي

شخص اور ہر قوم کو ايک سہارے کی ضرورت ہے ۔ بعض اوقات مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ غيروں ميں سے کسی کو 
  سہارا بنا ليا جائے اور غيروں کی دوستی بھی قدر وقيمت کی حامل ہے اور ايک دن وه ثمر بخش ثابت ہوگی ۔

قرٓان دوسرے مکتب کی شدت سے سر کوبی کرتا ہے او رمسلمانوں کو اس طرز فکر سے تاکيد اً ڈراتا ہے ليکن افسوس 
سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض مسلمان يہ عظيم خدائی حکم بھال چکے ہيں اور غيروں ميں سے بعض پر تکيہ کئے بيٹھے ہيں ۔ 

  ا سر چشمہ يہی چيز ہے ۔تاريخ گواه ہے کہ مسلمانوں کی بہت سی بد بختيوں ک
اُندلس اس کی زنده نشانی ہے ۔ کل کے اندلس اور ٓاج کے اسپانيہ ميں مسلمانوں نے کيسے اپنی قوت و طاقت کے بل پر ايک 
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  درخشان تمدن کی بنياد رکھی اور پھر غيروں پر بھروسہ کرکے اس سے ہاتھ دھو بيٹھے۔
ڑی ہی مدت ميں گرميوں ميں پگھل جانے والی برف کی طرف بہہ اس کی دوسری دليل عظيم عثمانی بادشاہت ہے جو تھو

  گئی ۔
دور حاضر ميں اس مکتب سے منحرف ہونے سے مسلمانوں نے جو کاری ضربينکھائی ہيں وه بھی کم نہيں ہيں ليکن تعجب 

  ہے کہ ہم اب بھی کيوں بيدار نہيں ہوتے۔
ر چند قدم ہمارے ساتھ چلے بھی تو ٓاخر کار حساس غير بہر حال غيرہی ہے ۔ مشترک مفادات کی خاطر اگر کوئی غي

لمحاتميں نہ صرف يہ کہ وه ساتھ چھوڑدے گا بلکہ ہم پر کاری جربيں بھی لگائے گا ۔ چاہئيے يہ کہ آج کا مسلمان اس قرٓانی 
اس قدر صدا پر سب سے زياده کان دھرے اور اپنی طاقت کے عالوه کسی پر بھروسہ نہ کرے۔ پيغمبر اسالم اس بات کا 

خيال رکھتے تھے کہ جنگ ِ احد کے موقع پر جب بہت سے يہودی مشرکين کے خالف جنگ کے لئے ٓاپ سے ٓاملے تو ٓاپ 
نے دوران ِ راه ہی انھيں واپس کرديا اور ان کی مدد قبول نہ فرمائی ۔ حاالنکہ يہ تعداد جنگ احد ميں ايک مٔوثر کر دار ادا 

؟ اس لئے کہ کچھ بعيد نہ تھا کہ وه جنگ کے حساس لمحات ميں دشمن سے مل جاتے کرسکتی تھی ٓاپ نے ايسا کيوں کيا 
  اور بچے کھچے لشکر اسالم کو بھی ختم کرديتے۔

ٍة َعلَی اْلَکافِِريَن يَُجاِہُدوَن نَہُ ٔاَِذلَّ ۔ يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنُکْم َعْن ِدينِِہ فََسْوَف يَأْتِی هللاُ بِقَْوٍم يُِحبُّہُْم َويُِحبُّو۵۴ ٍة َعلَی اْلُمْؤِمنِيَن ٔاَِعزَّ
  فِی َسبِيِل هللاِ َوالَيََخافُوَن لَْوَمةَ الَئٍِم َذلَِک فَْضُل هللاِ يُْؤتِيِہ َمْن يََشاُء َوهللاُ َواِسٌع َعلِيٌم ۔

  ترجمہ
( وه خدا کا کوئی نقصان نہيں کرے گا ) خدا ٓائنده ايک ۔اے ايمان والو! تم ميں سے جو کوئی اپنے دين سے پھر جائے گا ۵۴

ايسا گروه لے ٓائے گا جسے وه دوست رکھتا ہے اور وه لوگ ( بھی) اسے دوست رکھتے ہيں ۔ جو مومنين کے سامنے 
 متواضع اور کفارے کے مقابلے ميں طاقت ور ہيں وه راِه خدا ميں جہاد کرہيں اور سر زنش کرنے والوں کی سر زنش سے
نہيں ڈرتے۔ يہ خدا کا فضل و کرم ہے ، وه جسے چاہتا ہے ( اور اہل سمجھتا ہے ) عطا کرتا ہے اور ( خدا کا فضل) وسيع 

  ہے ، اور خدا جاننے واال ہے ۔
  وہی ذات ہے جس کا دائره فضل و کرم بہت وسيع ہے 

پيشين گوئی کے مطابق اس دين سے  منافقين کے بارے ميں بحث کے بعد مرتدين کے سلسلے ميں گفتگو ہے کہ قرٓان کی
خارج ہو جائيں گے ليکن خدا ، اس کے دين نيز مسلمانوں اور اسالمی معاشرے کی تيز رفتار پيش رفت کو کچھ نقصان نہيں 

َمْن يَْرتَدَّ پہنچا سکيں گے ۔ کيونکہ خدا ٓائنده اس دين کی حمايت کے لئے ايک اور گروه کو مبعوث کرے گا (يأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا 
  ِمْنُکْم َعْن ِدينِِہ فََسْوَف يَأْتِی هللاُ بِقَْوٍم ) ۔

  اس کے بعد ان لوگوں کی جو يہ عظيم کار رسالت انجام ديں گے ، يہ صفات بيان فرمائی گئی ہيں :
ا انھيں پسند خد” پہلی ) يہ کہ وه خدا کے عاشق ہوں گے اور اس کی خشنودی کے سوا انھيں کوئی فکر دامن گير نہ ہوگی

  يُِحبُّہُْم َويُِحبُّونَہُ) ۔“(کرتا ہے اور وه خدا سے محبت کرتے ہيں 
دوسری ۔ اور تيسری) صفت ان لوگوں کی يہ ہے کہ وه مومنين کے لئے منکسر المزاج اور مہر بان ہيں جبکہ دشمنوں اور 

ٍة َعلَی اْلَکاِفِريَن ) ۔ ستم گروں کے مقابلے ميں مضبوط ، سخت اور طاقت ور ہيں ( ٔاَِذلٍَّة َعلَی   اْلُمْؤِمنِيَن ٔاَِعزَّ
) ۔   چوتھی ) صفت ان کی يہ ہے کہ راِه خدا ميں جہاد کرنا ان کے مسلسل پروگرام ميں شامل ہے (يَُجاِہُدوَن فِی َسبِيِل هللاِ

رنے والے کی مالمت پانچويں) خصوصيت ان کی يہ ہے کہ وه فرماِن الٰہی کی انجام دفاع ِ حق کی راه ميں کسی مالمت ک
  سے نہيں ڈرتے( َوالَيََخافُوَن لَْوَمةَ الَئٍِم ) ۔

در حقيقت وه جسمانی طاقت کے عالوه ايسا عزم رکھتے ہيں کہ غلط رسومات کو توڑنے اور انحراف کرنے والی اکثريت 
  کو خاطر ميں نہيں التے کثرت کے زعم ميں دوسروں کا مذاق اڑانے والوں کی پرواه نہيں کرتے۔

ہم ايسے بہت سے افراد کو جانتے ہيں کہ جو ممتاز صفات کے حامل ہيں ليکن معاشرے کی خالف ، عوام کے افکار و نظر 
يات اور منحرف اکثريت کے سامنے بہت محتاط ہو جاتے ہيں اور ان کے سامنے بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہره کرتے ہيں 

ہيں حاالنکہ ايک مصلح اور رہبر اور اس کے افکار کی تبليغ وترويج  اور ان کے مقابلے ميں بہت جلد ميدان سے ہٹ جاتے
کے لئے ميدان ميں اترنے والوں کے لئے ہر چيز سے پہلے شہامت و جرٔات کی ضرورت ہے ۔ عوام او رماحول سے 

  ڈرجانے سے اصالح نہيں ہو سکتی اور ان سے خوفزده ہو نا بلند روحانی امتياز کے منافی ہے ۔
ايا گيا ہے : ان امتيازات و خصوصيات کا حصول( انسانی کوشش کے عالوه ) خدا کے فضل وکرم کامرہوِن منتٓاخرميں فرم

  ہے وه جسے چاہتا ہے اور اہل پاتا ہے عطا کرتا ہے ( َذلَِک فَْضُل هللاِ يُْؤتِيِہ َمْن يََشاُء) ۔
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و راہليت رکھتے ہيں ، ان سے ٓاگاه ہے ( َوهللاُ وہی ذات ہے جس کا دائره فضل و کرم بہت وسيع ہے اور جو اس کی لياقت ا
  َواِسٌع َعلِيٌم ) ۔

اس سلسلے ميں کہ مندرجہ باالٓايت کن ياوراِن اسالم کی طرف اشاره کررہی ہے اور خدا تعالٰی يہاں کن افراد کی 
ی ہے ۔ تاہم شيعہ سنی خصوصيات بيان فرمارہا ہے روايات ِ اسالمی اور اقوال مفسرين ميں اس سلسلے ميں بڑی بحث کی گئ

طرق سے وارد ہونے والی بہت سی روايات ميں ہے کہ ٓايت حضرت علی (عليه السالم) کے بارے ميں فتح خيبر پر يا ناکثين 
  ١، قاصطين اور مارقين سے ان کی جنگ کے سلسلے ميں نازل ہوئی ہے ۔ 
نہ کر سکے تو اس کے بعد ايک رات پيغمبر  اسی لئے ہم ديکھتے ہيں کہ لشکر اسالم کے بعض کمانڈر جب خيبر کو فتح

  اسالم نے مرکز فوج ميں ان کی طرف رخ کرکے فرمايا:
  العطين الراية غداً رجال ً، يحب هللا ورسولہ ويحبہ هللا ورسولہ ، کراراً،غير فرار، اليرجع حتی يفتح هللا علی يده۔

ا ہے اور خدا اور رسول بھی اس سے محبت رکھتے بخداکل َعلم ايسے مرد کو دوں گا جو خدا اور رسول سے محبت رکھت
ہيں وه بڑھ بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کرنے واال ہے اور کبھی پشت نہيں دکھاتا اور وه اس ميدان سے اس وقت تک پلٹ کر 

  2نہيں ٓائے گا، جب تک خدا اس کے ہاتھ سے مسلمانوں کو فتح نصيب نہيں کردےتا ۔
ر اکرم نے لوگوننے اس بارے ميں سوال کيا تو ٓاپ نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ مار ايک اور روايت ميں ہے کہ جب پيغمب

  کر فرمايا:
  اس سے يہ ، اس کے يار و انصار اور ہم وطن لوگ مراد ہيں ۔

اس طرح ٓاپنے اہل ايران کے اسالم النے اور اسالم کی پيش رفت کے لئے ان کی ثمر بخش کاوشوں اور جستجو کی پيش 
  ہے ۔ اس کے بعد ٓاپ نے مزيد فرمايا: گوئی فرمائی

  “لوکان الذين معلقاً بالثريا لتنا ولہ رجال من ابناء الفارس” 
  3اگر دين ثريا پر جا ٹھہرتا اور ٓاسمانوں ميں جاپہنچتا تو بھی فارس کے لوگ اسے دستياب کرليتے۔ 

  کان الدين عند الثريا لنا لہ سليمان لو:” ميں يہ عبارت نقل کی ہے  ۵٧٧ص ٢ليکن ابن عبد البر نے استيعاب جلد 
  کا لفظ استعمال ہوا ہے ۔“ علم ” کی جگہ “ دين ” ايک اور روايت ميں 

بعض اور روايات ميں ہے کہ ٓايت حضرت مہدی عليہ السالم کے يارو انصار کے بارے ميں نازل ہوئی ہے جو اپنی پوری 
حق و عدالت سے مرتد ہو جائيں گے اور وه دنيا کو ايمان و عدلطاقت سے ان لوگوں کے مقابلے ميں قيام کريں گے جو دين 

  سے معمور کرديں گے ۔
اس ميں شک نہيں کہ يہ روايات جو اس ٓايت کی تفسير کے بارے ميں مروی ہيں باہم کوئی تضاد نہيں رکھتيں کيونکہ يہ 

مصاديق ميں حضرت علی عليہ السالم ، قرٓان کی سيرت کے مطابق ايک کلی اور جامع مفہوم بيان کرتی ہے اور اس کے اہم
  سلمان فارسی اور وه لوگ شامل ہيں جو اس پرگرام کے مطابق چليں گے چاہے روايات ميں ان کا ذکر نہ بھی ہو۔

ليکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ٓايت کے بارے ميں بھی قومی تعصبات کے باعث جو لوگ اہليت نہيں رکھتے تھے 
صفات ميں سے کوئی بھی ان ميں نہ تھی انھيں بھی ٓايت کا مصداق ٹھہرا يا گيا اور انھيں بھی شاِن اور ٓايت ميں مذکوره 

نزول کا عنوان بنا ليا گيا يہاں تک کہ ابو موسٰی اشعری کو بھی ٓايت کے مصاديق ميں شمار کرليا گيا جس نے اپنی بے مثال 
ايک سخت تنگ  4اور علمداِر اسالم حضرت عليہ السالم کو تاريخی حماقت سے اسالم کو ہالکت کے گڑھے تک پہنچا ديا 

موڑ پر پہنچا ديا ۔ اس جلد کے ٓاخری حصے کی اصالح کا کام ميں نے مکہ مکرمہ ميں جوار خانہ خدا ميں انجام ديا جب کہ 
ا بھی مشکل ہو وہاں عمره کے پر شکوه مراسم بھی انجام پارہے تھے ۔ اس وقت ميرےه ہاتھ ميں درد تھا اور قلم تک پکڑن

رہا تھا ۔ ايسے ميں َميننے محسوس کيا کہ وہی تعصبات جوعلمی کتب ميں دکھائی ديتے ہيں ٓاج بھی شديد پيمانے پر يہاں 
عوام ميں بلکہ ان علماء ميں دکھائی ديتے ہيں اور ايسا لگتا ہے جيسے کوئی ہاتھ درميان ميں کام کررہا ہے تاکہ مسلمان 

ں تک کہ يہ تعصب تاريخ اسالم سے پہلے کے ايام تک بھی جاپہنچا ہے ۔ خانہ کعبہ کے نزديک جس کبھی متحد نہ ہوں ۔ يہا
  شاہراه کانام اس وقت شارع ابو سفيان ہے وه شارع ابراہيم الخليل جو بانی مکہ کے نام پر ہے سے زياده شکوه مند ہے ۔

کے لئے پانی کا گالس پينے کے برابر ہے ، ادھر کی نسبت دينا ايک متعصب گروه “ شرک ” ٓاج يہا ں مسلمانوں کی طرف
کی صدا بلند ہو نے لگی ۔ گويا اسالم ان کے گھر کی باندی ہے او روہی “ مشرک ” ٓاپ نے اپنے جسم کو حرکت دی ادھر 

جسےقرٓان کے متولی ہيں اور بس ۔ او ردوسروں کا اسالم و کفران کی پسند اور ناپسند پر منحصر ہے کہ ايک لفظ کے ساتھ 
  چاہيں مشرک اور جسے چاہيں مسلمان کہہ ديں ۔

حاالنکہ مندرجہ باال ٓايات کے ذيل ميں ہم پڑھ چکے ہيں کہ جب اسالم کی غربت کا درد ہو گا ۔ خدا تعالٰی سلمان جيسے 
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  بزرگ عظمت ِ دين کے لئے بھيجے گا اور يہ پيغمبر کی دی ہوئی بشارت ہے ۔
وحدت مسلمين کی بنياد ہو نا چاہئيے۔ ٓاج مسلمانوں کی صفوں ميں انتشار اور انھيں  تعجب کی بات ہے کہ مسئلہ توحيد جسے

مشرک و کافر قرار دينے کے لئے دستاويز بن چکا ہے ۔ يہا ں تک کہ ايک ٓاگاه شخص نے ان کے بعض متعصبين سے کہا 
  تھا:

ر مسلط ہو جائے تو تم ميں سے کچھ لوگ خوش ذرا ديکھو! ہمارا او ر تمہارا معاملہ کہا تک جا پہنچا ہے کہ اسرائيل ہم پ
ہوں گے اور اگر تمہاری سر کوبی کرے تو ہم ميں سے بعض لوگ خوشی منائيں گے ۔ کيا يہی وه ( اسرائيل اور ا س کے 

  سر پرست) نہيں چاہتے؟
ے يہ واضح ہوا انصاف کا دامن نہيں چھوڑنا چاہئيے ۔ ان کے بعض علماء سے جو ميں نے متعدد بار مالقات کی ہے اس س

ہے کہ اکثر بافہم اور سمجھدار حضرات اس کيفيت پر پريشان ہيں ۔ ايک مرتبہ ايک يمنی عالم حدود ِ شرک کے بارے ميں 
  بحث کے سلسلے ميں بہت سے بزرگ مدرسين ِ حرم کے سامنے کہنے لگے:

يں ۔ يہ کيا ہے کہ نافہم لوگ ہر وقت اہل قبلہ کو شرک کی نسبت دينا بڑا گناه ہے جسے گذشتہ لو گ زياده اہميت ديتے ہ
 لوگوں پر شرک کی تہمت لگاتے رہتے ہيں کيا وه يہ نہيں جانتے کہ اس طرح اپنے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری لے رہے ہيں ۔

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

  کو کہا جاتا ہے ۔ ۔ ياد رہے کہ ناکثين جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والوں کو ، قاسطين معاويہ کی فوج کو ، اور مارقين خوارج١
۔ تفسير برہان اور نور الثقلين ميں ٓائمہ اہلبيت عليہم السالم سے اس بارے ميں کئی ايک روايات نقل کی گئی ہيں ۔ اہل سنت کے علماء 2

  کی طرف رجوع فرمائيں ) ۔ ٢٠٠، ص  ٣ميں سے ثعلبی نے ان روايات کو نقل کيا ہے (کتاب احقاق الحق ج
ميں حديث کی يہ عبارت ۶۴ص  ۶۔ ابو نعيم اصفہانی نے حلية المتقين جلد ۶۴٢ص  ١، نور الثقلين جلد ٢٠٨ص  ٣۔ مجمع البيان جلد 3

  نقل کی ہے :
  “لوکان العلم منوطاًً◌ بالثريا لتنا ولہ رجال من ابناء الفارس”
جوکہ اہل يمن کی طرف اشاره ہے ۔ ليکن بعض روايات ميں صرف ابو موسٰی کی قوم کا نام ٓايا ہے١٨۴۔ تفسير طبری جلد ششم صفحہ 4

۔ جنہوں نے نہايت حساس موقع پر اسالم کی مدد کی اور ابو موسٰی اس ميں شامل نہيں ہے جبکہ حضرت سلمان کے بارے ميں جو 
 روايات ہيں ان کے مطابقوه خود اور ان کی قوم اس ٓايت کی مصداق ہيں ۔

 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

َکاةَ َوہُْم رَ ۵۵ الَةَ َويُْؤتُوَن الزَّ   اِکُعوَن۔۔ ٕاِنََّما َولِيُُّکْم هللاُ َوَرُسولُہُ َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ
  ترجمہ
۔ تمہارا سر پرست اور رہبر صرف خدا ، اس کا پيغمبر اور وه ہيں جو ايمان الئے ہيں ، انھوں نے نماز قائم کی ہے اور ۵۵

  حالت رکوع ميں زکٰوة ادا کی ہے ۔

  ٓائہ واليت 
  تفسير مجمع البيان اور دوسری کتب ميں عبد هللا ابن عباس سے منقول ہے :

يٹھا تھا اور لوگونکو ارشادات ِ رسول سنا رہا تھا کہ اچانک ايک شخص قريب ٓايا ۔ اس ايک روز ميں چاِه زمزم کے پاس ب
قال رسول ” کے سر پر عمامہ تھا ۔ اس نے اپنا چہره چھپا رکھا تھا ۔ جب پيغمبر اسالم سے کوئی حديث نقل کرتا تو وه بھی 

  کہہ کر دوسری حديث ِ رسول بيان کرديتا ۔“ هللا 
کو قسم دی کہ وه تعارف کروائے تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی اور پکار کر کہا اے  ابن عباس نے اس شخص

  لوگو!
جو شخص مجھے نہں جانتا وه جان لے کہ ميں ابو ذر غفاری ہوں۔ ان کا نوں سے ميں نے خود رسول هللا سے سنا ہے اور 
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  نے فرمايا: اگر ميں جھوٹ بولوں تو ميرے دونوں کان بہرے ہو جائيں ، رسول هللا
  “علی قائد البررة و قاتل الکفرة منصور من نصر و مخذول من خذلہ” 

يعنی علی نيک اور پاک لوگوں کے قائد ہيں اور کفار کے قاتل ہيں جو ان کی نصرت و مدد کرے خدا اس کی مدد کرے گا 
  لے گا ۔اور جو شخص ان کی نصرت و مدد سے ہاتھ کھينچ لے خدا بھی اس کی مدد سے ہاتھ کھينچ 

  اس کے بعد ابو ذر نے مزيد کہا:
اے لوگو! ايک ميں رسول خدا کے ساتھ مسجد ميں نماز پڑھ رہا تھا کہ ايک سائل مسجد ميں داخل ہوا اور لوگوں سے مدد 

طلب کی ليکن کسی نے اسے کچھ نہ ديا تو اس نے اپنا ہاتھ ٓاسمان کی طرف بلند کرکے کہا: خدا يا گواه رہنا کہ ميں نے 
رے رسول کی مسجد ميں مدد طلب کی ہے، ليکن کسی نے مجھے جواب تک نہيں ديا ۔ ايسی حالت ميں جبکہ حضرت علیتي

(عليه السالم) رکوع ميں تھے اپنے دائيں ہاتھ کی چھنگلی سے اشاره کيا ۔ سائل قريب ٓايا اور انگوٹھی ٓاپ کے ہاتھ سے اتار 
واقعہ کو ديکھا ۔ جب ٓاپ نماز سے فارغ ہوئے تو سر ٓاسمان کی طرف بلند  لی پيغمبر خدا نے جو حالت ِ نماز ميں تھے اس

  کيا اور اس طرح کہا:
خدا يا ! ميرے بھائی موسٰی نے تجھ سے سوال کيا تھا کہ ان کی روح کو وسعت دے اور ان کے کام ان پر ٓاسان کردے اور 

يز موسٰی نے سوال کيا کہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا ان کی زبان کی گره کھول دے تاکہ لوگ ان گفتار کو سمجھ سکيں ۔ ن
وزير اور يار و مدد گار قرار دے اور ان کے ذريعے ان کی قوت ميں اضافہ فرمااور انھبيں ان کے کاموں ميں شريک 
ے اور کردے خدا وند ! ميں محمد تيرا رسول اور بر گزيده ہوں ميرے سينہ کو کھول دے ، ميرے کام کو مجھ پر ٓاسان کرد

  ميرے خاندان ميں سے علی کو ميرا وزير بنادے تاکہ اس کی وجہ سے ميری کمر مضبوط اور قوی ہو جائے۔
  ابو ذر کہتے ہيں :

  ابھی پيغمبر خدا کی دعا ختم نہيں ہوئی تھی کہ جبرائيل نازل ہو ئے اور رسول هللا سے کہا:
  پڑھيے!

  حضور نے فرمايا :
  کيا پڑھوں؟

  تو جبرائيل نے کہا:
  ڑھئيے انما وليکم هللا و رسولہ و الذين ٰامنوپ

يہ شان نزول ( جيسا کہ بيان کيا جائے گا ) تفصيالت کے کچھ اختالفات کے ساتھ مختلف طرق سے نقل ہو ئی ہے البتہ اصل 
  اور بنياد سب روايات کی ايک ہی ہے ۔

  سے شروع ہوتی ہے “ انما” ه ٓايت لفظ 
تی ہے ۔ يہ لفظ لغِت عرب ميں حصر و انحصار کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے ۔ ارشاد ہوتاسے شروع ہو“ انما” يہ ٓايت لفظ 

ہے : تمہارے ولی ، سر پرست اور تمہارے امور ميں حق تصرف رکھنے والی تين ہستياں ہيں ۔ خدا ، اس کا رسول اور وه 
  جو ايمان الئے ، نماز قائم کی او رحالت ِ رکوع ميں زکٰوة ديتے ہيں

  
َکاةَ َوہُْم َراِکعُ ( إِ  الَةَ َويُْؤتُوَن الزَّ   وَن) ۔نََّما َولِيُُّکْم هللاُ َوَرُسولُہُ َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ

اس ٓايت ميں نماز کے رکوع کے معنی ميں ہے نہ کہ خضوع و خشوع کے معنی ميں “رکوع” اس ميں شک نہيں کہ لفظ
صطالح ِ قرٓان ميں جب رکوع کہا جائے تو اسی مشہور معنی ميں يعنی نماز کے رکوع کے معنیکيونکہ عرِف شريعت اور ا

  ميں ہوگا ۔
نيز ٓايت کے شان ِ نزول اور متعدد روايات جو حضرت علی (عليه السالم) کے حالت ِ رکوع ميں انگوٹھی عطا فر مانے کے 

بھی اس بات پر شاہد ہے ۔ “ يقيمون الصٰلوة ” ے کے عالوه بارے ميں وارد ہوئی ہيں کہ جھنيں ہم تفصيل سے ذکر کريں گ
قرٓان ميں کوئی ايسی مثال نہيں ہے کہ جس ميں يہ ہو کہ زکٰوة خضوع سے ادا کرو بلکہ زکٰوة کو خلوص نيت سے اور 

  احسان جتالئے بغير ادا کرنا چاہئيے۔
دد گار کے معنی ميں نہيں ہے کيونکہ دوستی اور اس ٓايت ميں دوست يا م“ ولی ” اسی طرح اس ميں بھی شک نہيں کہ لفظ 

مدد کرنے کے معنی ميں واليت نماز پڑھنے والوں اور حالت ِ رکوع ميں زکٰوة ادا کرنے والوں سے مخصوص نہيں ہے 
بلکہ وه تو ايک عمومی حکم ہے جو تمام مسلمانوں پر محيط ہے ۔ تمام مسلمانو ں کو چاہئيے کہ وه ايک دوسرے سے 

ھيں اور ايک دوسرے کی مدد کريں ۔ يہاں تک وه بھی جن پر زکٰوة واجب نہيں ہے او رجن کے پاس کوئی ايسی دوستی رک
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چيز نہيں کہ جس پر زکٰوة ادا کريں چہ جائيکہ وه حالت رکوع ميں زکٰوة ادا کريں انھيں بھی چاہئيے کہ ايک دوسے کے 
  دوست اور مدد گار ہوں۔

سے مراد واليت بمعنی سر پرستی ، تصرف اور مادی و “ولی” رجہ باال ٓايت ميںيہاں اسے واضح ہو جاتا ہے کہ مند
روحانی رہبری اور قيادت ہے خصوصاً جبکہ يہ واليت ِ الٰہی اور واليت پيغمبر کے ہم پلہ قرار پائی ہے اور تينوں کو ايک 

  ہی لفظ کے تحت بيان کيا گيا ہے ۔
رت علی (عليه السالم) کی امامت و واليت پر نص ِ قرٓانی کی حيثيت سےاس طرح سے يہ ٓايت ان ٓايات ميں سے ہے جو حض

  داللت کرتی ہيں ۔
  اس موقع سے متعلق کچھ اہم بحثيں ہيں جن پرہم عليحده عليحده تحقيق کرتے ہيں ۔

  احاديث ، مفسرين اور مٔورخين کی شہادت
ے منابع ميں اس ضمن ميں متعدد رويات موجود ہيں جيسا کہ ہم اشاره کرچکے ہيں کہ بہت سے اسالمی کتب او راہل سنت ک

کہ يہ ٓايت حضرت علی عليہ السالم کی شان ميں نازل ہوئی ہے ان ميں سے بعض روايات ميں حالِت رکوع ميں انگوٹھی 
دينے کی طرف بھی اشاره ہے ۔ جب کہ بعض ميں اس کا تذکره نہيں ہے ۔ بلکہ اس ٓايت کے حضرت علی (عليه السالم) کی 

  ن ميں نازل ہونے کا ہی مذکور ہے ۔شا
اس روايت کو ابن عباس ، عمار ابن ياسر ، عبد هللا بن سالم ، سلمہ بن کہيل ، انس بن مالک ، عتبہ بن حکيم ، عبد هللا ابی ، 

  ١عبد هللا بن غالب ، جابر بن عبد هللا انصاری اور ابو ذر غفاری نے بيان کيا ہے ۔ 
 ٢اہل سنت کی کتب ميں يہ روايت خود حضرت علی (عليه السالم) سے بھی نقل ہو ئی ہے ۔  ان مذکوره دس افراد کے عالوه

احاديث طرق ِ شيعہ / ١٩احاديث کتب اہل سنت سے اور  ٢۴يہ امر قابل توجہ ہے کہ کتاب غاية المرام ميں اس بارے ميں 
  3سے نقل کی گئی ہيں ۔

اوز ہيں جو کہ سب اہل سنت کے منابع و مصاد ميں سے ہيں ، ان مشہور کتب جن ميں يہ حديث نقل ہو ئی ہے تيس سے متج
  ميں سے يہ بھی ہيں :

  از محب الدين طبری ۔ ٨٨۔ ذخائره العقبٰی ص ١
  از عالمہ قاضی شوکانی ۔ ۵٠ص  ٢۔ تفسير فتح القدير ج٢
  ۔۴٧٨۔ جامع االصول ج ص ٣
  ۔ از واحدی ۔١۴٨۔ اسباب النزول ص ۴
  از سيوطی ٩٠۔ لباب النقول ۵
  از سبط جوزی ١٨۔ تذکرة ص ۶
  از شبلنجی ١٠۵۔ نور االبصار ص ٧
  ۔ ١۶۵۔ تفسير طبری ص ٨
  از ابن حجر عسقالنی ۔ ۵۶۔ الکافی الشاف ص ٩
  از رازی ۔ ۴٣١ص  ٣۔مفاتيح الغيب ج١٠
  از سيوطی ۔ ٣٩٣ص  ٢۔ در المنثور ج١١
  ۔٣٩١ص  ۶۔ کنزالعمال ج١٢
  ۔ مسند ابن مردويہ۔١٣
  ۔ مسند ابن الشيخ۔١۴
  ۔ صحيح نسائی ۔١۵
  ۔ الجمع بين الصحاح الستہ۔١۶

  4ان کے عالوه اور بھی بہت سی کتب ميں اس ضمن ميں احاديث موجود ہيں ۔ 
ان حاالت ميں کيسے ہو سکتا ہے کہ ان تمام احاديث کی پر واه نہ کی جائے جب کہ ديگر ٓايات کی شاِن نزول کے لئے ايک 

يکن شايد تعصب اجازت نہيں ديتا کہ اس ٓايت کی شان نزول کے لئے ان سب روايات يا دو رواياتپر قناعت کرلی جاتی ہے ل
  اور ان سب علمماء کی گواہيوں کی طرف توجہ دی جائے۔

اگر بنا يہ ہو کہ کسی ٓايت کے سلسلے ميں اس قدر روايات کی بھی پر واه نہ کی جائے تو پھر ہميں قرٓانی ٓايات کی تفسير 
رف توجہ نہيں کرنا چاہئيے، کيونکہ بہت کم ٓايات ايسی ہيں جن کی شانِ  نزول ميں اس قدر ميں کسی بھی روايت کی ط
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  روايات وارد ہوئی ہوں۔
يہ مسئلہ اس قدر واضح و ٓاشکارتھا کہ زمانۂ  پيغمبر کے مشہور شاعر حّسان بن ثابت نے حضرت علی (عليه السالم) کی 

  ں بيان کيا ہے :شان ميں روايت کے مضمون کو اپنے اشعار ميں يو
  فانت الذی اعطيت اذکنت راکعاً زکاتاً فدتک النفس يا خير راکع فانزل فيک هللا خير والية و بينھا فی محکمات الشرايع ۔

  يعنی ٓاپ وه ہيں کہ جنھوں نے حالِت رکوع ميں زکٰوة دی ۔ ٓاپ پر جان فدا ہو۔ اے بہترين رکوع کرنے والے ۔
  5واليت ٓاپ کے بارے ميں نازل کی اور قرٓاِن مجيد ميں اسے ثبت کرديا ۔ اور اس کے بعد خدا نے بہترين 

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

  سے رجوع کريں ۔ ۴١٠تا  ٣٩٩ص  ٢۔ احقاق الحق ج١
  ۔١۵۵۔ المراجعات ص ٢
  ۔٣۵٠ص  ٢۔ منہاج البراعہ ج3
  اور المراجعات کی طرف رجوع کريں ۔٢، الغدير ج ٢۔مزيد تفصيل کے لئے احقاق الحق ج4
سان بن ثابت کے اشعار ھتوڑے بہت فرق کے ساتھ بہت سی کتب ميں نقل ہو ئے ہيں ۔ ان ميں تفسير روح المعانی از شہاب الدين ۔ح5

  محمود ٓالوسی اور کفاية الطالب از گنجی شافعی وغيره شامل ہيں ۔

  اعتراضات کا جواب 

يں نازل ہو نے سے انکار کيا ہے اور اسی بعض متعصب اہل سنت نے اس ٓايت کے حضرت علی (عليه السالم) کی شان م
کی تفسير سر پرستی، تصرف اور امامت کرنے پر بھی اعتراض کيا ہے ۔ ان ميں سے اہم اعتراضات پر ہم “ واليت” طرح 

  يہاں تحقيق کرتے ہيں ۔

  جمع کا صيغہ ہے : “ الذين ” ۔ ١
اس ٓايت کو ايک شخص پر کيسے منطبق کيا جاسکتا ہے ۔  جمع کا صيغہ ہے لٰہذا“ الذين ” ايک اعتراض يہ ہے کہ ٓايت ميں 

و ه اشخاص ہيں جو نماز قائم کرتے ہيں اور حالِت رکوع ميں زکٰوة “ ولی ” دوسرے لفظوں ميں ٓايت کہتی ہے کہ تمہارے 
  ديتے ہيں ۔

  ہ استعمال کيا گيا ہے ۔اس کا جواب يہ ہے کہ عربی ادبيات ميں ايسا بارہا دکھائی ديتا ہے کہ مفرد کے لئے جمع کا صيغ
  مثاليں مالحظہ ہوں :
جمع کی صورت ميں ہے جب کہ اس سے مراد جناب فاطمہ زہرا(عليه السالم) ہيں جيسا کہ اس “ نسائنا ” ٓايہ مباہلہ ميں لفظ

  ضمن ميں مروی متعدد شاِن نزول شان ِ گواہی ديتی ہيں ۔
جبکہ مباہلہ کےلئے جانے والوں ميں رسول هللا کے عالوه صرف  جمع کی صورت ميں ہے“ انفسنا” ٓايہ مباہلہ ہی ميں لفظ 

  حضرت علی (عليه السالم) تھے ۔
  ميں ہے : ١٧٢جنگ احد کے ايک واقعہ کے سلسلے ميں سوره ٓال ِ عمران ٓايہ 

 ” ً   “الذين قال لھم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوھم فزادھم ايمانا
ں ہم ذکر کرچکے ہيں کہ بعض مفسرين نے اس کی شاِن نزول کی نقل کی ہے ، جس تيسری جلد ميں اس ٓايہ کی تفسير مي

  سے ايک ہی شخص نعيم بن مسعود مراد ليا گيا ہے ۔“ الذين ” ميں 
  ميں ہے ۵٢سوره مائده کی ٓايہ 

  “يقولون نخشی ان تصيبنا دائرة ” 
بارے ميں وارد ہوئی ہے ۔ جس کی تفسرگزر چکی اس ميں بھی جمع کے صيغے ہيں ۔ حاالنکہ يہ ٓايت عبد هللا ابن ابی کے 

  ہے ۔
  ، وغيره ٢٧۴، ٢١۵بقره ٓايہ  ٨عالوه ازيں : ممتنحہ ۔ ٓائہ منافقون ٓايہ 

ميں ايسی تعبيرات موجودہيں جو جمع کی شکل ميں ہيں ، ليکن ان کی شاِن نزول کے مطابق ان سے ايک ہی شخص مراد تھا
  ۔

ثيت اور مقام کی اہميت اور اس کے کام کے نقش ِ مٔوثر واضح کرنے کے لئے ہوتی ايسی تعبيرات يا تو اس شخص کی حي
  ہيں يا اس لئے کہ حکم کو کلی صورت ميں پيش کيا جائے اگر چہ اس کامصداق ايک ہی فرد ہو۔
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ہوئی ہے خدا کہ جو اکيال ہے اس کے لئے قرٓان مجيد ميں بہت سی ٓايات ميں جمع کی ضمير تعظيم کے طور پر ہی استعمال 
  ۔

البتہ اس کا انکار نہيں کيا جاسکتا کہ کہ بغير قرينہ کے خالف ظاہر مفرد کے لئے جمع کا استعمال جائز نہيں ہے ليکن ٓايت 
کی شان ِ نزول ميں وارد ہونے والی تمام روايات ہمارے پاس واضح قرينہ کے طور پر موجود ہيں جب کہ دوسرے مواقع پر 

  عت کرلی جاتی ہے ۔اس سے کم قرينہ پر بھی قنا

  ۔ حالت رکوع ميں زکٰوة ؟ ٢
فخر الدين رازی اور بعض دوسرے متعصبين نے اعتراض کيا ہے کہ حضرت علی(عليه السالم) تو نماز ميں مخصوص 

توجہ رکھتے تھے اور پر وردگار سے مناجات ميں مستغرق رہتے تھے يہاں تک کہ مشہور ہے کہ ايک مرتبہ حالِت نماز 
پھل ٓاپ کے پأوں سے نکاال گيا اور ٓاپ متوجہ نہيں ہوئے تو پھر کيسے ممکن ہے کہ ٓاپ نے سائل کی آواز سن  ميں تير کا

  لی اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے ؟
اس کا جواب يہ ہے کہ اعتراض کرنے والے اس نکتہ سے غافل ہيں کہ سائل کی ٓاواز سننا اور اس کی مدد کرنا اپنی طرف 

ہے کہ بلکہ عين خدا کی طرف توجہ ہے ۔ حضرت علی (عليه السالم) حالت نمازميں اپنے ٓاپ سے غافل  متوجہ ہونا نہيں
تھے نہ کہ خدا سے ۔ اور ہم جانتے ہيں کہ مخلوِق خدا سے غفلت اور بيگانگی در اصل خدا سے غفلت اور بے گانگی ہے ۔ 

ة دينا عبادت کے اندر عبادت ہے نہ کہ عبادت کے دورون زياده واضح لفظوں ميں يہ کہا جا سکتا ہے کہ حالت نماز ميں زکوٰ 
ايک عمل مباح کی انجام دہی ۔ ايک اور عبارت ميں يہ کہا گيا ہے کہ وه بات جو روح ِ عبادت سے مناسبت نہيں رکھتی يہ 
ہو  ہے کہ کو ئی شخص عبادت کے دوران مادی اور شخصی زندگی سے مربوط ہو جائے ۔ ليکن ان امور کی طرف متوجہ

  نا جو رضائے الٰہی کا ذريعہ ہيں روحِ  عبادت کے لئے ساز گار ہيں عبادت کے لئے بلند مرتبے کا باعث ہيں ۔
اس نکتہ کا ذکر بھی ضروری ہے کہ خدا کی طرف توجہ اور استغراق کا يہ مطلب نہيں کہ انسان بے اختيار ہو کر اپنا 

قصد و اراده سے اپنی توه ايسی ہر چيز سے پھير ليتا ہے جو راه خدا احساس کھو بيٹھے بلکہ اس کا مطلب يہ ہے کہ اپنے م
  ميں اور خدا کے لئے نہيں ہے ۔

يہ بات قابل توجہ ہے کہ فخرالدين رازی کا تعصب يہاں تک ٓاپہنچا ہے کہ اس نے سائل کو حضرت علی (عليه السالم) کے 
قرار ديا ہے جو ان کی نظر ميں نماز ميں درست نہيں ۔ “ فعل کثير” اشاره کرنے کو کہ وه خود ٓاکر انگشتری اتار لے 

حاالنکہ وه نماز ميں ايسے کام انجام دينا جائز سمجھتے ہيں جو اشاره سے کئی درجہ زياده ہيں اور اس کے باوجود وه نماز 
ر بٹھانا يہاں تک کہ کے لئے نقصان وه نہيں ہيں ۔ يہاں تک کہ حشرات االرض مثالً سانپ يابچھوکو مارنا ، بچے کواٹھا نا او

شير خوار بچے کو دودھ پالنے کو تووه نماز ميں فعل کثير نہيں سمجھتے پھر ايک اشاره فعل کثير کس طرح ہو گيا ليکن 
  جب کسی کی دانش مندی طوفاِن تعصب ميں پھنس جاتی ہے تو پھر ايسے تعصبات اس کے لئے باعث ِ تعجب نہيں رہتے۔

  کا مفہوم : “ ولی ”۔ لفظ ٣
“ دوست اور مدد کرنے واال” کے معنی کے بارے مينکيا گيا ہے اور اس سے مراد“ ولی ” ٓايت پر ايک اور اعتراض لفظ 

  ۔“متصرف ، سرپرست اور صاحب اختيار” ليا گيا ہے نہ کہ 
يہاں  سے“ ولی ”اس اعتراض کا جواب يہ ہے کہ جيسا کہ ہم ٓايت کی تفسير کے بارے ميں اوپر ذکر کرچکے ہيں کہ لفظ 

دوست اور مدد کرنے واال مراد نہيں ہو سکتا کيونکہ يہ صفت تو تمام مومنين کے لئے ثابت ہے نہ کہ ان مخصوص مومنين 
کے لئے جو ٓايت کے مطابق نماز قائم کريں اور حالت ِ رکوع ميں زکٰوة ديں ۔ دوسرے لفظوں ميں دوستی اور مدد کا ايک 

کم بيان کررہی ہے اسی لئے تو ايمان کا ذکر کرنے کے بعد خا ص صفات بيان عام حکم ہے ، جب کہ ٓايت ايک خصوصی ح
  کی جارہی ہيں کہ جو ايک شخص کے ساتھ مخصوص ہيں ۔

  ۔ حضرت علی (عليه السالم) پرواجب زکٰوة : ۴
کچھ فراہم ہی کہاجاتا ہے کہ حضرت علی (عليه السالم) پر کو ن سی زکٰوة واجب تھی جب کہ وه ماِل دنيا ميں سے اپنے لئے

  نہ کرتے تھے اور اگر اس سے مراد مستحب صدقہ ہے تو اسے زکٰوة نہيں کہا جاسکتا ۔
  اس کا جواب يہ ہے کہ :

اول تو تواريخ گواہی ديتی ہيں کہ حضرت علی (عليه السالم) نے اپنے ہاتھ سے بہت سامال کمايا تھا اور اسے راه خدا ميں 
ہے کہ ٓاپ نے ايک ہزار غالم اپنے ہاتھ کی کمائی سے ٓازاد کرايا ۔ عالوه ازيں ٓاپ کو صرف کرديا تھا ۔ يہاں تک کہ مرقوم 
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مختلف جنگو ں کے مال غنيمت ميں سے بھی بہت کچھ مال تھا ۔ لٰہذا کچھ ايسا مال يا کوئی چھوٹا سا کھجوروں کا باغ جس 
ے ۔ نيز ہم يہ بھی جانتے ہيں کہ زکٰوة فوراً ادا کرنے کی زکٰوة ادا کرنا ٓاپ پر واجب ہو اس ہو نا کوئی ايسی اہم بات نہيں ہ

  ہے جو نماز پڑھتے ہوئے ادا کرنے کے منافی نہيں ہے ۔“ عرفی فوريت ” کے وجوب کی فوريت 
دوم يہ کہ مستحب زکٰوة کو قرٓان مجيد ميں بہت مرتبہ زکٰوة کہا گيا ہے بہت سی مکی سورتوں ميں يہ لفظ زکٰوة ٓايا ہے جس 

ستحب زکٰوة ہی ہے کيونکہ يہ بات مسلم ہے کہ واجب زکٰوة کا حکم پيغمبر اسالم کی ہجرت ِ مدينہ کے بعد نازل سے مراد م
  وغيره) ۔ ۶، فصلت۔  ۴، لقمان۔  ٢٩، روم۔ ٣ہوا( نمل ۔ 

  کا ذکر ہے : “واليت بالفعل ”۔ ٓايت ميں ۵
بال فصل پر ايمان بھی ٓائيں تب بھی يہ بات قبول کرنا  اعتراض کيا جاتا ہے کہ اگر ہم حضرت علی (عليه السالم) کی خالفت ِ

پڑے گی کہ اس تعلق زمانۂ  پيغمبر کے بعد سے ہے لٰہذا حضرت علی (عليه السالم) نزول ٓايت کے وقت ولی نہ تھے ۔ 
کا“اليت بالفعلو” نہ تھی جب کہ ٓايت ظاہراً “ واليت بالفعل” تھی “ واليت بالقوة ” دوسرے لفظوں ميں اس وقت ان کے لئے 

  ذکر کررہی ہے ۔
اس کا جواب يہ ہے کہ روز مره کی گفتگو ميں ايسی والی تعبيرات بہت دکھائی ديتی ہيں ۔ لوگوں کے لئے ايسے الفاظ بولے 

ہيں مثالً انسان اپنی زندگی ميں وصيت کرتا ہے او رکسی شخص کو اپنے بچوں کے لئے وصی “ بالقوة” جاتے ہيں جو وه 
کے الفاظ اس شخص کے لئے بولے جانے لگتے ہيں جب کہ “ اور قيم “ وصی ” ن کرتا ہے اور اسی وقت سے اور قيم معي

  وصيت کرنے واال ابھی زنده ہوتا ہے ۔
شيعہ سنی طرق سے پيغمبر اکرم سے جو روايات حضرت علی (عليه السالم) کے بارے ميں مروی ہيں ان ميں ہم ديکھتے 

  کہہ کر خطاب کيا جب کہ ايسا زمانٔہ پيغمبر ميں نہ تھا ۔“ اور ميرے خليفہ “ صیميرے و” ہيں کہ ٓاپ نے انہيں 
قرٓان مجيد ميں بھی ايسی تعبيرات دکھائی ديتی ہيں ان ميں سے ايک يہ ہے کہ حضرت زکريا (عليه السالم) کے بارے ميں 

  ہے کہ انھوں نے خدا سے يہ در خواست کی
  )۵مريم ۔ “ ( ٰال يعقوب  ھب لی من لدنک ولياً يرثنی و يرث من” 

  ہے جو ان کی وفات کے بعد ہو گا ۔“ سرپرست ” سے يہاں مراد “ ولی ”حاالنکہ مسلم ہے کہ 
” بہت سے لوگ اپنے جانشين اپنی زندگی ميں معين کرتے ہيں اور اسی وقت سے اسے جانشين کہنے لگتے ہيں حاالنکہ وه 

  نہيں ۔“ بالفعل ” ہی ہوتے ہيں “ بالقوة 

  حضرت علی (عليه السالم) نے اس ٓايت سے خود استدالل کيوں نہيں کيا؟ ۔ ۶
  کہا جاتا ہے کہ حضرت علی (عليه السالم) نے اس واضح دليل سے خود استدالل کيوں نہيں کيا ۔

اس کا جواب يہ ہے کہ جيساکہ ٓايت کے شان، نزول کے بارے ميں وارد شده روايات کی بحث کے ضمن ميں ہم پڑھ چکے 
ہيں کہ يہ حديث متعدد کتب ميں خود حضرت علی (عليه السالم)سے بھی نقل ہوئی ہے جيسا کہ مسند ابن مردويہ ، مسند ابی 

  ٓايت سے ٓاپ کااستدال ل ہی ہے ۔شيخ اور کنز العمال ميں سے يہ بات در حقيقت اس 
ميں کتاب سليم بن قيس ہاللی سے ايک مفصل حديث نقل کی گئی ہے جس کے مطابق حضرت علی “ الغدير” کتاب ِ نفيس 

(عليه السالم) نے ميدان صفين ميں کچھ لوگوں کی موجودگی ميں اپنی حقانيت پر دالئل پيش کئے ان ميں سے ايک استدالل 
  1۔ اسی ٓايت سے تھا 

  غاية المرام مين ابو ذر سے منقول ہے :
  2حضرت علی (عليه السالم) نے شورٰی کے دن بی اس ٓايت سے استدالل کيا تھا ۔

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

  ۔١٩۶ص  ١الغدير جلد -1
  ۔٣۶٣ص  ٢۔ منقول از منہاج البراعة جلد 2

  ۔ قبل اور بعد کی ٓايات سے ٓائہ واليت کا ربط : ٧

کہ قبل اور بعد کی ٓايات سے واليت و امامت والی تفسير مطابقت نہيں رکھتی کيونکہ ان ميں واليت يہ بھی کہاجاتا ہے 
  دوستی کے معنی ميں ٓائی ہے ۔
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اس کا جواب يہ ہے کہ ہم بار ہا کہہ چکے ہيں کہ قرٓانی ٓايات چونکہ تدريجا ً اور مختلف واقعات ميں نازل ہوئی ہيں لٰہذا ان 
واقعات سے ہے جن کے سلسلے ميں وه نازل ہو ئی ہيں نہ يہ کہ ايک سورت کی ٓايات يا يکے بعد کا تعلق ان حوادث اور 

ديگرے ٓانے والی ٓايات ہميشہ ايک دوسرے سے مربوط ہيں يا مفہوم و معنی کے اعتبار سے ہميشہ نزديکی تعلق رکھتی ہے 
ی ہيں ۔ليکن ان کا تعلق دو مختلف واقعات سے ہے ۔ ۔ لٰہذا اکثر ايسا ہو تا ہے کہ دو ٓايات ايک دوسرے کے بعد نازل ہوئ

  مختلف واقعات سے تعلق رکھنے کی وجہ سے دونوں معافی و مفہوم کے لحاظ سے ايک دوسرے سے بالکل جد اہيں ۔
 حضرت علی عليہ السالم کے حالت ِ رکوع ميں زکٰوة دينے کے بارے“ انما وليکم هللا ” جيسا کہ شان ِ نزول شاہد ہے کہ ٓايت

ميں نازل ہوئی ہے اور اس سے قبل او ربعد کی ٓايات جيسا کہ ہم پڑھ چکے ہيں او رپڑھيں گے دوسرے واقعات کے سلسلے 
  ميں نازل ہوئی ہيں لٰہذا ان کے ايک دوسرے سے تعلق کی بات کا زياده سہارا نہيں ليا جاسکتا ۔

يات سے مناسبت بھی رکھتی ہے کيونکہ دوسری ٓايات ميںعالوه ازيں اتفاق کی بات ہے کہ زير بحث ٓايت گذشتہ اور پيوستہ آ 
واليت بمعنی دوستی او رمددکے گفتگو ہے جبکہ زير بحث ٓايت ميں واليت رہبری اور سر پرستی کے مفہوم ميں ہے اور 

رے اس ميں شک نہيں کہ ولی ، سر پرست او رمتصرف اپنے پيروکاروں کا دوست اور ياور و مدد گار بھی ہوتا ہے ۔ دوس
  لفظوں ميں دوست اور مدد گار ہونا واليت مطلقہ کے کوائف اور اوصاف مينسے ہے ۔

  ۔ ايسی قيمتی انگوٹھی کہاں سے ٓائی تھی ؟ : ٨
کہا جاتا ہے کہ ايسی گراں قيمت انگوٹھی جو تاريخ نے بيان کی ہے حضرت علی (عليه السالم) سے الئے تھے ؟ عالوه 

انگوٹھی پہنا اسراف بھی ہے ، تو کيا يہ بات اس کی دليل نہيں کہ مذکوره تفسير صحيح ازيں ايسی غير معمولی قيمت کی 
  نہيں ہے ۔

اس کا جواب يہ ہے کہ اس نگوٹھی کی قيمت کے بارے ميں جو مبالغے کئے گئے ہيں وه بالکل بے بنياد ہيں اور اس کے 
  1يک ضعيف روايت بہت قيمتی ہونے کی ہمارے پاس کوئی قابل قبول دليل ہيں ہے۔ يہ جو ا

ميں اس کی قيمت خراج شام کے برابر بيان کی گئی ہے ۔ حقيقت سے زياده ايک افسانے سے مشابہت رکھتی ہے اور 
شايداس اہم واقعے کی اہميت ختم کرنے کے لئے اسے گھڑ اگيا ہے ۔ صحيح اور معتبر روايات جو ٓايت کی شان ِ نزول کے 

سے کسی افسانے کا کوئی ذکر نہيں لٰہذا ايسی باتوں سے ايک تاريخی واقعے اور حقيقت بارے ميں بيان ہوئی ہيں ۔ ان ميں اي
  پر پرده نہيں ڈاال جاسکتا ۔

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

 پر مذکورہے ۔۴٨۵ص  ١۔ يہ ضعيف روايت بطور مرسل تفسير برہان ج1
 

  4تفسير نمونه جلد

 

  

  ۔ َوَمْن يَتََولَّ هللاَ َوَرُسولَہُ َوالَِّذيَن آَمنُوا فَإِنَّ ِحْزَب ِهللا ہُْم اْلَغالِبُونَ ۵۶
  ترجمہ
۔اور جو لوگ هللا ، اس کے پيغمبر اور صاحبان ِ ايمان کی واليت قبول کرليں ( وه کامياب ہيں کيونکہ ) خدا کی حزب اور ۵۶

  پارٹی ہيں کامياب ہے ۔

  تفسير 

يہ ٓايت گذشتہ ٓايت کے مضمون کی تکميل کرتی ہے اور اسی کے ہدف کی تاکيد و تعقيب کرتی ہے او رمسلمانوں کو بتاتی 
جنھوں نے خدا، اس کے رسول اور ان صاحبان ِ ايمان کی واليت، سر پرستی او ررہبری کو قبول کرليا ہے کہ جنکی ہے کہ 

طرف گذشتہ ٓايت ميں اشاره کيا جا چکا ہے وه کامياب ہوں گے کيونکہ وه حزِب خدا ميں داخل ہو جائيں گے اور حزب ِ 
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  ُسولَہُ َوالَِّذيَن آَمنُوا فَإِنَّ ِحْزَب هللاِ ہُْم اْلَغالِبُوَن) ۔خداکامياب و کامران ہے (َوَمْن يَتََولَّ هللاَ َوَر
” کے اس معنی پر ايک اور قرينہ موجود ہے جس کا ذکر گذشتہ ٓايت کے ذيل ميں کيا گيا ہے يعنی “واليت ” اس ٓايت ميں

لبہ حکومِت اسالمی سے مربوط ہے اور اس کا غ“ حزبب هللا ” کيونکہ “ سر پرستی ، تصرف اور رہبری ” بمعنی “ واليت 
سر پرستی ، حکومت نيز “ واليت” نہ کہ ايک عام او رمعمول کی دوستی سے اور يہ خود اس بات پر دليل ہے کہ ٓايت ميں 

کے مفہوم ميں ايک طرح کی تشکيل “ حزب هللا ” اسالم اور مسلمانوں کی باھ دوڑ ہاتھ ميں لينے کے معنی ميں ہے کيونکہ 
  اور مشترک اہداف و مقاصد کی تکميل کے لئے ايک اجتماع کا تصور پوشيده ہے ۔، وابستگی 

سے اس ٓايت ميں تمام صاحب ِ ايمان مرادنہيں ہيں بلکہ اس سے مراد وہی شخص ہے جس کی “ الذين ٰامنوا ” توجہ رہے کہ 
  طرف معين اوصاف کے ساتھ گذشتہ ٓايت ميں اشاره ہو چکا ہے ۔

تا ہے کہ کيا ٓايت ميں حزب هللا کی کاميابی سے مراد صرف معنوی کاميابی ہے يا س ميں ہر طرح  يہاں ايک سوال پيدا ہو
  کی معنوی و مادی کاميابی شامل ہے ۔

اس ميں شک نہيں کہ ٓايت کا اطالق حز ب هللا کی عام محاذوں پرمطلق کاميابی کی دليل ہے ۔ سچی بات تو يہ ہے کہ اگر 
مل ہويعنی ايمان ِ محکم ، تقوٰی ، عمل صالح، اتحاد ، کامل باہمی اعتماد ، ٓاگاہی اور علم رکھتا کوئی جميعت حزب هللا ميں شا

ہواور کافی تياری کئے ہوئے ہو توبال ترديد وه تمام معامالت ميں کامياب ہو گا ۔ ٓاج اگر ہم ديکھتے ہيں کہ مسلمانوں کو ايسی 
کہ حز هللا کی مذکوره شرائط ميں سے زياده تر ٓاج مسلمانوں ميں نہيں کاميابی ميسر نہيں ہے تو اس کا سبب واضح ہے کيون

پائی جاتيں ۔ يہی وجہ ہے کہ جو توانائيں اور صالحتيں دشمن کو شکست دينے کے لئے استعمال ہو نا چاہييں ، زياده تر ايک 
  دوسرے کو کمزور کرنے پر صرف ہورہی ہيں ۔

  ھ صفات بيان ہوئی ہيں جس کی تعبير انشاء هللا متعلقہ مقام پر ٓائے گی ۔ميں بھی حزب هللا کی کچ ٢سوره مجادلہ ٓايہ

وا هللاَ ٕاِْن ُکنتُْم تَاَب ِمْن قَْبلُِکْم َواْلُکفَّاَر أَْولِيَاَء َواتَّقُ ۔ يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا الَتَتَِّخُذوا الَِّذيَن اتََّخُذوا ِدينَُکْم ہُُزًوا َولَِعبًا ِمْن الَِّذيَن ٔاُوتُوا اْلکِ ۵٧
  ُمْؤِمنِيَن ۔

الَِة اتََّخُذوہَا ہُُزًوا َولَِعبًا َذلَِک بِٔاَنَّہُْم قَْوٌم الَيَْعقِلُوَن۔۵٨   ۔ َوٕاَِذا نَاَدْيتُْم ٕاِلَی الصَّ
  ترجمہ
دين کا مذاق  ۔اے ايمان والو! اہل کتاب اور مشرکين ميں سے ان لوگوں کو اپنی دوست اور سہارا نہ سمجھو جو تمہارے۵٧

  اڑاتے ہيں اور اسے کھيل کود سمجھتے ہيں اور اگرايمان دار ہو تو خدا سے ڈرو۔
۔ جب ( تم اذان کہتے ہواو رلوگوں کو ) نماز کے لئے پکارتے ہو تو وه لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہيں او راسے کھيل تماشہ۵٨

  اک نہيں رکھتے ۔سمجھتے ہيں اس کی وجہ يہ ہے کہ وه ايسا گروه ہيں جو عقل و ادر

  شان نزول 
  تفسير مجمع البيان ، تفسير ابو الفتوح رازی اور تفسير فخر الدين رازی ميں منقول ہے :

رفاعہ اور سويد مشرکين ميں سے تھے ۔ انھوں نے اظہار اسالم کيا او رپھر وه منافقين کے ہم کاروں ميں داخل ہو گئے ۔ 
تھے اور اظہار دوستی کرتے تھے اس پر مندرجہ باالٓايت نازل ہوئيں اور  بعض مسلمامن ان دونوں سے ميل جول رکھتے

  انھيں اس راه و رسم کے خطرے سے ٓاگاه کيا گيا تاکہ وه اس عمل سے پرہيز کريں ۔
يہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس ٓايت ميں واليت بمعنی دوستی ہے نہ کہ واليت بمعنی سر پرستی و تصرف جو کہ گذشتہ 

ں تھی ، کيونکہ اس ٓای کی شاِن نزول ان ٓايات سے مختلف ہے ۔ لٰہذا انھيں ايک دوسرے کے لئے قرينہ قرار ديا جا ٓايات مي
  سکتا ہے ۔

  دوسری ٓايت جو پہلی کا ضميمہ ہے ، اس کی شان ِ نزول يہ منقول ہے :
لئے مسلمانوں کا قيام ديکھتے تو  يہوديوں کا ايک گروه اور کچھ عيسائی جب مٔوذن کی اذان کی ٓاواز سنتے او رنماز کے

  تمسخر او راستہزا شروع کرديتے ۔ لٰہذاقرٓان مسلمانوں کو ايسے لوگوں سے دوستی کرنے سے پرہيز کاحکم ديتا ہے ۔

  تفسير
اس ٓايت ميں خدا وند عالم دوباره مومنين کو حکم دے رہا ہے کہ منافقوں اور دشمنوں کی دوستی سے بچو ، البتہ ان کے 

ت و ميالنات کو متحرک کرنے کے لئے يوں فرماتا ہے : اے ايمان والو! جو لوگ تمہارے دين کا مذاق اڑاتے ہيں اور جذبا
اسے کھيل کود سمجھتے ہيں وه اہل کتاب ميں سے ہوں يا مشرکين و منافقين مينسے ان ميں سے کسی کو بھی دوست نہ بنأو(
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  اَء ) ۔ا الَِّذيَن اتََّخُذوا ِدينَُکْم ھُُزًوا َولَِعبًا ِمْن الَِّذيَن ٔاوتُوا اْلِکتَاَب ِمْن قَْبلُِکْم َواْلُکفَّاَر ٔاْولِيَ يَأايُھَا الَِّذيَن آَمنُوا الَتَتَِّخُذو
دوستی ٓايت کے ٓاخر ميں (َواتَّقُوا هللاَ ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِيَن ) ۔فرماکر تاکيد کی گئی ہے کہ تقوٰی او رايمان سے ايسے لوگوں کی 

  مناسبت نہيں رکھتی ۔
تمسخر ٓاميز باتيں يا حرکات جو کسی چيز کے بے وقعت ظاہر کرنے ” کا معنی ہے “) قفل ”بروزن “(ھزو” توجہ رہے کہ 

جيسا کہ راغب نے مفردات ميں کہا ہے استہزاء ايسے مذاق کو کہتے ہيں جو کسی عدم موجود گی ميں ” کے لئے کی جائيں 
اگر چہ کبھی کبھار کسی کے سامنے اس کا تمسخر اڑانے پربھی يہ لفظ بطور نادر بوال جاتا ہے ۔  اور پس پشت کيا جائے

عام طور پر ايسے کاموں کوکہا جاتا ہے جن کے انجام دينے ميں کوئی تصحيح غرض کار فرمانہ ہو يا جو بالکل “ لعب ”
  اسی بنا پر کہتے ہيں ۔“ لعب ” بغير ہدف اور مقصد کے انجام پائيں ، نہ بچوں کے کھيل کود کوبھی 

گذشتہ ٓايت ميں منافقين اور اہل کتاب کی ايک جماعت سے دوستی کرنے سے روکا گيا ہے کيونکہ وه لوگ احکام اسالم کا 
مذاق اڑاتے تھے ۔ اب اگلی ٓايت ميں شاہد کے طور پر ان کے ايک عمل کی طرف اشاره کيا گيا ہے کہ : جب تم مسلمانوں 

الَِة اتََّخُذوہَا کو نماز کی دعو ت ديتے ہوتو وه اس کا مذاق اڑاتے ہيں اور اسے کھيل کود سمجھتے ہيں ( َوٕاَِذا نَاَدْيتُْم ٕاِلَی الصَّ
  ۔١ہُُزًوا َولَِعبًا )

اس کے بعد ان کے عمل کی علت بيان کی گئی ہے : ايسا اس لئے ہے کہ وه ايک نادان گروه ہے اور حقائق کا ادراک کرنے 
  ے دور ہے (َذلَِک بِٔاَنَّہُْم قَْوٌم الَيَْعقِلُوَن) ۔کی منزل س
..............  

کی ضمير نما زکی طرف لوٹتی ہے يا اذان کی طرف۔ جو شان نزول اس “ اتخذوھا ” ۔ مفسرين کا اس بارے ميں اختالف ہے کہ ١
فقين او رکفاراذان کی روح پروندا کا مذاق بھی سلسلے ميں ذکر کی گئی ہيں ان ميں بھی يہ دونوں احتماالت موجود ہيں ، کيونکہ منا

  کی طرف لوٹتی ہے ۔“ صلٰوة ”اڑاتے تھے اور نماز کا بھی ۔ ليکن آيت کا ظہور زياده تر اس احتمال کی تائيد کرتا ہے کہ يہ ضمير 

  اذان اسالم کا عظيم شعار ہے 

ساسات و جذبات کو ابھار کر انھيں ذمہ داريوں کی ہر دور ميں ملت کا کوئی ايسا شعار ہوتا ہے جو وه اپنے لوگوں کے اح
  طرف دعوت دينے کے لئے استعمال کرتی ہے اور يہ بات دورحاضر ميں زياده وسعت سے دکھائی ديتی ہے ۔

گذشتہ او رموجوده زمانے ميں عيسائی ناقوس کی ناموزوں ٓاواز کے ذريعے اپنے پيروں کاروں کو کليسا کی طرف دعوت 
اسالم ميں اس دعوت کے لئے اذان کو اپنا ليا گيا ہے جو صدائے ناقوس سے کئی درجے مٔوثر اور دآلويز  ديتے ہيں ۔ ليکن

کے بقول جب متعصب عيسائی بھی اسے “ المنار”ہے ۔ اس اسالمی شعار کی جاذبيت اور کشش اتنی زياده ہے کہ صاحب 
ں اس کے بعد موصوف نے نقل کيا ہے کہ مصر کے سنتے ہيں تو سننے والوں پر اس کی گہری تاثير کا اعتراف کرتے ہي

ايک شہر ميں کچھ عيسائيوں کو لوگوں نے ديکھا ہے کہ وه مسلمانوں کی اذان کے وقت اس سروِد ٓاسمانی کو سننے کےلئے 
  جمع ہو تے ہيں ۔

عالم وحدانيت اور  اس سے بہتر شعار کون سا ہوگا ، جس کی ابتداء خدائے بزرگ و بر تر کے نام سے ہوتی ہے ، جو خالق ِ
اس کے پيغمبرکی رسالت کے اعالن کے ساتھ بلند ہوتا ہے او رکاميابی ، فالح، نيک عمل اور ياِد خدا پر اختتام پذير ہوتا ہے 

۔ يہ شعار هللا کے نام سے شروع ہوتا ہے اور هللا ہی کے نام پر تمام ہو تا ہے ۔ اس ميں موزوں جملے ، مختصر عبارات ، 
  اور اصالح کننده اور ٓاگہی عطا کرنے واال مضمون ہے ۔ واضح محتويات

يہی وجہ ہے کہ اسالمی روايات ميں اذان کہنے کےلئے بہت تاکيد کی گئی ہے اس سلسلے ميں پيغمبر اکرم سے ايک مشہور
  حديث منقول ہے ، جس ميں ٓاپ نے فرمايا :

  برابر بلند تر ہو ں گے ۔روز قيامت اذان کہنے والے دوسروں سے سر اور گردن کی مقدار کے 
يہ بلندی در حقيقت وہی مقام ِ رہبری ہے اور دوسروں کو خدا کی طرف او رنماز جيسی عبادت کی طرف دعوت دينے کے 

  سبب سے ہے۔
اسالمی شہروں ميں وقت نماز جب اذان کے نغمے گلدستہ اذان سے گونجتے ہيں تو ان کی ٓاواز سچے مسلمانوں کے لئے 

استقالل و عظمت کی حيات بخش نسيم کی مانند ہوتی ہے ۔ يہ ٓاواز بد خواہوں کے تن بدن ميں رعشہ اور  پيام ٓازادی اور
اضطراب ڈال ديتی ہے ۔ يہ صدا بقائے اسالم کی ايک رمز ہے انگلستان کے ايک مشہور شخص کا ايک اعتراف اس پر گواه

  ہے ۔ وه عيسائيوں کے ايک گروه سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے ۔
جب تک محمد کانام گلدستہ ہائے اذان سے بلند ہورہا ہے ، خانہ کعبہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور قرٓان مسلمانوں کا رہنما اور 
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  1پيشوا ہے ، اس وقت تک ممکن نہيں ہے کہ اسالمی سر زمينوں پر ہماری سياست کی بنياديں استوار ہو سکيں ۔ 
ے ميں کہاجاتا ہے کہ انھوں نھے اس عظيم اسالمی شعار کو ترک کرکے ليکن بعض بے چارے اور بينوا مسلمانوں کے بار

اس کی جگہ فضول سے پروگرام رکھ دئيے ہيں جب کہ اسالمی شعار ان کے دين اور ثقافت کے قيام کی صديوں پر حاوی 
  تاريخ کی سند ہے۔ خدا ايسے افراد کی ہدايت کرے اور انھيں مسلمانوں کی صفوں ميں پلٹا دے ۔

ے کہ جيسے اذان کا باطن اور ا س کے مفاہيم خوبصورت ہيں اسی طرح اسے ادا بھی اچھی ٓاواز ميں کرناچاہئيے واضح ہ
  اور اس کے باطنی حسن کو نامر غوب طريقے سے ظاہر کرکے پامال نہيں کردينا چاہئيے ۔

کے بارے ميں عجيب و  اذان وحی کے ذريعے پہنچی اہل سنت کے طرقسے منقول کئی ايک روايات ميں اذان کی تشريع
  غريب باتيں منقول ہيں جو منطق اسالم سے مطابقت نہيں رکھتيں ۔ ان ميں سے ايک يہ ہے :۔

پيغمبر خدا سے اصحاب نے درخواست کی کہ وقت ِ نماز بتانے کے لئے کوئی نشانی ہو نا چاہئيے ۔ اس پر ٓاپ نے اپنے 
  صحابہ سے مشوره کيا ۔

پيش کی ۔ کسی نے کہا مخصوص علم لہرانا چاہئيے ، کسی نے کہا ٓاگ روشن کرنا چاہئيے ہر ايک نے کوئی نہ کوئی تجويز
اور کسی نے کہا ناقوس بجا نا چاہئيے ۔ ليکن رسول هللا نے ان ميں سے کوئی بات قبول نہ کی ۔ يہاں تک کہ عبد هللا ابن زيد 

ہے کہ نماز کو وقت بتانے کے لئے اذان کہيں  اور عمر بن خطاب نے خواب ميں ديکھا کہ کوئی شخص انھيں حکم دے رہا
  2اور اس نے ان دونوں کو اذان سکھائی اور رسول هللا نے اسے قبول کرليا ۔ 

يہ جعلی روايت پيغمبر اکرم کی توہيں معلوم ہوتی ہے کہ جس کے مطابق ٓاپ وحی پر انحصار کرنے کی بجائے کچھ افراد 
  گوں کے خوابوں کی بنياد پر اپنے دين کے احکام پيش کرتے تھے ۔کے خوابوں کا سہارا ليتے تھے اور کچھ لو

در حقيقت ايسا نہيں ہے بلکہ جيساکہ روايات ِ اہل بيت (عليه السالم) ميں ہے کہ اذان پيغمبر اسالم کو وحی کے ذريعے تعليم 
خدا کا سر حضرت علی (عليه  دی گئی تھی امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں کہ جب جبرئيل اذان لے کر ٓائے تو پيغمبر

السالم) کی گود ميں تھا اور جبرئيل نے ٓاپ کو اذان و اقامت بتائيں ۔ جب رسول هللا نے اپنا سر اٹھا يا تو حضرت علی (عليه 
  السالم) سے پوچھا :

  کيا تم نے جبرئيل کی اذان کی ٓاواز سنی ہے ۔
  حضرت علی (عليه السالم) نے کہا :

  جی ہاں
  پھر پوچھا :رسول هللا نے 

  کيا اسے ياد کرليا ہے ؟
  حضرت علی (عليه السالم) نے کہا:

  جی ہاں
  پيغمبر خدا نے فرمايا :

  بالل ( جن کی ٓاواز اچھی تھی ) کو بأل اور اسے اذان و اقامت سکھادو۔
  ۔) ۶١٢ص  ۴حضرت علی (عليه السالم) نے بالل کو بال کر اسے اذان و اقامت سکھا دی ۔ (وسائل ، ج 

  کی طرف رجوع کريں ۔ ١٢٨ص“ النص و االجہاد” سلسلے ميں مزيد وضاحت کے لئے کتاب اس 

ِ َوَما ٔاُنِزَل ٕاِلَْينَا َوَما ٔاُْنِزَل مِ ۵٩   ْن قَْبُل َؤاَنَّ ٔاَْکثََرُکْم فَاِسقُوَن۔۔ قُْل يَأاَْھَل اْلِکتَاِب ھَْل تَنقُِموَن ِمنَّا ٕاِالَّ ٔاَْن آَمنَّا بِا
قَِرَدةَ َواْلَخنَاِزيَر َوَعبََد الطَّاُغوَت ٔاُْولَئَِک َشرٌّ ْل ہَْل ٔاُنَبِّئُُکْم بَِشرٍّ ِمْن َذلَِک َمثُوبَةً ِعْنَد هللاِ َمْن لََعنَہُ هللاُ َوَغِضَب َعلَْيِہ َوَجَعَل ِمْنھُْم الْ ۔ قُ ۶٠

بِيِل۔   َمَکانًا َؤاََضلُّ َعْن َسَواِء السَّ
  ترجمہ
ايک کتاب ! کيا تم ہم پر اعتراض کرتے ہو( مگر ہم نے کيا کيا ہے ) سوائے اس کے کہ ہم خدا ئے يکتا پر ۔ کہہ دو: اے ۵٩

، جو کچھ اس نے ہم پر نازل کيا ہے اس پر اور جو کچھ اس سے پہلے نازل ہوچکا ہے اس پر ايمان الئے ہيں اور يہ اس بنا 
  يں ( لٰہذا حق تمھيں اچھا نہيں لگتا ) ۔پر ہے کہ تم ميں سے اکثر راه ِ حق سے منحرف ہو گئے ہ

۔ کہہ دو : کيا ميں تمھيں ايسے لوگوں کے بارے ميں ٓاگاه کروں جن کا ٹھکا نا اور جز اس سے بد تر ہے وه لوگ کہ  ۶٠
جنھيں خدا نے اپنی رحمت سے دور کرديا ہے اور ان پر اپنا غضب نازل کيا ہے ( اور انھيں مسخ کرديا ہے )اور ان ميں 

 بندر اور خنزير بنائے اور جنھوں نے بت پرستی کی ہے ان کا ٹھکانا برا ہے اور وه راِه راست سے بھٹکے ہوئے ہيں ۔ سے
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  شان نزول
  عبد هللا بن عباس سے منقول ہے :

  کچھ يہودی رسول هللا کے پاس ٓائے اور در خواست کی کہ اپنے عقائد انھيں بتائيں ۔
ے بزرگ و يگانہ پر ايمان رکھتا ہوں اور جو کچھ ابراہيم ، اسماعيل ، اسحاق، يعقوب ، رسول هللا نے فرمايا : ميں خدائ

  موسٰی، عيسٰی اور دوسرے پيغمبران ِ خد اپر نازل ہوا ہے اسے حق سمجھتا ہوں اور ان ميں تفريق نہيں کرتا ۔
  وه کہنے لگے : ہم عيسی کو نہيں مانتے اور اس کی نبوت کو قبول نہيں کرتے ۔

  نے مزيد کہا : ہم کسی دين کو تمہارے دين سے بد تر نہيں سمجھتے ۔ انھوں
  اس پر مندرجہ باال ٓايات نازل ہوئيں اور انھيں جواب ديا ۔

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

  ۔يہ الفاظ گالوسٹون کے ہيں جو اپنے زمانے ميں انگريزوں کا پہلے درجہ کا سياستدان تھا ۔1
  تفسير قرطبی ۔-2

  ء انھيں گناه ٓاميز باتوں او رمال ِ حرام يسائی او ريہودی علما

پہلی ٓايت ميں هللا تعالٰی اپنے پيغمبر کو حکم ديتا ہے کہ اہل کتاب سے پوچھئيے اور کہئيے کہ ہم سے کون سا کام سرزد 
اور جو ہم ہواہے کہ ہم تم ميں عيب نکالتے ہو اور ہم پرتنقيد کرتے ہو، سوائے اس کے کہ ہم خدائے يگانہ پر ايمان الئے ہيں

الَّ ٔاَْن آَمنَّا پر اور گذشتہ انبياء پر نازل ہوا ہے اس کے سامنے ہم سر تسليم خم کرتے ہيں ۔(قُْل يَأاَْھَل اْلِکتَاِب ھَْل تَنقُِموَن ِمنَّا إِ 
ِ َوَما ٔاُنِزَل ٕاِلَْينَا َوَما ٔاُْنِزَل ِمْن قَْبُل) ۔   ١بِا

ھرمی اور تعصبات کے ايک پہلو کی طرف اشاره کرتی ہے ۔ وه لوگ اپنے اور اپنےيہ ٓايت يہوديوں کی بے محل ضد، ہٹ د
تحريف شده دين کے خالف کسی کی کچھ وقعت کے قائل نہيں تھے اور ا سی شديد تعصب کی بنا پر حق ان کی نظر ميں 

  باطل اور باطل ان کی نگاه ميں حق بن چکا ہے ۔
ہلے جملے کی علت اور سبب ہے ۔ اس ميں کہا گيا ہے : اگر تم توحيد ِ خالص او ٓايت کے ٓاخر ميں ايک جملہ جو در حقيقت پ

رتمام ٓاسمانی کتب کے سامنے سر تسليم خم کرنے پر ہم اعتراض کرتے ہوتو اس کی وجہ يہ ہے کہ تم ميں سے اکثر فسق 
ں تو يہ تمہاری نظر ميں عيب ہے ( اور گناه سے ٓالوده ہو چکے ہيں اور اگر کچھ لوگ پاکيزگی اور حق کا راستہ اپناتے ہي

  َؤاَنَّ ٔاَْکثََرُکْم فَاِسقُوَن) ۔
فسق و گناه سے ٓالوده انسانوں کی کثرت سے تشکيل پانے والے ٓالوده ماحول ميں اصولی طور پر حق و باطل کا معيار اس 

ے اور اسے ہدِف تنقيد بنا يا جا تا ہے قدر دگر گون ه وجاتا ہے کہ اس ميں پاکيزه عقيده اور صالح کو برا سمجھا جانے لگتا ہ
اور غلط عقائد و اعمال کو اچھا سمجھا جا تا ہے او رانہيں بنظر تحسين ديکھا جاتا ہے ۔ يہ مسخ شده فکر کی خاصيت ہے ۔ 

  جب کوئی گناه ميں ڈوب جاتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی يہی حالت ہو جاتی ہے ۔
شاره کيا جا چکا ہے کہ ٓايت تمام اہل کتاب پر تنقيد نہيں کررہی بلکہ صالح او رنيک اقليت کا حسابتوجہ رہے کہ پہلے بھی ا

  استعمال کرکے الگ کرديا گيا ہے ۔“ اکثر” لفظ
دوسری ٓايت ميں اہل کتاب کے تحريف شده عقائد ، غلط اعمال اور جو سزائيں انہيں دامن گير ہوئيں ان کا موازنہ سچے 

لمين کی حالت و کيفيت سے کياگيا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان دونوں گروہوں ميں سے کو ن سا تنقيد اور مومنين اور مس
سر زنش کا مستحق ہے ۔ يہ در اصل متعصب او رہٹ دھرم افراد کو متوجہ کرنے کے لئے ايک منطقی جواب ہے ۔ ارشاد 

سمانی کتب پر ايمان النا باعث ِ سر زنش اور وجہ ِ اعتراض ہے ہوتا ہے ! اے پيغمبر ! ان سے کہہ دو کيا خدا ئے يکتا اور آ 
يا پھر خو د ان کے برے اعمال جن کے سبب وه خدائی سزا ٔوں ميں گرفتار ہو ئے ہيں ۔انہيں کہہ دو : کيا ميں تمھيں ان 

ٔاُنَبِّئُُکْم بَِشرٍّ ِمْن َذلَِک َمثُوبَةً ِعْنَد  لوگوں کے بارے ميں ٓاگاه کروں جن جن کا معاملہ بار گاه اٰلہی ميں اس سے بد تر ہے ( قُْل ہَلْ 
) ۔   2هللاِ

اس ميں شک نہيں کہ خدا تعالٰی اور ٓاسمانی کتاب پر ايمان النا کوئی بری بات نہيں ہے ۔ يہ جو زير نظر ٓايت ميں اس کا 
در حقيقت ايک کنايہ ہے“ ہے  ان ميں سے بد تر کون” موازنہ اہل کتاب کے اعمال و افکار سے کرتے ہوئے کہا گيا ہے کہ 

، جيسے اگر کوئی ناپاک شخص کسی پاکيزه انسا ن پر تنقيد کرے تو وه جواب ميں کہتا ہے کہ پاکدامن بد تر ہيں يا گناه سے 
  ٓالوده لوگ۔
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ر اس کے بعد اس مطلب کی تشريح کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : وه لوگ جو اپنے اعمال کی وجہ سے پر وردگار کی ٓافت او
غضب کا شکار ہو ئے ہيں انہيں بندر اور خنزير کی شکل ميں مسخ کرديا گيا ہے اور وه کہ جنہوں نے طاغوت اور بت کی 

پرستش کی ہے يقينا ايسے لوگوں کی دنيا ميں حيثيت و مقام اور ٓاخرت ميں ٹھکانا بد تر ہوگا اور وه راه راست اور جادٔه 
َضلُّ ہُ هللاُ َوَغِضَب َعلَْيِہ َوَجَعَل ِمْنھُْم اْلقَِرَدةَ َواْلَخنَاِزيَر َوَعبََد الطَّاُغوَت ٔاُْولَئَِک َشرٌّ َمَکانًا َوأَ مستقيم سے بہت گمراه ہيں ( َمْن لََعنَ 

بِيل ) ۔   3َعْن َسَواِء السَّ
ے يا مسخ اور بعض انسانوں کے چہروں کے متغير ہونے کے بارے ميں او ريہ مسخ سے مراد جسمانی چہرے کا تغير ہ

 کے ذيل ميں تفصيلی گفتگو کی جائے گی ۔ ١۶٣فکری و اخالقی چہرے کی تبديلی ، اس سلسلے ميں انشاء سورٔه اعراف ٓايہ 

  ْکتُُموَن ۔۔ َوٕاَِذا َجائُوُکْم قَالُوا آَمنَّا َوقَْد َدَخلُوا بِاْلُکْفِر َوھُْم قَْد َخَرُجوا بِِہ َوهللاُ ٔاَْعلَُم بَِما َکانُوا يَ ۶١
ْحَت لَبِْئَس َما َکانُوا يَْعَملُو۶٢ ْثِم َواْلُعْدَواِن َؤاَْکلِِھْم السُّ   َن ۔۔ َوتََری َکثِيًرا ِمْنہُْم يَُساِرُعوَن ِفی ااْلِٕ
ْحَت لَبِْئَس َما َکانُ ۶٣ ْثَم َؤاَْکلِِھْم السُّ بَّانِيُّوَن َوااْلَْٔحبَاُر َعْن قَْولِِھْم ااْلِٕ   وا يَْصنَُعوَن ۔۔ لَْوالَيَْنھَاہُْم الرَّ

  ترجمہ
۔ اور جب وه تمہارے پاس ٓاتے ہيں تو کہتے ہيں کہ ہم ايمان لے آئے ہيں ( ( ليکن ) وه کفر کے ساتھ داخل ہو تے ہيں اور ۶١

  کفر کے ساتھ ہی نکل جاتے ہيں اور جو کچھ وه چھپائے ہوئے ہيں خدا اس سے ٓاگاه ہے ۔
کہ وه گناه ، تجاوز اور مال ِ حرام کھانے ميں ايک دوسرے پر سبقت کرتے ہيں ۔ تم ان ميں سے بہت سوں کو ديکھو گے ۶٢

  جو کام وه انجام ديتے ہيں کس قدر بر اہے ۔
۔ عيسائی او ريہودی علماء انھيں گناه ٓاميز باتوں او رمال ِ حرام کھانے سے کيوں منع نہيں کرتے۔ کس قدر برا ہے وه ۶٣

  عمل جو وه انجام ديتے ہيں ۔
..............  

سے ہے يہ در اصل کسی چيز کا انکار کرنے کے معنی ميں ہے چاہے وه انکار زبان سے ہو يا عمل سے “ نقمت” ماده “ تنقموت”۔١
  اور سز ادينے کے ذريعے سے ہو۔

در اصل پہلی حالت کی طرف رجوع کرنے اور پلٹنے کے معنی ميں ہے يہ لفظ ہر طرح کی جزا اور سر زنش “ ثواب ”اور “مثوبة ”۔ 2
کے لئے بھی بوال جاتا ہے ليکن زياده تر اچھی چيز کے لئے استعمال ہوتاہے بعض اوقات سزا کے معنی ميں بھی استعمال ہوتاہے ۔ 

  ظ انجام يا جزا و سزا کے معنی ميں ہے ۔مندرجہ باال ٓايت ميں يہ لف
لغت ميں مساوات ، اعتدال اور برابری کے معنی ميں ہے اور يہ جو ٓايت ِ باال ميں جادهٔ  مستقيم کو سواء السبيل کہا گيا ہے “ سواء ”۔ 3

سے خالی روش اور طريقے کو ۔ اس کی وجہ يہ ہے کہ يہ ہر طرف سے برابر ، مساوی او رہموار ہے ۔ اور معتدل ، منظم اور انحراف 
فعل ماضی ہے اور عبد کی جمع “ عبد” اور “ من لعنہ هللا ” کا عطف “ عبد الطاغوت” سيدھا راستہ کہا جاتا ہے ۔ ضمناً توجہ رہے کہ 

کی  نہيں ہے جيسا کہ بعض نے احتمال ظاہر کيا ہے ۔ اور اہل کتاب کی طرف طاغوت کی پرستش کی نسبت يہوديوں کی گوسالہ پرستی
  طرف اشاره ہے يا منحرف اور کجرو پيشوا ٔوں کے سامنے بے چون و چرا سر تسليم خم کرنے کی طرف اشاره ہے ۔

  اور يہودی کہتے ہيں کہ خدا کا ہاتھ تو زنجيرسے بندھا ہو اہے ۔ 

ے ہٹا تے ہوئےپہلی ٓايت ميں اہل کتاب منافقين کے بارے ميں بحث مکمل کرتے ہوئے اور ان کے چہروں سے نفاق کے پرد
مسلمانو ں کو ٓاگاه کيا گيا ہے کہ : جس وقت وه تمھارے پاس ٓاتے ہيں تو کہتے ہيں کہ ہم ايمان لے ٓائے ہيں ليکن کفر سے 

معمور دل کے ساتھ ٓاتے ہيں اور اسی حالت ميں تمہارے پا سے اٹھ جاتے ہيں اور منطقی استدالل اور تمہاری باتيں ان کے 
  کرتيں ( َوٕاَِذا َجائُوُکْم قَالُوا آَمنَّا َوقَْد َدَخلُوا بِاْلُکْفِر َوھُْم قَْد َخَرُجوا بِِہ) ۔دل پر کچھ اثر نہيں 

لٰہذا وه ظاہر اً حمايت حق ميں باتيں کرتے ہيں ، اظہار ايمان کرتے ہيں اور تمہاری باتوں کی ريا کارانہ پذيرائی کرتے ہيں ، 
  اس سے تمہيں دھوکا نہ ہو ۔

ر ميں انھيں خطرے سے ٓاگاه کرتا ہے کہ ان تمام پر ده پوشيوں کے باجود جو کچھ تم چھپاتے ہو خدا اس سے ٓايت کے ٓاخ
  ٓاگاه اور با خبر ہے ( َوهللاُ ٔاَْعلَُم بَِما َکانُوا يَْکتُُموَن) ۔

سوں کو ديکھو کے کہ گناه  بعد والی ٓايت ميں ان کے نفاق کی نشانياں بيان کی گئی ہيں ۔ ارشاد ہوتا ہے : تم ان ميں سے بہت
ْثِم َواْلُعْدَوا ِن َؤاَْکلِِھْم ، ظلم اور حرام خوری کی راه ميں ايک دوسرے پر سبقت کرتے ہيں (َوتََری َکثِيًرا ِمْنھُْم يَُساِرُعوَن فِی ااْلِٕ

ْحَت ) ۔   ١السُّ
 ۴١رے ميں اسی سوره کی ٓايہ کے با“ يسارعون” کے ذيل ميں  ۴٢کے معنی کے بارے ميں اس سوره کی ٓايہ “ سحت”۔١
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  کے ذيل ميں جلد دوم ميں بحث کی جاچکی ہے ۔ ٢١٩کے متعلق سوره بقره ٓايہ“ اثم ” کے ذيل ميں اور 
يعنی گناه اور ظلم کے راستے ميں يوں قدم بڑھا تے ہيں گويا باعث ِ فخر اہداف کی طرف بڑھ رہے ہيں اور بغير کسی شرم 

  ے پر سبقت لے جائيں ۔کے کوشش کرتے ہيں کہ ايک دوسر
عدوان ” کفر کے معنی ميں بھی ٓايا ہے او رہر قسم کے گناه کے مفہوم ميں بھی ٓايا ہے ۔ ليکن يہاں “ اثم ” توجہ رہے کہ لفظ

کے مقابلے ميں ٓايا ہے ۔ لٰہذا بعض مفسرين نے اس کا مطلب يہ بيا ن کيا ہے : ايسے گناه جن کا نقصان صرف کرنے “ 
  کے جس کا نقصان دوسروں کو پہنچتا ہے ۔“ عدوان ” چے بخالفوالے ہی کو پہن

کے بعد اصالح کے مطابق خا ص کے بعد عام کاذکر ہے اور ان “ اثم ” کا ذکر “ عدوان” يہ احتمال بھی بيان کيا گيا ہے کہ 
ی بنا ء پر مذمت کے طور پر ہے ۔ اس طرح پہلے تو ان کی ہر قسم کے گناه ک“ ذکر اخص” کے بعد حرام کھانے کا تذکره 

کی گئی ہے اس کے بعد اہميت کی وجہ سے دو عظيم گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے ۔ يعنی ايک ظلم و ستم اور دوسرا 
  حرام خوری چاہے وه رشوت کی صورت ميں ہو يا کسی اور صورت ميں ۔

کرتا ہے جو بڑی ال پر واہی سے ہر مختصريہ کہ قرٓان اہل کتاب کے ان منافق افراد کو ٓاشکار کرتا ہے اور ان کی مذمت 
طرض کا گناه سرانجام ديتے ہيں ، خصوصاً ظلم و ستم کرتے ہيں اور بالخصوص نا جائز مال کھاتے ہيں مثالً رشوت اور 

  سود کھاتے ہيں ۔
انجام ديتے  ٓايت کے ٓاخر ميں ان کے اعمال کی برائی تاکيداً ظاہرکرنے کے لئے فرمايا گيا ہے : يہ لوگ کيسا برا قبيح عمل

  ہيں (لَبِْئَس َما َکانُوا يَْعَملُوَن ) ۔
سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اعمال کو وه اتفاقيہ نہيں بجا التے بلکہ وه ان پرڈٹے رہتے ہيں او ربار بار ان کا “ کانو ا يعملون ” 

  ارتکاب کرتے ہيں ۔
ريعے انھيں گناه کا شوق دالتے تھے ،ارشاد ہوتاہے :تيسری ٓايت ميں ان کا علماء پر حملہ کيا گيا ہے جو اپنی خاموشی کے ذ

بَّانِيُّوَن َوااْلَٔ  ْحبَاُر َعْن عيسائی اور يہودی علماء انھيں گناه ٓالوده باتوں اور حرام خوری سے کيوں نہيں روکتے(لَْوالَيَْنھَاھُْم الرَّ
ْحَت) ۔ ْثَم َؤاَْکلِِھْم السُّ   قَْولِِھْم ااْلِٕ

سے ليا گيا ہے اس کا مطلب ہے ايسے “ رب ”کی جمع ہے اور يہ لفظ“ ربانی “ ربانيوں ” چکا ہے جيسا کہ بيان کيا جا 
” علماء جو لوگوں کی خدا کی طرف دعوت ديتے ہيں ، ليکن زياده تر يہ لفظ عيسائی مذہبی علماء کے لئے استعمال ہوتا ہے 

سے علماء جو معاشرے پر اچھا اثر مرتب کريں ، ليکن کی جمع ہے ۔ اس کا مطلب ہے اي“ ابر ” بر وزن “ ( حبر “ ” احبار
  زياده تر يہ لفظ يہودی مذہبی علماء کے لئے استعمال ہوتا ہے ۔

تھا ليکن اس ٓايت ميں نہيں ہے ، بعض نے اس سے يہ سمجھا ہے “ عدوان ” ضمناً سوال پيدا ہوتا ہے کہ گذشتہ ٓايت ميں لفظ
  بھی داخل ہے ۔“ ن عدوا”ايسا وسيع مفہوم جس ميں “اثم ” کہ 

ٓايا ہے ۔ يہ تعبير ممکن ہے اس طرف اشاره ہو کہ علماء کی ذمہ داری “ قولھم االثم ” اس ٓايت ميں گذشتہ ٓايت کے بر خالف 
ہے کہ وه لوگوں کو ٓالوده باتوں سے بھی روکيں اور اعمال گناه ۔ يا پھر قول يہاں اعتقاد کے معنی ميں ہے يعنی علماء ايک 

ے کی اصالح کے لئے پہلے ان کے غلط افکار اور عقائد کی اصالح کريں کيونکہ جب تک افکار نظر يات ميں فاسد معاشر
انقالب نہيں ٓاتا ہے يہ توقع نہيں کيا جاسکتی ہے کہ ان کے عمل ميں کوئی گہری اصالح ہو سکے۔ اس طرح سے ٓايت فاسد 

  ے کہ کام فکری انقالب سے شروع کيا جائے۔اور برے معاشرے کی اصالح کے لئے علماء کو نشاندہی کرتی ہ
جيسے اصلی گناه گاروں کی مذمت کی گئی ہے آيت کے ٓاخر ميں خاموش رہنے والے اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر 

َما  ترک کر دينے والے علماء کی بھی مذمت کی گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : کتنا برا ہے وه کام جو يہ انجام ديتے ہيں ( لَبِْئسَ 
  َکانُوا يَْصنَُعوَن ) ۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی عظيم ذمہ داری کو پورا نہيں کرتے خا ص طو 
رپر علماء اور دانشمندان کا انجام بھی اصلی گناه گاروں کا سا ہو گا ۔ در حقيقت يہ لوگ ان کے جرم ميں شريک شمار ہو ں 

  گے ۔
  ابن عباس سے منقول ہے ، وه کہتے ہيں :مشہورمفسر

  اپنی ذمہ داريوں کی پيمان نہ کرنے والے اور خاموش رہنے والے علماء کی مذمت ميں يہ سخت ترين ٓايت ہے ۔
واضح ہے کہ يہ حکم خاموش رہنے والے يہودی اور عيسائی علماء سے مخصوص نہيں ہے بلکہ ان تمام صاحبان ِ فکر و 

لماء کے بارے ميں ہے جو لوگوں کو گناه سے ٓالوده ہوتا ديکھيں اور انھيں ظلم و ستم کی راه پر تيز نظر ، راہبروں او رع
  گام پائيں او رخاموش بيٹھے رہيں ، کيونکہ خدا کا حکم تو سب کے لئے برابر ہے ۔
  امير المومنين حضرت علی (عليه السالم) نے اپنے ايک خطبے ميں ارشاد فرمايا :
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بناء پر ہالک او رنابود ہو گئيں کہ وه گناه کی مرتکب ہوتی تھيں اور ان کے علماء سکوت اختيارکرليتے گذشتہ قوميں اس 
تھے اور نہی عن المنکر نہيں کرتے تھے ۔ اس حالت ميں ان پر خدا کا عذاب ، سزائيں اور مصيبتيں نازل ہوتی تھيں ۔ پس 

  ١اکہ تمہارا بھی وہی انجام نہ ہو۔ اے لوگو! تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کيا کرو ت
  ميں بھی ہے ، ٓاپ نے فرمايا :) ١٩٢يہی مضمون نہج البالغہ کے خطبہ قاصعہ( خطبہ 

فان هللا سبحانہ لم يلعن القرٰان الماضی بين ايديکم االلترکھم االمر بالمعروف و النھی عن المنکر فلعن السفھا ء لرکوب ” 
  ۔“المعاصی و الحکماء لترک التناھی 

گذشتہ زمانے کے لوگوں کو خدا تعالٰی نے صرف اس لئے اپنی رحمت سے دور کرديا کہ انھوں نے امر المعروف او رنہی 
عن المنکر کو ترک کرديا ۔ اس نے عوام کو گناه کے ارتکاب اور علماء کو نہی عن المنکر ترک کرنے پر اپنی لعنت کا حق 

  کرديا ۔دار قرار ديا اور انھيں اپنی رحمت سے دور 
ٓايا ہے اور زير نظر ٓايت ميں علماء کے “ يعملون ”يہ بات قابل توجہ ہے کہ گذشتہ ٓايت ميں عام لوگوں کے بارے ميں لفظ 

کے ماده سے ہے ۔ اس کا مطلب ہے ايسے کام جو “ صنع“ يصنعون ” استعمال ہوا ہے ۔ ہم جانتے ہيں کہ “ يصنعون” لئے 
کے ماده سے ہے اور ہر کام کے لئے بوال جاتا ہے“عمل “” يعملون ” ے جائيں جب کہ بڑی توجہ او رمہارت سے انجام دئي

اگر نادان لوگ اور عوال برے کام انجام ديتے ہيں تو ان ميں سے کچھ نادانی اور بے خبر ی کی وجہ سے ايسا کرتے ہيں 
جانتے ہوئے اور ماہرانہ طور پر غلط کامليکن علماء اور دانشور جو اپنی ذمہ داری پر عمل نہيں کرتے تو واضح ہے کہ وه 

  انجام ديتے ہيں ۔ يہی وجہ ہے عالم کے لئے جاہل سے زياده سخت سزا ہے ۔

يَِزيَدنَّ َکثِيًرا ِمْنھُْم َما ٔاُنِزَل ٕاِلَْيَک ُق َکْيَف يََشاُء َولَ ۔ َوقَالَْت اْليَھُوُد يَُد هللاِ َمْغلُولَةٌ ُغلَّْت ٔاَْيِديِھْم َولُِعنُوا بَِما قَالُوا بَْل يََداهُ َمْبُسوطَتَاِن يُنفِ ۶۴
َْٔوقَُدوا نَاًرا لِْلَحْرِب ٔاَْطفَٔاَھَا هللاُ َويَْسَعْوَن فِی ااْلَْٔرِض ِمْن َربَِّک طُْغيَانًا َوُکْفًرا َؤاَْلقَْينَا بَْينَھُْم اْلَعَداَوةَ َواْلبَْغَضاَء ٕاِلَی يَْوِم اْلقِيَاَمِة ُکلََّما ا

  َساًدا َوهللاُ الَيُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن ۔فَ 
  ترجمہ
۔ اور يہودی کہتے ہيں کہ خدا کا ہاتھ تو زنجيرسے بندھا ہو اہے ۔ انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہيں اور وه اس بات کی وجہ ۶۴

تا اور سے رحمت ِ الٰہی سے دور ہيں جب کہ اس ( کی قدرت) کے دونوں ہاتھ کھلے ہيں وه جس طرح سے چاہے ( بخش
)خرچ کرتا ہے اور يہ ٓايات جو تجھ پر تيرے پر وردگار کی نازل ہوئی ہيں ان ميں سے بہت سوں کے طغيان او رکفر کو 

بڑھاديتی ہيں اور ان کے درميان ہم نے قيامت تک کے لئے دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے او رجب بھی انھوں نے جنگ کی
روه زمين ميں فساد کے لئے کوشاں رہتے ہيں اور خدا فساد کرنے والوں کو ٓاگ روشن کی خدا نے اسے خاموش کرديا او 

  دوست نہيں رکھتا ۔
..............  

  ۔ ۶۴٩ص  ١۔ نور الثقلين جلد ١

  اور اگر اہل کتاب ايمان الئے اور انھوں نے تقوٰی اختيار کيا تو 

کی گئی ہے کہ جب کہ گذشتہ ٓايت ميں کلی طو ر پر ان کی اس ٓايت ميں يہوديوں کی ناروا اور گناه ٓالوده باتوں کی ايک مثال 
ايسی باتوں کی طرف اشاره کيا گيا تھا ۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ تاريخ نشاندہی کرتی ہے کہ يہودی ايک 
لسالم زمانے ميناوج قدرت ميں تھے ۔ اس وقت کم اہم ٓاباد دنيا کے ايک حصے پر ان کی حکومت تھی ۔ حضرت دأود عليہ ا

اور حضرت سليمان بن دأود (عليه السالم) کے زمانے کو بطور نمونہ پيش کيا جاسکتا ہے ۔ بعد ميں بھی زور و شور سے ان
کی قدرت و طاقت موجودی ليکن ظہوِر اسالم کے ساتھ ہی خصوصاً حجاز ميں ان کی قدرت کا ٓافتاب ڈوب گيا ۔ بنی نضير ، 

پيغمبر اکرم کی جنگوں کے باعث وه انتہائی کمزور ہو گئے ۔ اس موقع پر ان ميں  بنی قريظہ اور خيبر کے يہوديوں سے
سے بعض نے اپنی گذشتہ قدرت و عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے استہزاء اور مذاق کے طور پ رکہا کہ خدا کا ہاتھ تو 

کہ يہ بات کہنے واال فخاس بن  زنجير سے بندھا ہوا ہے اور وه ہم پر بخشش و نوازش نہيں کرتا( بعض مفسرين نے کہا ہے
عازذورا تھا جوبنی قينقاع کا سر دار تھا او ربعض نے نباش بن قيس کا نام لکھا ہے ) چونکہ دوسرے بھی اس کی گفتگو 

سے راضی تھے لٰہذا قرٓان نے اس بات کی ان سب کی طرف نسبت دی ہے اور فرمايا ہے يہوديوں نے کہا کہ خدا کا ہاتھ 
  ہو اہے (َوقَالَْت اْليَھُوُد يَُد هللاِ َمْغلُولَةٌ ) ۔زنجير سے بندھا 
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، “ نعمت ” ہے ۔ دوسرا“ ہاتھ ” عربی زبان ميں کئی معانی ميں استعمال ہوتا ہے ۔ اس کا ايک معنی “ يد ”توجہ رہے کہ 
ہی ہے او رچونکہ  “ہاتھ ” ہے ۔ البتہ اس کا حقيقی معنی “ تسلط” اور پانچواں “سلطنت و حکومت ”چوتھا“ قدرت” تيسرا 

انسان اہم ترين کام ہاتھ سے انجام ديتا ہے لٰہذا يہ لفظ کنايہ کے طور پر دوسرے معانی بھی استعمال ہوتا ہے ۔ جيسے فارسی 
  بھی اسی طرح مختلف معانی ميں استعمال ہوتا ہے۔“دست ” ميں 

ا و قدر اور سر نوشت و تفويض کے طريق اہل بيت سے مروی بعض روايات ميں ہے کہ يہ بات يہوديوں کے مسئلہ قض
بارے ميں عقيدے کی طرف اشاره ہے ، ان کا نظر يہ تھا کہ ابتدائے خلق ميں خدا نے تمام امور کا تعين کرديا ہے اور جسے

  ١انجام پانا چاہے وه گويا انجام پا چکا ہے اور خدا بھی اس ميں تبديلی نہيں کرسکتا ۔ 
بھی ہے جيسا کہ ٓاگے ٓائے گا ، يہ عبارت پہلے معنی کی تائيد کرتی ہے ، البتہ دوسرا “ ن بل يداه مبسوطتا” البتہ ٓايت ميں 

معنی بھی پہلے معنی کی طرف ہی ايک راستہ ہے کيونکہ جب ان کی زندگی درہم بر ہم ہو گئی اور ان کے اقبال کا ستاره 
جاسکتا کيونکہ يہ انجام تو شروع سے معين ہو چکا ہے  ڈوب گيا تو ان کا خيال تھا کہ يہ ان کی تقدير ميں تھا جسے بدال نہيں

  اور عملی طور پر خدا کا ہاتھ بند ہوا ہے ۔
خدا تعالٰی ان کے جواب ميں پہلے تو اس عقيدے کی مذمت کرتا ہے ، فرما يا گيا ہے : ان کے ہاتھ زنجير سے بندھے ہوں 

  َْٔيِديِھْم َولُِعنُوا بَِما قَالُوا) ۔اور اس ناروا بات کی وجہ سے وه رحمت سے دور ہوں ( ُغلَّْت ا
اس کے بعد اس غلط عقيدے کے بطالن کےلئے ارشاد ہوتا ہے : خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہيں وه جس طرح چاہتا ہے اور 

نہ ہو وه  جس پر چاہتاہے لطف و عنايت کرتا ہے ( بَْل يََداهُ َمْبُسوطَتَاِن يُنفُِق َکْيَف يََشاُء ) ۔اس کام ميں کوئی مجبوری
عوامل ِطبعی و فطری کے جبر کا محکوم ہے اور نہ وه جبر تاريخی کاپابندہے بلکہ اس کا راده ہر چيز سے باالتر اور ہر 

  چيز ميں نافذ ہے ۔
کو تثنيہ کے طور پر استعمال کيا “ يد ” مفرد استعمال کيا ہے ليکن خدا نے “ يد ” يہ امر قابل توجہ ہے کہ يہوديوں نے لفظ 

فرماتا ہے : اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہيں ۔ يہ دراصل تاکيد ِ مطلب بھی ہے اور خدا تعالٰی کے انتہائی جود  ہے ،
بخشش کے لئے لطيف کنايہ بھی ۔ کيونکہ جو ذات زياده سخی ہو دونوں ہاتھ بخشش کرتی ہے ۔ عالوه ازيں دو ہاتھوں کا ذکر

 اور شايد يہ مادی و معنوی يا دينوی و اخروی نعمتوں کی طرف بھی اشاره ہو۔قدرت ِ کاملہ کے لئے بھی کنايہ ہو سکتا ہے 
پھر ارشاد ہوتا ہے : يہاں تک کہ ان کی گفتار اور عقائد سے پر ده کشائی کرنے والی يہ ٓايات ان پر مثبت اثر مرتب کرنے 

دھرمی کے چکر ميں ڈال ديتی  کی بجائے اور انہيں غلط راستے سے باز رکھنے کی بجائے ان ميں سے بہت سوں کو ہٹ
  َوُکْفًرا ) ۔ہيں اور ان کا طغيان و کفر مزيد بڑھ جاتا ہے ( َولَيَِزيَدنَّ َکثِيًرا ِمْنھُْم َما ٔاُنِزَل ٕاِلَْيَک ِمْن َربَِّک طُْغيَانًا 

يہوديوں کی  سے يہا ں کيا مراد ہے ، اس سلسلے ميں مفسرين ميں اختالف ہے ليکن اگر ہم“ بغضاء ” اور “ عداوت”
موجوده صورِت حال سے قطع نظر کرليں اور تاريخ ميں ان کی در بدر اور پراگندی کی زندگی کو ملحوظ ِ نظر رکھيں تو 

ہميں معلوم ہو گا کہ اس خاص تاريخی کيفيت کا ايک اہم عامل ان ميں اتحاد، عزم اور ارادے کی پختگی کا فقدان تھا کيونکہ 
  صميم ہوتا تو اتنی طويل تاريخ ميں وه اس طرح سے در بدر ، منتشر او ربدبخت نہ رہتے۔اگر ان ميں اتحاد اور عزم 

  کے ذيل ميں اہل کتاب کے درميان دائمی عداوت و دشمنی کے مسئلہ پر ہم نے مزيد ضاحت کی ہے ۔ ١۴اسی سوره ٓايہ 
رف سے مسلمانوں کو اس نابود کرنے ٓايت کے ٓاخر ميں ٓاتش ِ جنگ بھڑ کانے کےلئے يہوديوں کی کوششوں اور خدا کی ط

والی ٓاگ سے رہائی اور لطف و رکم کے بارے ميں اشاره ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : جب انھوں نے ٓاتِش جنگ بھڑ کائی تو خدا 
اْلقِيَاَمِة ُکلََّما ٔاَْوقَُدوا نَاًرا لِْلَحْرِب نے اسے خاموش کرديا اور تمھيں اس سے محفوظ رکھا (َؤاَْلقَْينَا بَْينَھُْم اْلَعَداَوةَ َواْلبَْغَضاَء ٕاِلَی يَْوِم 

ٔاَْطفَٔاَھَا هللاُ ) ۔يہ حقيقت ميں پيغمبر اسالم کی پر دعا اعجاز زندگی کا ايک نکتہ ہے ۔ کيونک يہودی حجاز کے تمام لوگوں کی 
۔ عالوه ازيں ان کے پاس مالی نسبت زياده طاقتور او رجنگی امور سے زياده ٓاشنا تھے ۔ ان کے پاس نہايت محکم قلعے تھے

وسائل بھی بہت تھے جن سے وه جنگوں ميں کام ليتے تھے ۔ يہاں تک کہ قريش ان کی مدد حاصل کرنے ميں کوشش کرتے 
تھے ۔ اوس و خزرج ميں سے ہر قبيلہ ان سے پيمان دوستی اور جنگی معاہدے کی کوشش کرتا تھا ۔ اس کے باوجود ان کی 

وٹا کہ کوئی اس کے بارے ميں سوچ بھی نہ سکتا تھا ۔ بنی نٰضر ، بنی قريظہ او ربنی قينقا ع کے طاقت کا زعم اس طرح ٹ
يہودی خاص حاالت کی وجہ سے جالوطنی اختيار کرنے پر مجبور ہوگئے خيبر کے قلعوں ميں رہنے والے اور فدک 

يہوديوں نے بھی عظمت اسالم کے سامنے يہوديوں نے ہتھيار ڈال ديے ۔ يہاں تک کہ حجاز کے بيابانوں ميں رہنے والے 
گھٹنے ٹيک دئے ۔ نہ صرف يہ کہ وه مشرکين کی مدد نہ کر سکے بلکہ خود بھی مقابلے سے کناره کش ہو گئے ۔ قرٓان مزيد

جب کہ خدا کہتا ہے : وه ہميشہ روئے زمين ميں فتنہ فساد کے بيج بونے کی کوشش کرتے ہيں (َويَْسَعْوَن فِی ااْلَْٔرِض فََساًدا) ۔ 
  فساد کرنے والوں کو پسند نہيں کرتا ۔
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  ( َوهللاُ الَيُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن ) ۔
اس بنا پر قرٓان ان پر بھی کبھی نسلی اور خاندانی حوالے سے کوئی اعتراض نہيں کرتا بلکہ قرٓان کی تنقيد اور سر زنش کا 

تا ہے ۔ بعد کی ٓايات ميں ہم ديکھيں گے کہ ان تمام چيزوں کے معيار او رنمونہ وه اعمال ہيں جو ہر شخص اور گروه انجام دي
  باوجود قرٓان نے ان کے لئے راه ِ حق کی طرف لوٹ ٓانے کی راه کھلی رکھی ہے ۔

  النَِّعيِم ۔ ۔ َولَْو ٔاَنَّ ٔاَْہَل اْلِکتَاِب آَمنُوا َواتَّقَْوا لََکفَّْرنَا َعْنہُْم َسيِّئَاِتِہْم َواَلَْٔدَخْلنَاہُْم َجنَّاتِ ۶۵
نِجيَل َوَما ٔاُنِزَل ٕاِلَْيِہْم ِمْن َربِِّہْم اَلََٔکلُوا ِمْن فَْوقِہِ ۶۶ ْم َوِمْن تَْحِت ٔاَْرُجلِِہْم ِمْنہُْم ٔاُمَّةٌ ُمْقتَِصَدةٌ َوَکثِيٌر ِمْنہُْم َساَء ۔ َولَْو ٔاَنَّہُْم ٔاَقَاُموا التَّْوَراةَ َوااْلِٕ

  َما يَْعَملُوَن ۔
  ترجمہ
۔ اور اگر اہل کتاب ايمان الئے اور انھوں نے تقوٰی اختيار کيا تو ہم ان کے گناه بخش ديں گے اور انھيں نعمات سے ۶۵

  معمور باغات بہشت ميں داخل کرديں گے ۔
۔ اور اگر وه تورات ، انجيل او رجو کچھ ان کے پر وردگار کی طرف سے ( قرٓان کی صورت ميں ) نازل ہوا ہے اسے ۶۶

يں ٓاسمان او رزمين سے رزق کھائيں گے ۔ اس ميں سے کچھ لوگ ميانہ رو ہيں ۔ ليکن ان ميں سے اکثر برے اعمال قائم رکھ
  انجام ديتے ہيں ۔

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

  ۔۴٨۶ص  ١، تفسير بر ہان جلد۶۴٩ص  ١۔تفسير نور الثقلين ج ١

  ہيں سے مراد تمام ٓاسمانی کتب اور خدائی احکام “ وما انزل اليھم من ربھم 

گذشتہ ٓايات ميں اہل کتاب کے طور طريقوں اور طرز عمل پر تنقيد کی گئی ہے ۔ اب ان دو ٓايا ت ميں تربيتی اصول کے 
مطابق خدا تعالٰی اہل کتاب ميں سے منحر فين کو راه ِ راست پر النے ، انھيں حقيقی راستے کی نشاندہی کرنے اور ان ميں 

ہم قدم نہ تھی کی تعريف کرنے کے لئے کہتا ہے : اگر اہل کتاب ايمان لے ٓائيں اور سے اقليت جو ان کے غلب افعال ميں 
تقوٰی اختيار کرليں تو ہم ان کے گذشتہ گناہوں پر پر ده ڈال ديں گے اور ان سے صرف ِ نظر کرليں گے ۔ ( َولَْو ٔاَنَّ ٔاَْہَل 

اتِِہْم ) ۔نہ صرف ان کے گناه بخش ديں گے بلکہ انھيں طرح طرح کی نعمتوں سے اْلِکتَاِب آَمنُوا َواتَّقَْوا لََکفَّْرنَا َعْنہُْم َسيِّئَ 
ے پرباغات ِ جنت ميں داخۺ کريں گے (َواَلَْٔدَخْلنَاہُْم َجنَّاِت النَِّعيم)ِ ۔يہ تو معنوی او راخروی نعمتوں کے بارے ميں ہے ۔ اس ک

ر کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : اگر وه بعد ايمان و تقوٰی کے گہرے اثر حتی مادی زندگی ميں اس کے اث
تورات اور انجيل کو قائم رکھيں اور زندگی کے دستور العمل کے طور پر انھيں اپنی ٓانکھوں کے سامنے رکھيں او رجو 

ر ان کچھ پر ور دگار کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے اس سب پر عمل کريں چاہے وه گذشتہ ٓاسمانی کتب ہوں يا قرٓان او
نِجيَل َوَما ٔاُنِزَل ميں تفريق و تعصب کر راه نہ ديں تو ٓاسمان و زمين کی نعمتيں انھيں گھير ليں گی( َولَْو ٔاَنَّھُْم ٔاَقَاُموا التَّْوَراةَ َوااْلِٕ 

  ٕاِلَْيِھْم ِمْن َربِِّہْم اَلََٔکلُوا ِمْن فَْوقِِھْم َوِمْن تَْحِت ٔاَْرُجلِِھْم ) ۔
کہ تورات اور انجيل کو قائم اور بر پا رکھنے سے مراد ان کا وه حقيقی حصہ ہے جو اس زمانے ميں ان اس ميں شک نہيں 

وما انزل اليھم من ” کے پاس موجود تھا نہ ان کے تحريف شده حصے جو کم و بيش قرائن سے پہنچا نے جاتے تھے اور 
جملہ مطلق ہے اور در حقيقت اس طرف اشاره ہے کہ  سے مراد تمام ٓاسمانی کتب اور خدائی احکام ہيں کيونکہ يہ“ ربھم 

قومی تعصبات کو دينی او راٰلہی مسائل کے ساتھ نہيں مالنا چاہےئے ۔ يہاں عربوں اور يہوديوں کی ٓاسمانی کتب کی بات 
جائے  نہيں ۔ اصل بات تو خدا ئی احکام کی ہے ۔ يہ کہہ کر قرٓان چاہتا ہے کہ جس قدر ہو سکے ان کے تعصب کو کم کيا

اور ان کے قلب و روح کی گہرائيوں ميں بات اثر کرسکے۔ اسی لئے تمام ضميريں انھيں کی طرف لوٹتی ہيں (اليھم ، من 
ربھم ، من فوقھم ، من تحت ارجلھم )يہ سب کچھ اس بنا پر ہے کہ تاکہ وه ہٹ دھرمی کی سواری اتر پڑيں اور يہ تصور نہ 

کرنے کا مطلب يہ ہے کہ يہوديوں نے عربوں کے سامنے سر جھا ديا بلکہ اس کا کريں کہ قرٓان کے سامنے سر تسليم خم 
  مطلب تو خدائے عظيم کے سامنے جھکا نا ہے ۔

اس ميں شک نہيں کہ تورات و انجيل کے احکام کو قائم، کرنے سے مراد ان کے اصول پر عمل کرنا ہے کيونکہ جيسے ہم 
اصول تمام جگہ ايک جيسے ہيں اور ان کے درميان صرف کامل و اکمل کا فرق  بار ہا کہہ چکے ہيں کہ تعليمات ِ انبياء کے

ہے او ريہ بات اس کے منافی نہيں کہ گذشتہ دين کے بعض احکام بعد والے دين کے بعض احکام کے ذريعے منسوخ ہو جا 
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  ئيں ۔
تعليمات کی پيروری صرف بعد از  مختصر يہ کہ مندرجہ باال ٓايت ايک مرتبہ پھر اس بات پر زور د ے رہی ہے کہ آسمانی

موت کی زندگی کے اسباب مہيا کرنے کے لئے نہيں ہے بلکہ يہ انسانوں کی تمام مادی زندگی کے لئے بھی مفيد ہے ۔ يہ 
پيروی جماعتوں او رگروہوں کی صفوں کو منظم کرتی ہے ، تونائيوں کومجتمع کرتی ہے ،نعمتوں کو با بر کت کرتی ہے ، 

  ديتی ہے ، زندگی کو خوش حال بناتی ہے اور امن و امان ميں پيدا کرتی ہے ۔وسائل کو وسعت 
ان عظيم مادی مسائل او ر فراوان انسانی توانائيوں پر ايک نظر ڈالی جائے کہ جو ٓاج کی دنيا ئے انسانيت ميں تعليماتِ  انبياء 

يار وں ، بے سبب کشمکشوں اور ويران کن سے انحراف کی وجہ سے پيدا ہوئی ہيں تو ہم ديکھيں گے کہ سب تباه کن ہتھ
مساعی پر صرف ہورہی ہيں ۔ٓاج دنيا کی جتنی دولت اور وسائل دنيا کی تباہی کے لئے استعمال ہو رہے ہيں وه اصالح و 

فالح کے لئے استعمال ہونے والے مسائل سے زياده نہيں تو کم بھی نہيں ۔ ٓاج کس قدر دماغی صالحتيں جو جنگی ہتھياروں 
تياری اور استعماری و سامراجی مقاصد کے لئے استعمال ہورہی ہيں ۔ جو وسائل و ذرائع ، صالحتيں ، اور توانائياں کی 

فضول اور بے کار صرف ہورہی ہيں ان کی نوع ِ انسانی کس قدر ضرورت مند اور محتاج ہے ۔ يہ سب نہ ہوتا تو دنيا ٓاج خو
  ب صورت ، زيبا او ررہنے کے قابل ہو تی ۔

سے مراد يہ ہے کہ ٓاسمان و زمين کی تمام نعمتيں “ من تحت ارجلھم ” اور “ من فوقھم ” نی طور پر توجہ رہے کہ ضم
انھيں گھير ليں گی ۔ يہ احتمال بھی ہے کہ يہ اس بات کے لئے کنايہ ہو کہ يہ نعمات عموميت رکھتی ہيں ۔ جيسا کہ عربی 

يعنی ہر طرف سے نعمتيں اسے “ شخص سر تا پا نعمتوں ميں ڈوبا ہو اہے فالن ” اور غير عربی ادب ميں کہا جاتا ہے کہ 
  گھيرے ہوئے ہيں ۔

يہ ٓايت يہوديوں کی اس گفتگو کا جواب بھی ہے کہ جو گذشتہ ٓايات ميں ہم بڑھ چکے ہيں ۔ يعنی اگر تم ديکھتے ہوکہ خد اکی 
 خدا ميں بخل ٓاگيا ہے ۔ او راس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے  ِنعمتيں تم سے منقطع ہو چکی ہيں تو اس کی وجہ يہ نہيں کہ ذات مقدس

، بلکہ يہ تو تمہارے اعمال ہی ہيں جو تمہاری مادی او رمعنوی زندگی ميں منعکس ہو ئے ہيں او رتمہارے اعمال ہی نے 
  ی ۔تمہاری ہر طرح کی زندگی کو تاريک کرديا ہے اور جب تک تم نہيں پلٹو گے يہ تاريکياں بھی نہيں پلٹيں گ

ٓايت کے ٓاخر ميں ان ميں سے ايک نيک اقليت کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہا گيا ہے : اگر چہ ان ميں سے زياده تر تو بد 
کار ہی ہيں ليکن پھر بھی کچھ ميانہ رو اور معتدل افراد ان ميں موجود ہيں ( جن کا معاملہ خد اکے نزديک اور مخلوق خدا 

  ْنھُْم ٔاُمَّةٌ ُمْقتَِصَدةٌ َوَکثِيٌر ِمنھُْم َساَء َما يَْعَملُوَن ) ۔کے نزديک دوسروں سے مختلف ہے ( مِ 
ميں  ٧۵اور سورهٔ  ٓال ِ عمران ٓايہ  ١٨١اور  ١۵٩اہل کتاب ميں سے نيک اور صالح اقليت کے بارے ميں سورهٔ  اعراف ٓايہ 

 بھی ايسی تعبير دکھائی ديتی ہے ۔

 

 


