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 فہرست

ُسوُل بَلِّغْ    يَأايُّھَا الرَّ
  انتخاِب جانشين پيغمبر ہی آخری کار سالت تھ

  آيت کی شان نزول
  واقعہ غدير کا خالصہ

  جرح وتنقيد اور اعتراضات
  ۔ کيا مولٰی کا معنی اولٰی بالتصرف ہے؟١
  ات کا ايک دوسرے کے ساتھ ربط۔ آي٢
  ۔ کيا يہ حديث تمام کتِب صحاح ميں نقل ہوئی ہے؟٣
  نے اور اہِل بيت نے اِس حديث سے استدالل کيوں نہيں کيا؟ -۔ حضرت علی ۴
  ۔ روايت کے آخری جملہ کا مفہوم کيا ہے؟۵

  شان نزول
  ہم نے بنی اسرائيل سے عہد لی
  نبی اسرائيل اور قتل پيامبران

  مسيح اور تثليت
  حضرت عيسٰی کو فقط ايک فرستادئہ خدا (رسول) جانيں

  (لعن الذين کفروا من بنی اسرائيل علی لسان دأود و عيسی ابن مريم)۔
  خدا نے انھيں ان ہی باتوں کی وجہ سے

  اسالم کے پہلے مہاجرين
  يہوديوں کی کينہ پروری اور عيسائيوں کی نرم دلی

  حد سے تجاوز نہ کرو
  قسم اور اس کا کفاره
  قسموں کی دوقسميں

  شان نزول
  حکم اور اس کے تدريجی مراحلشراب کے بارے ميں قطعی 

  شراب اور قمار باطی کے مہلک اثرات
  شان نزول

  وه تقوٰی اختيار کريں اور ايمان لے آئيں اور عمل صالح بجاالئيں
  شاِن نزول

  حالت احرام ميں شکار کرنے کے احکام
  حالِت احرام ميں شکار کی حرمت کا فلسفہ

  بيت الحرام کو لوگوں کے امر کے قيام کا ذريعہ قرار دی خدا نے
  کعبہ کی اہميت

  اکثريت پاکيزگی کی دليل نہيں
  غير مناسب سواالت

  “بدعات”چار غير مناسب 
  اپنے بزرگوں اور بڑوں کے نام کا بت

  بے دليل تضاد
  ہر شخص اپنے کام کا جواب ده ہے

  ايک سوال کا جواب
  اسالم کے اہم ترين مسائل ميں سے ايک حفِظ حقوق
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  اس دن سے ڈرو جس دن خدا پيغمبروں کو جمع کرے گ
  مسيح(عليه السالم) پر انعاماِت اٰلہی

  حواريوں پر مائده کے نزول کا واقعہ
  چند ضروری نکات کی ياد دہانی

  ه السالم) کی اپنے پيروکاروں کے شرک سے بيزاریحضرت مسيح(علي
  دوسوال اور ان کا جواب

  عظيم کاميابی
  فضيلت تالوت سوره انعام

  وه خدا جو نور وظلمت دونوں کا مبدا ہے،
  کيا تاريکی بھی مخلوقات ميں سے ہے

  نور رمز وحدت ہے اور ظلمت رمز پراکندگی
  مٰی کيا ہے؟اجل مس

  تو يہاں اجل سے مراد وہی حتمی موت ہے ۔
  تمام چيزوں کا خالق وہی ہے

  ےمشرکين کی تکبر ،الپرواہی اور ہٹ دھرمی کی طرف اشاره کرت
  سرکشی کرنے والوں کو سرگذشت

  چند اہم نکات
  ہٹ دھرمی کا ٓاخری درجہ

  بہانہ تراشياں
  وه چيزيں جو ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے کس کی ہيں ،

  معاد پر استدالل
  خدا کے سوا اور کوئی پناه گاه نہيں ہے

  پروردگار کی قدرت قاہره
  سب سے بڑا گواه
  سب سے بڑا ظلم

  حق قبول نہ کرنے والوں کا طرز عمل
  مومن قريش حضرت ابو طالب (عليه السالم) پر ايک بہت بڑی تہمت

  وقتی اور بے اثر بيداری
  چند اہم نکات

  ھی تکذيب کی گئی ہے مگرتجھ سے پہلے پيغمبروں کی ب
  مصلحين کے راستے ميں ہميشہ مشکالت رہی ہيں

  زنده نما مردے
  بہانہ جوئی

  ايک اشکال اور اس کا جواب
  کيوں کہ يہ ٓايت وسيع مباحث اپنے پيچھے رکھتی ہے

  چند قابل غور باتيں
  بہرے اور گونگے

  فطری توحيد
  چند اہم نکات

  نصيحت قبول نہ کرنے والوں کا انجام
  چند اہم نکات

  نعمتيں بخشے والے کو پہچانيے
  غيب سے ٓاگاہی
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  قرٓان کے ذريعہ ايسے لوگوں کو ڈراؤ
  طبقاتی تقسيم کے خالف جنگ

  اسالم کا ايک عظيم امتياز
  سالم بر مؤمنان!

  بے جا اصرار اور ہٹ دھرمی
  چند اہم نکات
  اسرار غيب

  تفسير وه نور جو تاريکی ميں چمکتا ہے
  چند اہم نکات

  رنگ رنگ کے عذاب
  چند اہم نکات

  جس وقت تم ان لوگوں کو ديکھو کہ
  اہل باطل کی مجالس سے دوری

  وابدوسوال اور ان کا ج
  دين حق کو کھيل بنانے والے

  کيا ہم سابقہ حالت کی طرف پلٹ جائيں ۔
  صر ف وہی ذات کہ جو مبداء عالم ہستی ہے،

  کيوں کہ يہ سوره شرک وبت پرستی سے مقابلے کا پہلو رکھتی ہے
  کيا ٓازر حضرت ابرہيم (عليه السالم) کا باپ تھ

  آسمانوں ميں توحيد کی دليليں
  يہ گفتگو تحقيق کے طور پر کی تھی

  کا توحيد پر استدالل -حضرت ابراہيم 
  سے کيامراد ہے۔ ؟“کذالک”
  سے مراد“ “جن”
” ً   کونسا ستاره مراد ہے؟“کوکبا

  سے مراد“ بازغ” 
  ۔سے مراد“فطر”
  کا معنی“ حنيف”۔ ۶

  کی بت پرست قوم و جمعيت سےبحث و گفتگو -حضرت ابراہيم 
  يہاں ظلم سے کيا مراد ہے؟

  نعمت ہے صالح اوالد اور آبرومند اور الئق نسل
  چند قابل توجہ امور

  تين اہم امتياز
  خدانشناسان

  يہ ايک بہت ہی بابرکت کتاب ہے
  چند قابِل توجہ مطالب

  ايسے گنہگاروں کے بارے ميں گفتگو ہو رہی ہے
  گمشده لوگ

  طلوِع صبح کرنے وال
  ہم نے اپنی نشانياں اور دالئل اہِل فکر ونظر اور اہل فہم

  وہی وه ذات ہے کہ جس نے تمھيں ايک انسان سے پيدا کيا ہے
  تمام چيزوں کا خالق وہی ہے

  چند قابل توجہ نکات
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  پيغمبر مجبور نہيں کرتے
  تم مشرکين کے بتوں اور معبودوں کو کبھی گالياں نہ دو

  قابل توجہ نکات
  انھوں نے انتہائی اصرار کے ساتھ يہ قسم کھائی
  ہٹ دھرم لوگ راه راست پر کيوں نہيں ٓاتے؟۔

  کيا ميں غير خدا کو منصف اور حکم کے طور پر قبول کرلوں
  اگر تم زمين ميں رہنے والے اکثر لوگوں کی پيروی کرو گے

  عددی اکثريت کچھ اہميت نہيں رکھتی
  شرک کے تمام ٓاثار مٹ جانے چاہئيں

  ايمان اور نور نظر
  خدا سب بہتر جانتا ہے کہ وه اپنی رسالت کوکہاں قراردے

  خدائی امداد
  قابل توجہ نکات

  اس دن کہ جس ميں ان سب کو جمع ومحشور کرے گ
  اتمام حجت

  ور رحيم ومہربان بھی ہےتيرا پروردگار بے نياز بھی ا
  ان کے شرکاء (يعنی بتوں) نے ان کی اوالد کے قتل کو

  بت پرستوں کی ايک بدکاری اور ان کے شرم ناک جرائم کی طرف اشاره
  بت پرستوں کے بيہوده احکام

 زمانہ جاہليت کے عربوں کی فضول احکام

 

 

  

  5کتاب:تفسير نمونہ جلد
  آيۃ هللا مکارم شيرازی 

  
  

ُسوُل بَلِّْغ    يَأاَيُّھَا الرَّ
ُسوُل بَلِّْغ َما ٔاُنِزَل ٕاِلَْيَک ِمْن َربَِّک َوٕاِْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَہُ َوهللاُ ۶٧  يَْعِصُمَک ِمْن النَّاِس ٕاِنَّ هللاَ الَيَْھِدی اْلقَْوَم ۔ يَأاَيُّھَا الرَّ
  افِِريَن >اْلکَ 

  ترجمہ:
  شروع هللا کے نام سے جو رحمن ورحيم ہے ۔

۔ اے پيغمبر! جو کچھ تيرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا ہے اسے کامل طور سے (لوگوں تک) ۶٧
لٰی پہنچادو اور اگر تم نے (ايسا) نہ کيا تو گويا تم نے اس کا (کوئی) کار رسالت سرانجام ہی نہيں ديا اور خداوندتعا

تمھيں لوگوں کے (ان تمام) خطرات سے (جن کا احتمال ہے)محفوظ رکھے گا اور خداوندتعالٰی (ہٹ دھرم) کفار کی 
  ہدايت نہيں کرتا ۔

  انتخاِب جانشين پيغمبر ہی آخری کار سالت تھا 
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تا ہے ۔ اس آيت کا ايک مخصوص لب ولہجہ ہے جو اسے اس سے پہلی آيات اور اس کے بعد کی آيات سے ممتاز کر
اے  اس آيت ميں روئے سخن صرف پيغمبر کی طرف ہے اور يہ آيت صرف انہی کی ذمہ داری کو بيان کرتی ہے ۔

پيغمبر! سے اس آيت کی ابتدا ہورہی ہے اور يہ آيت صراحت اور تاکيد کے ساتھ پيغمبر کو حکم دے رہی ہے کہ جو 
ے لوگوں تک پہنچاديں < بَلِّْغ َما ٔاُنِزَل ٕاِلَْيَک ِمْن کچھ اُ ن پر اُن کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اُس

اس کے بعد (اس حکم کی اہميت کو واضح کرتے ہوئے) تاکيد مزيد کے طور پر اس خطرے سے متنبّہ کرتا )١َربِّک>(
گا گويا تم نےہے کہ اگر تم نے يہ کام نہ کيا (حاالنکہ وه ہرگز اس کام کی سرانجام دہی کو ترک نہ کرتے ) تويہ ايسا ہو

۔ اس کے بعد پيغمبر اکرم کے اضطراب وپريشانی کو دور کرنے کے لئے انھيں  (کوئی) کار رسالت سرانجام ہی نہينديا
تسلی ديتے ہوئے کہتا ہے: اس رسالت اور پيغام کی ادائيگی کے بارے ميں تجھے پريشان ہونے کی ضرورت نہيں ہے 

  ۔اھے گکيونکہ خدا تمھيں اُن خطرات سے محفوظ رک
اور آيت کے آخر ميں اُن لوگوں سے جو اس مخصوص پيغام کا انکار کريں اور اس کے خالف ہٹ دھرمی کرتے ہوئے
کفر اختيار کرليں ايک تہديد اور سزا کے عنوان سے يوں کہتا ہے: خدا ہٹ دھرمی کرنے والے کافروں کو ہدايت نہيں 

  ۔ کرتا
يا ايہا ”جہ اور اس ميں پے در پے تاکيدوں پر تاکيديں اور آيت کا آيت کے جملوں کی بندش، اس کا مخصوص لب ولہ

سے شروع ہونا جو تمام قرآن مجيد ميں صرف دو مقام پر ہے اور اس حکم کی تعميل اور اس رسالت کی تبليغ “ الرسل
مطلب يہ  نہ کرنے کی صورت ميں پيغمبر کو يہ تہديد کہ اگر تم نے اس حکم کے پہنچانے ميں کوتاہی کی تو اس کا

ہوگا کہ تم نے کوئی رسالت سرانجام ہی نہيں ديا جو قرآن ميں صرف اسی آيت ميں ہے، اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے 
کہ گفتگو کسی ايسے اہم امر کے متعلق ہورہی ہے کہ جس کی تبليغ نہ کرنا کوئی بھی کاِر رسالت سرانجام نہ دينے 

  کے برابر ہے ۔
ھی ظاہر ہوتی ہے کہ يہ موضوع ايسا تھا جس پر شّدت کے ساتھ مخالفت پيدا ہوچکی اس کے عالوه اس سے يہ بات ب

تھی اور اس موضوع کے مخالفين اتنے سخت تھے کہ اُن کی مخالفت کے پيش نظر پيغمبر بہت ہی پريشان تھے کہ 
سی لئے خداوندتعالٰی کہيں ايسا نہ ہو کہ وه اس اعالن کو سن کر اسالم اور مسلمانوں کے لئے مشکالت پيدا کرديں ا

  انھيں تسلی ديتا ہے ۔
اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ آخر وه کونسا ايسا اہم مقصد ومطلب تھا جس کے پہنچانے کے لئے خداوندتعالٰی اپنے 

پيغمبر کو اتنی تاکيد کے ساتھ حکم دے رہا ہے؟ در آں حاليکہ جب ہم اس سوره کے نزول کی تاريخ پر غور کرتے ہيں 
  معلوم ہوتا ہے کہ يہ سوره مسلّماً پيغمبر کی عمر کے آخری دنوں ميں نازل ہوئی ہے ۔تو ہميں 

کيا يہ توحيد اور شرک وبت پرستی سے مربوط مسائل تھے جو برسوں پہلے پيغمبر اور مسلمانوں کے لئے حل 
  ہوچکے تھے؟

کے اہم ترين مسائل بيان ہوچکے تھےيا يہ مسائل احکام شرع اور قوانين اسالم سے متعلق تھے؛ جبکہ اس وقت تک اُن 
  ۔

يا يہ مسائل اہِل کتاب ويہود ونصارٰی سے مربوط تھے؛ حاالنکہ ہميں معلوم ہے کہ بنی النضير، بنی قريضہ اور بنی 
قينقاع نيز خيبر وفدک اور نصارائے نجران کے واقعہ کے بعد اہِل کتاب کا کوئی مسئلہ مسلمانوں کے لئے مشکل نہيں 

  تھا ۔سمجھا جاتا 
يا اس کا رابطہ منافقين کے ساتھ تھا ؟ در آنحاليکہ ہميں معلوم ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب اسالم کا پورے جزيرے 
نمائے عرب پر تسلط اور نفوذ ہوگيا تھا تو منافقين کا معاشرے ميں کوئی مقام ہی نہيں رہا تھا اور ان کی قوت بالکل 

  ه ان کے باطن ميں تھا ۔ٹوٹ چکی تھی اور ان کے پاس جو کچھ تھا و
حقيقتاًاب وه کونسا اہم مسئلہ تھا جو پيغمبر کی زندگی کے آخری دنوں ميں باقی ره گيا تھا کہ مذکوره باال آيات جس کے 

  بارے ميں اس قسم کی تاکيد کررہی ہے ۔
اپنے نفس کے لئے اس حقيقت ميں بھی ترديد کی گنجائش نہيں ہے کہ پيغمبر کا اضطراب اور پريشانی اپنی ذات اور 

نہيں تھی بلکہ مخالفين کی طرف سے ان احتمالی کارشکنيوں اور مخالفين کے بارے ميں تھی جن کا نتيجہ مسلمانوں 
  کے لئے خطرات اور نقصانات کی صورت ميں نکلتا ۔

تا ہے جس تو کيا پيغمبر کے جانشين کے تعين اور اسالم ومسلمين کی آئنده سرنوشت کے سوا کوئی مسئلہ ايسا ہوسک
  ميں يہ صفات پائی جاتی ہوں ۔

اب ہم اُن مختلف روايات کی طرف لوٹتے ہيں جو اہِل سنت اور اہِل تشيع کی متعدد کتابوں ميں آيِت مذکور باال کے 



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

 
 

بارے ميں وارد ہوئی ہيں اور يہ ديکھتے ہيں کہ ان روايات سے مذکوره احتمال کے ثابت کرنے ميں کہاں تک استفاده 
اس کے بعد ہم اُن اعتراضات اور سواالت پر بحث کريں گے جو اس تفسير کے بارے ميں اہل سنت کے بہت ہوتا ہے ۔ 

  سے مفّسرين کی طرف سے ظاہر کئے گئے ہيں ۔

  آيت کی شان نزول 
اگرچہ انتہائی افسوس کے ساتھ يہ کہنا پڑتا ہے کہ اس آيت سے مربوط حقائق کسی قسم کی پرده پوشی کے بغير تمام 

مانوں کے ہاتھوں تک نہيں پہنچائے گئے اور پہلے سے کئے گئے اور مذہبی تعّصبات اس کے اظہار سے مانع مسل
ہوئے ہيں ليکن اس کے باوجود اہِل سنت کے علماء کی تحرير کرده مختلف کتابوں ميں خواه وه تفسير کی کتابيں ہوں 

و صراحت کے ساتھ اس حقيقت کو بيان کرتی ہيں کہ ياحديث وتاريخ کی، اُن ميں بہت زياده روايات ايسی ملتی ہيں ج
آيت مذکوره حضرت علی عليہ السالم کے بارے ميں نازل ہوئی ہے ۔ ان روايات کو بہت سے اصحاب پيغمبر نے نقل 

کيا ہے ۔ مثالًز يد ابن ارقم، ابوسعيد ُخدری، ابن عباس، جابر ابن عبد هللا انصاری، ابوہريره، برآء ابن عازب، حذيفہ، 
عامر بن ليلی بن ضره اور ابن مسعود۔ يہ سب کے سب اصحاب پيغمبر اس بات پر متفق ہيں کہ آيت مذکور حضرت 

  علی عليہ السالم اور واقعہ غدير کے متعلق ہی نازل ہوئی ہے ۔
  يہ احاديث مذکوره اصحاب پيغمبر سے مختلف طرق سے،

  ابوسعيد خدری کی بيان کرده حديث گياره طرق سے،
کی بيان کرده حديث گياره طرق سے اور برآء بن عازب کی بيان کرده حديث تين طرق سے نقل کی گئی ہے ۔ابن عباس 

جن علماء نے اپنی کتابوں ميں ان احاديث کو تصريح کے ساتھ بيان کيا ہے وه بہت زياده ہيں جن ميں سے بعض کے نام
  نمونہ کے طور پر ذکر کررہے ہيں:

يہ روايت درج کی  ٢٩ميں بحوا لہ خصائص ص/“ مانزل من القرآن فی علی”اپنی کتاب  ۔ حافظ ابو نعيم اصفہانی نے١
  ہے ۔
  ميں ۔ ١۵٠ص/“ اسباب النزول”۔ ابوالحسن واحدی نيشاپوری نے ٢
  کے حوالے سے ۔“ طرائف”ميں کتاب “ الواليہ”۔ حافظ ابو سعيد سجستانی نے کتاب ٣
  الے سے ۔کے حو ٢٩٠ص/ ٢ج“ درمنثور”ابن عساکر شافعی نے  ۴
  ميں ۔ ۶٣۶، ص٣،ج“ تفسير کبير”۔ فخر الدين رازی نے ۵
  ميں ۔“ فرائد السمطين”۔ ابو اسحاق حموينی نے ۶
  پر ۔ ٢٧، ص“فصول المہمہ”۔ ابن صباغ مالکی نے ٧
  ميں ۔ ٢٩٨، ص٢، ج“دّر منثور”۔ جالل الدين سيوطی نے ٨
  ميں ۔ ۵٧، ص٣، ج“فتح القدير”۔ قاضی شوکانی نے ٩
  پر ۔ ١٧٢، ص۶ج“ روح المعانی”لدين آلوسی نے ۔ شہاب ا١٠
  پر ۔١٢٠ميں ص“ بيابيع المودة”۔ شيخ سليمان قندوزی حنفی نے١١
  پر ۔ ۵٨۶، ص٨ج“ عمدة القاری فی شرح البخاری”۔ بدرالدين حنفی نے ١٢
  پر ۔ ۴۶٣، ص۶۔ شيخ محمد عبده مصری نے تفسير المنار، ج١٣
  طی کے حوالے سے ۔نے سيو) ۴١۶۔ حافظ ابن مردويہ (متوفی ١۴

ان کے عالوه اور بھی بہت سے علماء اہل سنت نے آيت مذکوره کی يہی شان نزول بيان کی ہے اس سے يہ اشتباه نہيں 
ہونا چاہيے کہ اس سے ہماری مراد يہ ہے کہ مذکوره علماء ومفّسرين نے آيت کے حضرت علی عليہ السالم کی شان 

ہماری مراد يہ ہے کہ اُنھوننے اس مطلب سے مربوط روايات کو اپنی  نزول کو قبول بھی کرليا ہے بلکہ اس سے
  کتابوں ميں نقل کيا ہے ۔

اگرچہ اس معاشرے کے مخصوص حاالت کے خوف سے يا پہلے سے کئے ہوئے غلط فيصلے کی بناپر صحيح فيصلہ
گھٹاکر پيش کيا جائے  کرنے ميں حائل ہوتی ہے، بعض نے تو يہ کوشش کی ہے کہ جتنا بھی ہوسکے اس کی اہميت کو

۔ مثالً فخرالدين رازی نے جس کا تعّصب مخصوص مذہبی مسائل ميں مشہور ومعروف ہے، اس شان نزول کی اہميت 
احتمال جو انتہائی کمزور اور بہت ہی ) ٩کم کرنے کے لئے اسے آيت کا دسواں احتمال قرار ديا ہے اور دوسرے نو (

  بيان کيا ہے ۔بے ہوده اور بے وقعت ہيں انھيں پہلے 
فخرالدين رازی پر زياده تعجب نہيں کيونکہ اس کی تو ہر جگہ يہی روش ہے ليکن تعجب تو اُن روشن فکرلکھنے 
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والوں پر ہوتا ہے جنہوں نے اس آيت کی شان نزول کے بارے ميں کہ جس سے مختلف قسم کی کتابيں بھری پڑی ہيں 
اہميت دی ہے کہ کسی کی اس طرف توجہ ہی نہ جائے، جيسا کہ سيد  مطقاً کوئی گفتگو ہی نہيں کی يا اِس کو اتنی کم

  ميں اس کی شان نزول کو بالکل بيان ہی نہيں کيا ۔“ المنار”ميں اور رشيد رضا نے “ فی ظالل”قطب نے 
تنا ہميں نہيں معلوم کہ آيا ان کا ماحول اس حقيقت کو بيان کرنے کی اجازت نہيں ديتا تھا يا تعصب آميز فکری حجاب ا

  زياده تھے کہ روشن فکری کی بجلی کی چمک اُن پَردوں کو ہٹاکر اس حقيقت کی گہرائی تک نہ پہنچ سکی ۔
البتہ کچھ لوگ ايسے بھی ہيں جنھوں نے اس آيت کی شان نزول کو حضرت علی عليہ السالم کے بارے ميں برمال طور

يہ آيت مسئلہ واليت و خالفت پر واليت کرتی ہے ہم ان پر تسليم کيا ہے ۔ ليکن انھوں نے اس بات کی ترديد کی ہے کہ 
  کے اعتراضات اور جوابات انشاء هللا آگے چل کر بيان کريں گے ۔

بہر حال جيسا کہ ہم اوپر بيان کر آئے ہيں کہ وه روايات جو اس بارے ميں شيعہ کتب ہی ميں نہيں بلکہ اہل سنت کی 
ان کا انکار کيا ہی نہيں جاسکتا اور نہ ہی انھيں آسانی کے ساتھ نظر  معروف کتابوں ميں بھی ہيں اتنی زياده ہيں کہ

  انداز کيا جاسکتا ہے ۔
ہماری سمجھ ميں نہيں آتا کہ قرآن مجيد کی دوسری آيات کی شان نزول ميں تو ايک دو احاديث پر ہی اِکتفا کر ليا جاتا 

بھی کيوں کافی نہيں سمجھا جاتا؟ کيا يہ آيت ايسی  ہے ليکن اِس آيت کی شان نزول کے بارے ميں اتنی کثير روايات کو
خصوصيت رکھتی ہے جو دوسری آيات نہيں رکھتيں؟ اور کيا اس آيت کے سلسلے ميں اس سخت رويّے کے متعلق 

  کوئی منطقی دليل مل سکتی ہے؟
وه تو صرف وه  دوسری بات جس کی ياد دہانی اس مقام پر ضروری ہے يہ ہے کہ جو روايات ہم نے اوپر بيان کی ہيں

تھيں جو اس آيت کے حضرت علی عليہ السالم کی شان ميں نازل ہونے کے بارے ميں وارد ہوئی ہيں (يعنی وه روايات 
تھيں جو اس آيت کی شاِن نزول کے متعلق تھيں) ورنہ وه روايات جو غدير خم کے مقام پر پيغمبر اکرم (ص) کے خطبہ

ور وصی و ولی کے تعارف کرانے کے بارے ميں منقول ہيں وه تو اُن سے پڑھنے اور حضرت علی عليہ السالم کا بط
تابعين سے اور  ٨۴اصحاب پيغمبر سے اور  ١١٠کو “الغدير”کئی گنا زياده ہيں ۔ چنانچہ عالمہ امينيۺ نے اپنی کتاب 

بات کی علماء سے اور مشہور کتب اسالمی سے اسناد و مدارک کے ساتھ نقل کيا ہے ۔ يہ صورِت حال اس  ٣۶٠
نشاندہی کرتی ہے کہ مذکوره حديث قطعی ترين متواتر احاديث ميں سے ہے اور اگر کوئی شخص ايسی حديث و روايت
کے قطعی و يقينی ہونے ميں بھی شک و شبہ کرے تو پھر يہ کہنا پڑے گا کہ وه کسی بھی متواتر حديث کو قبول نہيں 

يت کی شاِن نزول کے بارے ميں وارد ہوئی ہيں اور اسی طرح اُن کرسکتا ۔ ان تمام روايات کے متعلق بحث کرنا جو آ
تمام روايات کے سلسلہ ميں گفتگو کرنا جو حديث غدير کے متعلق نقل ہوئی ہيں ايک ضخيم کتاب کا محتاج ہے ۔ ان کا 

شخاص کو جو تفصيلی بيان ہميں تفسير کے دائرے سے خارج کردے گا لٰہذا ہم اسی مقدار پر قناعت کرتے ہيں اور ان ا
، “الغدير”، عالمہۺ کی “درمنثور”اس سلسلہ ميں مزيد مطالعہ کرنا چاہتے ہيں يہ دعوت ديتے ہيں کہ وه سيوطی کی 

جيسی “ دالئل الصدق”اور محمد حسن مظفر کی “ المراجعات”، شرف الدين کی “احقاق الحق”نور هللا شوستری کی 
  کتابوں کی طرف رجوع کرے ۔

  کی نسبت زياده تاکيد ظاہر کرتا ہے ۔“ ابلغ”کہ راغب اصفہانی نے مفردات ميں لکھا ہے جيسا “ بلّغ”۔ لفظ ١

  واقعہ غدير کا خالصہ 
بہت سی روايات جو اس سلسلے ميں وارد ہوئی ہيں باوجوديکہ سب کی سب ايک ہی واقعہ کے گرد گھومتی ہيں پھر 

ل اور طويل ہيں، بعض مختصر ليکن نپی تلی ہيں، بھی طرح طرح کی تعبيرات کی حامل ہيں ۔ بعض روايات بہت مفص
بعض روايات اس واقعہ کا ايک گوشہ بيان کرتی ہيں تو دوسری روايات اس واقعہ کے دوسرے پہلو پروشنی ڈالتی ہوئی
نظر آتی ہينليکن ان تمام روايات کے مجموعے اور اسالمی تواريخ، قرائن وحاالت اور ماحول ومقاِم واقعہ کے مطالعہ 

  يہ واقعہ سامنے آتا ہے:سے 
پيغمبر اکرم کی زندگی کا آخری سال تھا ۔ حجة الوداع کے مراسم جس قدر باوقار وپرشکوه ہوسکتے اُس قدر پيغمبر 

اکرم کی ہمراہی ميں اختتام پذير ہوئے ۔ سب کے دل روحانيت سے شرسار تھے ابھی اُن کی روح اس عظيم عبادت کی 
ہی تھی ۔ اصحاب پيغمبر جن کی تعداد بہت زياده تھی اس عظيم نعمت سے فيضياب معنوی لّذت کا ذائقہ محسوس کرر

  )1ہونے اور اس سعادت کے حاصل ہونے پر جامے ميں پھولے نہيں سماتے تھے (
نہ صرف مدينے کے لوگ اس سفر ميں پيغمبر کے ساتھ تھے بلکہ جزيره نمائے عرب کے ديگر مختلف حّصوں کے 

  زاز وافتخار حاصل کرنے کے لئے آپ کے ہمراه تھے ۔مسلمان بھی يہ تاريخی اع
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سرزمين حجازکا سورج دّروں اور پہاڑوں پر آگ بر سار ہا تھا ليکن اس سفر کی بے نظير روحانی مٹھاس تمام تکليفوں
کو آسان بنارہی تھی ۔ زوال کا وقت نزديک تھا ۔ آہستہ آہستہ جحفہ کی سرزمين اور اس کے بعد خشک اور جالنے 

  کے بيابان نظر آنے لگے ۔“ غدير خم” والے
در اصل يہاں پر ايک چوراہا ہے جو حجاز کے لوگوں کو ايک دوسرے سے جدا کرتا ہے ۔ شمالی راستہ مدينہ کی 

طرف، دوسرا مشرقی راستہ عراق کی طرف، تيسرا راستہ مغربی ممالک اور مصر کی طرف اور چوتھا جنوبی راستہ 
ه مقام ہے جہاں پر آخری مقصد اور اس عظيم سفر کا اہم ترين کام انجام پذير ہونا تھا سرزمين يمن کو جاتا ہے يہی و

  تاکہ مسلمان پيغمبر کی اہم ذمہ داريوں ميں سے اُن کا آخری حکم جان کر ايک دوسرے سے جدا ہوں ۔
ی طرف سے ان کے جمعرات کا دن تھا اور ہجرت کا دسواں سال۔ آٹھ دن عيد قربان کو گزرے تھے کہ اچانک پيغمبر ک

ہمراہيوں کو ٹھہرجانے کا حکم ديا گيا ۔ مسلمانوں نے بلند آواز سے اُن لوگوں کو جو قافلہ کے آگے آگے چل رہے تھے 
واپس لوٹنے کے لئے پکارا اور اتنی دير کے لئے ٹھہر گئے کہ پيچھے آنے والے لوگ بھی پہنچ جائيں ۔ آفتاب خط 

ے مٔوّذن نے هللا اکبر کی صدا کے ساتھ لوگوں کو نماِزظہر پڑھنے کی دعوت دی نصف النہار سے گزر گيا تو پيغمبر ک
۔ مسلمان جلدی جلدی نماز پڑھنے کے لئے تيار ہوگئے ۔ ليکن فضا اتنی گرم تھی کہ بعض لوگ مجبور تھے کہ وه اپنی 

اور سورج کی شعاعيں ان  عبا کا کچھ حّصہ پاؤں کے نيچے اور باقی سر کے اوپر لے ليں ۔ ورنہ بيابان کی گرم ريت
کے سر اور پاؤں کو تکليف دے رہے تھے ۔ اس صحرا ميں نہ کوئی سائبان نظر آتا تھا اور نہ ہی کوئی سبزه يا گھاس 

صرف چند بے برگ وباربيابانی درخت تھے جو گرمی کا سختی کے ساتھ مقابلہ کررہے تھے کچھ لوگ اُنہی چند 
ھوں نے اُن برہنہ درختوں پر ايک کپڑا ڈال رکھا تھا اور پيغمبر کے لئے ايک درختوں کاسہارا لئے ہوئے تھے اور ان

سائبان سا بنارکھا تھا ليکن گرم ہوا اس سائبان کے نيچے سے گزرتی ہوئی سورج کی جالنے والی گرمی کو اُس سائبان 
  کے نيچے بھی پھيال رہی تھی ۔ بہرحال ظہر کی نماز پڑھ لی گئی ۔

ھے کہ فوراً اپنے چھوٹے چھوٹے خيموں ميں جاکر پناه ليں جو اُنھوں نے اپنے ساتھ اٹھارکھے مسلمان اراده کررہے ت
تھے ليکن رسول هللا نے انھيں آگاه کيا کہ وه سب کے سب خداوند تعالٰی کا ايک نيا پيغام سننے کے لئے تيار ہوں جسے 

  ايک مفصل خطبے کے ساتھ بيان کيا جائے گا ۔
ر تھے وه پيغمبر کا ملکوتی چہره اس عظيم اجتماع ميں دور سے نہيں ديکھ پارہے تھے لٰہذا جو لوگ رسول هللا سے دو

اونٹوں کے پاالنوں کا منبر بنايا گيا ۔ پيغمبر اس کے اوپر تشريف لے گئے ۔ پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا بجاالئے 
تعالٰی کی دعوت پر لبيک کہتے ہوئے تمھارے اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے يوں خطاب فرمايا: ميں عنقريب خداوند

درميان سے جارہا ہوں ميں بھی جوابده ہوں اور تم بھی جوابده ہو تم ميرے بارے ميں کيا گواہی دوگے؟ لوگوں نے بلند 
يعنی ہم گواہی ديں گے آپ نے فريضٔہ رسالت “ نشہد انک قد بلغت ونصحت وجہدت فجزاک هللا خيراً ”آواز ميں کہا: 

يا اور خير خواہی کی ذمہ داری کو انجام ديا اور ہماری ہدايت کی راه ميں سعی وکوشش کی، خدا آپ کو جزائے انجام د
خير دے ۔ اس کے بعد آپ نے فرمايا: کيا تم لوگ خدا کی وحدانيت، ميری رسالت اور روز قيامت کی حقانيت اور اُ س 

  دن مردوں کے قبروں سے مبعوث ہونے کی گواہی نہيں ديتے؟
  ب نے کہا: کيوں نہيں ہم سب گواہی ديتے ہيں ۔س

  آپ نے فرمايا: خداوندا گواه رہنا ۔
  آپ نے مزيد فرمايا: لوگو! کيا تم ميری آواز سن رہے ہو؟

  انھوں نے کہا: جی ہاں ۔
۔ اس کے بعد سارے بيابان پر سکوت کا عالم طاری ہوگيا ۔ سوائے ہوا کی سنسناہٹ کے کوئی چيز سنائی نہيں ديتی تھی

پيغمبر نے فرمايا: ديکھو! ميں تمھارے درميان دو گرانمايہ اور گرانقدر چيزيں بطور يادگار کے چھوڑے جارہا ہوں تم 
  اُن کے ساتھ کيا سلوک کروگے؟

  حاضرين ميں سے ايک شخص نے پکار کر کہا: يا رسول هللا! وه دو گرانمايہ چيزيں کونسی ہيں؟
تو هللا تعالٰی کی کتاب ہے جو ثقل اکبر ہے ۔ اس کا ايک سرا تو پروردگار عالم کے  تو پيغمبر اکرم نے فرمايا: پہلی چيز

ہاتھ ميں ہے اور دوسرا سرا تمھارے ہاتھ ميں ہے، اس سے ہاتھ نہ چھڑانا ورنہ تم گمراه ہوجاؤگے اور دوسری گرانقدر
ونوں ايک دوسرے سے جدا نہيں يادگار ميرے اہِل بيت ہيں اور مجھے خدائے لطيف وخبير نے خبر دی ہے کہ يہ د

  ہوں گے يہاں تک کہ بہشت ميں مجھ سے آمليں گے ۔
ان دونوں سے آگے بڑھنے( اور ان سے تجاوز کرنے) کی کوشش نہ کرنا اور نہ ہی اُن سے پيچھے رہنا کہ اس 

  صورت ميں تم ہالک ہوجاؤگے ۔
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ہيں گويا کسی کو تالش کررہے ہيں جو نہی آپ اچانک لوگوں نے ديکھا کہ رسول هللا اپنے اردگرد نگاہيں دوڑا رہے 
کی نظر حضرت علی عليہ السالم پر پڑی فوراً اُن کا ہاتھ پکڑ ليا اور اتنا بلند کيا کہ دونوں کی بغلوں کے نيچے کی 
سفيدی نظر آنے لگی اور سب لوگوں نے انھيں ديکھ کر پہچان ليا کہ يہ تو اسالم کا وہی سپہ ساالر ہے کہ جس نے 

  شکست کا منھ نہيں ديکھا ۔کبھی 
  اس موقع پر پيغمبر کی آواز زياده نماياں اور بلند ہوگئی اور آپ نے ارشاد فرمايا:

  “ايہا الناس من اولی الناس بالمٔومنين من انفسہم”
 يعنی ۔ اے لوگو! بتاؤ وه کون ہے جو تمام لوگوں کی نسبت مومنين پر خود اُن سے زياده اولويت رکھتا ہے؟ اس پر سب

  حاضرين نے بہ يک آواز جواب ديا کہ خدا اور اس کا پيغمبر بہتر جانتے ہيں ۔
تو پيغمبر نے فرمايا: خدا ميرا موال ورہبر ہے اور ميں مومنين کا موال ورہبر ہوں اور ان کے اوپر ان کی نسبت خود اُن 

  سے زياد حق رکھتا ہوں (اور ميرا اراده ان کے ارادے سے مقدم ہے)۔
  رمايا:اس کے بعد ف

  يعنی جس جس کا ميں موال ہوں علی بھی اس اس کا موال ورہبر ہے ۔“ فمن کنت مواله فعلی مواله”
پيغمبر اکرم نے اس جملے کی تين مرتبہ تکرار کی اور بعض روايوں کے قول کے مطابق پيغمبر نے يہ جملہ چار 

  وندی ميں عرض کی:مرتبہ دہرايا اور اُس کے بعد آسمان کی طرف سر بلند کرکے بارگاه خدا
اللہم وال من وااله وعاد من عاداه واحب من احبہ وابغض من ابغضہ وانصر من نصره واخذل من خذلہ وادر الحق معہ ”

  “حيث دار
باراٰلہا! جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ۔ ”يعنی 

بت کر اور اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ ، جو اس کی مدد جو اس سے محبت کرے تو اُس سے مح
کرے تو اُس کی مدد کر، جو اس کی مدد سے کناره کشی کرے تو اسے اپنی مدد سے محروم رکھ اور حق کو ادھر 

  ۔“پھير دے جدھر وه ُرخ کرے
اس بات پر کہ يہ ان کی ذمہ داری ہے يعنی : تمام حاضرين آگاه ہوجائيں “ اال فليبلغ الشاہد الغائب” اس کے بعد فرمايا:

کہ وه اس بات کو اُن لوگوں تک پہنچائيں جو يہاں پر اور اس وقت موجود نہيں ہيں ۔ پيغمبر کا خطبہ ختم ہوگيا ۔ پيغمبر 
پسينے ميں شرابور تھے حضرت علی عليہ السالم بھی پسينے ميں نہائے ہوئے تھے ۔ دوسرے تمام حاضرين کے بھی 

پسينہ بہ رہا تھا ۔ ابھی اس جمعيت کی صفيں ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوئی تھيں کہ جبرئيل امين  سر سے پاؤں تک
  وحی لے کر نازل ہوئے اور تکميل دين کی پيغمبر کو بايں الفاظ بشارت دی :

  “اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتی .... الخ.”
  ۔“کرديا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کرديا آج کے دن ميں نے تمہارے دين اور آئين کو کامل”

  اتمام نعمت کا پيغام سن کر پيغمبر نے فرمايا:
  “هللا اکبرهللا اکبر علی اکمال الدين و اتمام النعمة ورضی الرب برسالتی و الوالية لعلی من بعدی”

اپنی نعمت کو ہم پر تمام کيا  ہر طرح کی بزرگی و بڑائی خداہی کے لئے ہے کہ جس نے اپنے دين کو کامل فرمايا اور
  اور ميری نبوت و رسالت اور ميرے بعد کے لئے علی کی واليت کے لئے خوش ہوا ۔

اميرالمومنين علی ابن ابی طالب عليہ السالم کی واليت کا پيغمبر کی زبان مبارک سے اعالن ُسن کر حاضرين ميں 
منصب پر حضرت علی عليہ السالم کو اپنی طرف سے  مبارک باد کا شور برپا ہوا، لوگ بڑھ چڑھ کر اُس اعزاز و

مبارک مباد پيش کررہے تھے ۔ معروف شخصيتونميں سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی طرف سے مبارک باد
  کے يہ الفاظ تاريخ کے اوراق ميں محفوظ ہيں کہ انھوں نے کہا:

من ومٔومنةبِخٍّ بِخٍّ لک يا بن ابی طالب اصبحت وامسيت موالی وموال کل مو” ٔ“  
مبارک ہو! مبارک ہو! اسے فرزند ابی طالب کہ آپ ميرے اور تمام صاحبان ايمان مردوں اور عورتوں کے موال ورہبر 

  ہوگئے ۔
اس وقت ابن عباس نے کہا: بخدا يہ عہد وپيمان سب کی گردنوں ميں باقی رہے گا ۔ عرب کے مشہور شاعر مّداح رسول

جازت لے کر اس موقع کی مناسبت سے ايک قصيده پڑھا جس کے ابتدائی اشعار يہ نے پيغمبر سے ا“ حسان بن ثابت”
  ہيں:
  

  يناديھِم يَوَم الغديِر نبيھّم
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 ً   بُِخمٍّ َواسَمْع بالّرسوِل ُمناديا
  

  فقال: فمن موالکم و نبيّکم
  فقالوا ولم يَْبُدوا ھناک التّعاميا

  
  اٰلھک مولنا وانت نَبِيُّنَا
  عاصيا لَم تلق منّا فی الواليةِ 

  
  فقال لہ: قُم يا علیُّ فاننّی

  رضيتَُک من يعدی اماماً و ھاديا
  

  فمن کنُت مواله فہذاوليّہ
  فکونوا لہُ اتباع ِصدِق موالياً 

  
  ھناک دعا: اللھُّم و ال وليّہ
 ً   و ُکن لِلّذی عادا عليًا معاديا

  
  ۔“ر يہ پکارنے واال کس قدر گرامی قدر تھايعنی پيغمبر نے غدير کے دن خم کے مقام پر اُنھيں ندا دی اور پکارا او”
  “فرمايا: تمھارا موال اور تمھارا نبی کون ہے؟ تو انھوں نے بالترّدد صراحت کے ساتھ جواب ديا”
کہ آپ کا خدا ہمارا موال اور آپ ہمارے پيغمبر ہيں اور ہم آپ کی واليت کے قبول کرنے سے روگردانی نہيں کريں ”

  “گے
ے حضرت علی عليہ السالم سے کہا: کھڑے ہوجاؤ کيونکہ ميں نے تمھيں اپنے بعد امام اور رہبر اس پر پيغمبر اکرم ن”

  “منتخب کيا ہے
اس کے بعد فرمايا: جس شخص کا ميں موال ورہبر ہوں يہ علی اس کے موال ورہبر ہيں پس تم سچے دل سے ان کی ”

  “پيروی کرنا
  )2“(کو دوست اور اس کے دشمن کو دشمن رکھ نا اس وقت پيغمبر نے عرض کيا: باراٰلہا! اس کے دوست”

  يہ تھا مشہور حديث غدير کا خالصہ جو اہل سنت اور شيعہ کتب ميں موجود ہے ۔
..............  

 ١٢۴ہزار اور بعض نے  ١٢٠ہزار، بعض نے  ١١۴ہزار،بعض نے  ٩٠۔ پيغمبر اکرم کے ہمراه جانے والوں کی تعداد بعض نے 1
  ہزار لکھی ہے ۔

اشعار اہل سنت کے بہت سے علماء نے نقل کئے ہيں ان ميں حافظ ابونعيم اصفہانی، حافظ ابو سعيد سجستانی، خوارزمی  ۔ يہ2
مالکی، حافظ ابو عبدهللا مرزبانی گنجی شافعی، جالل الدين سيوطی، سبط ابن جوزی اور صدر الدين حموی کے نام لئے جاسکتے 

 ہيں ۔
 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

  جرح وتنقيد اور اعتراضات 
کے عالوه کسی دوسرے موضوع سے متعلق ہوتی تو جيسا کہ ہم بيان کرچکےاس ميں شک نہيں کہ اگر يہ آيت خالفِت علی 

ہيں کہ ان روايات اور خود آيت ميں موجود قرائن سے کم مقدار پر بھی قناعت کرلی جاتی جيسا کہ دنيائے اسالم کے بڑے 
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ود مدارک کے دسويں بڑے مفّسرين نے قرآن کريم کی باقی تمام آيات کی تعبير ميں بعض اوقات زير نظر آيت کے موج
حّصہ بلکہ اس سے بھی کم تر پر قناعت کرلی ہے ليکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مقام پر تعّصب کے پردے 

  بہت سے حقائق کو قبول کرنے ميں رکاوٹ بن گئے ہيں ۔
ے ميں بيان ہوئی ہيں جن لوگوں نے اس آيت کی تفسير اور اُن متعدد روايات کے متعلق جو اس آيت کی شان نزول کے بار

اختالف کيا ہے اور حدِّ تواتر سے بڑھی ہوئی اُن روايات کے مقابلے ميں علم مخالفت بلند کيا ہے جو دراصل واقعہ غدير 
  کے متعلق ہيں دوقسم کے ہيں:

 پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو شروع ہی سے نہ صرف دشمنی اور ہٹ دھرمی سے اس پر بحث کرتے ہيں بلکہ انھوں
  نے شيعوں کی ہتک وتوہين، بدگوی اور دشنام طرازی کا راستہ اختيار کيا ہے ۔

دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنھوں نے روح تحقيق کی حفاظت کی ہے اور وه کسی حد تک حقيقت کی تہ تک پہنچ گئے 
اعتراف کرليا ہے ۔ ليکن انھوں ہيں لٰہذا انھوں نے استدالل کی راه اپنائی ہے اسی بناپر انھوں نے حقائق کے ايک حّصے کا 

نے اس آيت اور اس سے مربوط روايات بيان کرنے سے پہلے کچھ اشکاالت بيان کئے ہيں اور وه اشکاالت جو شايد اُن 
حاالت کا نتيجہ تھے جو اُن کے فکری ماحول پر محيط تھا، بيان کرنے کے بعد اس آيت اور اس آيت سے مربوط روايات 

  ذکر کی ہيں ۔
ميں بيان کيا ہے اس ميں اس کی حالت بالکل “ منہاج السنة”وه کا واضح نمونہ ابن تيميہ ہے اس نے اپنا موقف کتاب پہلے گر

اس شخص کی طرح ہے جو روز روشن ميں اپنی آنکھيں بند کرلے اور اپنی انگلياں زور سے کانونميں ٹھونس لے اور چاّلنا
کھوں کو کھولنے کے لئے تيار ہوتا ہے کہ کچھ حقائق کو ديکھ لے، نہ شروع کردے کہ سورج کہاں ہے ۔ نہ تو وه اپنی آن

کانوں سے انگلياں نکالنے پر آماده ہوتا ہے کہ کچھ اسالمی محدثين ومفّسرين کی داد وفرياد سن سکے، بس مسلسل اور پے 
، ہٹ دھرمی اور خشونتدرپے گالياں ديئے چلے جارہا ہے اور ہتک حرمت پر کمربستہ ہے ۔ ايسے افراد جہالت، بے خبری

آميز تعّصب کے ہاتھوں اتنے مجبور ہيں کہ ايسے واضح اور بديہی مسائل کا بھی انکار کرديتے ہيں جن کا ہر آدمی آسانی 
کے ساتھ اِدراک کرسکتا ہے ۔ لٰہذا ايسے شخص کی باتيں نقل کرنے کی ہم اپنے آپ کو زحمت ديتے ہيں اور نہ ہی ان کے 

يف قارئين کو ديتے ہيں کيونکہ عظيم اسالمی علماء ومفسرين جن کی اکثريت علماء اہل سنت ميں سےجوابات پڑھنے کی تکل
ہے جنھوں نے نے تصريح کی ہے کہ يہ آيت حضرت علی عليہ السالم کی شان ميں نازل ہوئی ہے اور جو شخص ان کے 

اب ميں نقل نہيں کی، ايسے شخص کے خالف ڈھٹائی سے کہے کہ ان ميں سے کسی ايک نے بھی ايسی کوئی چيز اپنی کت
  بارے ميں ہم کيا کہہ سکتے ہيں اور ايسے آدمی کی بات کيا وزن رکھتی ہے کہ جس پر ہم بحث کريں ۔

نے اُن بہت سی معتبر کتابوں کے مقابلے ميں کہ جن ميں اس آيت کے حضرت علی “ ابن تيميہ”قابِل توجہ بات يہ ہے کہ 
ہونے کو صراحت کے ساتھ بيان کيا گيا ہے، اپنی برائت کے لئے اس مضحکہ خيز جملہ پر عليہ السالم کی شان ميں نازل 

  اکتفا کيا ہے:
اُن علماء ميں سے جويہ جانتے ہيں کہ وه کيا کہہ رہے ہيں کوئی بھی اس آيت کوحضرت علی عليہ السالم کی شان ميں ”

  “نازل ہونے کو نہيں جانتا
عناد آلود ہٹ دھرمی کے افراط زده ميالنات کے ساتھ ہم آواز ہيں صرف وہی گويا صرف وه علماء جو ابن تيميہ کے 

ورنہ جو شخص اس کا ہم آواز نہيں ہے وه ايسا دانشمند ہے کہ جسے يہ پتہ ہی نہيں کہ وه “ سمجھتے ہيں کہ کيا کہہ رہے”
ہ فگن ہے ۔ ہم اس گروه کا کيا کہہ رہا ہے ۔ يہ ايسے شخص کی منطق ہے کہ جس کی فکر خود خواہی اور ہٹ دھرمی ساي

  ذکر يہيں پر چھوڑتے ہيں ۔
البتہ ان اعتراضات ميں سے جو دوسرے گروه نے کئے ہيں اُن ميں چند قابل بحث ہيں جنھيں ہم ذيل ميں آپ کے سامنے پيش

  کررہے ہيں ۔

  ۔ کيا مولٰی کا معنی اولٰی بالتصرف ہے؟ ١
کے معانی ميں سے ايک معنی دوست اور “ مولیٰ ”ا جاتا ہے يہ ہے کہ اہم ترين اعتراض جو حديث غدير کے سلسلہ ميں کي

  ياور ومددگار بھی ہے اور يہ معلوم نہيں ہے کہ يہاں يہ معنی مراد نہ ہو!
اس بات کا جواب کوئی مشکل يا پيجيده نہيں ہے کيونکہ ہر غير جانبدار ديکھنے واال شخص جانتا ہے کہ علی کی دوستی 

کے لئے ان مقدمات وتشکيالت اور خشک جالدينے والے بيابان کے وسط ميں خطبہ پڑھنے اور کے ذکر اور ياددہانی 
لوگوں کو وہاں ٹھہرانے اور اُن سے پے درپے اقرار لينے اور اعتراف کرانے کی ضرورت نہيں تھی ۔ کيونکہ مسلمانوں کا 

ا جو آغاز اسالم سے ہی موجود تھا، عالوهايک دوسرے سے دوستی رکھنا مسائل اسالمی ميں سے ايک بديہی ترين مسئلہ تھ
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از ايں يہ کوئی ايسا مطلب نہيں تھا کہ جس کی پيغمبر نے اُس وقت تک تبليغ نہ کی ہو بلکہ آپ تو بارہا اس کی تبليغ 
  کرچکے تھے ۔

مانت يہ کوئی چيز بھی نہيں تھی کہ جس کے اظہار سے آپ پريشان ہوں اور خدا کو اس کے لئے تسلی اور حفاظت کی ض
  دينی پڑے ۔

اگر اس کی تبليغ نہ کی”يہ کوئی ايسا مسئلہ بھی نہيں تھا کہ خداوندعالم اس لب ولہجہ کے ساتھ اپنے پيغمبر سے گفتگو کرتا 
يہ سب چيزيں اس بات کی گواہی ديتی ہيں کہ يہ مسئلہ ايک عام دوستی سے کہيں اونچا تھا، “ تو رسالت کی تبليغ بھی نہ کی

  الم کے پہلے ہی دن سے اخّوت اسالمی کی الف کا حّصہ شمار ہوتی تھی ۔وه دوستی جو اس
عالوه از ايں اگر اس سے ايک عام اور ساده دوستی کا بيان کرنا ہی منظور ہوتا تو پيغمبر پہلے يہ اقرار لوگوں سے کيوں 

تم سے زياده حقدار اور صاحب يعنی کيا ميں تمھاری نسبت تمھارے نفوس پر خود “ الست اولٰی بکم ِمن انفسکم”ليتے کہ 
  )1اختيار نہيں ہوں(

کيا يہ جملہ ايک عام دوستی کے بيان کے ساتھ کسی خاص قسم کی مناسبت رکھتا ہے؟ نيز ايک عام دوستی تو يہ مقام نہيں 
کو اس طرح سے مبارکباد اور تہنيت پيش  -رکھتی کہ لوگ يہاں تک کہ حضرت عمر جيسی شخصيت بھی حضرت علی 

  کريں!
  “اصبحت موالی وموال کل مٔومن ومٔومنة”
  “اے علی ! آپ ميرے اور ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے موال ہوگئے”

  )2اور اِسے ايک نيا منصب اور اعزاز شمار کريں(
اس دن تک ايک عام مسلمان کی حيثيت سے بھی پہچانےنہيں گئے تھے؛ کيونکہ ايک مسلمان کی دوستی  -کيا حضرت علی 

مسلمانوں پر الزم وضروری ہے ۔ کيا مسلمانوں کے لئے آپس ميں ايک دوسرے سے دوستی کرنا کوئی نئی بات تھی  تو تمام
  کہ جس کے لئے مبارکباد دينے کی ضرورت ہو اور وه بھی رسول هللا کی عمر کے آخری سال ميں ۔

کی دوستی کے مسئلہ سے  -کا حضرت علی عالوه از ايں کيا حديث ثقلين اور وداِع پيغمبر سے تعلق رکھنے والی تعبيرات 
بھی کوئی ربط ہوسکتا ہے؟ حضرت علی عليہ السالم کی مومنين کے ساتھ ايک عام دوستی کا تقاضا يہ نہيں ہے کہ پيغمبر 

  )3اکرم اُسے قرآن کے ہم پلّہ اور برابر قرار دے ديں(
ہ يہاں پر مسئلہ رہبری وامامت سے متعلق گفتگو کيا ہر غير جانبدار ديکھنے واال شخص اس تعبير سے يہ نہيں سمجھتا ک

ہورہی ہے؛ کيونکہ پيغمبر کی رحلت کے بعد قرآن مسلمانوں کا پہال رہبر ہے لٰہذا اسی بنياد پر اہِل بيت عليہم السالم 
  مسلمانوں کے دوسرے رہبر ہيں ۔

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

  ۔يہ جملہ متعدد روايات ميں وارد ہوا ہے ۔1
حصہ کو کہ جو حديث تہنيت کے نام سے مشہور ہے، اہل سنت کے بہت سے عظيم علماء حديث وتفسير وتاريخ  ۔ اس واقعہ کے اس2

نے متعدد طريقوں سے بہت سے صحابہ سے نقل کيا ہے مثالً: ابن عباس، ابوہريره، برآء ابن عازب اور زيد ابن ارقم، مرحوم عالمہ 
  ہل سنت کے ساٹھ علماء سے نقل کيا ہے ۔کی پہلی جلد ميں اس حديث کو ا“ الغدير”امينی نے 

۔حديث ثقلين ان متواتر احاديث ميں سے ہے جسے اہل سنت کی بہت سی کتابوں ميں متعدد صحابہ سے نقل کيا گيا ہے مثالً: ابوسعيد 3
بن حميد، جبير بن مطعم،  خدری، زيد ابن ارقم، زيد بن ثابت، ابوہريره، حذيفہ بن اسيد، جابر بن عبدهللا انصاری، عبدهللا بن خطب، عبد

  ضمر واسلمی، ابوذر غفاری، ابورافع اور اّم سلمہ نے پيغمبر سے نقل کيا ہے ۔

  ۔ آيات کا ايک دوسرے کے ساتھ ربط ٢

بعض اوقات يہ کہا جاتا ہے کہ اس سے قبل وبعد کی آيات اہل کتاب اور ان کی غلط کاريوں کے بارے ميں ہيں ۔ خاص طور 
پر اس مسئلہ پر زياده زور ديا ہے ۔ ليکن جيسا کہ ہم خود اس آيت کی تفسير  ۴۶۶صفحہ ۶مٔولف نے جلد پر تفسير المنار کے

ميں کہہ چکے ہيں کہ اس بات کی کوئی اہميت نہيں ہے ؛ کيونکہ اّول تو اس آيت کا لب ولہجہ اور اس کا قبل وبعد کی آيات 
موضوع سخن کوئی ايسی چيز ہے جو قبل وبعد کی آيات سے سے فرق مکمل طور پر يہ نشاندہی کرتا ہے کہ اس آيت ميں 

مختلف ہے، دوسری بات يہ ہے کہ جيسا کہ ہم بارہا کہہ چکے ہيں کہ قرآن ايک کالسيکی کتاب نہيں ہے کہ جس کے مطالب
 کو خاص حّصوں اور ابواب ميں ترتيب کے ساتھ بيان گيا ہو، بلکہ جيسے جيسے ضرورت پڑتی گئی اور مختلف حادثات

وواقعات رونما ہوتے گئے اُن کے مطابق نازل ہوتا رہا، لٰہذا ہم ديکھتے ہيں قرآن ايک جنگ کے متعلق بحث کرتے کرتے 
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يکايک ايک فرعی حکم کا ذکر چھيڑ ديتا ہے ۔ يا جب وه يہود ونصارٰی کے بارے ميں گفتگو کررہا ہوتا ہے تو اچانک ہی 
  المی حکم اُن کے لئے بيان کرديتا ہے ۔مسلمانوں کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے ايک اس

  مزيد وضاحت کے لئے ايک دفعہ اس بحث کی طرف رجوع فرمائيں جو ہم نے اس آيت کی تفسير کے ابتدا ميں کی ہے ۔
تعجب کی بات يہ ہے کہ بعض متعصب قسم کے لوگوں کو اس بات پر اصرار ہے کہ يہ آيت ابتدائے بعثت ميں نازل ہوئی ۔ 

مائده پيغمبر کی زندگی کے آخری ايام ميں نازل ہوا ہے اور اگر وه يہ کہيں کہ صرف يہ ايک آيت مکہ ميں حاالنکہ سورٔه 
ابتدائے بعثت ميں نازل ہوئی ہے جسے آپ منوانا چاہتے ہيں کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ ابتدائے بعثت ميں نہ تو پيغمبر يہوديوں 

ھ ، اس بنياد پر تو اس آيت کا قبل وبعد کی آيت سے کوئی تعلق ہی نہ کے ساتھ برسرجنگ تھے اور نہ ہی عيسائيوں کے سات
  رہے گا(غور کيجئے)۔

يہ سب چيزيں اس بات کی نشاندہی کرتی ہيں کہ يہ آيت تعصب کے طوفان کی زد ميں آگئی ہے اور اسی بناپر اس ميں کئی 
سم کی کوئی بات نہيں ہوتی ۔ ہر ايک اسی طرح کے احتماالت پيدا کئے جاتے ہيں جبکہ اس جيسی دوسری آيات ميں اُس ق

کوشش ميں لگا ہوا ہے کہ کسی حيلہ وبہانہ سے يا کسی بے بنياد ودستاويز کے ذريعہ اس کے مفہوم کو اس کے صحيح 
  راستہ سے منحرف کردے ۔

  ۔ کيا يہ حديث تمام کتِب صحاح ميں نقل ہوئی ہے؟ ٣
سکتے ہيں جبکہ بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی کتاب ميں اسے نقل بعض کہتے ہيں کہ ہم کس طرح اس حديث کو قبول کر

کيا ہے، يہ اعتراض بھی عجائبات ميں سے ہے کيونکہ اّول تو بہت سی معتبر احاديث ايسی ہيں جنھيں علمائے اہل سنت نے 
نہيں کہ جس کی يہ قبول کيا ہے ۔ حاالنکہ وه صحيح بخاری اور صحيح مسلم ميں نہيں ہيں اور يہ کوئی پہلی حديث بھی 

  وضع وکيفيت ہو۔
دوسری بات قابل غور يہ ہے کہ کيا ان کے نزديک صرف يہی دو کتابيں معتبر ہيں؛ حاالنکہ يہ حديث ان کے قابل اعتماد 
منابع اور کتب ميں موجود ہے، يہاں تک کہ صحاح ستّہ( اہل سنت کی چھ مشہور کتابيں جن پر وه اعتماد کرتے ہيں)مثالً 

) ميں يہ حديث آئی ہے اور حاکم ذہبی اور ابن حجر 2) ميں يہ حديث موجود ہے اسی طرح مسند احمد حنبل(1اجہ(سنن ابن م
جيسے علماء نے بھی اپنے شہره آفاق تعصب کے باوجود اس حديث کے بہت سے طرق کے صحيح ہونے کا اعتراف کيا 

  ہے ۔
ے ماحول ميں صريحاً اپنی کتاب ميں ايسی چيز نہ لکھ سکے بنابر يں بعيد نہيں کہ بخاری ومسلم اس مخصوص فضا اور گھُٹ

  ہوں يا نہ لکھنا چاہتے ہوں جو اُن کے وقت کے صاحباِن اقتدار کے مزاج کے خالف تھی ۔
..............  

  .۵٨و ۵۵۔جلد اّول، ص1
  .٣٧١، ٣٨١، ٣٣١، ١۵٢، ١١٩۔١١٨، ٨٨۔٨۴، ص١۔مسند احمد حنبل، ج2

  يت نے اِس حديث سے استدالل کيوں نہيں کيا؟ نے اور اہِل ب -۔ حضرت علی ۴

نے اور ان کے اہل -بعض حضرات کہتے ہيں کہ اگر حديث غدير اس عظمت کے ساتھ موجود تھی تو خود حضرت علی 
بيت اور يار وانصاراور ان سے تعلق رکھنے والوں نے ضروری مقامات پر اس سے استدالل کيوں نہيں کيا، آيا يہ بہتر نہ 

  کی حقانيت ثابت کرنے کے لئے اس قسم کے اہم مدرک کو سند کے طور پر پيش کرتے ۔ -حضرت علی تھا کہ وه 
يہ اعتراض بھی اسالمی کتابوں سے خواه حديث سے متعلق ہوں يا تاريخ وتفسير سے، عدم واقفيت کا نتيجہ ہے، کيونکہ اہل 

نے يا ائمہ اہل بيت  -کہ جہاں پر خود حضرت علی  سنت کے علماء کی کتابوں ميں ايسے بہت سے مواقع کا ذکر کيا گيا ہے
 -نے يا اس مسلک سے تعلق رکھنے والوں نے حديِث غدير سے استدالل کيا ہے ان ميں سے ايک واقعہ خود حضرت علی 

  سے متعلق ہے جسے خطيب خوارزمی نے عامر بن واصلہ کے حوالے سے نقل کيا ہے، عامر کہتا ہے:
کے ساتھ اس گھر ميں موجود تھا ميں نے خود سنا کہ آپ ارکان شورٰی سے اس طرح  -ی ميں شورٰی کے روز حضرت عل”

کہہ رہے تھے کہ ميں ايک ايسی محکم دليل تمھارے سامنے قائم کررہا ہوں جسے عرب وعجم مل کر بھی تبديل کرنے کی 
جس نے مجھ سے پہلے خدا کو  طاقت نہيں رکھتے تمھيں خدا کی قسم! بتالؤ کيا تمھارے درميان کوئی ايسا شخص ہے کہ

اس کی توحيد ويکتائی کے ساتھ پکارا ہو؟ اس کے بعد آپ نے خانداِن رسالت کی معنوی عظمتيں بيان کی يہاں تک کہ آپ 



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

 
 

نے فرمايا: تمھيں خدا کی قسم ديتا ہوں بتالؤ تمھارے درميان ميرے عالوه اور کوئی شخص ايسا ہے جس کے حق ميں 
  پيغمبر نے يہ کہا ہو:

  “من کنت مواله فعلی مواله اللھم وال من وااله وانصر من نصره ليبلغ الشاھد الغائب”
  )1سب نے کہا: نہيں(

ميں، دار قطنی نے اپنی کتاب “ دارالنظيم”نے “ ابن حاتم”ميں اور اسی طرح  ۵٨يہ روايت حموينی نے فرائد السمطين باب 
  نے شرح نہج البالغہ ميں نقل کيا ہے ۔ميں، ابن عقده نے اپنی کتاب ميں اور ابن ابی الحديد 

نے حضرت عثمان کے زمانے ميں مسجد کے اندر چند لوگوں  -ميں منقول ہے کہ حضرت علی  ۵٨فرائد السمطين کے باب 
کی موجود گی ميں بھی واقعہ غدير سے استدالل کيا تھا، اسی طرح کوفہ ميں اُن لوگوں کے سامنے جو پيغمبر کی طرف 

بالفصل کے لئے نص ہونے کا انکار کررہے تھے صراحت کے ساتھ اس حديث سے استدالل کيا ہے سے ان کی خالفت 
۔الغدير کے مطابق اس حديث (يعنی کوفہ ميں واقعہ غدير سے آپ کے استدالل) کو اہِل سنت کی مشہور کتابوں اور معروف 

  مٔاخذوں ميں چار صحابہ اور چوده تابعين سے روايت کيا گيا ہے ۔
کی روايت کے مطابق طلحہ کے سامنے حديث  ٢٧١کی کتاب مستدرک جلد سوم، صفحہ “ حاکم”کے دن بھی “ لجم”جنگِ 

  غدير سے استدالل فرمايا ۔
نے اپنی لشکر گاه ميں مہاجرين وانصار -کی روايت کے مطابق حضرت علی “ سليم بن قيس ہاللی”نيز جنگ صفين کے دن 

سامنے اس حديث سے استدالل کيا ۔ اور بدر مبين (جو جنگ بدر ميں پيغمبر  اور اطراف وجوانب سے آنے والے لوگوں کے
  کے ساتھ تھے) ميں سے باره افراد نے کھڑے ہوکر گواہی دی کہ انھوننے يہ حديث پيغمبر سے سنی ہے ۔

، عمار ياسر، حضرت علی عليہ السالم کے عالوه بانوئے اسالم حضرت فاطمہ زہر، امام حسن ، امام حسين ، عبدهللا بن جعفر
قيس بن سعد، عمر بن عبدالعزيز اور عباسی خليفہ مامون نے بھی اس حديث کو سند کے طور پر پيش کيا ہے ۔ يہاں تک کہ 
عمروبن عاص نے اس خط ميں جو اُس نے معاويہ کو اس لئے لکھا تھا تاکہ وه اس پر اچھی طرح سے يہ بات ثابت کردے 

ر معاويہ کی وضع سے متعلق حقائق سے خوب آگاه ہے، اس خط ميں اس نے کہ وه حضرت علی کے مرتبہ و مقام او
پر نقل  ١٢۴صراحت کے ساتھ مسئلہ غدير کا ذکر کيا تھا اور اسے خطيب خوارزمی حنفی نے اپنی کتاب مناقب کے صفحہ 

  کيا ہے ۔
ر صحابہ کی طرف سے وه لوگ جو اس سے زياده توضيحات کے خواہاں ہيں اور حضرت علی ، اہلبيت ، صحابہ اور غي

حديث غدير سے استدالل کرنے کے بارے ميں ان روايات کے مختلف ماخذوں ميں بيان سے آگاه ہونا چاہيں تو وه کتاب 
حضرات  ٢٢کی طرف رجوع کريں ۔ عالمہ امينيۺ نے صحابہ وغير صحابہ ميں سے  ٢١٣تا ۵٩الغدير جلد اّول صفحات 

  کرنے کی روايات پيش کی ہيں ۔ سے مختلف مواقع پر اس حديث سے استدالل
..............  

  .٢١٧۔ مناقب ،ص 1

  ۔ روايت کے آخری جملہ کا مفہوم کيا ہے؟ ۵

بعض کہتے ہيں کہ اگر يہ آيت حضرت علی کو خالفت وواليت کا منصب عطا کرنے اور واقعہ غدير سے مربوط ہے تو پھر
اس مسئلے سے کيا ربط رکھتا “ خدا کافر قوم کو ہدايت نہيں کرتا”نی يع“ ان هللا اليھدی القوم الکافرين”يہ آخری جملہ کہ: 

  ہے ۔
لغت ميں بھی اور اسی طرح قرآن کی زبان “ کفر”اس اعتراض کا جواب دينے کے لئے بس اتنا جان لينا کافی ہے کہ لفظ 

کے لئے بوال جاتا ہے ہے اور ميں بھی انکار، مخالفت اور ترک کے معنی ميں ہے ۔ کبھی انکار خدا يا انکار نبوت پيغمبر 
ميں حج کے بارے  ٩٧کبھی دوسرے احکام کے مقابلے ميں انکار يا مخالفت پر اس کا اطالق ہوتا ہے، سورٔه آل عمران آيت

  ميں ہے:
  
جو لوگ حج کے حکم کو پائمال کرتے ہيں اور اس کی مخالفت کرتے ہيں تو وه خدا کو کوئی نقصان نہيں پہنچاتے خدا تمام”

  “وں سے بے نياز ہےجہان
بوال “ کفر”ميں جادوگروں کے لئے بھی اور ان کے بارے ميں بھی کہ جو جادو ميں آلوده نہيں لفظ  ١٠٢سورٔه بقره کی آيت 
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  گيا ہے:
  

ميں بھی ہے کہ شيطان اُن لوگوں کے مقابلے ميں کہ جنھوں نے اس کی پيروی اور اطاعت کی، قيامت  ٢٢سورٔه ابراہيم آيت
 ً اظہار نفرت کرتے ہوئے اُن سے کہے گا کہ تم نے احکام اٰلہی کی اطاعت ميں مجھے اس کا شريک قرار  کے دن صريحا

  ديا تھا اور ميں آج تمھارے اس کام سے کفر کرتا ہوں:
  )٢٢(ابراہيم/

  اس بناپر کفر کا اطالق مسئلہ واليت ورہبری کے مخالفين پر ہونا کوئی تعجب کی بات نہيں ہے ۔
  ہ ميں دو ولی ہوسکتے ہيں؟۔ ايک ہی زمان۶

ايک اور بہانہ جو اس متواتر حديث اور اسی طرح زير بحث آيت سے روگردانی کے لئے کيا گيا ہے يہ ہے کہ اگر پيغمبر 
نے حضرت علی کو غدير خم ميں واليت ورہبری وخالفت کے لئے مقرر کرديا ہوتو اس کا الزمی نتيجہ يہ ہوگا کہ ايک ہی 

  ور دو پيشوا ہوجائيں گے ۔زمانہ ميں دو رہبر ا
ليکن اس آيت کے نزول اور حديث کے ورود کے زمانے کے خاص اوضاع وشرائط اور مخصوص حاالت و کوائف کو 

مدنظر رکھتے ہوئے اور اسی طرح اُن قرائن پر توجہ کرتے ہوئے کہ جو پيغمبر اسالم کی زندگی کے آخری مہينوں ميں 
لوگوں تک پہنچا رہے تھے ۔ خصوصاً جب کہ آپ نے صراحت کے ساتھ فرمايا کہ واقع ہوا ہے جبکہ آپ آخری احکام کو 

  ميں بہت جلد تمھارے درميان سے جارہا ہوں اور دو گرانمايہ چيزيں تمھارے درميان چھوڑے جارہا ہوں ۔
ے اورجو شخص يہ گفتگو کررہا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ وه اپنے جانشين کے مقرر کرنے کا انتظام ميں مصروف ہ

وه آئنده کے لئے پروگرام دے رہا ہے، نہ کہ اپنے زمانے کے لئے ۔ لٰہذا اس سے صاف واضح اور روشن ہے کہ اس سے 
  دو اميروں اور دو پيشواؤں کا ايک ہی زمانے ميں وجود مقصود نہيں ہے ۔

پيش کررہے ہيں تو  وه بات جو خاص طور پرالئق توجہ ہے يہ ہے کہ ايک طرف تو بعض علمائے اہل سنت يہ اعتراض
بعض دوسرے ايسے ہيں جنھوں نے اس کے مقابلے ميں ايک اور اعتراض پيش کرديا ہے اور وه يہ کہ پيغمبر نے حضرت 
علی کی واليت وخالفت کے منصب پر تقرری تو کی ہے ليکن اس کی تاريخ صاف اور واضح طور پر بيان نہيں فرمائی، تو 

  يت وخالفِت علی کا بيان دوسرے تين خلفاء کے بعد کے لئے ہو۔اس صورت ميں کيا رکاوٹ ہے کہ يہ وال
حقيقتاً کتنی حيرت کی بات ہے کہ کوئی چھت کے اُس طرف گررہا ہے اور کوئی اس طرف، ليکن متن واقعہ کو مان لينے 

ے چوتھے خليفہ کو ميں تعصبات حائل ہوگئے ہيں ۔ ذرا کوئی اُن سے يہ تو پوچھے کہ اگر پيغمبر اکرم يہ چاہتے تھے کہ اپن
معين کريں اور مسلمانوں کے آئنده کی فکر تھی تو کيوں اپنے پہلے، دوسرے اور تيسرے خليفہ کا ذکر جس کا تعين چوتھے 

  پر مقدم والزم تھا غديِر خم کے خطبہ ميں نہ فرمايا ۔
ريات درميان ميں نہ ہوتے يہ تمام ہم يہاں پر اپنا سابقہ بيان دہراتے ہيں اور اس بحث کو ختم کرتے ہيں کہ اگر مخصوص نظ

اعتراضات اس آيت اور اس حديث کے سلسلے ميں نہ کئے جاتے جس طرح کہ دوسرے مواقع اس قسم کا کوئی اعتراض 
 نہيں ہوا ہے ۔ 

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

نِجيَل َوَما ٔاُنِزَل ٕاِلَْيُکْم ِمنْ  #۶٨ َربُِّکْم َولَيَِزيَدنَّ َکثِيًرا ِمْنھُْم َما ٔاُنِزَل ٕاِلَْيَک  قُْل يَأاَْھَل اْلِکتَاِب لَْستُْم َعلٰی َشْیٍء َحتَّی تُقِيُموا التَّْوَراةَ َوااْلِٕ
  ِم اْلَکافِِرينَ ِمْن َربَِّک طُْغيَانًا َوُکْفًرا فاَلَتَأَْس َعلَی اْلقَوْ 

ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل صَ  #۶٩ ابِئُوَن َوالنََّصاَری َمْن آَمَن بِا   الًِحا فاَلََخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَھُْم يَْحَزنُونَ ٕاِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن ھَاُدوا َوالصَّ
  ترجمہ:

ب تک کہ تم تورات و انجيل اور اس کو جو تم پر تمہارے ۔ اے اہِل کتاب تم کچھ وقت کچھ وقعت نہيں رکھتے ج۶٨
پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے قائم اور برپانہ کرو ليکن جو کچھ تجھ پر تيرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے
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س بناپر اس (نہ صرف ان کی بيداری کا ذريعہ نہيں ہے بلکہ)اُن ميں سے بہت سوں کے طغيان اور کفر کو زياده کرتا ہے ۔ ا
  کافر قوم (اور ان کی مخالفت)سے غمگين نہ ہو۔

۔ وه لوگ جو ايمان الئے ہيں اور يہودی، صائبين اور عيسائی جو بھی خدائے يگانہ اور روز قيامت پر ايمان لے آئے گا ۶٩
  ں گے ۔اور عمل صالح بجاالئے گا تو نہ ايسے لوگوں پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وه محزون و مغموم ہو

  شان نزول 
اور تفسير قرطبی ميں ابن عباس سے اس طرح منقول ہے کہ يہوديوں کی ايک جماعت پيغمبر کی “ مجمع البيان”تفسير 

خدمت ميں آئی اور پہال سوال يہ کيا کہ کيا آپ يہ اقرار کرتے ہيں کہ تورات خدا کی طرف سے ہے ۔ پيغمبر نے اثبات ميں 
ہم بھی تورات کو قبول کرتے ہيں ۔ ليکن اس کے عالوه اور کسی چيز پر ايمان نہيں رکھتے (در  جواب ديا: انھوں نے کہا کہ

حقيقت تورات ہمارے اور آپ کے درميان قدر مشترک ہے ليکن قرآن ايسی کتاب ہے کہ جس پر صرف آپ ہی عقيده رکھتے 
نفی کرديں) اس پر پہلی آيت نازل ہوئی اور انھيں ہيں، تو کيا ہی اچھا ہو کہ ہم تورات کو قبول کرليں اور اس کے عالوه کی 

  جواب ديا گيا ۔

  ہم نے بنی اسرائيل سے عہد ليا 
جيسا کہ ہم اس سوره کی آيات کی تفسير ميں اب تک پڑھ چکے ہيں ہيں کہ اُن ميں قابِل لحاظ حصہ اہِل کتاب (يہود و نصارٰی

متعلق تھا ۔ يہ آيت بھی اُن بحثوں کے ايک اور ُرخ کی کی طرف )کی وعده شکنيوں بحثوں، سواالت اور اعتراضات سے ہی 
اشاره کرتی ہے اور ان کی اس کمزور منطق کا جواب دے رہی کہ جو يہ چاہتے تھے کہ تورات کو تو مسلمانوں اور 

ی حيثيت يہوديوں کے درميان ايک متفق عليہ کتاب ہونے کی حيثيت سے قبول کرليا جائے اور قرآن کو ايسی کتاب ہونے ک
سے کہ جس ميں اختالف پايا جاتا ہے چھوڑديا جائے ۔ يہ آيت انھيں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی ہے: اہل کتاب تمہاری 

کوئی بھی وقعت نہيں ہوگی جب تک کہ تم تورات و انجيل اور تمام آسمانی کتابوں کو جو تم پر نازل ہوئی ہيں بالاستثنا اور 
  گے ۔ بغير کسی تفاوت کے تسليم نہ کرو

  “قل يا اھل الکتب لستم علی شیٍء حتی تقيموا التوراة و االنجيل و ما انزل اليکم من رتبکم”
کيونکہ جيسا کہ ہم عرض کرچکے ہيں کہ يہ تمام کتابيں ايک ہی مبدا سے صادر ہوئی ہيں اور اِن سب کی اساس اور اصول 

جامع ترين ہے ۔ اسی بناپر الزم العمل ہے اُن کے عالوه بھی ايک سے ہيں اگر چہ اُن ميں سے آخری کتاب کامل ترين اور 
پہلی کتابوں ميں آخری کتاب يعنی قرآن کے بارے ميں متعدد بشارتيں بھی آئی ہيں ۔ وه مدعی ہيں اس بات کے کہ وه تورات 

بھی قبول کريں  و انجيل کو قبول کرتے ہيں پس اگر وه اپنے اس دعوے ميں سچے ہيں تو انھيں چاہيے کہ وه ان بشارتوں کو
  اور جب کہ انھوں نے ان نشانيوں کو قرآن ميں پاليا ہے تو اس کے سامنے سر تسليم خم کرديں ۔

مذکوره باال آيت يہ بھی کہتی ہے کہ صرف دعوٰی ہی کافی نہيں ہے بلکہ ان آسمانی کتابوں پر عمالً قائم ہونا چاہيے ۔ عالوه 
ں ہے ۔ معاملہ تو آسمانی کتابوں کا ہے اور جو کچھ خدا کی طرف سے آيا کتاب کی بات نہي“تمہاری”اور “ ہماری”ازيں 

ہے، اُس کا ہے ۔ پس تم کس طرح اس کمزور منطق کے ذريعے آخری کتاب کو نظر انداز کرسکتے ہو۔ قرآن پھر ايک مرتبہ
يات سے پند و ان کی اکثريت کی حالت کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے اُن ميں سے بہت سے لوگ نہ صرف ان آ

 نصيحت نہيں ليتے اور ہدايت حاصل نہيں کرتے بلکہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کا کفر و طغيان بڑھتاہی جاتا ہے ۔
  “وليزيدن کثيراً منھم ما انزل اليک من ربک طغياناً و کفًرا”

سی ہی اُلٹی تاثير پيدا ہوا کرتی اور آيات حق اور صحيح باتوں کی بيمار افکار اور ہٹ دھرمی سے بھرے ہوئے دلوں پر اي
  ہے ۔

آيت کے آخر ميں اپنے پيغمبر کو اس منحرف اکثريت کی انتہائی سختی کے مقابلہ ميں تسلی ديتے ہوئے کہتا ہے: اس کافر 
جميعت کی مخالفتوں سے غمگين نہ ہو کيونکہ اس کا نقصان خود اُن ہی کی طرف لوٹ جائے گا اور تجھے اس سے کوئی 

  علی القوم الکافرين ).)١پہنچے گا (فال تٔاس(ضرر نہيں 
يہ بات بھی صاف ظاہر ہے کہ اس آيت کے مفاہيم قوم يہود کے ساتھ ہی مخصوص نہيں بلکہ مسلمان بھی اگر صرف اسالم 

کے دعوٰی پر ہی قناعت کريں اور تعليمات انبياء کے اصول اور خاص طور پر اپنی آسمانی کتاب قرآن کو عمالً برپا نہ 
يں تو ان کی کسی قسم کی کوئی حيثيت اور قدر و قيمت بارگاه خدا ميں ہوگی نہ انفرادی و اجتماعی زندگی ميں اور وه کر

  ہميشہ زبوں حال، زير دست اور شکست خورده رہيں گے ۔
تمام مذاہب  بعد والی آيت ميں پھرنئے سرے سے اس حقيقت کو محِل تاکيد قرار ديتے ہوئے کہتا ہے کہ تمام اقوام و ملل اور
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کے پيروکار بال استثنا خواه وه مسلمان ہوں يا يہودی، صائبين ہوں يا نصارٰی صرف اسی صورت ميں اہِل نجات ہوں گے اور
اپنے آئنده سے خوف زده اور گذشتہ سے محزون و غمگين نہ ہوں گے جب کہ وه خدا اور روز قيامت پر ايمان رکھتے ہوں 

  ۔ گے اور نيک اعمال انجام ديں گے
ّٰ و اليوم ااٰلخر و عمل صالحاً فال خوف عليھم وال ھم يحزنون).  (ان الذين ٰامنوا و الذين ھادوا و الصابٔون و النصرٰی من آمن با

يہ آيت حقيقت ميں ان لوگوں کے لئے دندان شکن جواب ہے جو نجات کو کسی خاص ملت اور قوم ميں منحصر سمجھتے 
ے احکام ميں تبعيض (بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا) کے قائل ہوجائيں اور مذہبی ہيں اور چاہتے ہيں کہ انبياء ک

  دعوتوں کو قومی تعصبات سے مالديں ۔ آيت کہتی ہے کہ راِه نجات ايسی باتوں کو برکنار رکھنے ميں منحصر ہے ۔
تھ تقريباً يکساں ہے ہم واضح کے ذيل ميں کہ جس کا مضمون مذکوره باال آيت کے سا ۶٢جيسا کہ سورٔه بقره کی آيت 

کے مسلک پر “ صلح کل ”کرچکے ہيں کہ بعض لوگ ايک سفسطہ آميز بيان کے ذريعہ چاہتے ہيں کہ مذکوره باال آيت کو 
دليل قرارديں اور تمام مذاہب کے پيردکاروں کو اہِل نجات فرض کرليں اور اسے نظر انداز کرديں کہ در حقيقت آسمانی 

  ديگر سے نازل ہونا جہاِن انسانيت کے بتدريج درجٔہ کمال تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے ۔کتابوں کے يکے بعد 
کی تعبير کے ذريعے اس حقيقت کو مشخص و ممتاز کرتی ہے کہ “ عمل صالحا”ليکن جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں کہ آيت 

ين پر عمل کرنا عمل صالح نہيں ہے مذاہب کے اختالف کی صورت ميں آخری قانون پر عمل کريں ۔ کيونکہ منسوخ شده قوان
  )2۔ بلکہ عمل صالح تو موجوده قوانين اور آخری قانون پر عمل کرنا ہے (

ّٰ و اليوم األخرو عمل صالحاً) کا جملہ صرف  عالوه ازيں اس آيت کی تفسير ميں يہ احتمال بھی قابِل قبول ہے کہ (من آمن با
جو آيت کی ابتداء ميں ذکر ہوا ہے وه اس قيد کا محتاج “ الذين آمنوا ”و کيونکہ يہود و نصارٰی اور صائبين کی طرف لوٹتا ہ

نہيں ہے ۔ تو اس طرح سے اس آيت کا معنی يوں ہوگا کہ صاحبان ايمان اور مسلمان افراد اور اسی طرح يہود و نصارٰی اور 
جاالئيں تو سب کے سب اہِل نجات اور صائبين بشرطيکہ وه بھی ايمان لے آئيں اور اسالم قبول کرليں اور عمل صالح ب

رستگار ہوں گے اور کسی بھی قسم کے لوگوں کے سابقہ مذہبی اعتقادات کا اس صورت ميں ان پر کوئی اثر نہ ہوگا اگر وه 
  ايمان لے آئيں اور راستہ سب کے سامنے کھال ہوا ہے (غور کيجئے )

بُوا َوفَِريقًا يَقْ لَقَْد ٔاََخْذنَا ِميثَاَق بَنِی ٕاِْسَرائِيَل  #٧٠   تُلُوَن.َؤاَْرَسْلنَا ٕاِلَْيِھْم ُرُساًل ُکلََّما َجائَھُْم َرُسوٌل بَِما الَتَْھَوی ٔاَنفُُسھُْم فَِريقًا َکذَّ
  

وا َکثِيٌر مِ  #٧١ وا ثُمَّ تَاَب هللاُ َعلَْيِھْم ثُمَّ َعُموا َوَصمُّ   ْنھُْم َوهللاُ بَِصيٌر بَِما يَْعَملُوَن .َوَحِسبُوا ٔاَالَّ تَُکوَن فِْتنَةٌ فََعُموا َوَصمُّ
  ترجمہ:

۔ ہم نے بنی اسرائيل سے عہد ليا اور ان کی طرف رسول بھيجے ليکن جب بھی کوئی پيغمبران کی خواہشات نفسانی اور ٧٠
  ميالنات کے خالف آتا تو بعض کی تکذيب کرتے اور بعض کو قتل کرديتے ۔

ہ اس کا کوئی بدلہ اور سزا نہ ہوگی لٰہذا (وه حقائق کو ديکھنے اور سچی باتوں کو سننے ۔ اور انھوں نے يہ گمان ليا تھا ک٧١
سے) اندھے اور بہرے ہوگئے اس کے بعد پھر (وه بيدار ہوئے اور) خدانے ان کی توبہ قبول کرلی اس کے بعد دوباره 

ا ان کی کار گزاريوں پر خوب اچھی (خواب غفلت ميں جا پڑے اور )ان ميں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہوگئے اور خد
  طرح مطلع ہے ۔

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

  “.غم و اندوه”ہے جس کا معنی ہے “ آس ”کا ماده “ تاس”۔ ١
  کی طرف رجوع فرمائيں ۔ ٢٢٧۔ اس کی مزيد توضيح کے لئے تفسير نمونہ اُردو ترجمہ جلد اّول، ص 2

  

  نبی اسرائيل اور قتل پيامبران 

آيات گزرچکی ہيں اُن ميں اور اِس سوره کے شروع ميں جو آيات گزری ہيں اُن ميں اُس تاکيدی عہد و سورٔه بقره ميں جو 
پيمان کی طرف جو خداوند تعالٰی نے نبی اسرائيل سے ليا تھا اشاره ہوچکا ہے ۔ اس آيت ميں دوباره اس عہد و پيمان کی ياد 

ان کو وفا کرنے کا مطالبہ کرنے کے لئے ان کی طرف پيغمبر دہانی کراتے ہوئے فرماتا ہے: ہم نے بنی اسرائيل سے پيم
  بھيجے (لقد اخذنا ميثاق بنی اسرائيل و ارسلنا اليھم رسالً)
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ميں  ٩٣جيسا کہ جلد اّول ميں بيان ہوچکا ہے، ايسا معلوم ہوتا ہے کہ يہ پيمان وہی ہے جس کی طرف سورٔه بقره کی آيت 
  )١پيمان جو خدانے ان پر نازل کيا تھا ۔(اشاره ہوا ہے يعنی اس پر عمل کرنے کا 

پھر مزيد کہتا ہے: انھوں نے نہ صرف يہ کہ اُس پيمان پر عمل نہيں کيا بلکہ جب بھی کوئی پيغمبران کے ميالنات اور ہوا و 
ت ہوس کے خالف کوئی حکم التا تو وه اس کی مخالفت ميں سخت ترين مقابلے اور جھگڑنے پر اتر آتے تھے ۔ اُن کے اثرا

  کو روکنے پر قادر نہ ہوتے تھے انھيں قتل کرديتے تھے ۔
  (کلما جاء ھم رسول بما ال تھوی انفسھم فريقاً کذبوا و فريقاً يقتلون)۔

يہ ہيں طريقے منحرف اور خودخواه افراد کے کہ بجائے اپنے رہبروں کی پيروی کرنے کے وه اس بات پر مصر ہيں کہ 
تابع ہوں اور اگر وه ان کے ميالنات اور خواہشات کے خالف ہوں تو اس صورت ميں رہبران کے ميالنات اور خواہشات کے

  نہ صرف ان کی رہبری قبول نہيں کرتے بلکہ انھيں زنده رہنے کا حق دينے کو بھی تيار نہيں ہوتے ۔
ہے کہ اس کا مضارع کی صورت ميں آيا ہے ۔ ہوسکتا “ يقتلون”ماضی کی شکل ميں اور “ کذبوا”مندرجہ باال جملے ميں 

سبب قبل و بعد کی آيات کی لفظی مناسبت کا لحاظ رکھنے کے عالوه کہ جو سب کے سب مضارع کی صورت ميں آئے ہيں 
يہ ہو کہ چونکہ فعل مضارع استمرار پر داللت کرتا ہے لٰہذا خدا يہ چاہتا ہے کہ وه اس روح اور فکر کے اُن ميں ہميشہ 

کو جھٹالنا اور انھيں قتل کرنا ان کی زندگی کا کوئی اتفاقی حادثہ نہيں تھا بلکہ ان کا جاری رہنے کو بيان کرے کہ پيغمبروں
  )2يہ عمل ايک مستقل پروگرام اور مکتب کی صورت اختيار کرگيا تھا ۔(

بعد والی آيت ميں ان سرکشيوں اور جرائم کے با وجود ان کی بے جا خود فريبی کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے: ان 
  حاالت کے با وصف وه يہ کمان کرتے تھے کہ کوئی عذاب و سزا دامن گيرنہ ہوگی ۔

جيسا کہ دوسری آيات ميں تصريح ہوچکی ہے وه خود کو ايک برتر قوم و قبيلہ سمجھتے تھے اور خود کو خدا کا بيٹا کہتے 
  تھے (وحسبوا ان ال تکون فتنة) ۔

کو برتر سمجھنے نے ايک قسم کا پرده ان کی آنکھوں اور کانوں پر  آخر کار اس خطرناک فريب خوردگی نے اور اپنے آپ
  ڈال ديا تھا جس کی وجہ سے وه آيات خدا ديکھنے سے اندھے اور کلماِت حق سننے سے بہرے ہوگئے (فعّموا وصّموا)۔

ہوئے اور توبہ کرلی ليکن جب انھوں نے هللا کے عذاب کے نمونے اور اپنے بُرے اعمال کے انجام کا مشاہده کيا تو پشيمان 
اور اس حقيقت کی طرف متوجہ ہوئے کہ خداوند تعالٰی کی دھمکياں يقينی اور سچ ہونے والی ہيں نيز وه قطعاً کوئی برتر 

  خاندان نہيں ہيں تو خدانے بھی اُن کی توبہ کو قبول کرليا (ثم تاب ّهللاٰ عليھم) ۔
ئم نہ ره سکی اور انھوں نے دوباره طغيان دسر کشی اختيار کرلی اور مگر يہ بيداری اور ندامت و پشيمانی زياده دير تک قا

حق و عدالت کو ٹھکرانا شروع کرديا اور ايک دفعہ پھر غفلت کے پردے کہ جو گناه کے اندر ڈوب جانے کے آثار ہيں اُن 
سے بہرے ہوگئے اور  کی آنکھوں اور کانوں پر پڑگئے اور پھر وه آيات ِ حق ديکھنے سے اندھے اور حق کی باتيں سننے

  اُن ميں سے بہت سوں کی يہ حالت ہوگئی (ثّم عّموا و صّموا کثير منہم ) ۔
بہرے ہوگئے) پر مقدم رکھنے ميں اس بات کی طرف اشاره ہوکہ پہلی دفعہ انھيں “(صموا”اندھے ہوگئے)کو “(عموا”شايد 

ان ميں سے بہت “(کثير منھم”ام کو سننا چاہيے ۔ آيات خدا اور پيغمبر کے معجزات کو ديکھنا چاہيے اور پھر ان کے احک
کے الفاظ کی تکرار کے بعد در حقيقت دونوں الفاظ کی توضيح کے طور پر ہے يعنی غفلت و “ عموا و صموا”سے)کا ذکر 

بے خبری اور اندھے اور بہرے ہونے کی حالت حقائق کے مقابلے ميں کوئی عمومی حيثيت نہيں رکھتی تھی بلکہ ہميشہ 
صالح اور نيک اقليت بھی ان کے درميان موجود رہی تھی اور يہ اس امر کی واضح دليل ہے کہ قرآن کے يہوديوں پر ايک 

  حملے کسی طرح بھی نسلی اور قبائلی پہلو نہيں رکھتے تھے بلکہ وه صرف ان کے اعمال کی وجہ سے تھے ۔
تی ہے يا يہ دو مختلف واقعات کی طرف اشاره ہے جو کے الفاظ کی تکرار کليت اور تاکيد کا پہلو رکھ“عموا و صموا”کيا 

بنی اسرائيل ميں ہوئے تھے ۔ بعض مفسّرين کا خيال ہے کہ يہ دو مختلف واقعات کی طرف اشاره ہيں ايک بابل کے لوگوں 
کے حملے کے وقت اور دوسرے ايرانيوں اور روميوں کے حملے کے زمانے ميں کہ جس کی طرف قرآن نے سورٔه بنی 

  يل کی ابتداء ميں ايک مختصر سا اشاره کيا ہے ۔اسرائ
يہ احتمال بھی ہے کہ وه بارہا اس حالت ميں گرفتار ہوتے رہے ہيں اور جب بھی وه اپنے بُرے اعمال کے منحوس نتائج 
تصر ديکھتے تو توبہ کرليتے اور پھر توبہ کو توڑ دليتے نہ يہ کہ صرف دو ہی مرتبہ ايسا ہوا ۔ آيت کے آخر ميں ايک مخ

اور پُر معنی جملے کے ساتھ فرمايا گيا ہے کہ خدا کسی وقت بھی ان کے اعمال سے غافل نہيں تھا اور تمام کام جو انجام 
  ديتے ہيں انھيں وه ديکھتا ہے ۔

  (وّهللاٰ بصير بما يعلمون)
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ِ فَقَْد لَقَْد َکفََر الَِّذيَن قَالُوا ٕاِنَّ هللاَ ھَُو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم َوقَ  #٧٢ اَل اْلَمِسيُح يَابَنِی ٕاِْسَرائِيَل اْعبُُدوا هللاَ َربِّی َوَربَُّکْم ٕاِنَّہُ َمْن يُْشِرْک بِا
َم هللاُ َعلَْيِہ اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر َوَما لِلظَّالِِميَن ِمْن ٔاَنَصاٍر .   َحرَّ

ا يَقُولُوَن لَيََمسَّنَّ الَِّذيَن کَ لَقَْد َکفََر الَِّذيَن قَالُوا ٕاِنَّ هللاَ ثَ  #٧٣  فَُروا ِمْنھُْم َعَذاٌب ٔاَلِيٌم .اِلُث ثاَلَثٍَة َوَما ِمْن ٕاِلٍَہ ٕاِالَّ ٕاِلَہٌ َواِحٌد َوٕاِْن لَْم يَنتَھُوا َعمَّ
  ٔاَفاَلَيَتُوبُوَن ٕاِلَی هللاِ َويَْستَْغفُِرونَہُ َوهللاُ َغفُوٌر َرِحيٌم ۔ ٧۴#

  ترجمہ:
ہوں نے يہ کہا کہ خدا مسيح ابن مريم ہی ہے وه يقينا کافر ہيں (جبکہ خود) مسيح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائيل تم ۔ جن٧٢

خدائے واحد و يگانہ کی عبادت کرو جو ميرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی کيونکہ جو شخص کسی کو خدا کا شريک 
 ور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی ياور و انصار نہيں ہے ۔قرار دے گا خدانے اس پر جنت کو حرام کرديا ہے ا

۔ جنہوں نے يہ کہا کہ خدا تين ميں سے ايک ہے وه بھی يقينا کافر ہوگئے ہيں کيونکہ معبود يگانہ کے سوا اور کوئی خدا ٧٣
قائم رہنے والے) کافروں کو دردناک نہيں ہے اور اگر وه اپنے اس قول سے دستبردار نہ ہوئے تو اُن ميں سے (اس عقيده پر 

  عذاب پہنچے گا ۔
۔ کيا وه خدا کے حضور توبہ نہيں کرتے، اُس کی طرف نہيں پلٹتے اور اُس سے طلب بخشش نہيں کرتے جبکہ هللا ٧۴

  بخشنے واال مہربان ہے ۔
..............  

  کے ذيل ميں ۔ ٩٣۔ تفسير نمونہ جلد اّول سوره بقره آيت ١
اور “ کذبوا و قتلوا ”کا جملہ جيسا کہ مجمع البيان اور ديگر تفاسير ميں آيا ہے در اصل “فريقاً کذبوا و فريقاً يقتلون ”۔ حقيقت ميں 2
  تھا ۔“ يکذبون و يقلون ”

  مسيح اور تثليت 

آيات  ان مباحث کے بعد کہ جو گذشتہ آيات ميں يہوديوں کے انحرافات سے متعلق گزری ہيں، يہ آيات اور ان سے بعد والی
عيسائيوں کے انحرافات کے متعلق بحث کرتی ہيں ۔ سب سے پہلے تو خدا اس آيت ميں مسيحيت کے اہم ترين انحراف يعنی 
مسئلہ الو ہيِت مسيح اور تثليت معبود سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے: يقينا جنہوں نے يہ کہا کہ خدا مسيح ابن مريم ہی ہے وه

  کافر ہوگئے ہيں ۔
  قالوا ان ّهللاٰ ھو المسيح ابن مريم ) (لقد کفر الذين

اس سے بڑھ کر اور کيا کفر ہوگا کہ ہر جہت سے المحدود خدا کو ايسی مخلوق کے ساتھ کہ جوہر جہت سے محدود ہے 
ايک اور متحد سمجھ ليا جائے اور مخلوق کی صفات کو خالق ميں قرار دے ليا جائے جبکہ خود مسيح نے صراحت کے 

  سے کہا کہ تم خدائے يگانہ کی عبادت کرو جو ميرا بھی پروردگار ہے اور تمھارا بھی ۔ساتھ بنی اسرائيل 
  (و قال المسيح يا بنی اسرائيل اعبدو ّهللاٰ ربی و ربکم )

اور اس طرح سے اپنے متعلق ہر قسم کے غلو اور شرک سے نفی کرتے ہوئے اس سے اپنی بيزاری کا اظہار کيا اور خود 
دوسری مخلوقات کی طرح ہی ايک مخلوق کی حيثيت سے متعارف کرايا ۔ ساتھ ہی اس مطلب کی تاکيد کو خدائے تعالٰی کی 

جو خدا کے لئے کوئی شريک قرار دے اس پر ”مزيد اور ہر قسم کا شک و شبہ دور کرنے کے لئے مسيح نے مزيد کہا کہ 
  ۔“خدانے جنت حرام کردی ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے

ّٰ فقد حرم ّهللاٰ عليہ الجنة و مٔاٰوئہ النار )(انہ من يشر   ک با
پھر مزيد تاکيد اور اس حقيقت کے اثبات کے لئے کہ شرک و غلو ايک قسم کا کھلم کھال ظلم ہے اُن سے کہتا ہے کہ 

  ستمگروں اور ظالموں کے لئے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا ۔
  (وما للٰظلمين من انصار )

کرچکے ہيں کہ تاريخ مسيحيت يہ کہتی ہے کہ تثليث کا قرن اّول ميں اور خصوصاً حضرت مسيح جيسا کہ ہم پہلے اشاره 
کے زمانے ميں کوئی وجود نہ تھا ۔ يہاں تک کہ موجوده انجيلوں ميں بھی اپنی تمام تر تحريفات کے باوجود تثليث کے بارے 

  امر کا اعتراف کرتے ہيں ۔ ميں ذراسی بات بھی دکھائی نہيں ديتی اور خود مسيحی محققين بھی اس
بنابرين مذکوره باال آيت ميں حضرت مسيح کی ثابت قدمی و پافشاری اور مسئلہ توحيد کے بارے ميں جو کچھ نظر آتا ہے وه
مسيحيت کے موجوده منابع اور کتب سے بھی ہم آہنگ ہے اور يہ بات قرآن کی عظمت کے دالئل ميں سے شمار ہوتی ہے ۔ 

)١(  
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اس بات کی طرف بھی توجہ رہے کہ اس آيت ميں جو موضوع زير بحث ہے وه مسئلہ غلو اور جناب مسيح ضمنی طور پر 
کا معاملہ زير نظر ہے ليکن بعد کی آيت ميں مسيحيوں “ توحيد در تثليث”کی خدا کے ساتھ وحدت ہے دوسرے لفظوں ميں 

جنہوں نے يہ کہا کہ خدا ”ه کرتے ہوئے کہتا ہےيعنی تثليث در توحيد کی طرف اشار“ خداؤں کے تعّدد”کے نقطہ نظر سے 
  (لقد کفر الذين قالوا ان ّهللاٰ ثالثة)۔“ ہے وه مسلماً کافر ہيں ) ٢تين اقانيم ميں سے تيسرا اقنوم (

ميں اور رازی و قرطبی نے اپنی اپنی “ تبيان”ميں شيخ طوسی نے “ مجمع البيان” بہت سے مفّسرين نے مثالً طبرسی نے
يہ خيال ظاہر کيا ہے کہ پہلی آيت تو عيسائيوں کے يعقوبيہ نامی فرقے کے بارے ميں ہے جو خدا کو حضرت  تفسيروں ميں

مسيح کے ساتھ متحد جانتے ہيں ليکن يہ آيت ملکانيہ اور فسطوريہ نامی فرقوں کے بارے ميں ہے ۔ يہ لوگ تين خداؤں کے 
  قائل ہيں ۔

اسے مسيحيوں کے بعض فرقوں سے غير متعلق کہنا حقيقت کے ساتھ  ليکن جيسا کہ ہم پہلے بھی عرض کرچکے ہيں کہ
مطابقت نہيں رکھتا چونکہ تثليث کا کا عقيده تو تمام عيسائيوں ميں عموميت رکھتا ہے جيسا کہ خدا کی توحيد اور يکتائی کا 

  مسئلہ ہم مسلمانوں کے درميان قطعی اور مسلم ہے ۔
کو تين مانتے ہيں وہاں وه اسے يگانٔہ حقيقی بھی مانتے ہيں اور ان کے اعتماد کے زياده سے زياده يہ ہے کہ جہاں وه خداؤں

  مطابق تين حقيقی واحد مل کر ايک حقيقی واحد کو تشکيل ديتے ہيں ۔
  مذکوره باال دونوں آيات ظاہراً ان دونوں قضيوں کے دو مختلف پہلوؤں کی طرف ہی اشاره کرتی ہيں ۔

وحدت کے عقيدے کی طرف اشاره ہے اور دوسری آيت ميں اُن کے تعدد کے عقيدے کی طرفپہلی آيت ميں تين خداؤں کی 
اشاره ہے اور ان دونوں بيانات کا ايک دوسرے کے ساتھ آگے پيچھے آنا در حقيقت اُن کے عقيدے کے بطالن کے روشن و 

ح القدس کے ساتھ مل کر حقيقتاً واضح دالئل ميں سے ہے کہ کس طرح ان کے زخم ميں خداوند تعالٰی کبھی مسيح اور رو
  ايک ہو جاتاہے اور کبھی حقيقتاً تين چيزيں بن جاتا ہے کيا تين کا ايک کے ساتھ مساوی ہوجانا کوئی معقول بات ہے ۔

جو بات اس حقيقت کی تائيد کرتی ہے يہ ہے کہ عيسائيوں ميں ايک گروه بھی ايسا دکھائی نہيں ديتا جو تين خداؤں کا قائل نہ 
  )3ہو۔(

“ و ما من اٰلہ اال اٰلہ ”پھر قرآن قطعی طور پر ان کے جواب ميں کہتا ہے: خدائے يکتا کے سوا کوئی معبود نہيں ہے
  سے پہلے آنا دوسرے معبودوں کی نفی کرتا ہے ۔“ الہ”کا لفظ “من”خصوصاً لفظ 

کرتے ہوئے کہتا ہے: اگر دواس دوسری مرتبہ پھر انتہائی سخت اور تاکيدی لب و لہجہ ميں اُن کو اس خطرے سے آگاه 
عقيدے سے دستبردار نہ ہوں گے تو اُن لوگوں کو جو اس کفر پر باقی رہيں گے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا (و ان لّم 

  ينتھوا عما يقولون ليمسن الذين کفروا منھم عذاب اليم)۔
کے مفہوم ميں ہونا چاہيے اورحقيقت “ عضب”بعض کی نظر ميں بيانيہ ہے ليکن ظاہر يہ ہے کہ اسے “من”ميں کلمہ “منھم”

ميں يہ ايسے اشخاص کی طرف اشاره ہے جو اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے اور قرآن کی دعوت توحيد کے بعد بھی 
  صحيح عقيدے کی طرف نہيں پلٹے نہ کہ وه لوگ جنہوں نے توبہ کرلی اور صحيح عقيده کی طرف پلٹ آئے ۔

سے ايک داستان نقل ہوئی ہے کہ جس کا يہاں پر ذکر کرنا غير مناسب نہيں ہے ۔ “ الحق اظہار”ميں کتاب “ المنار” تفسير
  اس سے اس بات کی نشاندہی ہوجاتی ہے کہ عيسائيوں کی تثليث و توحيد کتنی نا قابِل فہم ہے ۔

سے ايک عقيده  اس کتاب کا مٔولف کہتا ہے: تين آدمی عيسائی ہوگئے ۔ پادری نے عيسائيت کے ضروری عقائد کہ جن ميں
تثليث بھی تھاانھيں تعليم کرديا ۔ ايک دن ايک کٹّر عيسائی عقيده رکھنے واال اُس پادری کے پاس آيا اور اُس نے اُن لوگوں 
کے بارے ميں جو نئے نئے عيسائی ہوئے تھے سوال کيا ۔ پادری نے انتہائی خوشی کے عالم ميں ان تين افراد کی طرف 

پوچھا کہ کيا انھوں نے ہمارے ضروری عقائد ميں سے کچھ ياد کرليا ہے ۔ پادری نے بڑی دليری  اشاره کيا تو اس نے فوراً 
اور تاکيد کے ساتھ کہا: ہاں!ہاں!۔ اس کے بعدنمونے کے طور پر اُن ميں سے ايک کو آواز دی تاکہ مہمان کے سامنے اس 

  ؟۔کی آزمايش کرے ۔ پادری نے کہا تم تثليث کے بارے ميں کيا جانتے ہو
اس نے جواب ميں کہا: آپ نے مجھے يہ بتاليا ہے کہ خداتين ہيں ۔ ايک آسمان ميں ہے، دوسرا زمين ميں ہے کہ جو مريم 

کے شکم سے پيدا ہوا ہے ۔ تيسرا خدا کبوتر کی شکل ميں دوسرے خدا پر تيس سال کی عمر ميں نازل ہوا ۔ پادری کو غّصہ 
گا: اسے کچھ بھی سمجھ ميں نہيں آتا ۔ پھر دوسرے شخص کو آوازدی تو اُس نے اس آگيا اور اُس کو باہر نکال ديا ۔ کہنے ل

سوال کے جواب ميں تثليث کے بارے ميں بتال يا کہ آپ نے مجھے اس طرح تعليم دی ہے کہ خدا تين تھے ۔ ليکن اُن ميں 
ادری کو اس پر اس سے بھی زياده سے ايک سولی پر چڑھا ديا گيا لٰہذا اب ہمارے پاس صرف دو خدا باقی ره گئے ہيں ۔ پ

غّصہ آيا اور اسے بھی باہر نکال ديا ۔ اس کے بعد تيسرے آدمی کو جو سب سے زياده سمجھدار اور دينی عقائد کو ياد کرنے
ميں زياده کوشش کرنے واال تھا، آوازدی اور وہی مسئلہ اُس نے بڑے ادب اور احترام سے کہا: اے ميرے پيشوا جو کچھ آپ
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ے تعليم دی ہے ميں نے اسے مکمل طور پر ياد کر ليا ہے اور حضرت مسيح کی برکت سے ميں نے اُسے اچھی نے مجھ
طرح سے سمجھ ليا ہے ۔ آپ نے کہا ہے کہ خدائے يگانہ سہ گانہ ہے (ايک خداتين ہيں) اور تين خدا ايک ہيں ۔ اُن ميں سے 

ر وه سب کے سب مرگئے کيونکہ وه باقيوں کے ساتھ متحد اور ايک کو انھوں نے سولی پر لٹکا ديا اور وه مرگيا اس بناپ
  ايک ہی تھا لٰہذا اس طرح سے اب کوئی خدا باقی نہيں رہا ۔

ان آيات ميں سے تيسری آيت ميں دعوت دی گئی ہے کہ اس کفر آميز عقيدے سے توبہ کرو، يہ دعوت اس لئے ہے تاکہ خدا 
ا کہا گيا ہے: کيا وه ان تمام باتوں کے بعد خدائے يکتا کی طرف نہيں پلٹتے اپنی عفو و بخشش ان کے شامل حال کردے ۔ لٰہذ

 اور اس شرک اور کفر سے مغفرت نہيں چاہتے حاالنکہ خدا غفور و رحيم ہے ۔

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

يقَةٌ َکانَا يَأُْکالَِن ا ٧۵# ہُ ِصدِّ ُسُل َؤاُمُّ لطََّعاَم انظُْر َکْيَف نُبَيُِّن لَھُْم اآْليَاِت ثُمَّ انظُْر َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم ٕاِالَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِِہ الرُّ
  ٔاَنَّی يُْؤفَُکوَن۔

ِميُع اْلَعلِيُم ۔ ٧۶# ا َوالَنَْفًعا َوهللاُ ھَُو السَّ   قُْل ٔاَتَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاِ َما الَيَْملُِک لَُکْم َضّرً
بِيِل ۔ُل وَ قُْل يَأاَْھَل اْلِکتَاِب الَتَْغلُوا فِی ِدينُِکْم َغْيَر اْلَحقِّ َوالَتَتَّبُِعوا ٔاَْھَواَء قَْوٍم قَْد َضلُّوا ِمْن قَبْ  #٧٧   ٔاََضلُّوا َکثِيًرا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّ

  ترجمہ:
۔ مسيح ابن مريم فقط فرستادئہ خدا تھے اُن سے پہلے اور دوسرے بھی فرستارگان اٰلہی ہی تھے ان کی ماں بھی بہت ٧۵

اور اس کی ماں کی عبادت سچی خاتون تھيں ۔ وه دونوں کھانا کھاتے تھے (لٰہذا تم کس طرح سے مسيح کی الوہيت کا دعوٰی 
کرتے ہو)غور کرو کہ ہم کس کس طرح سے نشانيوں کو کھول کھول کر بيان کرتے ہيں ۔ اس کے بعد يہ ديکھو کہ وه حق 

  سے کس طرح باز رکھے جاتے ہيں ۔
مہارے نفع ۔ کہہ دو کيا تم خدا کے سوا ايسی چيز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمھيں نقصان ہی پہنچاسکتی ہے اور نہ ہی ت٧۶

  کی مالک ہے اور خدا سننے واال اور جاننے واال ہے ۔
۔ کہہ دواے اہِل کتاب! تم اپنے دين ميں غلو (اور تجاوز) نہ کرو اور حق کے سوا کچھ نہ کہو اور ايسے لوگوں کی ہوا و ٧٧

ور سيدھے راستے سے ہوس کی پيروی نہ کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراه ہوگئے اور دوسروں کو بھی گمراه کرديا ا
  منحرف ہوگئے ۔

 ١٧۶۔ اس موضوع کی مزيد و ضاحت اور مسئلہ تثليث اور وحدت در تثليث کے بارے ميں تفسير نمونہ جلد چہارم ، ص ١
  کی طرف رجوع کريں (اُردو ترجمہ)۔

  ہے ۔“اقانيم”کا معنی ہے اصل اور ذات اور اس کی جمع “ اقنوم”۔ ٢
قل ہوا ہے کہ عيسائيوں ميں ايک ايسی اقليت بھی وجود رکھتی ہے جو تين خداؤں کے قائل ۔ بعض روايات و تواريخ ميں ن3

  نہيں ہيں بلکہ صرف عيسٰی کی خدا سے وحدت کے قائل ہيں ليکن آج ايسے لوگ بہت کم ياب ہيں ۔

  حضرت عيسٰی کو فقط ايک فرستادئہ خدا (رسول) جانيں 
ح کے بارے ميں عيسائيوں کے غلو اور ان کی الوہيت کے اعتقاد سے اس بحث کے بعد جو گذشتہ آيات ميں حضرت مسي

  متعلق گزری ہيں ان آيات ميں واضح دالئل سے چند مختصر جملوں ميں ان کے اس عقيدے کو باطل کرتا ہے ۔
رکھتے پہلے کہتا ہے کہ مسيح اور باقی انبياء کے درميان کيا فرق ہے کہ جس کی وجہ سے تم مسيح کی الو ہيت کا عقيده 

ہو۔ مسيح ابن مريم بھی خدا کے ايک رسول ہی تھے اور اُن سے پہلے بھی خدا کی طرف سے رسول اور اس کے ديگر 
  فرستادگان آتے رہے ہيں (ما المسيح ابن مريم االرسول قد خلت من قبلہ الرسل )۔

تعلق بھی اسی چيز کے قائل کيوں اگر خدا کی طرف سے رسول ہونا الوہيت اور شرک کی دليل ہے تو پھر باقی انبياء کے م
نہيں ہوتے ليکن ہم جانتے ہيں کہ کجرو و عيسائی ہر گز اس بات پر قانع نہيں ہيں کہ حضرت عيسٰی کو فقط ايک فرستادئہ 
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داخدا (رسول) جانيں بلکہ ان کا عام عقيده کہ جس پر وه فعالً قائم ہيں يہ ہے کہ وه انھيں خدا کا بيٹا اور ايک معنی ميں خود خ
سمجھتے ہيں کہ جو بشريت کے گناہوں کو خريد نے کے لئے (نہ کہ ان کی ہدايت و رہبری کے ليے) آيا ہے ۔ اسی لئے وه 

  (نوع بشر کے گناہوں کا فديہ ہونے واال) کا لقب ديتے ہيں ۔“ فادی”اس کو 
  ں (َواُّمہ صديقة)۔اس کے بعد اس بات کی تائيد کے لئے ارشاد ہوتا ہے: اس کی ماں بہت ہی سچی خاتون تھي

بہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ اوالً تو وه شخص کہ جس کی کوئی ماں ہے اور وه ايک عورت کے شکم ميں پرورش 
پاتا ہے اور بہت سی حوائج و ضروريات رکھتا ہے وه کس طرح خدا ہوسکتا ہے؛ اور دوسرے يہ کہ اگر اس کی ماں قابِل 

بھی مسيح کی رسالت کے دوران اُن سے ہم آہنگ تھيں اور کار رسالت ميں ان کی  احترام ہے تو وه اس بناپر ہے کہ وه
مددگار تھيں تو اس طرح سے وه بھی خدا کی ايک خاص بنده ہی تھيں لٰہذا ان کی ايک معبود کی طرح سے عبادت و پرستش

و پرستش کی حد تک خضوع  نہيں کرنی چاہيے جيسا کہ عيسائيوں ميں رائج ہے کہ وه اُن کے مجسمہ کے سامنے عبادت
  کرتے ہيں ۔

اس کے بعد عيسٰی کی ربوبيت کی نفی کی ايک اور دليل کی طرف اشاره کرتے فرمايا: وه اور ان کی ماں دونوں کھانا 
کھاتے تھے(کانا ئا کالن الطعام ) تو جو شخص اتنا محتاج ہے کہ اگر چند دن اُسے کھانا نہ ملے تو اُس ميں چلنے پھر نے 

  طاقت نہ رہے وه کس طرح سے پروردگار يا خدا کے ہم پلہ ہوسکتا ہے ۔ کی بھی
آيت کے آخر ميں ايک طرف تو اُن دالئل کے واضح ہونے کی طرف اشاره ہے اور دوسری طرف ان واضح و آشکار دالئل 

سہی کہ ہم کس  کے مقابلہ ميں ان کی ہٹ دھرمی ، سختی اور نادانی کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے: ذرا ديکھو تو
ی ئوفکون)۔(   )١طرح ان دالئل کو وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بيان کرتے ہيں (انظر کيف نبين لھم ااٰليات ثم انظرانّٰ

کی تکرار اس بات کی طرف اشاره ہے کہ ايک طرف تو ان روشن و واضح دالئل پر غور “انظر”بنابرين ان دوجملوں ميں 
ئے کافی ہيں اور دوسری طرف اُن کے حيرت انگيز اور منفی عکس العمل پر نظر کرو کہ جو ہر شخص کی توجہ کے ل

  کرو کہ جوہر شخص کے لئے تعجب خيز ہے ۔
بعد والی آيت ميں گذشتہ استدالل کی تکميل کے لئے فرمايا گيا ہے: تمھيں معلوم ہے کہ مسيح خود سرتا پا احتياجاِت بشری 

ر نہيں تھے چہ جائيکہ وه تمہارے نفع و نقصان پر قادر نہيں تھے چہ جائيکہ وه رکھتے اور خود اپنے نفع و نقصان پر قاد
  تمہارے نفع و نقصان پر قادر ہوں (قل اتعبد ون من دون ماال يملک لکم ضًرا وال نفعاً )۔

شامل حال نہاسی بناپر وه بارہا دشمنوں کے ہاتھوں ميں گرفتار ہوئے ۔ يا ان کے دوست گرفتار ہوئے ۔ اگر لطف خدا ان کے 
  ہوتا تو وه ايک قدم بھی نہيں اٹھا سکتے تھے ۔

آخرين اُنہيں اس خطرے سے آگاه کرتا ہے کہ خبردار کہيں يہ گمان نہ کرلينا کہ خدا تمہاری ناروا باتوں کو سنتا نہيں ہے يا 
  السميع العليم )۔ وه تمہارے باطن سے آگاه نہيں ہے، خدا سننے واال بھی ہے اور عالم و دانا بھی (و ّهللاٰ ھو

يہ بات خاص طور پر قابِل توجہ ہے کہ مسيح کے بشر ہونے اور ان کی ماّدی اور جسمانی ضروريات اور احتياجات کا 
مسئلہ کہ جس کا قرآن نے ان آيات اور دوسری آيات ميں تذکره کيا ہے حضرت عيسٰی کی خدائی کا دعوٰی کرنے والے 

ں سے ايک ہے کہ جس کی توجيہ کے لئے وه بہت ہی ہاتھ پاؤں مارتے ہيں اور عيسائيوں کے لئے بہت بڑی مشکالت مي
بعض اوقات وه مجبور ہوجاتے ہيں کہ مشکالت ميں سے ايک ہے کہ جس کی توجيہ کے لئے وه بہت ہی ہاتھ پاؤں مارتے 

ت اور دوسرے جنبہ ہيں اور بعض اوقات وه مجبور ہوجاتے ہيں کہ حضرت عيسٰی کے لئے جنبوں کے قائل ہوں جنبہ الہو
ناسوت ۔ جنبہ الہوت کی نظر سے وه خدا کے بيٹے ہيں اور خود خدا ہيں اور ناسوت کی نظر سے جسم اور مخلوِق خدا ہيں 

  اور اسی قسم کی دوسری توجيہات کہ جوان کی منطق کے ضعف اور نادرستی کی بہترين مظہر ہيں ۔
استعمال ہوا ہے جو عام طور پر غير ذوی“ ما”کے بجائے “ من”فظ اس نکتہ کی طرف بھی توجہ کرنی چاہيے کہ آيت ميں ل

العقول موجودات کے لئے ذکر ہوتا ہے يہ تعبير شايد اسی بناپر ہو کہ باقی معبودوں اور بتوں کو بھی جو پتھر اور لکڑی 
رستش جائز ہو تو سے بنے ہوئے ہوتے ہيں اس جملہ کی عموميت ميں داخل کرتے ہوئے يہ کہا جائے کہ اگر مخلوق کی پ

پھر بت پرستوں کی بت پرستی بھی جائز شمار کی جائے ۔ کيونکہ مخلوق ہونے ميں سب برابر ہيں اور مساوی ہيں اور 
  حقيقت ميں حضرت مسيح کی الوہيت پر ايمان ايک طرح کی بت پرستی ہيں ہے نہ کہ خدا پرستی ۔

کتاب کا اشتباه واضح ہوجانے کے بعد پيغمبر کو حکم ديا گيا  انبياء کے بارے ميں غلو کے سلسلے ميں روشن دالئل سے اہلِ 
ہے کہ اُنہيں دعوت دو کہ وه اس راستے سے عملی طور پر پلٹ آئيں ۔ فرمايا گيا ہے: کہہ دو کہ اے اہِل کتاب! اپنے دين ميں

 تفلوافی دينکم غير الحق غلونہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو اور حق کے عالوه کوئی بات نہ کہو (قل يا اھن الکتاب ال
  )2)۔(

البتہ عيسائيوں کا غلو تو واضح ہے باقی رہا يہوديوں کا غلو کہ اہِل کتاب کا خطاب ان کے بارے ميں بھی ہے، تو بعيد نہيں 
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ہے کہ يہ اس بات کی طرف اشاره ہو جو وه عزير کے بارے ميں کہتے تھے اور اُسے خدا کا بيٹا سمجھتے تھے ۔ چونکہ 
سر چشمہ عموماً گمراه لوگوں کی ہوا وہوس کی پيروی کرنا ہے اس لئے اس گفتگو کی تکمل کے لئے فرمايا گيا ہے غلو کا 

کہ اس قوم کی خواہشات کی پيروی نہ کرو کہ جو تم سے پہلے گمراه ہوئی اور انھوں نے بہت سے لوگوں کو بھی گمراه کيا 
  وا ۔ قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا کثيًرا و ضلوا عن سواء السبيل)۔اور جو راه مستقيم سے منحرف ہوگئے (وال تتبعوا اھ

يہ جملہ حقيقت ميں ايک ايسی چيز کی طرف اشاره ہے جو مسيحيت کی تاريخ ميں بھی منعکس ہے کہ مسئلہ تثليث اور 
ہ جب ہندوستان حضرت عيسٰی کے بارے ميں غلو مسيحيت کی ابتدائی صديوں ميں ان کے درميان وجود نہيں رکھتا تھا بلک

کے بت پر ست اور ان کی مانند دوسرے لوگوں نے دين مسيحيت اختيار کيا تو انھوں نے اپنے سابقہ دين ميں سے باقی مانده 
ايک چيز يعنی تثليِث شرک کو مسيحيت ميں شامل کرديا ۔ لٰہذا ہم ديکھتے ہيں کہ ثابوث ہندی (تين خداؤں، بر ہما فيشنو، سيفا 

 ٣٠لحاظ سے تثليث مسيحيت سے پہلے تھا اور در حقيقت يہ اسی کی عکاسی ہے ۔ سورئہ توبہ کی آيت  پر ايمان) تاريخی
  ميں بھی يہود و نصارٰی کے عزير و عيسٰی کے بارے ميں غلو کے ذکر کے بعد ہے کہ:

  “يَضاِھنُْوَن قَٔوَل الَِّذْيَن َکفَُرٔوا ِمْن قَْبُل ”
  مشابہت رکھتی ہيں ۔ان کی باتيں گذشتہ کفار کی باتوں سے ”

اُن کفار کے بارے ميں ہے کہ جن سے اہِل کتال نے غلو کا قتباس کيا تھا اور يہ لفظ دو مرتبہ آيا“ ضلوا”اس عبارت ميں لفظ 
  ہے ۔

ممکن ہے کہ يہ تکرار تاکيد کے لئے ہو يا اس بناپر ہو کہ وه پہلے سے گمراه تھے ہی ليکن بعد ميں اپنی تبليغات کے ذريعہ 
ں نے دوسروں کو بھی گمراه کرديا تو وه ايک نئی گمراہی ميں جاگرے ۔ کيونکہ جو شخص يہ کوشش کرتا ہے کہ انھو

دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف کھينچ لے جائے در حقيقت وه سب سے زياده گمراه ہوتا ہے ۔ کيونکہ اُس نے اپنی قوتوں 
ہے اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے دوش پر اٹھاليا کو خود اپنی اور دوسرے لوگوں کی بدبختی ميں تلف کرديا 

ہے ۔ آيا وه شخص کہ جو سيدھے راستے پر قرار پاچکا ہو کبھی اس بات کے لئے تيار ہوسکتا ہے کہ وه اپنے گناہوں کے 
  بوچھ کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھائے ۔

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

ايسے شخص کو کہا“ ما فوک ”ہے اور يہ در اصل کسی چيز سے منحرف کرنے کے معنی ديتا ہے اور “ افک ”ا ماده ک“ يوفکون”۔ ١
جاتا ہے کہ جسے حق سے روک ديا گيا ہو، اگر چہ خود اس کی کوتاہی کی بناپر ايسا ہوا ہو۔ اور چونکہ جھوٹ انسان کو حق سے 

  کہا جاتا ہے ۔“افک ”روک ديتا ہے اس لئے اس کو 
ہے جس کے معنی ہيں حق سے تجاوزکرنا ۔ فرق يہ ہے کہ جب يہ کسی کے مقام و منزلت سے متعلق “ غلو”کا ماده “ ال تغلوا”۔ 2

تجاوز ہو تو غلو کہا جاتا ہے، اگر کسی چيز کے زخ اور قيمت کے بارے ميں ہو تو غالء کہا جاتا ہے اور اگر تيرکے باره ميں ہو تو 
جوش مارنے کو غليان کہتے ہيں اور جو جانور بہت ہی سرکش ہو اُسے غلواء کہتے ہيں، يہ سب اسی ماده غلو بروزن دلو کہتے ہيں 

سے ہيں ۔ بعض کا نظريہ يہ ہے کہ غلو افراط کی طرف بھی بوال جاتا ہے اور تفريط کی طرف بھی جبکہ بعض اسے تفريط ميں منحصر
  ۔ سمجھتے ہيں اور اس کے نقطہ مقابل کو تقصير کہتے ہيں

  

  وا يَْعتَُدوَن.لُِعَن الَِّذيَن َکفَُروا ِمْن بَنِی ٕاِْسَرائِيَل َعلَی لَِساِن َداُووَد َوِعيَسی اْبِن َمْريََم َذلَِک بَِما َعَصْوا َوَکانُ  #٧٨
  َکانُوا الَيَتَنَاھَْوَن َعْن ُمنَکٍر فََعلُوهُ لَبِْئَس َما َکانُوا يَْفَعلُوَن ۔ #٧٩
  َعَذاِب ھُْم َخالُِدوَن۔ا ِمْنھُْم يَتََولَّْوَن الَِّذيَن َکفَُروا لَبِْئَس َما قَدََّمْت لَھُْم ٔاَنفُُسھُْم ٔاَْن َسِخطَ هللاُ َعلَْيِھْم َوفِی الْ تََری َکثِيرً  #٨٠

  ترجمہ:
ئی ۔ يہ اس ۔ جو لوگ بنی اسرائيل ميں سے کافر ہوگئے ہيں انھينحضرت داؤد و عيسٰی ابن مريم کی زبان سے لعنت کی گ٧٨

  بناپر ہوا کہ وه گناه اور تجاوز کرتے تھے ۔
  ۔ وه ان برے اعمال سے جنہيں وه خود انجام ديتے تھے ايک دوسرے کو منع نہيں کيا کرتے تھے ۔٧٩
۔ تم اُن ميں سے بہت سے لوگوں کو ديکھو گے کہ کافروں (اور بت پرستوں) کو دوست رکھتے ہيں (اور اُن سے راه ٨٠

ہيں) انھوں نے کتنے بُرے اعمال اپنے (انجام اور آخرت) کے لئے آگے بھيجے ہيں کہ جن کا نتيجہ خدا کی ورسم بڑھاتے 
  ناراضگی تھی اور وه ہميشہ عذاب (اٰلہی) ميں رہيں گے ۔
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  (لعن الذين کفروا من بنی اسرائيل علی لسان دأود و عيسی ابن مريم)۔ 

ے پہلے لوگوں کی اندھی تقليد سے روکا جائے اُن کی بدبختی کی طرف اشاره ان آيات ميں اس بناپر کہ اہِل کتاب کو اُن س
کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے؟ بنی اسرائيل کے کافروں پر حضرت داؤد اور حضرت عيسٰی ابن مريم کی زبان سے لعنت کی 

ے (لعن الذين کفروا گئی ہے اور ان دو بزرگ انبياء نے خدا سے درخواست کی ہے کہ وه انھيں اپنی رحمت سے دور رکھ
  من بنی اسرائيل علی لسان دأود و عيسی ابن مريم)۔

اس سلسلے ميں کہ صرف ان دو ہی پيغمبروں کا نام کيوں ليا گيا کئی احتمال پيش کيے گئے ہيں ۔ کبھی تو يہ کہا جاتا ہے کہ 
کہا جات ہے اہِل کتاب اس بات پر اس کا سبب يہ ہے کہ حضرت موسٰی کے بعد زياده معروف نبی يہی دونوں تھے ۔ کبھی يہ

فخر کرتے تھے کہ وه داؤد کی اوالد ہيں ۔ لٰہذا قرآن اس جملے کے ذريعہ اس حقيقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت داؤد 
ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر و طغيان اختيار کيا تھا متنفر تھے ۔ بعض نے يہ کہا ہے کہ اس آيت ميں دو تاريخی واقعات

اشاره ہے کہ جس پر يہ دونوں عظيم پيغمبر غضب ناک ہوئے اور انھوں نے بنی اسرائيل کے ايک گروه پر لعنت  کی طرف
کی ۔ حضرت داؤد نے ساحلی شہر ايلہ کے ساکنين پر کہ جو اصحاب سبت کے نام سے مشہور تھے ۔ ان کا قصہ سورٔه 

س گروه پر لعنت ونفرين کی کہ جنھوں نے آسمائی اعراف ميں آئے گا اور حضرت عيسٰی نے اپنے پيروکاروں ميں سے ا
  مائده کے نازل ہونے کے بعد بھی انکار ومخالفت کی راه کئے رکھے تھی ۔

بہرحال اس آيت ميں اس حقيقت کی طرف اشاره کيا گيا ہے کہ نسل بنی اسرائيل سے ہونا يا حضرت عيسی کے ماننے والوں 
ا، جب تک اُن کے اعمال کے ساتھ ہم آہنگی نہ پيدا کی جائے ۔ بلکہ خود ان ميں سے ہونا کسی کی نجات کا باعث نہيں ہوگ

  انبياء نے ايسے افراد سے نفرت کی ہے ۔
آيت کا آخری جملہ بھی اس مطلب کی تائيد کرتا ہے اور يہ کہتا ہے کہ نفرت وبيزاری کا يہ اعالن اس بناپر تھا کہ وه گنہگار

  اور تجاوز کرنے والے تھے
  
  

  عصوا وکانوا يعتدون)۔ (ٰذلک بما
اس کے عالوه وه لوگ کسی طرح بھی اپنے لئے کسی اجتماعی ذمہ داری کے قائل نہ تھے اور ايک دوسرے کو غلط کاری 

سے منع نہيں کرتے تھے، يہاں تک کہ اُن ميں سے نيک لوگوں کا ايک گروه خاموشی سے اور سازشی انداز ميں گنہگار 
  ا کرتا تھالوگوں ميں عملی طور پر شوق پيد

  
  

  (کانوا اليتناھون عن منکر فعلوه)۔
  اس طرح ان کی زندگی کا الئحٔہ عمل بہت ہی پست اور ناپسنديده تھا (لبئس ماکانوا يفعلون)۔

  اس آيت کی تفسير ميں پيغمبر اکرم اور ائمہ اہلبيت سے ايسی روايات نقل ہوئی ہيں جو بہت ہی سبق آموز ہيں ۔
  ے روايت ہوئی ہے منقول ہے:ايک حديث ميں جو پيغمبر س

لتٔامرن بالمعروف ولتنھون عن المنکر ولتٔاخذن علی يد السفيہ ولتاطرنہ علی الحق اطرا، ٔاو ليضربن ّهللاٰ قلوب بعضکم علٰی ”
  “بعض ويلعنکم کما لعنہم

رف دعوت دو ورنہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، نادان اور جاہل لوگوں کا ہاتھ پکڑو اور حق کی ط”
خدا تمھارے دلوں کو ايک دوسرے کی مانند کردے گا اور تمھيں اپنی وصيت سے اسی طرح دور کرے گا جس طرح سے 

  )١اس نے انھيں اپنی رحمت سے دور کرديا تھا ۔(
  ل ہے:ايک دوسری حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے (کانوا اليتناھون عن منکر فعلوه) کی تفسير ميں منقو

  )2“(اما انّھم لم يکونوا يدخلون مداخلھم واليجلسون مجالسہم ولکن کانوا اذا لقوھم ضحکوا فی وجوھھم وانسو بھم”
يہ گروه جن کی خدا مدمت کررہا ہے ہرگز گنہگاروں کے کاموں اور ان کی محفلوں ميں شريک نہيں ہوا کرتے تھے بلکہ ”

  “تو اپن کے ساتھ خنده پيشانی سے پيش آتے تھے اور ان سے مانوس تھےفقط اُس وقت جبکہ اُن سے مالقات کرتے تھے 
بعد والی آيت ميں ان کے ايک اور غلط عمل کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے کہ تم اُن ميں سے بہت سوں کو 

  يتولون الذين کفروا)۔ ديکھوگے کہ وه کافروں کے ساتھ محبت اور دوستی کی بناياديں استوار کرتے ہيں (ترٰی کثيراً منھم
يہ بات صاف ظاہر ہے کہ ان کی دوستی ايک عام دوستی کی طرح نہ تھی بلکہ وه طرح طرح کے گناہوں سے مخلوط اور 
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غلط اعمال وافکار کا شوق پيدا کرنے والی دوستی تھی لٰہذا آيت کے آخر ميں فرمايا گيا ہے: اُنھوں نے کيسے بُرے ااعمال 
بھيجے ہيں کہ جن کا نتيجہ خدا خشم وغضب تھا اور وه ہميشہ کے لئے غذاِب اٰلہی ميں مبتال رہيں اپنی آخرت کے لئے آگے 

  گے ۔
  (لَبِْئَس َما قَدََّمْت لَھُْم ٔاَنفُُسھُْم ٔاَْن َسِخَط هللاُ َعلَْيِھْم َوفِی اْلَعَذاِب ھُْم َخاِلُدون)

مراد ہيں بعض نے تو يہ احتمال ظاہر کيا ہے کہ اس سے  سے اس آيت ميں کون سے افراد“ الذين کفروا”اس بارے ميں کہ 
منظور مشرکين مّکہ ہيں کہ جن کے ساتھ يہوديوں نے دوستی کی پينگيں بڑھا رکھی تھيں اور بعض نے يہ احتمال پيش کيا 

  ہے کہ اس سے منظور وه ظالم وستمگر ہيں جن کے ساتھ يہوديوں نے گذشتہ زمانے ميں دوستی کررکھی تھی ۔
  ديث جو امام باقر عليہ السالم سے اس سلسلہ ميں وارد ہوئی وه بھی اس معنی کی تاکيد کرتی ہے، آپ فرماتے ہيں:وه ح

  )3“(يتولون الملوک الجبارين ويزينون ھوائھم ليصيبوا من دنياھم”
کو ان کی نظر  يہ گروه ايسے لوگونپر مشتمل تھا جو جابر بادشاہوں کو دوست رکھتے تھے اور ان کے ہوس آلود گناہوں”

  “ميں اچھا کرکے پيش کرتے تھے تاکہ انھيں اُن کا تقرب حاصل ہو اور ان کی دنيا سے بہره ور ہوں
  اس امر ميں کوئی مانع نہيں ہے کہ آيت دونوں ہی معنی کی طرف اشاره کرتی ہو بلکہ ان معنی سے بھی بڑھ کر عام ہو۔

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

ميں اسی مضمون کی ايک حديث ترمذی  ٢٢۵٠آيت کے ذيل ميں اور تفسير قطبی جلد چہارم صفحہ ۔تفسير مجمع البيان ميں زير بحث ١
  سے نقل کی گئی ہے

  .۶۶١، ص١؛ تفسير نور الثقلين، ج۴٩٢، ص ١۔تفسير برہان، ج2
  ۔مجمع البيان، زير بحث آيت کے ذيل ميں.3

  

ِ َوالنَّبِیِّ َوَما ٔاُ  #٨١   نِزَل ٕاِلَْيِہ َما اتََّخُذوھُْم ٔاَْولِيَاَء َولَِکنَّ َکثِيًرا ِمْنھُْم فَاِسقُونَ َولَْو َکانُوا يُْؤِمنُوَن بِا

  ترجمہ:
اگر وه خدا پر اور پيغمبر پر اور جو کچھ اس کے اوپر نازل ہوا ہے اُس پر ايمان لے آتے تو (ہرگز) انھيں اپنا دوست نہ ”

  “بناتے ليکن ان ميں بہت سے فاسق ہيں

  ان ہی باتوں کی وجہ سے خدا نے انھيں 

اس آيت ميں هللا تعالٰی انھيں اس غلط اور نادرست طريقہ عمل سے راه نجات کی طرف رہنمائی کررہا ہے کہ اگر واقعاً وه 
خدا اور پيغمبر اور کچھ اس پر نازل ہوا ہے اس پر ايمان رکھتے تھے تو کبھی بيگانوں اور خدا کے دشمنوں سے دوستی نہ 

  انھيں اپنے لئے سہارے کے طور پر منتخب کرتے کرتے اور نہ ہی
  

ّٰ والنبی ومأانزل اليہ وماتخذہوھم اولياء) ليکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اُن ميں اطاعت خدا  (ولو کانوا ئومنون با
فسق کا راستہ کرنے والے لوگبہت ہی کم ہيں اور اُن ميں سے زياده تر فرمان خدا کے دائره سے خارج ہوچکے ہيں اور 

  اختيار کئے ہوئے ہيں (وٰلکن کثيراً منھم فاسقون)
سے مراد پيغمبر اسالم (ص) ہيں کيونکہ قرآن مجيد کی مختلف آيات ميں يہ “ النبی”يہ بات صاف ظاہر ہے کہ اس مقام پر 

  لفظ اسی معنی ميں آيا ہے اور يہ امر قرآن کی دسيوں آيات ميں دکھائی ديتا ہے ۔
کی ضمير مشرکين اور بت پرستوں کی طرف لوٹتی ہو کہ اگر يہ “ کانوا”ميں ايک اور احتمال بھی ہے کہ آيت کی تفسير 

مشرک جو يہوديوں کے دوست اور ان کے لئے قابل اعتماد ہيں پيغمبر اکرم (ص) اور قرآن پر ايمان التے تو يہودی کبھی 
ور کی واضح نشانی ہے کيونکہ وه کتب آسمانی کی پيروی کے انھيں اپنا دوست نہ بناتے اور يہ اُن کی گمراہی اور فسق وفج

دعوے کے ساتھ بت پرستوں سے اس وقت تک دوستی نہ کرتے جب تک وه مشرک ہيں جبکہ ہوتا يہ ہے کہ جب وه خدا اور
م سے آسمانی کتابوں کی طرف آجاتے ہيں تويہ اُن سے دوری اختيار کرليتے ہيں ۔ ليکن پہلی تفسير آيات کے ظاہری مفہو
  زياده مطابقت رکھتی ہے اور اس کے مطابق تمام ضميريں ايک ہی مرجع (يعنی يہوديوں) کی طرف لوٹتی ہيں ۔
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ا الَِّذيَن قَالُوا ٕاِنَّا نََصاَری َذلَِک بِٔانَّ دَّةً لِلَِّذيَن آَمنُولَتَِجَدنَّ ٔاَشدَّ النَّاِس َعَداَوةً لِلَِّذيَن آَمنُوا اْليَھُوَد َوالَِّذيَن ٔاْشَرُکوا َولَتَِجَدنَّ ٔاْقَربَھُْم َمَو #٨٢
يِسيَن َوُرْھبَانًا َؤاَنَّھُْم الَيَْستَْکبُِرونَ    ِمْنھُْم قِسِّ

ا َعَرفُوا ِمْن اْلَحقِّ يَقُ  #٨٣ ْمِع ِممَّ ُسوِل تََری ٔاَْعيُنَھُْم تَفِيُض ِمْن الدَّ   َربَّنَا آَمنَّا فَاْکتُْبنَا َمَع الشَّاِھِدينَ ولُوَن َوٕاَِذا َسِمُعوا َما ٔاُنِزَل ٕاِلَی الرَّ
الِِحي ٨۴# ِ َوَما َجائَنَا ِمْن اْلَحقِّ َونَْطَمُع أَْن يُْدِخلَنَا َربُّنَا َمَع اْلقَْوِم الصَّ   نَ َوَما لَنَا الَنُْؤِمُن بِا
  َْٔنھَاُر َخالِِديَن فِيھَا َوَذلَِک َجَزاُء اْلُمْحِسنِينَ فَٔاَثَابَھُْم هللاُ بَِما قَالُوا َجنَّاٍت تَْجِری ِمْن تَْحتِھَا ااْل  ٨۵#
بُوا بِآيَاتِنَا ٔاُْولَئَِک ٔاَْصَحاُب اْلَجِحيمِ  ٨۶#   َوالَِّذيَن َکفَُروا َوَکذَّ

  ترجمہ:
ود ۔ يقينی طور پر تم يہود اور مشرکين کو مومنين کی دشمنی ميں سب لوگوں سے بڑھا ہوا پاؤگے ليکن وه لوگ کہ جو خ٨٢

کو مسيحی کہتے ہيں انھيں تم مومنين کے ساتھ دوستی ميں قريب تر پاؤ گے ۔ اس کی وجہ يہ ہے کہ اُن ميں کچھ دانشمند اور
  )١دنيا سے دور افراد موجود ہيں اور وه حق کے مقابلے ميں تکبّر نہيں کرتے ۔ (

گے کہ ان کی آنکھوں سے (فرط شوق ميں) آنسو۔ اور وه جس وقت پيغمبر پر نازل ہونے والی آيات سنتے ہيں توتم ديکھو٨٣
جاری ہوجاتے ہيں کيونکہ انھوں نے حق کو پہچان ليا ہے ۔ وه کہتے ہيں اے پروردگار! ہم ايمان لے آئے ہيں پس تو ہميں 

  حق کی گواہی دينے والوں ميں لکھ دے ۔
کہ ہماری آرزو ہے کہ وه ہميں صالحين کے ۔ ہم خدا پر اور اُس حق پر جو ہم تک پہنچا ہے کيوں ايمان نہ لے آئيں جب٨۴

  گروه ميں سے قرار دے ۔
۔ خدا نے انھيں ان ہی باتوں کی وجہ سے جنت کے ايسے باغات ثواب وجزا کے طور پر ديئے کہ جن کے درختوں کے ٨۵

  نيچے نہريں جاری ہيں ۔ وه ہميشہ ہميشہ اسی ميں رہيں گے اور يہ نيکوکار لوگوں کی جزا ہے ۔
  ه لوگ جو کافر ہوگئے ہيں اور انھوں نے ہماری آيات کو جھٹاليا وه اہِل دوزخ ہيں ۔۔ اور و٨۶

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

  آيت کو مضمون کی مناسبت سے يہاں درج کيا گيا ہے (مترجم) ٨٣سے شروع ہوتا ہے ليکن  ٨٣۔ساتواں پاره، آيت١

  اسالم کے پہلے مہاجرين 

کے مٔولف نے اپنی اپنی “ المنار”ميں اور فخر الدين رازی اور “ مجمع البيان”بہت سے مفسرين نے منجملہ طبرسيۺ نے 
تفسيروں ميں اپنے سے پہلے مفسرين کے حوالہ سے نقل کيا ہے کہ يہ آيات پيغمبر اکرم کے زمانے کے حبشہ کے بادشاه 

ميں نقل ہوئی ہے اس ميں بھی يہی “ برہان”ہيں، نيز جو حديث تفسير نجاشی اور اس کے ساتھيوں کے بارے ميں نال ہوئی 
  بات شرح وبسط سے بيان کی گئی ہے ۔

اس سلسلے ميں اسالمی روايات وتواريخ اور مفسرين کے اقوال سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وه اس طرح ہے کہ پيغمبر اکرم 
ہی کم تعداد ميں تھے ۔ قريش نے قبائل عرب کو يہ نصيحت  کی بعثت اور عمومی دعوت کے ابتدائی سالوں ميں مسلمان بہت

کر رکھی تھی کہ ہر قبيلہ اپنے قبيلہ کے ان لوگوں پر کہ جو پيغمبر اکرم پر ايمان الچکے ہيں انتہائی سخت دباؤ ڈاليں اور 
تھا، اس وقت مسلمانوںاس طرح مسلمانوں ميں سے ہر کوئی اپنی قوم وقبيلہ کی طرف سے انتہائی سختی اور دباؤ ميں مبتال 

کی تعداد جہاِد آزادی شروع شروع کرنے کے لئے کافی نہيں تھی، پيغمبر اکرم نے اس چھوٹے سے گروه کی حفاظت اور 
مسلمانوں کے لئے حجاز سے باہر قيام گاه مہيّا کرنے کے لئے انھيں ہجرت کا کا حکم دے ديا اور اس مقصد کے لئے حبشہ 

کہ وہاں ايک نيک دل بادشاه ہے جو ظلم وستم کرنے سے اجتناب کرتا ہے ۔ تم وہاں چلے جاؤ۔ يہاںکو منتخب فرمايا اور کہا 
  تک کہ خداوندتعالٰی کوئی مناسب موقع ہميں عطا فرمائے ۔

جو حبشہ کے تمام بادشاہوں کا خاص لقب تھا “ کسریٰ ”پيغمبر اکرم کی مراد نجاشی سے تھی (نجاشی ايک عام نام تھا جسے 
نجاشی کا اصل نام جو پيغمبر کا ہم عصر تھا اصحمہ تھا جو کہ حبشہ کی زبان ميں عطيہ وبخشش کے معنی ميں  ليکن اس

ہے)مسلمانوں ميں سے گياره مرد اور چار عورتيں حبشہ جانے کے لئے تيار ہوئے اور ايک چھوٹی سی کشتی کرايہ پر لے 
ت کے پانچويں سال ماه رجب کا واقعہ ہے ۔ کچھ زياده کر بحری راستے سے حبشہ جانے کے لئے روانہ ہوگئے، يہ بعث

عرصہ نہيں گزرا تھا کہ جناب جعفر بن ابوطالب بھس مسلمانوں کے ايک گروه کے ساتھ حبشہ چلے گئے ۔ اب اس اسالمی 
  مردوں کے عالوه کافی تعداد ميں عورتيں اور بچے بھی تھے ۔ ٨٢جمعيت ميں 

خت تکليف ده تھی کيونکہ وه اچھی طرح سے ديکھ رہے تھے کہ کچھ زياده اس ہجرت کی بنياد بت پرستوں کے لئے س
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عرصہ نہيں گزرے گا کہ وه لوگ جو تدريجاً اسالم قبول کرچکے ہيں اور حبشہ کی سرزمين امن وامان کی طرف چلے گئے
ے کام کرنا شروع ہيں، مسلمانوں کی طاقتور جماعت کی صورت اختيار کرليں گے ۔ يہ حيثيت ختم کرنے کے لئے انھوں ن

کرديا ، اس مقصد کے لئے انھوں نے جوانوں ميں سے دو ہوشيار، فّعال، حيلہ ساز اور عيّار جوانوں يعنی عمروبن عاص 
اور عماره بن وليد کا انتخاب کيا، بہت سے ہديے دے کر اُن کو حبشہ کی طرف روانہ کيا گيا ۔ ان دونوں نے کشتی ميں بيٹھ 

رے سے لڑپڑے، ليکن آخر کار وه اپنی سازش کو روبہ عمل النے کے لئے سرزمين حبشہ ميں کر شراب پی اور ايک دوس
داخل ہوگئے، ابتدائی مراحل طے کرنے کے بعد وه نجاشی کے دربار ميں پہنچ گئے، دربار ميں بارياب ہونے سے پہلے 

ا تھا اور اُن سے اپنی طرفداری اور تائيد انھوں نے نجاشی کے درباريوں کو بہت قيمتی ہديے دے کر اُن کو اپنا موافق بنالي
  کرنے کا وعده لے ليا تھا ۔

  عمروعاص نے اپنی گفتگو شروع کی اور نجاشی سے اس طرح ہمکالم ہوا:
ہم سرداران مکہ کے بھيجے ہوئے ہيں، ہمارے درميان کچھ کم عقل جوانوں نے مخالفت کا علم بلند کيا اور وه اپنے ”

ہيں اور ہمارے خداؤں کو بُرا بھال کہتے ہيں، انھوں نے فتنہ وفساد برپا کرديا ہے، لوگوں  بزرگوں کے دين سے پھر گئے
ميں نفاق کا بيج بوديا ہے؛ آپ کی سرزمين کی آزادی سے انھوں نے غلط اُٹھايا ہے اور انھوں نے يہاں آکر پناه لی ہے، ہميں 

يہ ہے کہ آپ انھيں ہمارے ُسپرد کرديں تاکہ ہم انھيں اپنی اس بات کا خوف ہے کہ وه يہاں بھی خلل اندازی نہ کريں، بہتر 
  جگہ واپس لے جائيں ۔

  يہ کہہ کر ان لوگوں نے وه ہديے جو اپنے ساتھ الئے تھے پيش کئے ۔
نجاشی نے کہا: جب تک ميں اپنی حکومت ميں پناه لينے والوں کے نمائندوں سے نہ مل لوں اس سلسلے ميں کوئی بات نہيں 

ونکہ يہ ايک مذہبی بحث ہے لٰہذا ضروری ہے کہ مذہبی نمائندوں ہی کو ايک جلسہ ميں تمھاری موجودگی کرسکتا اور چ
  ميں دعوت دی جائے ۔

دوسرے دن ايک اہم جلسہ منعقد ہوا، اس ميں نجاشی کے مصاحبين اور عيسائی علماء کی ايک جماعت شريک تھی، جعفر 
ے موجود تھے اور قريش کے نمائندے بھی حاضر تھے، نجاشی نے قريشبن ابی طالب مسلمانوں کے نمائندوں کی حيثيت س

کے نمائندوں کی باتيں سننے کے بعد جناب جعفر کی طرف رخ کيا اور اُن سے خواہش کی کہ وه اس سلسلے ميں اپنا نقطہ 
  نظر بيان کريں ۔

م ان کے بھاگے ہوئے غالموں ميں جناب جعفر ادائے احترام کے بعد اس طرح گويا ہوئے: پہلے ان سے پوچھئے کہ کيا ہ
  سے ہيں؟

  عمرو نے کہا: نہيں بلکہ آپ آزاد ہيں ۔
  جعفر: ان سے يہ بھی پوچھئے کہ کيا ان کا کوئی قرض ہمارے ذّمے ہے کہ جس کا وه ہم سے مطالبہ کرتے ہيں؟

  عمرو: نہيں ہمارا آپ سے ايسا کوئی مطالبہ نہيں ہے ۔
  ايا ہے کہ جس کا ہم سے بدلہ لينا چاہتے ہو؟جعفر: کيا ہم نے تمھارا کوئی خون بہ
  عمرو: نہيں ايسی کوئی بات نہيں ہے ۔

جعفر: تو پھر تم ہم سے کيا چاہتے ہو؟ تم نے ہم پر اتنی سختياں کيں اور اتنی تکليفيں پہنچائيں اور ہم تمھاری سرزمين سے 
  جو سراسر مرکز ظلم وجور تھی باہر نکل آئے ہيں ۔

نے نجاشی کی طرف رخ کيا اور کہا :ہم جاہل اور نادان تھے، بت پرستی کرتے تھے، مردار کا  اس کے بعد جناب جعفر
گوشت کھاتے تھے، طرح طرح کے برے اور شرمناک کام انجام ديتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، اپنے ہمسايوں سے 

  برا سلوک کرتے تھے اور ہمارے طاقتور کمزوروں کے حقوق ہڑپ کرجاتے تھے ۔
اوند تعالٰی نے ہمارے درميان ايک پيغمبر کو مبعوث فرمايا، جس نے ہميں حکم ديا کہ ہم خدا کا کوئی مثل اور ليکن خد

شريک زبنائيں اور فحشاء و منکر، ظلم و ستم اور قمار بازی ترک کرديں ۔ ہميں حکم ديا کہ ہم نماز پرھيں، زکٰوة ادا کريں، 
  کی مدد کريں ۔عدل و احسان سے کام ليں اور اپنے وابستگان 

نجاشی نے کہا: عيسٰی مسيح بھی انہی چيزوں کے لئے مبعوث ہوئے تھے ۔ اس کے بعد اس نے جناب جعفر سے پوچھا: ان 
  آيات ميں سے جو تمہارے پيغمبر پر نازل ہوئی ہيں کچھ تمھيں ياد ہيں ۔

  جعفر نے کہا: جی ہاں:
سوره کی ايسی ہال دينے والی آيات کے ذريعہ جو مسيح اور اُناور پھر انھوں نے سورئہ مريم کی تالوت شروع کردی ۔ اس 

کی ماں کو ہر قسم کی ناروا تہمتوں سے پاک قرار ديتی ہيں، جناب جعفر کے حسن انتخاب نے عجيب و غريب اثر کيا يہاں 
م! ان آيات ميںتک کہ مسيحی علماء کی آنکھوں سے فرط شوق ميں آنسو بہنے لگے اور نجاسی نے پکار کر کہا: خدا کی قس
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  حقيقت کی نشانيان نماياں ہيں ۔
جب عمرونے چاہا کہ اب يہاں کوئی بات کرے اور مسلمانوں کو اس کے ُسپرد کرنے کی در خواست کرے، نجاشی نے ہاتھ 
 بلند کيا اور زور سے عمرو کے منہ پر مارا اور کہا: خاموش رہو، خدا کی قسم! اگر ان لوگوں کی مذمت ميں اس سے زياده
کوئی بات کی تو ميں تجھے سزادوں گا ۔ يہ کہہ کر ماموريِن حکومت کی طرف ُرخ کيا اور پکار کر کہا: ان کے ہديے ان 

کو واپس کردو اور انھيں حبشہ کی سرزمين سے باہر نکال دو۔ جناب جعفر اور اُن کے ساتھيوں سے کہا: تم آرام سے ميرے 
  ملک ميں زندگی بسر کرو۔

حبشہ کے کچھ لوگوں پر اسالم شناسی کے سلسلے ميں گہرا تبليغی اثر کيا وہاں يہ واقعہ اس بات کا بھی  اِس واقعہ نے جہاں
سبب بنا کہ مکے کے مسلمان اس کو ايک اطمينان بخش جائے پناه شمار کريں اور نئے مسلمان ہونے والوں کو اُس دن کے 

  بھيجتے رہيں ۔انتظار ميں کہ جب وه کافی قدرت و طاقت حاصل کريں وہاں پر 
کئی سال گزرگئے ۔ پيغمبر بھی ہجرت فرماگئے اور اسالم روز بروز ترقی کی منزليں طے کرنے لگا، عہد نامٔہ حديبيہ لکھا 

  گيا اور پيغمبر اکرم فتح خيبر کی طرف متوجہ ہوئے ۔
تھے کہ پھولے  اس وقت جبکہ مسلمان يہوديوں کے سب سے بڑے اور خطرناک مرکز کے ٹوٹنے کی وجہ سے اتنے خوش

نہيں سماتے تھے، دور سے انھوں نے ايک مجمع کو لشکر اسالم کی طرف آتے ہوئے ديکھا ۔ تھوڑی ہی دير گزری تھی کہ 
معلوم ہوا کہ يہ وہی مہاجرين حبشہ ہيں، جو آخوش وطن ميں پلٹ کر آرہے ہيں، جب کہ دشمنوں کی بڑی بڑی طاقتين دم 

  جڑيں کافی پھيال چکا ہے ۔ توڑچکی ہيں اور اسالم کا پودا اپنی
  پيغمبر اکرم نے جناب جعفر اور مہاجرين حبشہ کو ديکھ کر يہ تاريخی جملہ ارشاد فرمايا:

  “ال ادری انا بفتح خبير اسرام بقدوم جعفر؟”
  “ميں نہيں جانتا کہ مجھے خيبر کے فتح ہونے کی زياده خوشی ہے يا جعفر کے پلٹ آنے کی”

وه شاميوں ميں سے آٹھ افراد کہ جن ميں ايک مسيحی راہب بھی تھا اور ان کا اسالم کی طرفکہتے ہيں کہمسلمانوں کے عال
شديد ميالن پيدا ہوگيا تھا، پيغمبر کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور انھو ننے سورٔه ٰيسين کی کچھ آيات سننے کے بعد رونا 

  ی تعليمات سے کس قدر مشابہت رکھتی ہيں ۔شروع کرديا اور مسلمان ہوگئے اور کہنے لگے کہ يہ آيات مسيح کی سچّ 
ميں سعيد ابن جبير سے منقول ہے نجاشی نے اپنے ياور وانصار ميں سے تيس “ المنار”اُ س روايت کے مطابق جو تفسير 

کی  بہترين افراد کو پيغمبر اکرم اور دين اسالم کے ساتھ اظہاِر عقيدت کے لئے مدينہ بھيجا اور يہ وہی تھے جو سورٔه ٰيسين
آيات ُسن کر رو پڑے تھے اور اسالم قبول کرليا تھا ۔ اس پر مذکوره باال آيات نازل ہوئيں اور ان مومنين کی عزت افزائی کی
گئی ۔ (يہ شان نزول اس بات کے خالف نہيں کہ سورئہ مائده پيغمبر اکرم کی عمر کے اواخر ميں نازل ہوئی ہو۔ کيونکہ يہ 

ساتھ مربوط ہے لٰہذا اس ميں کوئی امر مانع نہيں ہے کہ اُن ميں سے کچھ آيات قبل کے  بات اس سوره کی اکثر آيات کے
واقعات کے شلشلے ميں نازل ہوئی ہوں اور پيغمبر کی ہدايت کے مطابق اس سوره ميں بہت سی مناسبات کی وجہ سے شامل

  کردی گئی ہوں)۔

  يہوديوں کی کينہ پروری اور عيسائيوں کی نرم دلی 
ميں اُن يہوديوں اور عيسائيوں کے درميان موازنہ کيا گيا ہے پيغمبر کے ہم عصر تھے ۔ پہلی آيت ميں يہوديوں اور ان آيت 

مشرکين کی ايک ہی صف ميں قرار دياگيا ہے اور عيسائيوں کو دوسری صف ميں، ابتدا ميں فرمايا گيا ہے: مومنين کے 
مومنين سے زياده محبت کرنے والے ہيں ( لتجدن اشد الناس عداوة سخت ترين دشمن يہودی اور مشرکين ہيں ليکن عيسائی 

  للذين ٰامنوا اليہود و الذين اشرکوا ولتجدن اقربہم مودة للذين ٰامنو الذين قالوا انا نصری)۔
تاريخ اسالم اس حقيقت کی اچھی طرح گواه ہے کيونکہ اسالم کے خالف لڑی جانے والی بہت سی جنگوں کے ميدان ميں 

بال واسطہ يا بالواسطہ طريقہ سے دخيل رہے ہيں اور کسی عہد شکنی اور دشمنی سے باز نہيں آتے تھے ۔ اُن ميں يہودی 
سے بہت ہی کم افراد ايسے ہيں جو حلقہ بگوش اسالم ہوئے جبکہ ہم اسالم ہوئے جبکہ ہم اسالمی جنگوں ميں بہت کم 

ور ہم يہ بھی مشاہده کرتے ہيں کہ اُن ميں سے بہت سے افراد مسلمانوں کو عيسائيوں سے آمنا سامنا کرتے ديکھتے ہيں ا
  مسلمانوں کی صفوں ميں آملے ۔

اس کے بعد قرآن اس روحانی فرق کی دليل اور رہن سہن کے اجتماعی طريقوں کو چند جملوں ميں بيان کرتے ہوئے کہتا 
  يوں ميں نہيں تھے ۔ہے کہ پيغمبر کے ہم عصر عيسائی کچھ ايسے امتيازات رکھتے تھے کہ جو يہود

پہال امتياز تو يہ ہے کہ ان ميں علماء اور دانشمندوں کی ايک ايسی جماعت موجود تھی جو دنيا پرست يہودی علماء کی طرح
  )١حقيقت کو چھپانے کی کوشش نہيں کرتے تھے (ذلک بان منہم قسيسين)۔(
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لچی يہودوں کے بالکل بر خالف تھے اگر چہ وه نيز اُن کے درميان کچھ لوگ تارک دنيا بھی تھے کہ جواز روئے عمل ال
بھی کئی طرح کے انحرافات کے مرتکب تھے ليکن پھر بھی وه ايک ايسی سطح پر تھے جو يہوديوں سے باالتر تھی 

  (ورھباناً)۔
اُن ميں سے بہت سے ايسے بھی تھے جو حق کے قبول کرنے ميں خاضع تھے اور اپنی طرف سے تکبر کا اظہار نہيں 

تھے جبکہ يہوديوں کی اکثريت دين اسالم کو قبول کرنے سے اس وجہ سے سرتابی کرتی تھی کيونکہ وه خود کو کرتے 
  ايک برتر نسل سمجھتے تھے اور دين اسالم يہوديوں کی نسل ميں قائم نہيں ہوا تھا (وانھم ال يستکبرون)۔

کے عيسائيوں ميں سے کچھ لوگ) ايسے  عالوه ازين ان ميں سے ايک جماعت (جيسے جناب جعفر کے ساتھی اور حبشہ
تھے کہ وه جس وقت قرآن کی آيات کو سنتے تھے تو حق کے حاصل ہوجانے کی خوشی ميں ان کی آنکھوں سے شوق کے 

  آنسو جاری ہو جاتے تھے (واذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعينھم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق)۔
العالن بغير کسی الگ لپيٹ کے پکار اُٹھتے تھے پروردگارا ! ہم ايمان لے آئے ہيں ہميں اور وه صراحت کے ساتھ علی ا

  حق کے گواہوں اور محمد کے ساتھيوں اور يا و انصار ميں سے قرار دے (يقولون ربنا ٰامنا فاکتبنا مع الشَّاھدين)۔
ار اُٹھتے کہ يہ کيسے ممکن ہوسکتا ہے کہ وه اس آسمانی کتاب کی ہالدينے والی آيات سے اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ پک

ہم خدائے يکتا پر اور ان حقائق پر جو اُس کی طرف سے آئے ہيں ايمان نہ الئيں جبکہ ہم توقع رکھتے ہيں کہ وه ہميں 
ا ّٰ و ماجاء نا من الحق و نطمع ان يد خلنا ربنا مع القوم الصَّ   لحين)۔صالحين کے زمرے ميں قرار دے (و مالنا ال نٔومن با

البتہ جيسا ہم اوپر اشاره کرچکے ہيں يہ موازنہ زياده تر پيغمبر اسالم کے ہم عصر يہود و نصارٰی کے بارے ميں ہے 
کيونکہ يہودی آسمانی کتاب کے حامل ہونے کے باوجود ماديت سے بے اندازه لگأو کی وجہ سے مشرکين کی صف ميں 

اُن دونوں ميں کوئی وجہ مشترک نہيں تھی ۔ حاالنکہ ابتدا ميں يہودی جاکھڑے ہوتے تھے ۔ جب کہ مذہبی نقطٔہ نظر سے 
اسالم کی بشارت دينے والوں ميں شمار ہوتے تھے اور اُن ميں عيسائيوں کی طرح تثليث اور غلو جيسے انحرافات موجود 

  نہيں تھے ۔
  کے عيسائی ايسے نہيں تھے ۔ ليکن ان کی شديد دنيا پرستی نے انہيں حق سے بالکل بيگانہ کرديا جبکہ اُس زمانے

ليکن گذشتہ اور موجوده زمانے کی تاريخ ہميں يہ بتالتی ہے کہ بعد کے زمانوں کے عيسائی، اسالم اور مسلمانوں کے بارے
ميں ايسے جرائم کے مرتکب ہوئے جو يہوديوں کے جرائم سے کسی طرح کم تھے ۔ گذشتہ زمانے ميں طويل اور خونين 

زمانے کی ايسی بے شمار تحريکيں جو مسيحی سامراجی ممالک کی طرف سے اسالم اور مسلمانوں  صليبی جنگيں اور اِس
کے خالف ہو رہی ہيں ہيں کسی پرڈھکی چھُپی نہيں ۔ لٰہذا اُوپر والی آيات کو تمام عيسائيوں کے بارے ميں ايک قانون کلی 

اور اس کے بعد کے جملے اس بات پر گواه ہيں کہ يہ آيات کے طور پر نہيں جاننا چاہيے ۔ و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ۔
  صرف پيغمبر اکرم کے ہم عصر عيسائيوں کی ايک جماعت کے بارے ميں نازل ہوئی ہيں ۔

اس کے بعد کی دو آيات ميں ان ہی دونوں گرہوں کے انجام اور جزا و سزا کی طرف اشاره ہوا ہے ۔ پہلے فرمايا گيا ہے: 
يمان افراد کے سامنے محبت کا اظہار کيا اور آيات اٰلہی کے مقابلہ ميں سر تسليم خم کيا اور جن لوگوں نے صاحِب ا

صراحت کے ساتھ اپنے ايمان کا اظہار کيا خداوند تعالٰی اس کے بدلے ميں بطوِر جزا و ثواب انہيں جنت کے ايسے باغات 
ہ ہميشہ اسی ميں رہيں گے اور نيکو کار لوگوں عطا فرمائے گا جن کے درختوں کے نيچے نہريں جاری ہيں اور وه ہميش

  )2کی يہی جزا ہے (فاثا بہم ّهللاٰ بما قالوا جنات تجری من تحتہا االنہار خالدين فيہا و ٰذلک جزاء المحسنين)۔(
ٰاٰياتنا اور ان کے مقابلے ميں وه لوگ ہيں جنہوں نے دشمنی کا راستہ اختيار کيا اور کافر ہوگئے (والّذين کفروا و کّذبوا بِ 

  اوٰلئک اصحاب الجحيم)۔
..............  

۔ کشيش اصل ميں سريانی زبان کا لفظ کہ جس کا معنی عيسائيوں کا مذہبی پيشوا اور رہنما ہے جس کو عربی ميں قسيس کہا جاتا ہے ١
  اس کی جمع قسيسين ہے ۔

اور کسی کو نفع پہنچانے کے معنی ميں ہے ۔“ کرنےنيکی “ ”لوٹ آنے ”ثواب کے مادے سے ليا گيا ہے کہ جو اصل ميں “ ثابھم”۔ 2
 

  5تفسير نمونہ جلد
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ُموا طَيِّبَاِت َما ٔاََحلَّ هللاُ لَُکْم َوالَتَْعتَُدوا ٕاِنَّ هللاَ الَيُِحبُّ الْ  #٨٧   ُمْعتَِديَن۔يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا الَتَُحرِّ
ا َرَزقَُکْم هللاُ َحالاًَل َطيِّبًا َواتَّقُوا هللاَ الَِّذی ٔاَْنتُْم بِِہ ُمْؤِمنُوَن۔ #٨٨   َوُکلُوا ِممَّ
َمَساِکيَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن ٔاَْھلِيُکْمْطَعاُم َعَشَرِة الَيَُؤاِخُذُکْم هللاُ بِاللَّْغِو فِی ٔاَْيَمانُِکْم َولَِکْن يَُؤاِخُذُکْم بَِما َعقَّْدتُْم ااْلَْٔيَماَن فََکفَّاَرتُہُ إِ  #٨٩

آيَاتِِہ  ٕاَِذا َحلَْفتُْم َواْحفَظُوا ٔاَْيَمانَُکْم َکَذِلَک يُبَيُِّن هللاُ لَُکمْ  ٔاَْو ِکْسَوتُھُْم ٔاَْو تَْحِريُر َرقَبٍَة فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثاَلَثَِة ٔاَيَّاٍم َذلَِک َکفَّاَرةُ ٔاَْيَمانُِکمْ 
  لََعلَُّکْم تَْشُکُروَن۔

  ترجمہ:
۔ اے ايمان والو! اُن پاکيزه چيزوں کو جو خدانے تم پر حالل کردی ہيں اپنے اُوپر حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو٨٧

  کيونکہ خداوند سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہيں رکھتا ۔
ات ميں سے جو رزق تمہيں دے رکھا ہے اُنہيں کھاؤ اور اس خدا (کی مخالفت) ۔ اور خداوند تعالٰينے حالل اور پاکيزه نعم٨٨

  سے پرہيز کرو جس پر تم ايمان رکھتے ہو۔
۔ خداوند تعالٰی تمہيں بے ہوده (اور بے اراده) قسموں کی وجہ سے مواخذه نہيں کرے گا ليکن وه قسميں کہ جنہيں (اراده ٨٩

ميں مواخذه کرے گا ۔ اس قسم کی قسموں کا کفاره دس مسکينوں کو کھانا کھالنا کے سات) تم نے محکم کيا ہو ان کے بارے 
ہے (اور وه کھانا ايسا ہونا چاہيے) جو تم عام پر اپنے گھروالوں کو کھالتے ہو۔ يادس مسکينوں کو لباس پہنانا ہے يا ايک 

۔ يہ تمہاری قسموں کا کفاره ہے ۔ جب تم غالم آزاد کرنا ہے اور جسے ان ميں سے کچھ ميّسر نہ ہووه تين دن روزے رکھے 
قسميں کھاتے ہو (اور پھر ان کی مخالفت کرتے ہو) اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اور انہيں نہ توڑو۔ خداوند تعالٰی اسی 

  صرح سے اپنی آيات کو تمہارے ليے بيان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر بجاالؤ۔

  حد سے تجاوز نہ کرو 
ے بارے ميں متعدد روايات نقل ہوئی، ہيں منجملہ اُن کے ايک يہ ہے کہ ايک دن پيغمبر نے روز قيامت درج باال آيات ک

خداوند تعالٰی کی عظيم عدالت ميں لوگوں کی حالت و کيفيت سے متعلق کچھ بيان فرمايا ۔ اِن بيانات نے لوگوں کو ہال کر رکھ 
ميں سے ايک گروه نے پختہ اراده کر ليا وه کچھ لذائذ اور راحتوںديا اور کچھ لوگ رونے لگے اُس کے بعد اصحاب پيغمبر 

کو اپنے اوپر حرام کرکے ان کی جگہ عبادت ميں مشغول رہيں ۔ اميرالمومنين حضرت علی نے قسم کھائی کہ رات کو بہت 
ثمان بن مظعون نے کم سويا کريں گے اور عبادت ميں مشغول رہيں گے ۔ بالل نے قسم کھائی کہ ہميشہ روزه رکھيں گے ۔ ع

قسم کھائی کہ اپنی بيوی سے مباشرت ترک کرکے عبادت کرتے رہيں گے ۔ ايک دن عثمان بن مظعون کی بيوی عائشہ کے 
پاس آئی ۔ وه ايک جوان عورت تھی اور بڑی ہی حسين و جميل تھی ۔ عائشہ کو اس کی حالت پر تعجب ہوا اور کہنے لگی 

کرتی ۔ اس نے کہا کہ بناؤ سنگھار کس کے ليے کروں ميرے شوہر نے تو ايک عرصہ ہوا  کہ تم اپنا بناؤ سنگھار کيوں نہيں
مجھے چھوڑ کر رہبانيت اختيار کر رکھی ہے ۔ يہ باتيں پيغمبر کے گوش گزار ہوئيں تو آپ منبر پر تشريف لے گئے اور 

  پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد فرمايا:
کو کيوں اپنے اوپر حرام کرليا ہے ميں اپنی سنت تمہارے سامنے بيان کرتا ہوں، تم ميں سے بعض لوگوں نے پاکيزه چيزوں 

جو اُس سے روگردانی کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہيں ہے ۔ ميں رات کے ايک حّصہ ميں سوتا ہوں اور اپنی بيويوں 
  سے مباشرت کرتا ہوں اور ہر روز روزه بھی نہيں رکھتا ۔

حکم نہيں ديتا کہ عيسائيوں کے پادريوں اور راہبوں کی طرح دنيا ترک کردو کيونکہ اس قسم کے آگاه ہو ميں ہرگز تمہيں يہ 
مسائل اور اس طرح کی رہبانيت ميرے دين ميں نہيں ہے ۔ ميری اُمت کی رہبانيت جہاد ميں ہے (اگر تم دنيا کو ترک کرنا 

ر چلتے ہوئے ہو) تم اپنے آپ کو سختی ميں نہ ڈالو چاہتے ہوتو کيا يہ بہتر نہيں ہے کہ وه جہاد جيسے تعميری راستے پ
کيونکہ جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہيں اُن ميں سے ايک گروه اپنے آپ کو سختی ميں ڈالنے کے نتيجے ميں ہی ہالک 

  ہوا تھا ۔
رسوِل خدا! جن لوگوں نے يہ قسم کھارکھی تھی کہ وه ان چيزوں کو چھوڑديں گے وه کھڑے ہوگئے اور انہوں نے کہا: اے 

اس سلسلے ميں ہم نے قسم کھائی تھی اب اس قسم کے سلسلے ميں ہماری ذمہ داری کيا ہے تو مندرجہ آيات نازل ہوئيں جن 
  )١کے ذريعہ انہيں جواب ديا گيا ۔(

 اس مقام پر يہ ياد و ہانی ضروری ہے کہ مذکوره قسموں ميں سے بعض مثالً وه قسم جو عثمان بن مظعون سے نقل کی گئی
ہے چونکہ وه ان کی بيوی کے حقوق کے منافی تھی لٰہذا وه قسم شرعاً جائز نہيں تھی ۔ ليکن حضرت علی عليہ السالم کی 
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قسم جو کہ رات کو بيدار رہنے اور عبادت ميں مشغول رہنے کے سلسلے ميں ہے ايک امر مباح اور جائز تھی اگر چہ آيات 
ا کہ مسلسل ايسا نہ ہو ليکن يہ امر حضرت علی عليہ السالم کے مقاِم عصمت کےسے معلوم ہوتا ہے کہ اولٰی اور بہتريہی تھ

  منافی نہيں ہے ۔ جيسا کہ اس کی نظير پيغمبر کے بارے ميں بھی سورٔه تحريم کی پہلی آيت ميں ہے:
  “ٰيا ايّہا النّبی لم تحرم ما احّل ّهللاٰ لک تبتغی مرضات ازواجک ”

ے هللا نے حالل قرار ديے ہيں اپنی بيويوں کو خوش کرنے کے ليے اپنے اُوپر کيوں حرام اے پيغمبر! وه امور جو تيرے لي
  کرتے ہو (يا اپنے آپ کو ان سے کيوں محروم کرتے ہو)۔

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

ے ۔ اس ۔ مذکوره باالشان نزول کا کچھ حّصہ تفسير علی بن ابراہيم سے اور کچھ حّصہ مجمع البيان اور دوسری تفاسيرے ليا گيا ہ١
روايت ميں جناب امير کا ذکر درست نہيں معلوم ہوتا کيونکہ آپ اُن ذوات مقدسہ ميں سے ہيں کہ جن سے ترک اولٰی کا صدور بھی نہيں 

  ہوتا ۔ (مترجم)

  قسم اور اس کا کفاره 

بعض تو ايسے ہيں جو اس آيت ميں اور اس سے بعد کی آيات ميں اہم اسالمی احکام کا ايک سلسلہ بيان ہوا ہے ۔ اُن ميں سے 
پہلی مرتبہ بيان ہوئے ہيں ۔ ليکن زياده اہم حّصہ ان اَحکام کی توضيح و تاکيد کے طور پر بھی بيان ہوا ہے جو قرآن کی 

  ديگر آيات ميں پہلے بيان ہوچکے ہيں ۔
کہ اس ميں مختلف  جيسا کہ ہم بيان کرچکے ہيں کہ يہ سوره پيغمبر کی عمر کے آخر ميں نازل ہوئی ہے لٰہذا ضروری تھا

اسالمی احکام کے بارے ميں زياده تاکيد کی جائے ۔ پہلی آيت ميں بعض مسلمانوں کی طرف سے کچھ نعمات اٰلہی کی تحريم 
  کی طرف اشاره ہوا ہے اور انہيں اس کام کی تکرار سے منع کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے:

 ۔“خدانے تمہارے ليے حالل قرار ديا ہے اپنے اوپر حرام نہ کرو اے ايمان النے والو! طيبات اور ايسے پاکيزه امور جنہيں”
  )1(ٰيا ايّہا الذين ٰامنوا التحرموا طيبات ما احل ّهللاٰ لکم)۔(

اس حکم کا تذکره شان نزول کے مفہوم کے عالوه ممکن ہے اس بارے ميں بھی ہوکہ اگر گذشتہ آيات ميں کچھ عيسائی 
کی گئی ہے تو وه ان کے حق کی طرف مائل ہونے اور حق کے سامنے سر تسليم خم علماء اور رہبانوں کی مدح و ستائش 

کرنے کی وجہ سے تھی نہ کہ اُن کے ترک ترِک دنيا کے عمل اور تحريم طيبات کی خاطر تھی اور اس مسلمان اس بارے 
دنيا سے جيسے عيسائی ميں اُن کی پيروی کرسکتے ۔ يہ حکم بيان کرکے اسالم نے صراحت کے ساتھ رہبانيت اور ترِک 

و ” ٢٧پادری اور ر اہب کرتے ہيں اپنی بيگانگی کا اعالن کيا ہے ۔ اس امر کے بارے ميں مزيد نشريح سورٔه حديد کی آيت 
کے ذيل ميں آئے گی اس کے بعد اس امر کی تاکيد کے ليے کہتا ہے: سرحدوں اور حدبنديوں سے آگے نہ “ رھبانية ابتدعوہا

  اوز کرنے والوں کو دوست نہيں رکھتا ۔(وال تعتدوا ان ّهللاٰ ال يحب المعتدين)۔بڑھو گيونکہ خدا تج
بعد والی آيت ميں نئے سرے سے اس مطلب کی تاکيد کرتا ہے البتہ فرق يہ ہے کہ گذشتہ آيت ميں تحريم سے نہی کی گئی 

فرماياگيا ہے: ان چيزوں ميں سے جو تھی اور اس آيت ميں نعمات اٰلہی سے جائز طور پر بہره ور ہونے کا حکم ديتے ہوئے
  خداوند تعالٰی نے تمہيں بطور روزی دی ہيں حالل و پاکيزه چيزيں کھاؤ (و کلوا مما رزقکم ّهللاٰ حال الً طيباً)۔

ان مواہب و نعمات سے بہره ور اور مستفيد ہونے کی شرط يہ ہے کہ اعتدال، تقوٰی اور پرہيزگاری کو فراموش نہ کرو اسی 
  ايا: (واتقوا ّهللاٰ الذی انتم بہ مٔومنون)۔ليے فرم

يعنی خدا پر تمہارے ايمان کا تقاضا يہ ہے کہ تم اس کے تمام احکام کا احترام کرو ان سے نفع بھی اٹھاؤ اور اعتدال و تقوٰی 
  کو بھی ملحوظ نظر رکھو۔

ہ ہے کہ مباحات و طيبات کو حرام اس جملے کی تفسير ميں ايک اور احتمال بھی ہے اور وه يہ کہ حکم تقوٰی سے مرادي
قرار دينا تقوٰی کے عالی اور کامل درجے سے مناسبت نہيں رکھتا ۔ تقوٰی کا تقاضا يہ ہے کہ انسان کسی طرف بھی حدِّ 

  اعتدال سے نہ نکلے ۔

  قسموں کی دوقسميں
ے متعلق کھائی جائيں بطور کلی قرآن بعد والی آيت ميں اُن قسموں کے بارے ميں کہ جو حالل کی تحريم يا اور چيزوں ک

بحث کرتےہوئے قسموں کو دوحّصوں ميں تقسيم کرتا ہے، پہال کہتا ہے: خداوند تعالٰی تمہيں لغو اور فضول قسموں کے 
  بارے ميں نہ کوئی مواخذه کرے گا اور نہ ہی سزا دے گا (ال ئواخدکم ّهللاٰ باللغو فی ايمانکم)۔
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تفسير ميں بھی لغو قسموں کے مقابلے ميں سزا نہ ہونے کے بارے ميں بحث ہوئی تھی کی ٢٢۵جيسا کہ سوره بقره کی آيت 
تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ لغو قسم سے مراد جيسا کہ مفسّرين اور فقہانے کہا ہے، وه قسميں ہيں کہ جن کا ہدف و مقصد 

بغير توجہ کيے وهللا ۔ با ۔ يا ال و هللا يا مشخص و معين نہ ہو اور جو قصد اور ارادٔه مصمم سے سرزدنہ ہوئی ہوں ۔ بلکہ 
  بلٰی و هللا کہہ ديا ہويا شدت ہيجان و غضب کے وقت بغير قصد و اراده کے قسم کھائی جائے ۔

بعض کہتے ہيں کہ اگر انسان کسی چيز کا يقين رکھتا ہو اور وه اس کی بنياد پر قسم کھائے ليکن بعد ميں معلوم ہوکہ اُسے 
تو ايسی قسم بھی لغو قسموں ميں ہی شمار ہوگی ۔ مثالً يہ کہ کوئی شخص چغل خور، افراد کی چغلی کی وجہ  اشتباه ہوا ہے

سے اپنی بيوی کی کجروی کا يقين کرلے اور وه اس کو طالق دينے کی قسم کھالے ليکن بعد ميں معلوم ہوکہ وه بات جھوٹی 
  تھی تو اس قسم کی کوئی حيثيت نہيں ہے ۔

تے ہيں کہ حتمی قسموں ميں قصد و آماده و تصميم کے الزم ہونے کے عالوه يہ بات بھی ضروری ہے کہ قسم ہم يہ بھی جان
کا مضمون کوئی غير مشروع اور مکروه فعل بھی نہ ہو۔ لٰہذا اگر انسان حالت اختيار ميں قصد و اراده سے قسم کھائے کہ 

  کوئی قيمت نہيں ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری نہيں ہے ۔ کسی فعل حرام يا مکروه کو انجام دے گا، ايسی قسم کی بھی
  احتمال يہ ہے کہ زير نظر آيت ميں لفظ لغو کا ايک وسيع مفہوم ہے يہاں تک کہ اس طرح کی قسم بھی اس ميں شامل ہے ۔

ے ميں قرآن دوسری قسم کی قسميں وه ہيں جو قصد و اراده اور عزم مصمم سے کھائی جائيں ۔ اس قِسم کی قسموں کے بار
خدا تمہارا ايسی قسموں کے بارے ميں کہ جنگی گره کو تم نے محکم کررھا ہے مواخذه کرے ”زير بحث آيت ميں کہتا ہے: 

  ۔“گا اور تمھيں اس پر عمل کرنے کا پابندا اور ذمہ دار ٹھہرائے گا
  (ولکن ئواخذکم بما عقدتم االيمان)

يں کہہ چکے ہيں، اصل ميں ايک محکم چيز کے اطراف کو جمع کرنے کے جيسا کہ ہم سوره مائده کی ابتدا م“ عقد”لفظ 
کہتے ہيں اور اسی مناسبت سے يہ لفظ “ عقد”معنی ميں ہے ۔اسی وجہ سے رسی کے دونوں سروں ميں گره لگانے کو 

  کہتے ہيں ۔“ عقد”معنوی امور ميں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہر قسم کے عہد و پيمان کو بھی 
يعنی قسميں باندھنے سے مراد کسی کام کا عزم مصمم ہے جو قسم کے مطابق انجام ديا جاتا “ عقد ايمان”ميں  زير نظر آيت

ہے ۔ البتہ قسم کا حتمی ہونا اس کی درستی کے ليے اکيال کافی نہيں ہے بلکہ جس طرح اُوپر اشاره ہوا ہے کہ قسم کا 
جاننا چاہيے کہ خدا کے نام کے بغير قسم معتبر نہيں ہے ۔ اسی بناپرمضمون کم از کم کوئی امر مباح ہونا چاہيے اور يہ بھی 

اگر کوئی شخص خدا کے نام کی قسم کھاتا ہے کہ وه کوئی نيک عمل يا کم از کم کوئی مباح کام انجام دے گا تو واجب ہے 
ا کفاره وہی ہے جو محِل بحث کہ وه اپنی قسم پر عمل کرے اور اگر اس نے قسم توڑلی تو اس کا کفاره دينا پڑے گا ۔ قسم ک

  آيت کے ذيل ميں بيان ہوا ہے ۔
  اس قِسم کی قَسم کا کفاره تين چيزوں ميں سے ايک چيز ہے:

  پہلی چيز ہے دس مسکينوں کو کھانا کھالنا (فکفارتة اطعام عشرة مشاکين)۔
ذا کفارے کے طور پر کھانے البتہ اس بناپر کہ کہيں اس حکم سے بعض لوگ يہ استفاده نہ کريں کہ پست و بے قيمت غ

لگيں، تصريح کی گئی ہے کہ يہ کھانا کم از کم ايک متوسط غذا ہونا چاہيے جو عام طور پر اپنے گھر ميں کھاتے ہيں (من 
  اوسط ما تطعمون اہليکم)۔

ميں امامالبتہ اس تعبير سے ظاہر ہوتا ہے کہ ايک روايت ميں امام صادق سے حدوسط کيفيت کے لحاظ سے اور ايک روايت 
باقر سے حد وسط کميت کے لحاظ سے نقل ہوا ہے کہ جن کا خالصہ دونوں لحاظ سے شہروں، آباديوں اور زمانوں کے 

  اختالف کو مِد نظر رکھتے ہوئے مختلف ہوگا ۔
عنی کا ايک م“ اوسط”آيت کی تفسير ميں يہ احتمال بھی پيش کيا گيا ہے کہ واسط اچھے اور عالی کے معنی ميں ہے کيونکہ 

  ميں ہے: ٢٨بھی ہے جيسا کہ پوره قلم کی آيت “عالی ”
  قَاَل اَوَسطُھُْم اَلَْم اَقُْل لَُکْم لَٔو اَل تَُسبُِّحْونَ 

  ۔“ان ميں سے بہترين شخص نے يہ کہا کہ کيا ميں نے تم سے کہا نہيں تھا کہ تم خدا کی تسبيح کيوں نہيں کرتے”
نا (او کسوتہم) البتہ آيت کا ظاہری مفہوم يہ ہے کہ ايسا لباس ہونا چاہيے کہ دوسری چيز ہے دس محتاج لوگوں کو لباس پہنا

جو عام طور پر ان کو ڈھانپ لے اسی ليے بعض روايات ميں ہے کہ امام صادق نے فرمايا کہ اس آيت ميں (کسوه) سے 
جو امام باقر سے نقل ہوئی ہے مراد دو قطعہ لباس (يعنی قميص و شلوار) ہيں اور اگر ہم بعض روايت ميں جيسے وه روايت 

يہ پڑھتے ہيں کہ ايک کپڑے پر بھی قناعت کی جاسکتی ہے تو شايد اس کی وجہ يہ ہو کہ عربی قسم کے بڑے قميص اکيلے
ہی سارے بدن کو ڈھانپ سکتے ہيں ۔ البتہ عورتوں کے ليے ايک قميص چاہے وه کتنا ہی بڑاکيوں نہ ہو کافی نہيں ہے بلکہ 

ڈھانپنے کے ليے دوپٹہ بھی ضروری ہے ۔ کيونکہ عورت کو کم ا زکم جتنے لباس کی ضرورت ہوسکتی  سر اور گردن کو
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ہے وه اس سے کم نہيں ہے ۔ تو اس احتمال کے ہوتے ہوئے بعيد نہيں ہے کہ وه لباس کہ جو کفاره کے طور پر ديا جاتا ہے 
  )، مکان اور زبان کے لحاظ سے تفاوت ہوجائے ۔3اس ميں فصول (

سلسلے ميں کہ کيا کيفيت کے لحاظ سے کم از کم کافی ہے يا يہاں بھی حِد وسط کو ملحوظ رکھا جائے ۔ مفسّرين ميں دو اس 
نظرئيے پائے جاتے ہيں ۔ پہال يہ کہ آيت کے اطالق کا تقاضا يہ ہے کہ ہر قسم کا لباس کافی ہے ۔ اور دوسرا يہ کہ اس شرط

النے ميں تھی يہاں بھی حد وسط کو ملحوظ رکھا جانا چاہيے ۔ البتہ پہال احتمال کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جو کھانا کھ
  آيت کے اطالق کے ساتھ زياده مناسب ہے ۔

  تيسری چيز ہے ايک غالم کو آزاد کرنا (او تحرير رقبة)۔
د کرنا کافی ہے، فقہا اس سلسلے ميں کہ جو غالم آزاد ہوگا کيا اُسے مسلمان اور مومن ہونا چاہيے يا کسی بھی غالم کو آزا

  کے درميان اختالف ہے اور اس کی وضاحت کتب فقہ ميں پڑھنا چاہيے ۔
اگر چہ آيت کا ظاہری مفہوم مطلق ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے اسالم مختلف ذارئع سے غالموں کو آزاد کرانے کے ليے 

  فاروں ميں سے کسی ايک کا انتخاب کرنا ہوگا ۔استفاده کرتا ہے اور ہمارے جيسے زمانے ميں جبکہ غالم نہيں ہيں ديگر ک
اس ميں شک نہيں کہ تينوں چيزيں قيمت کے لحاظ سے بہت مختلف ہيں اور شايد يہ تفاوت اس بناپر ہو کہ ہر شخص آزاد 

  ہے کہ وه اپنی طاقت کے مطابق ان ميں سے ايک کو منتخب کرسکے ۔
وں جو اُن ميں سے کسی پر بھی قدرت نہ رکھتے ہوں لٰہذا اس حکمليکن چونکہ يہ بھی ہوسکتا ہے کہ کچھ لوگ ايسے بھی ہ

کے بعد فرماتا ہے: اور وه لوگ جو ان ميں سے ميں سے تک دسترس نہيں رکھتے انہيں تين دن کے روزے رکھنا چاہئيں 
  (فمن لم يجد فصيام ثالثة ايّام)

ر والے تين امور ميں سے کسی کی بھی انجام اس بناپر تين دن روزے رکھنا صرف اُن لوگوں سے مربوط ہے جو ان اُوپ
وہی کی قدرت نہيں رکھتے ۔ اس کے بعد تاکيد کے طور پر قرآن کہتا ہے: تماری قسموں کا کفاره يہ ہے جو بيان کيا گيا ہے 

  (ٰذلک کفارة ايمانکم اذاحلفتم)۔
ا حرام نہيں ہے کہتا ہے: اور اپنی ليکن اس بناپر کہ کوئی شخص يہ تصور نہ کرے کہ کفاره دينے سے صحيح قسم کو توڑن

قسموں کی حفاظت کرو (و احفظوا ايمانکم)دوسرے لفظوں ميں قسم پر عمل کرنا شرعاً واجب ہے اور اس کا توڑنا حرام ہے 
ليکن اگر توڑا ہے تو اس کا کفاره دينا پڑے گا، قرآن آيت کے آخر ميں فرماتا ہے: اس طرح خدا تمہارے ليے اپنی آيات بيان 

ا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو اور ان احکام کے بارے ميں کہ جو فرد و اجتماع کی سعادت و سالمتی کے ضامن ہيں کرت
  اس کی حمد و سپاس کرو (کٰذلک يبين ّهللاٰ لکم ٰاياتہ لعلکم تشکرون)۔

  َوااْلَْٔزالَُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجتَنِبُوهُ لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن۔ يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا ٕاِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َوااْلَٔنَصابُ  #٩٠
الَِة فَ  ٕاِنََّما يُِريُد الشَّْيطَاُن ٔاَْن يُوِقَع بَْينَُکْم اْلَعَداَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِی اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَُصدَُّکمْ  #٩١   ھَْل ٔاَْنتُْم ُمنتَھُونَ َعْن ِذْکِر هللاِ َوَعْن الصَّ
ُسوَل َواْحَذُروا فَإِْن تََولَّْيتُْم فَاْعلَُموا ٔاَنََّما َعلَی َرُسولِنَا اْلباَلَغُ  #٩٢    اْلُمبِينُ َؤاَِطيُعوا هللاَ َؤاَِطيُعوا الرَّ

  ترجمہ:
د اور عمل شيطان ہيں، ان سے سے ۔ اے ايمان النے والو شراب، قمار بازی، بت اور ازالم (جو ايک قسم الٹری تھی) پلي٩٠

  اجتناب کرو تاکہ تم فالح پاؤ۔
۔ شيطان چاہتا ہے کہ شراب اور قمار بازی کے ذريعہ تمہارے درميان دشمنی ڈال دے اور تمہيں ذکر خدا اور نماز سے ٩١

  باز رکھے تو کيا تم (ان تمام نقصانات اور اس تاکيدی نہی کے بعد) اس سے رکوے گے؟
پيغمبر کی اطاعت کرو اور (اس کے فرمان کی مخالفت سے) ڈرو اور اگر تم روگردانی کرو گے تو (سزا  ۔ اور خدا و٩٢

کے مستحق ہوگے اور) جان لو کہ پيغمبر کے ذمہ واضح ابالغ کے سوا اور کچھ نہيں ہے (اور اس نے يہ فريضہ تمہارے 
  سامنے انجام دے ديا ہے )۔

  شان نزول 
ہ وُسنّی تفاسير ميں مختلف شان نزول ذکر ہوئی ہيں، جو تقريباً ايک دوسرے سے مشابہت پہلی آيت کے بارے ميں شيع

رکھتی ہيں ۔ منجملہ اُن کے تفسير در منشور ميں سعد بن ابی و قاص سے اس طرح منقول ہے: وه کہتا ہے يہ آيت ميرے 
اُس نے ہميں دعوت دی اور چند افراد نے  بارے ميں نازل ہوئی ۔ انصار ميں سے ايک شخص نے کھانا تيار کيا ہوا تھا اور

اس کی مجلس مہمانی ميں شرکت کی اور کھانا کھانے کے عالوه انہوں نے شراب بھی پی اور يہ اسالم ميں شراب کی 
حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے اور جب اُن کے دماغ شراب سے گرم ہوئے تو انہوں نے اپنے افتخارات بيان کرنا شروع 
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آہستہ معاملہ بڑھتا گيا اور نوبت يہاں تک پہنچی کہ اُن ميں سے ايک نے اونٹ کی ہڈی اُٹھا کہ ميری ناک پر کردئيے ۔ آہستہ 
  ماردی اور اُسے چيرديا ۔ ميں پيغمبر کی خدمت ميں حاضر ہوا اور يہ ماجرا عرض کيا تو اس موقع پر يہ آيت نازل ہوئی ۔

 ٣٣طرح منقول ہے: حضرت عمر (جو تفسير فی ضالل جلد سوم ص مسند احمد، سنن ابی داؤد، نسائی اور ترمذی سے اس
کے مطابق شراب بڑے رسيا تھے) دعا کرتے تھے خدايا! کوئی واضح بيان شراب کے بارے ميں ہم پر نازل فرما ۔ جب 

رمائی ويسئلونک عن الخمر والميسر) نازل ہوئی تو پيغمبر نے ان کے سامنے اس آيت کی تالوت ف(٢١٩سورٔه بقره کی آيت 
ليکن وه پھر بھی يہی دعا کرتے رہے اور کہتے رہے کہ خدايا اس بارے ميں کوئی واضح تر بيان ہم پر نازل فرما يہاں تک 

  نازل ہوئی جو يہ ہے: ۴٣کہ سورٔه نساء کی آيت 
  ٰيايّہا الذين ٰامنوا ال تقربوا الصٰلوة و انتم سکاریٰ ”

ے پھر بھی اپنی اسی دعا کو جاری رکھا يہاں تک کہ سورئہ مائده کی (آيہ پيغمبر نے وه بھی ان کے سامنے پڑھی ۔ انہوں ن
زير بحث) کہ جس ميں اس موضوع پر ايک غير معمولی صراحت موجود تھی نازل ہوئی ۔ جب پيغمبر اکرم نے يہ آيت 

  حضرت عمر کے سامنے پڑھی تو انہوں نے کہا:
  “انتہينا انتہينا”
  )4“(ہم شراب خواری سے رک گئےہم اب شراب پينے سے رک گئے ۔ اب ”

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

  کے معنی کے بارے ميں پہلی جلد ميں بحث ہوچکی ہے ۔“ طيب”۔ حالل و 1
  ۔۴٩۶اور تفسير برہان جلد اّول صفحہ  ۶۶۶۔نور الثقلين جلد اّول صفحہ 2
  ۔۴٩۶د اول صفحہ ۔اس سلسلے ميں ايک حديث بھی امام باقر يا امام صادق سے نقل ہوئی ہے:۔ تفسير برہان جل3
  .۵٠صفحہ  ٧۔ تفسير المينار جلد 4

  شراب کے بارے ميں قطعی حکم اور اس کے تدريجی مراحل 

کے ذيل ميں اشاره کيا ہے کہ ظہور اسالم سے پہلے  ۴٣جيسا کے ہم نے اس تفسير کی جلد سوم ميں سورٔه نساء کی آيہ 
ه رواج تھا اور يہ ايک عمومی و باکی صورت اختيار کر گئی زمانٔہ جاہليت ميں شراب خواری اور مے نوشی کا بہت زياد

تھی يہاں تک کہ بعض مورخين کہتے ہيں کہ زمانٔہ جاہليت کے عربوں کے عشق کا خالصہ تين چيزيں تھيں شعر و شراب 
  اور جنگ!

ی ممانعت کا روايات سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شراب کے حرام ہونے کے بعد تک بھی بعض مسلمانوں کے ليے اس ک
  ۔“ما حّرم علينا شٔی اشّد من الخمر”مسئلہ حد سے زياده سخت اور مشکل تھا ۔ يہاں تک کہ وه يہ کہتے تھے کہ 

  )1۔(“شراب کے حرام ہونے سے زياده اور کوئی حکم ہم پر سخت تر نہيں تھا”
عاشرے کے اجتماعی اصول کو مد يہ بات واضح ہے کہ اگر اسالم چاہتا کہ اس عظيم عمومی وبا کے خالف نفسيات اور م

نظر رکھے بغير بر سر بيکار ہوجائے تو کاميابی ممکن نہ تھی لٰہذا اس نے مے نوشی کی بيخ کنی کے ليے تدريجی طريقہ 
اختيار کيا ۔ پہلے ان کے اذہان و افکار کو آماده کيا گيا پھر حرمت کا حکم ناقذ کيا گيا ۔ کيونکہ مے نوشی کی عادت ان کی 

رت ثانيہ بن چکی تھی پہلے مکی سورتوں ميں بعض آيات ميں اس کام کی برائی کی طرف کچھ اشارے کئے گئے ۔ ايک فط
  ميں ہے: ۶٧جيسا کہ سورٔه نحل کی آيت 

” ً   “و من ثمرات النخيل و االعناب تتخذون منہ سکراً و رزقا حسنا
  ۔“ور پاکيزه روزی فراہم کرتے ہوتم انگور اور کھجور کے ردخت کے پھلوں سے مسکرات (نشہ آور چيزيں) ا”

يعنی مسکر اور اس شراب کو جو وه انگور اور خرما سے حاصل کرتے تھے رزِق حسن کے مد “ مسکر”اس مقام پر لفظ 
  مقابل بيان کيا گيا ہے اور اُسے ايک ناپاک اور آلوده مشروب شمار کيا گيا ہے ۔

ڑيں پکڑی ہوئی تھيں کہ اُس کی ان اشاروں سے بيخ کنی ليکن شراب خواری کی بُری عادت نے اس سے کہيں زياده ج
ہوجائے ۔ اس کے عالوه شراب اُن کی اقتصادی در آمدات کے ايک حّصہ کی ضامن بھی تھی لٰہذا جب مسلمان مدينے ميں 
منتقل ہوگئے اور پہلی اسالمی حکومت کی تشکيل ہوئی تو شراب خواری کی ممانعت کے بارے ميں دوسرا حکم قاطع تر 

صورت ميں نازل ہوا تا کہ افکار کو (شراب کی) حرمت کے انتہائی حکم کے ليے اور زياده آماده کيا جاسکے ۔ يہ موقع تھا 
  نازل ہوئی: ٢١٩جبکہ سورٔه بقره کی آيت 

  “يسئلونک عن الخمر و الميسر قل فيہما اثم کبير و منافع للنّاس و اثمہما اکبر من نفعہما”



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

 
 

مثالً دوِر جاہليت کے ليے شراب کے اقتصادی منافع کی طرف اشاره کرتے ہوئے اس کے اس آيت ميں بعض معاشروں 
خطرات اور عظيم نقصانات کی جانب توجہ مبذول کروائی گئی ہے جو کہ اُس کے اقصادی منافع سے کئی درجہ بڑھ کر ہيں

  ۔
  ہے: ۴٣اس کے بعد سورٔه نساء کی آيت 

الَةَ َؤاَْنتُْم ُسَکاَری َحتَّی تَْعلَُموا َما تَقُولُونَ يَأاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا الَتَقْ ”   “َربُوا الصَّ
اس مسلمانوں کو صراحت سے حکم ديا گيا ہے کہ وه مستی کی حالت ميں ہرگز نماز نہ پڑھيں جب تک کہ يہ نہ جانيں کہ وه

  اپنے خدا سے کيا باتيں کرتے ہيں ۔
کی حالت کے عالوه شراب پينا جائز ہے بلکہ مقصد وہی تدريجی طور پر اس کی  البتہ اس آيت کا مفہوم يہ نہيں تھا کہ نماز

حرمت کا حکم نافذ کرنا تھا ۔ دوسرے لفظوں ميں يہ آيت نماز کی حالت کے عالوه دوسری حالتوں کے سلسے ميں خاموش 
  ہے اور صراحت سے کچھ نہيں کہتی ۔

شرتی روگ کو جو اُن کے وجود کی گہرائيوں ميں اُتر چکا تھا جڑمسلمانوں کی احکام اسالم سے شناسائی اور اس عظيم معا
سے اکھاڑ پھينکنے کے ليے اُن کی فکری آمادگی اس بات کا سبب بنی کہ آخری حکم مکمل صراحت اور قاطعيت سے نازل

  ہوا کہ جس کے بعد بہانہ سازی کرنے والے بھی اعتراض نہ کرسکيں اور وه يہی زير بحث آيت ہے ۔
  جہ بات يہ ہے کہ اس آيت ميں مختلف تعبيرات کے ذريعہ اس کام کی ممنوعيت پر تاکيد کی گئی ہے:قابل تو

کے خطاب سے شروع ہوئی ہے، يہ اِس بات کی طرف اشاره ہے کہ اس حکم کی مخالفت روح “ يا ايہا الذين آمنوا”۔ آيت ١
  ايمان کے منافی ہے ۔

  وتاکيد کے لئے ہے ۔جو استعمال ہوا ہے حر “ انّما”اس کے بعد لفظ 
) (وه بت کہ جن کی کوئی مخصوص شکل وصورت نہيں تھی صرف پتھر کے 2۔ شراب اور قمار بازی کو انصاب (٣

ٹکڑے سے بنے ہوئے تھے) کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ شراب اور قمار بازی کا خطره 
  رار پايا ہے، اسی بناپر پيغمبر اکرم سے ايک روايت ميں ہے:اس قدر زياده ہے کہ وه بت پرستی کے ہم پلہ ق

  “شراب الخمر کعابد الوثن”
  )3شراب خوار بت پرست کی مانند ہے(”
) يہ سب رجس وپليدی کے طور 4۔ شراب، قمار بازی اور اسی طرح بت پرستی اور ازالم (جو ايک قسم کی الٹری ہے)(۴

  ميسر َواالنصاب َواالزالم ِرجٌس)پر شمار کيے گئے ہيں (انَّما الخمر َوالْ 
  ۔ يہ سب شيطانی اعمال ميں سے قرار ديئے گئے ہيں (من عمل الشيطان)۵
  ۔ آخر کار ان سے اجتناب کرنے کے بارے ميں قطعی حکم صادر کرنے کرتے ہوئے فرماتا ہے: (فاجتنبوه)۶

کيونکہ اجتناب کا معنی فاصلہ پر رہنا ،  ضمنی طور پر توجہ رہے کہ اجتناب، نہی کی نسبت زياده رسا مفہوم رکھتا ہے
  سے کہيں بہتر اور رساتر ہے ۔“ نہ پيو”دوری اختيار کرنا اور نزديک نہ جانا ہے جو کہ 

۔اس آيت کے آخر ميں قرآن کہتا ہے کہ يہ حکم اس بنا پر ديا گيا ہے تا کہ تم کا ميابی اور فالح حاصل کر لو (لعلّکم تلحون)٧
  يابی اور نجات ممکن نہيں ہے ۔يعنی اس کے بغير کام

۔ بعد والی ايت ميں شراب اور قمار بازی کے بعض واضح نقصان ذکر کيے گئے ہيں، پہلے کہتا ہے کہ شيطان چاہتا ہے ٨
کہ شراب اور قمار بازی کے ذريعے تمہارے درميان عداوت ودوشمنی کی تخم ريزی کرے اور تمھيں نماز اور ذکر خدا 

ُکْم َعْن ذِ سے بازرکھے (ٕاِنَّمَ  الَِة )۔ا يُِريُد الشَّْيطَاُن ٔاَْن يُوقَِع بَْينَُکْم اْلَعَداَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِی اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَُصدَّ   ْکِر هللاِ َوَعْن الصَّ
نتُْم ُمنتَہُون)۔(فَہَْل ٔاَ “ کيا تم اس سے بچوگے اور رک جاؤگے”۔ اس آيت کے آخر ميں استفہام تقريری کے طور پر کہتا ہے: ٩

يعنی کيا ان تمام تاکيدوں کے باوجود ان دو عظيم گناہوں کو ترک کرنے کے بارے ميں کوئی بہانہ جوئی يا شک وترّدد کی 
گنجائش ره گئی ہے ۔ لٰہذا ہم ديکھتے ہيں کہ حضرت عمر تک بھی گذشتہ آيات کی تصريحات کو اس لگاؤ کی وجہ سے جو 

ے مطابق) انھيں شراب سے کافی نہيں سمجھتے تھے ليکن اس آيت کے نزول کے بعد کہنے (سنّی مفّسرين کی تصريح ک
  لگے کہ يہ حکم کافی دوانی اور قناعت کننده ہے ۔

۔ تيسری ميں اس حکم کی تاکيد کے طور پر پہلے تو مسلمان کو حکم ديتا ہے کہ خدا اور اس کے پيغمبر کی اطاعت ١٠
  کريں ۔کريں اور اس کی مخالفت سے پرہيز 

ُسول َواْحَذُروا” َ َواَِطيُعو الرَّ   “اَِطيُعوا ّهللاٰ
اس کے بعد مخالفين کو دھمکی ديتا ہے کہ اگر انھوں نے پروردگار کے فرمان کی اطاعت سے روگردانی کی کيفر کردار 
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ھ نہيں ہے(فَإِْن اور سزا کے مستحق ہونگے اور پيغمبر کی ذمہ داری اور فريضہ سوائے واضح ابالغ اور تبليغ کے اور کچ
  تََولَّْيتُْم فَاْعلَُموا ٔاَنََّما َعلَی َرُسولِنَا اْلباَلَُغ اْلُمبِيُن ۔

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

  .۵١صفحہ  ٧۔ المنار جلد1
  ۔انصاب، نصيب کے بارے ميں ہم اس تفسير کی جلد چہارم ميں بحث کرچکے ہيں ۔2
  ميں امام صادق عليہ السالم سے بھی منقول ہے ۔ ۶۶٩، ص١قلين، ج۔ يہی حديث تفسير نور الث٣١، ص٧۔حاشيہ تفسير طبری، ج3
  اُردو ترجمہ) ٢٠۵کے بارے ميں ہم تفسير نمونہ چلد چہارم ميں بحث کرچکے ہيں (ديکھئے صفحہ“ ازالم”۔4

  شراب اور قمار باطی کے مہلک اثرات 

جتماعی اور معاشرتی باؤں کے سلسلے ميں کے ذيل ميں ان دو ا ٢١٩تفسير نمونہ کی دوسری جلد ميں سورٔه بقره کی آيت
تفصيلی بحث کی جاچکی ہے ليکن يہاں پر تاکيد مطلب کے ليے قرآن مجيد کی اقتدا کے طور پر ضروری ہے کہ کچھ اور 
نکات کا تذکره کيا جائے ۔ يہ نکات اُن مختلف اعداد وشمار کا مجموعہ ہيں جن ميں عليحده عليحده اُن نقصانات کی گہرائی 

  وسعت ظاہر ہوتی ہے جن کا تعلق ان دونوں سے ہے ۔اور 
۔ ان اعداد وشمار کے مطابق جو انگلستان ميں الکحل کے جنون کے بارے ميں شائع ہوئے ہيں کہ جن ميں ديوانگی کا ١

الکحل  ٢٢۴٩دوسری چيزوں سے ہونے سے والی ديوانگی اور جنون سے موازنہ کيا گيا ہے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 
  )1ديوانے دوسرے اسباب کی وجہ سے ہوئے تھے( ۵٣يوانوں کے مقابلہ ميں صرف کے د

فيصد الکحل ٨۵۔ دوسرے اعداد وشمار ميں جو امريکہ کے اسپتالوں سے ہاتھ لگے ہيں ان کے نفسياتی مريضوں ميں سے ٢
  )2سے مريض تھے(

شمالی ممالک ميں انسان کو احمق وبے وقوف  ہے لکھتا ہے: مشروباِت الکحل“ بنٹام”۔ ايک انگريزی دانشور جس کا نام ٣
بناتے ہيں اور جنوبی ممالک ميں ديوانہ بناديتے ہيں ۔ پھر مزيد کہتا ہے : دين اسالم نے تمام قسم کے مشروبات ِ الکحل کو 

  )3حرام قرار ديا ہے اور يہ اسالم کی خصوصيات ميں سے ہے(
يا کسی اور جرم کا ارتکاب کيا ہے اور گھروں کے گھر ويران  ۔ جن لوگوں نے مستی اور نشہ کی حالت ميں کوئی قتل۴

 )4کرديئے اور خاندان تباه کرديئے ہيں اگر ان کے اعداد وشمار جمع کيے جائيں تو وه ہوش ربا حد تک بہت زياده ہوں گے(
  )5افراد اپنی جان الکحل کی بھينٹ چڑھا ديتے ہيں( ۴۴٠۔فرانس ميں ہر روز ۵
ر کے مطابق امريکہ ميں ايک سال ميں نفسياتی بيماريوں سے تلف ہونے والی جانيں دوسری عالمی ۔ايک اور اعداد وشما۶

جنگ امريکيوں کی تلف ہونے والی جانوں سے دوگنی تھيں اور محققين کے نظريہ کے مطابق امريکہ ميں نفسياتی بيماريوں
  )6ميں مشروباِت الکحل اور سگرٹ نوشی کا بنيادی حّصہ ہے(

کے ذريعے مجلّٔہ علوم کی بيسويں سالگره کی مناسبت سے شائع “ ہوگر”د وشمار کے مطابق جو ايک دانشور ۔ان اعدا٧
فيصد اخالقی جرائم (جن ميں محارم سے زنا٣٠فيصد مارپيٹ اور زخمی کرنے کے جرائم، ۵فيصد قتل عمر، ۶٠ہوئے تھے 

اور مشروبات الکحل کے ساتھ مربوط تھے ۔ اسی فيصد چوری چکاری کے جرائم شراب ٢٠کے جرائم بھی شامل ہيں) اور 
  )7فيصد مجرم بچے الکحل کے ساتھ اثر کے حامل ہيں(۴٠دانشور کے اعداد وشمار کے مطابق 

۔اقتصادی نقطٔہ نظر سے صرف انگلستان ميں وه نقصانات جو کاريگروں کے کارخانوں سے مے نوشی کی وجہ سے غير ٨
ملين ڈالر (تقريباً اسی کروڑ روپئے موجوده حساب سے) ہيں ۔ يہ وه رقم جو ۵٠ حاضر رہنے سے پيدا ہوتے ہيں سال ميں

  )8ہزراوں نرسری، پرائمری اور ہائی اسلوکوں کے اخراجات پورے کرسکتی ہے(
ارب فرانک  ١٣٧۔ان اعداد وشمار کے مطابق جو مے نوشی کے نقصانات کے سلسلے ميں فرانس ميں شائع ہوئے ہيں ٩

صانات کے عالوه حکومت فرانس کے مخارج ميں الکحل سے مدرجہ ذيل تفاصيل کے مطابق نقصان ہوتا ساالنہ انفرادی نق
  ہيں:
  ارب فرانک عدالت اور قيد خانے کے اخراجات ۔ ۶٠
  ارب فرانک تعاون عمومی اور خيرات کے اخراجات ۔ ۴٠
  ارب فرانک شراب خواری کے ہسپتالوں کے اخراجات ۔ ١٠
  امن وامان کو برقرار رکھنے کے اخراجات ۔ارب فرانک معاشرے کے  ٧٠
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تو اس طرح واضح ہوجاتا ہے کہ نفسياتی بيماريوں ہسپتالوں، قتلوں، خونی فسادات، چوريوں، زيادتيوں اور حادثوں کی تعداد 
  )9ميخانوں کی تعداد کے ساتھ براِه راست منسلک ہے(

فيصد جرائم ميں براِه راست ٣٠ا ہے کہ قمار بازی کا ۔ امريکہ ميں اعداد وشمار کے سب سے بڑے مرکز نے ثابت کردي١٠
  حّصہ ہے ۔

دوسرے اعداد وشمار کے مطابق جو قماربازوں کے سلسلے ميں شائع ہوئے ہيں، بڑے افسوس کے ساتھ ہم ديکھتے ہيں کہ 
ت اور فيصد مارپٹائی اور زخمی کرنے کے واقعا۴٠فيصد طالقيں، ٣٠فيصد اخالقی خرابياں، ۵٠فيصد جيب تراشی، ٩٠
  ) 10فيصد خودکشياں قماربازی کی وجہ سے ہوتی ہيں(۵
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 ۔نشريہ مرکز مطالعہ پيشرفتہائے ايران (برائے الکحل و قمار بازی)10
 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

الَِحاِت ُجنَاٌح فِيَما طَِعُموا ٕاَِذا َما اتَّقَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  #٩٣ الَِحاِت ثُمَّ اتَّقَْوا َوآَمنُوا ثُمَّ اتَّقَْوا لَْيَس َعلَی الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
  َؤاَْحَسنُوا َوهللاُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ 

  ترجمہ:
ور نيک عمل کرنے لگے انھوں نے پہلے جو کچھ کھايا پيا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی بشرطيکہ وهجو لوگ ايمان لے آئے ا

آئنده ان چيزوں سے بچے رہيں جو حرام کی گئی ہيں اور ايمان پر ثابت قدم رہيں اور اچھے کام کريں، پھر جس چيز سے 
رسی کے ساتھ نيک رويّہ رکھيں، هللا نيک کردار روکا جائے اُس سے رکيں اور جو فرمان اٰلہی ه اسے مانيں ۔ پھر خدا ت

  لوگوں کو پسند کرتا ہے ۔

  شان نزول
تفسير مجمع البيان، تفسيرطبری، تفسير قرطبی اور بعض دوسری تفاسير ميں اس طرح آيا ہے کہ شراب وقماربازی کی 

يہ سب گناه ہيں تو پھر ہمارے  حرمت کی آيت کے نزول کے بعد بعض اصحاب پيغمبر نے کہا کہ اگر ان دونوں کاموں کے
اُن مسلمان بھائيوں کا کيا بنے گا جو اس آيت کے نزول پہلے کرچکے ہيں اور انھوں نے اس وقت تک ان دونوں کاموں کو 

  ترک نہيں کيا تھا، اس پر يہ آيت نازل ہوئی اور اُنہيں جواب ديا گيا ۔

  بجاالئيں وه تقوٰی اختيار کريں اور ايمان لے آئيں اور عمل صالح 

اس آيت ميں اُن لوگوں کے بارے ميں جواب ديتے ہوئے جو شراب ار قمار بازی کی حرمت کے نزول سے پہلے مرچکے 
تھے اُن لوگوں کے بارے ميں کہ جن کے کانوں تک ابھی تک يہ حکم نہيں پہنچا تھا اور وه دور دراز کے عالقوں ميں 

و ايمان رکھتے تھے اور عمل صالح انجام ديتے تھے اور يہ حکم اُن تک زندگی بسر کررہے تھے فرمايا گيا ہے: وه لوگ ج
نہيں پہنچا تھا، اگر اُنھوں نے شراب پی ہے ياقماربازی کی کمائی سے کھاتے رہے تو اُن پر کوئی گناه نہيں ہے (لَْيَس َعلَی 
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الَِحاِت ُجنَاٌح فِيَما طَِعُموا )(   )١الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ے بعد اس حکم کو اس بات کے ساتھ مشروط کرتا ہے کہ وه تقوٰی اختيار کريں اور ايمان لے آئيں اور عمل صالح اس ک

الَِحاِت)۔   بجاالئيں (ٕاَِذا َما اتَّقَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
  اتَّقَْوا َوآَمنُوا )۔ پھر اس امر کی تکرار کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: پھر تقوٰی اختيار کرو اور ايمان لے آؤ (ثُمَّ 

اس کے بعد تيسری مرتبہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ اسی حکم کی تکرار کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: پھر تقوٰی اختيار کرو 
  اور نيکی کرو (ثُمَّ اتَّقَْوا َؤاَْحَسنُوا)

  يَن )۔آيت کے آخر ميں فرمايا: خدا نيک لوگوں کو دوست رکھتا ہے (َوهللاُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِ 
ان تين جملوں کی تکرار کے سلسلے ميں قديم وجديد مفّسرين کےدرميان زياده اختالف ہے، بعض انھيں تاکيد پر محمول 

کرتے ہيں، کيونکہ تقوٰی، ايمان اور عمل صالح کے موضوعات کی اہميت کا تقاضا يہ ہے کہ انھيں پختگی کے ساتھ باربار 
  بيان کيا جائے اور تاکيد کی جائے ۔

يکن بعض مفّسرين کا يہ نظريہ ہے کہ اِن تينوں جملوں ميں سے ہر ايک ميں عليحده اور جئاگانہ حقيقت بيان ہوئی ہے، ل
انھوں نے ان کے اخالف کے سلسلے ميں کئی احتمال پيش کيے ہيں کہ جن ميں بہت سے ايسے ہيں کہ جن کی کوئی دليل 

  اور شاہد نہيں ہے ۔
سے مراد اندرونی تقوٰی اور باطنی احساِس “ تقویٰ ”يہ ہے کہ پہلی مرتبہ ذکر ہونے والے  شايد اس سلسلے ميں بہترين بات

ذمہ داری ہے جو انسان کو دين کے بارے ميں تحقيق وجستجو کرنے، پيغمبر کے معجزے ميں غوروفکر کرنے اور حق 
سرے لفظوں ميں جب تک تقوٰی کا کے بارے ميں جستجو کرنے پر اُبھارتی ہے جس کا نتيجہ ايمان اور عمل صالح ہے، دو

ايک مرحلہ وجود انسانی ميں پيدا نہيں ہوتا اُس وقت تک اُسے تحقيق کی جستجو کی فکر الحق نہيں ہوتی، اس بناپر پہلی 
مرتبہ اُوپر والی آيت ميں تقوٰی کے بارے ميں جو گفتگو ہوئی ہے وه تقوٰی کے اسی مرحلہ کی طرف اشاره ہے ۔ يہ چيز آيت

الَِحاِت ) کيونکہ ہوسکتا ہے کہ آيت کی ابتدا کے ابتد ا کے اس حّصے کے منافی نہيں ہے: (لَْيَس َعلَی الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
  ميں ايمان ظاہری تسليم کے معنی ميں ہو ليکن جو ايمان تقوٰی کے بعد پيدا ہوتا ہے وه حقيقی ايمان ہے ۔

و ہوئی ہے وه اُس تقوٰی کی طرف اشاره ہے جو انسان کے اندر اور باطن ميں دوسری دفعہ جو تقوٰی کے بارے ميں گفتگ
نفوذ کرجائے کہ جس کا اثر زياده گہرا ہوتا ہے اور اس کا نتيجہ ايمان متسقر وثابت ہے، کہ عمل صالح جس کا ايک حّصہ 

  رت ہی نہيں ہے ۔اور جز ہے، اسی ليے دوسرے مرحلے ايمان کے ذکر کے بعد عمل صالح کے ذکر کرنے کی ضرو
سے متعلق جو گفتگو ہے اس سے مراد وه تقوٰی ہے جو اپنے بلند ترين مرحلے تک پہنچ جاتا ہے اس “ تقویٰ ”تيسری مرتبہ 

طور پر کہ اب اُسے حتمی فرائض کی انجام دہی کی دعوت کے عالوه احسان يعنی نيک کاموں کی دعوت بھی دی گئی ہے، 
  ی کہ جو داخل نہيں ہيں ۔يہاں تک کہ اُن کاموں کے ليے بھ

خالصہ يہ ہے کہ تقوٰی کے بار ے ميں تين مرتبہ کا يہ تذکره احساِس ذمہ داری اور پرہيزگاری کے ايک ايک مرحلہ کی 
اور ان ميں سے ہر ايک خود آيت ميں ايک قرينہ “ آخری مرحلہ”اور “ درميانہ مرحلہ”، “ابتدائی مرحلہ”طرف اشاره ہے، 

ہارا لے کر مقصد معلوم کيا جاسکتا ہے، بخالف ان احتماالت کے جو بعض مفّسرين نے ان تين قسم رکھتا ہے کہ جس کا س
  کے تقوٰی اور ايمان کے فرق کے بارے ميں پيش کيے ہيں کہ جن کے ليے کوئی قرينہ اور شاہد موجود نہيں ہے ۔

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

وں کے ليے استعمال ہوتا ہے نہ پينے کی چيزوں کے ليے ليکن بعض زياده تر کھانے کی چيز“ طعام”۔ يہ بات قابل توجہ رہے کہ ١
   ميں ہے : ٢۴٩اوقات پينے کی چيزوں کے ليے بھی استعمال ہوتا ہے مثالً سورٔه بقره کی آيت

  

ْيِد تَنَالُہُ ٔاَْيِديُکْم َوِرمَ  ٩۴ اُحُکْم لِيَْعلََم هللاُ َمْن يََخافُہُ بِاْلَغْيِب فََمْن اْعتََدی بَْعَد ٰذلَِک فَلَہُ يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا لَيَْبلَُونَُّکْم هللاُ بَِشْیٍء ِمْن الصَّ
  َعَذاٌب ٔاَلِيم ٌ۔

ًدا فََجَزاٌء ِمثْ ٩۵ ْيَد َؤاَْنتُْم ُحُرٌم َوَمْن قَتَلَہُ ِمْنُکْم ُمتََعمِّ النََّعِم يَْحُکُم بِِہ َذَوا َعْدٍل ِمْنُکْم ھَْديًا بَالَِغ ُل َما قَتََل ِمْن يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا الَتَْقتُلُوا الصَّ
ا سَ  اٍم لََف َوَمْن َعاَد فَيَنتَقُِم هللاُ ِمْنہُ َوهللاُ َعِزيٌز ُذو انتِقَ اْلَکْعبَِة ٔاَْو َکفَّاَرةٌ َطَعاُم َمَساِکيَن ٔاَْو َعْدُل ٰذلَِک ِصيَاًما لِيَُذوَق َوبَاَل ٔاَْمِرِه َعفَا هللاُ َعمَّ

  ۔
َم َعلَْيُکْم َصْيُد اْلبَرِّ َما ُدْمتُ  ٩۶ يَّاَرِة َوُحرِّ   ْم ُحُرًما َواتَّقُوا هللاَ الَِّذی ٕاِلَْيِہ تُْحَشُروَن ۔ٔاُِحلَّ لَُکْم َصْيُد اْلبَْحِر َوطََعاُمہُ َمتَاًعا لَُکْم َولِلسَّ
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  ترجمہ
کہ (جو تمھارے قريب آجائيں اور) تمھارے ہاتھ اور نيزے اُن ۔ اے ايمان والو! خدا تمھيں شکار کی اس مقدار کے ساتھ ٩۴

تک پہنچ جاتے ہيں، آزمائے گا، تاکہ معلوم ہوجائے کہ کون شخص غيب پر ايمان رکھتے ہوئے خدا سے ڈرتا ہے اور جو 
  شخص اُس کے بعد تجاوز کرے تو اُس کے لئے دردناک عذاب ہوگا ۔

کو قتل نہ کرو اور جو شخص تم ميں سے جان بوجھ کر اُسے قتل کرے گا تو  ۔ اے ايمان والو! حالت احرام ميں شکار٩۵
اُسے چاہيے کہ اُس کا معادل کفاره چو پاؤں ميں سے دے ۔ ايسا کفاره کہ جس کے معادل ہونے کی دو آدمی تصديق کريں 

و کھانا کھالئے يا اس کے اور وه قربانی کی شکل ميں (حريم) کعبہ ميں پہنچے يا (قربانی کے بجائے) مساکين و فقرا ک
معادل روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزه چکھے جو کچھ گذشتہ زمانے ميں ہوچکا ہے خدا نے وه معاف کيا اور 

  جو شخص تکرار کرے خدا اُس سے انتقام لے گا اور خدا توانا اور صاحِب انتقام ہے ۔
تاکہ تم اور مسافرين اس سے فائده اٹھائيں ليکن جب تک تم حالت  ۔ دريا کا شکار اور اس کا کھانا تمھارے لئے حالل ہے٩۶

احرام ميں ہو تو صحرا کا شکار تم پر حرام ہے اور خدا (کی نافرمانی) سے کہ جس کی طرف تم محشور ہوں گے ڈ رتے 
  رہو ۔

  شاِن نزول
مسلمان حديبيہ والے سال عمره کے  جيسا کہ کتاب کافی اور بہت سی تفاسير ميں منقول ہے کہ جس وقت پيغمبر اسالم اور

لئے احرام باندھ کر چل پڑے تو اُنھيں راستے ميں بہت سے وحشی جانوروں کا اس طرح سے سامنا ہوا کہ اُن کے لئے آسان
تھا کہ ہاتھ يا نيزے سے اُنھيں شکار کرليں ۔ يہ شکار اس قدر زياده تھے کہ بعض نے لکھا ہے کہ سواريوں کے دوش بدوش

وں کے نزديک آتے جاتے تھے تو اُوپر والی آيات ميں سے پہلی آيت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو شکار کرنے سے اور خيم
  ڈرايا اور انھيں اس خطرے سے آگاه کيا کہ يہ امر ان کے لئے ايک طرح کا امتحان ہے ۔

  حالت احرام ميں شکار کرنے کے احکام 

م يعنی حالت احرام ميں صحرائی اور دريائی جانوروں کے شکار کا يہ آيات عمره اور حج کے احکام ميں سے ايک حک
والے سال مسلمانوں کو سامنا “ حديبيہ”مسئلہ بيان کرتی ہيں، پہلے تو اس واقعہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہ جس کا 

، ايسے شکار جو اے ايمان والو! خدا تمھيں شکار ميں سے ايک چيز کے ساتھ آزمائے گا”کرنا پڑا تھا ارشاد ہوتا ہے: 
تمھارے اس قدر نزديک ہوجاتے ہيں يہاں تک کہ تم نيزه اور ہاتھ کے ساتھ انھيں شکار کرسکتے ہو (يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا 

ْيِد تَنَالُہُ ٔاَْيِديُکْم َوِرَماُحُکْم ) ۔   لَيَْبلَُونَُّکْم هللاُ بَِشْیٍء ِمْن الصَّ
ہے کہ خدا يہ چاہتا ہے کہ پيش بينی کے طور پر لوگوں کو ايک ايسے واقعہ سے جو آيت کی تعبير سے ايسا معلوم ہوتا 

انھيں پيش آنے واال تھا آگاه کرے اور يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام شکار کا وہاں کے لوگوں کے ہاتھوں کی پہنچ ميں 
ے ايک قسم کی آزمائش تھی خصوصاً يہ ديکھتے آجانا ايک ايسا امر تھا جو پہلے کبھی نہيں ہوا تھا اور يہ مسلمانوں کے لئ

  ہوئے جانوروں کے گوشت سے غذا مہيا کرنے کی اُنھيں ضرورت بھی تھی۔
اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ يہ جانور وسوسہ انگيزی کی صورت ميں خيموں کے اطراف ميں اور ان کے گرداگرد 

ه بھی اس زمانے اور وقت ميں ايسے لوگوں کے لئے ايک بہت آتے جاتے تھے، اس قسم کی ميّسر غذا سے محروم رہنا، و
  بڑی آزمائش تھی ۔

يہ ہے کہ وه انھيں جال وغيره سے “ تمھارے ہاتھ سے شکار کے قابل ہوں گے”بعض نے کہا ہے کہ اس جملہ سے مراد کہ 
خود ہاتھ سے انھيں پکڑسکتے پکڑ سکتے تھے ليکن آيت کا ظاہری مفہوم يہ ہے کہ حقيقتاً ان کے لئے يہ ممکن تھا کہ وه 

  تھے ۔
اس کے بعد تاکيد کے طور پر فرمايا ہے: يہ ماجرا اس لئے ہوا تھا کہ وه لوگ جو ايمان بالغيب کی بناپر خدا سے ڈرتے ہيں 

  دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوجائيں (ليعلم ّهللاٰ من يخافہ بالغيب) ۔
تاکہ خدا “ ”ليعلم”تاکہ ہم جان ليں يا“لنعلم”يل ميں کہہ چکے ہيں کہ کے ذ ١۴٣جيسا کہ ہم جلد اّول ميں سورئہ بقره کی آيت 

وغيره جيسی تعبيرات سے مراد يہ نہيں ہے کہ خدا کسی چيز کو جانتا نہيں اس لئے وه چاہتا ہے کہ آزمائش اور “جان لے
و عملی جامہ اور متحقِق امتحان وغيره کے ذريعہ سے جان لے ۔ بلکہ مراد يہ ہے کہ ہم چاہتے کہ اپنی واقعيِت علمی ک

خارجی کا لباس پہنائيں کيونکہ باطنی نيتيں اور لوگوں کی آمادگياں، تکامل وار تقا، اور جزا و سزا کے لئے اکيلی ہی کافی 
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نہيں ہيں بلکہ انھيں خارجی افعال کی شکل ميں ظہور پذير ہونا چاہيے تاکہ وه ان آثار کے حامل ہوسکيں (مزيد وضاحت کے 
  ه آيت کی تفسير کی طرف رجوع کيجئے) ۔لئے مذکور

آيت کے آخر ميں اُن اشخاص کو کہ جو اس خدائی حکم کی مخالفت کرتے ہيں درناک عذاب کی تہديد کی گئی ہے (فََمْن 
داللت کرتا  اْعتَدٰی بَْعَد ٰذلَِک فَلَہُ َعَذاٌب ٔاَلِيٌم) اگر چہ آيت کا آخری جملہ اجمالی طور پر حالت احرام ميں شکار کی حرمت پر

ہے ليکن بعد والی آيت ميں مزيد صراحت اور قطعيت کے ساتھ اور بطور عموم حالت احرام ميں شکار کے حرام ہونے کا 
(يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا “ اے ايمان النے والو! حالت احرام ميں شکار نہ کرو”حکم صادر کرتے ہوئے ارشاد فرمايا گيا ہے: 

  ْيَد َؤاَْنتُْم ُحُرٌم) ۔الَتَْقتُلُوا الصَّ 
کيا شکار کی حرمت (جو بعد والی آيت کے قرينہ کے ساتھ صحرائی شکار ہے) صحرا کی تمام اقساِم شکار پر محيط ہے 

  چاہے وه حالل گوشت ہوں يا حرام گوشت يا حالل گوشت شکار سے مخصوص ہے ۔
  ہے ۔ مفّسرين اور فقہا کے درميان اس سلسلے ميں کوئی ايک نظريہ نہيں

تا ہم فقہا و مفّسرين اماميہ ميں مشہور يہ ہے کہ حکم عام ہے اور جو روايات اہِل بيت عليہم السالم کے طريق سے وارد ہوئی
ہيں وه بھی اس مطلب کی تائيد کرتی ہيں بعض فقہائے اہل سنت مثالً ابوحنيفہ ہمارے ساتھ اس سلسلے ميں متفق ہيں مگر 

الل گوشت جانوروں کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہيں بہرحال يہ حکم گھريلو جانوروں دوسرے بعض مثالً شافعی اسے ح
  کے بارے ميں نہيں ہے کيونکہ گھريلو جانوروں کو صيدو شکار نہيں کہا جاتا ۔

قابِل توجہ بات يہ ہے کہ ہماری روايات ميں نہ صرف يہ کہ حالت احرام ميں شکار کرنا حرام ہے بلکہ اس ميں مددکرنا، 
  کرنا اور شکار کی نشاندہی کرنا بھی حالت احرام ميں حرام قرار ديا گيا ہے ۔اشاره 

ہوسکتا ہے کہ بعض لوگ يہ تصور کريں کہ صيد وشکار کا مفہوم حرام گوشت جانوروں پر محيط نہيں ہے، حاالنکہ ايسا 
صود اُن کے گوشت سے فائده نہيں ہے ۔ کيونکہ جانوروں کا شکار مختلف مقاصد کے لئے انجام پاتا ہے ۔ بعض اوقات مق

اٹھاناہوتا ہے، بعض اوقات ان کی کھال سے نفع حاصل کر نے لئے ہو تا ہے اور بعض اوقات ان کی مزاحمت کو دور کرنے
لئے ہوتاہے ۔وه مشہور شعر جو حضرت علی عليہ اسالم سے منقول ہے وه بھی عموميت کا مشاہده بن سکتا ہے، آپ فرماتے

  ہيں:
  نب و ثعالب و اذا رکبت فصيدی اال بطالصيد العلوک ارا

بادشاہوں کے شکار خرگوش اور لومڑياں ہيں ليکن ميرا شکار، جب ميں ميدان جنگ ميں وارد ہوتا ہوں تو شجاع اور بہادر 
  ہوتے ہيں ۔

  (مزيد وضاحت کے لئے فقہی کتب کی طرف رجوع کيا جائے) ۔
رف اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے: جو شخص جان بوجھ کر شکار اس کے بعد حالت احرام ميں شکار کرنے کے کفاره کی ط

کو قتل کردے تو اُسے چاہيے کہ چوپاؤں ميں سے اُن جيسے جانور کفاره ميں دے يعنی انھيں قربانی کرکے ان کا گوشت 
ًدا فََجَزاٌء ِمْثُل َما قَتََل ِمْن النَّعَ    ِم )فقراء ومساکين کو دے (َوَمْن قَتَلَہُ ِمْنُکْم ُمتََعمِّ

يہاں مثل سے مراد کيا ہے؟ کيا شکل وصورت اور مقدار ميں ايک جيسا ہونا، اس معنی ميں کہ مثالً اگر کوئی شخص کسی 
بڑے وحشی جانور مثالً شتر مرغ کو شکار کرتا ہے تو اسے چاہيے کہ اس کا کفاره اونٹ کی صورت ميں دے؟ يا اگر ہرن 

ی کی قربانی دے جو تقريباً جيسی ہے؟ يا يہ کہ مثل سے مراد قيمت ميں ايک کا شکار کرتا ہے تو کفاره کے لئے بھيڑ بکر
  جيسا ہونا ہے؟

فقہا اور مفّسرين ميں پہال معنی ہی مشہور ہے اور آيت کا ظاہری مفہوم بھی اسی کے مطابق ہے، کيونکہ حالل گوشت اور 
ر ايسے ہيں جن کی قيمت ثابت ومشخص حرام گوشت کے حکِم عمومی کو مدنظر رکھتے ہوئے ديکھيں تو بہت سے جانو

نہيں ہے کہ جس کے ذريعہ اُن جيسے گھريلو جانوروں کا انتخاب کيا جاسکے اور اس کا مثل شکل وصورت اور مقدار کے 
مطابق ہی مل سکے ورنہ دوسری صورت ميں تو اس کے عالوه کوئی چاره ہی نہيں کہ کسی طرح سے اس شکار کی قيمت 

س کا مثل قيمت کے لحاظ سے حالل گوشت گھريلو جانوروں ميں سے انتخاب کريں، ممکن ہے کہ معيّن کی جائے اور اُ 
بعض اوقات مثل کے معاملے ميں کوئی شک وترديد ہوجائے لٰہذا قرآن نے حکم ديا ہے کہ يہ کام دو باخبر اور عادل افراد 

  کے زيِرنظر انجام پذير ہو(يَْحُکُم بِِہ َذَوا َعْدٍل ِمْنُکْم) ۔
کی صورت ميں کعبہ کا ہديہ بنايا جائے “ ھدی”سلسلے ميں کہ يہ قربانی کہاں ذبح ہو، حکم ديتا ہے کہ وه قربانی اور  اس

  اور سرزمين کعبہ ميں پہنچے
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(ھَْديًا بَالَِغ اْلَکْعبَِة ) ۔ ضمنی طور توجہ رہے کہ ہمارے فقہا کے درميان مشہور ہے کہ احرام عمره کی حالت ميں شکار کا 
اره مکہ ميں ذبح ہونا چاہيے اور احرام عمره کی حالت ميں منٰی اور قربان گاه ميں اور يہ بات اُوپر والی آيت کے منافی کف

نہيں ہے کيونکہ جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں کہ يہ آيت، احرام عمره کی حالت ميں نازل ہوئی ہے، اس کے بعد مزيد کہتا ہے 
کی صورت ميں ہو بلکہ دو اور چيزوں ميں سے بھی ہر ايک اُس کی جانشين  کہ ضروری نہيں ہے حتماً کفاره قربانی

ہوسکتی ہے، پہال يہ کہ اُ س کے برابر رقم مساکين کو کھانا کھالنے ميں صرف کی جائے (ٔاَْو َکفَّاَرةٌ طََعاُم َمَساِکيَن )يا اُس 
  کے مساوی روزے رکھے

  
  

  (ٔاَْو َعْدُل ٰذلَِک ِصيَاًما ) ۔
يں اُن مساکين کی تعداد جنھيں کھانا کھاليا ہے بيان نہيں ہوئی اور نہ ہی روزونکے دنوں کی تعداد بتائی گئی ہےاگرچہ آيت م

ليکن ايک طرف سے ان دونوں کا ايک دوسرے سے ساتھ ہونا اور دوسری طرف يہ صراحت کہ روزوں کے درميان 
کہ جتنے مسکينوں کو وه کھانا کھالنا چاہے کھالدے موازنہ ضروری ہے، نشاندہی کرتا ہے کہ اس سے يہ مراد نہيں ہے 

بلکہ اس سے مراد يہ ہے کہ وه قربانی کی قيمت کے برابر ہونا چاہيے، باقی رہا يہ کہ روزه اور مسکين کو کھانا کھالنے 
ميں ايک  طعام کے مقابلہ“ مد”کے درميان تعادل وبرابری کس طرح قائم ہو تو بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ايک 

روزه رکھے ۔ يہ حقيقت ميں اس بناپر ہے کہ ماه مبارک رمضان ميں جو اشخاص روزه پر قدرت نہيں رکھتے تو وه ہر دن 
کے بدلے ميں ايک يا دو مد کھانا مساکين کوکھالئيں (اس امر کے بارے ميں مزيد وضاحت فقہی کتب ميں مالحظہ فرمائيں) 

  ۔
رام ميں شکار کا مرتکب ہوا ہے کياوه ان تين چيزوں ميں سے جس کو چاہے کرلے اس بارے ميں کہ وه شخص جو حالت اح

يا اُسے ترتيب کو پيش نظر رکھنا چاہيے ۔ پہلے تو اُسے قربانی کرنا چاہيے اور اگر ايسا نہيں کرسکتا تو مساکين کو کھانا 
ن اور فقہا کے درميان اختالف ہے ليکن آيت کھالئے اور اگر يہ بھی ميسر نہ ہو تو پھر روزه رکھے ۔ اس سلسلہ ميں مفّسري

کا ظاہر اختيار کا معنی ديتا ہے ۔ يہ کفارے تو اس بناپر ہيں کہ وه اپنے غلط کام کی سزا اور انجام ديکھ لےں (لِيَُذوَق َوبَاَل 
  ۔) ١ٔاَْمِرِه)(

کہتا ہے کہ خدا نے اُن غلط  اور اس بناپر کہ عموماً کوئی حکم بھی گذشتہ امور کو شامل نہيں ہوتا صراحت کے ساتھ
ا َسلَف) ۔   کاريونکو جو اس سلسلے ميں گذشتہ زمانے ميں تم نے انجام دی ہيں معاف کرديتا ہے(َعفَا هللاُ َعمَّ

اور جو شخص ان بار بار کے اظہار کے خطر اور کفاره کے حکم کی پروا نہ کرے اور پھر بھی حالت احرام ميں شکار کا 
شخص سے انتقام لے گا اور خدا توانا وصاحب قدرت ہے اور برمحل انتقام ليتا ہے (َوَمْن َعاَد فَيَنتَقُِم مرتکب ہو تو خدا ايسے 

  هللاُ ِمْنہُ َوهللاُ َعِزيٌز ُذو انتِقَاٍم) ۔
مفسرين کے درميان اختالف ہے کہ آيا شکارکا کفاره دوباره شکار کرنے سے دوگناه ہوتا ہے يا نہيں ؟تو آيت کا ظاہری 

م يہ ہے کہ تکرار کی صورت ميں صرف انتقال اٰلہی کی تہديد اور دھمکی ہی دی گئی ہے اور اگر کفاره کا تکرار بھی مفہو
ہوتا تو صرف انتقال اٰلہی کے ذکر پر اکتفانہ کی جاتی اور تکرار کفاره کی تصريح بھی ہوتی ۔ ان روايات ميں جواہل بيت 

  يہی بات بيان کی گئی ہے ۔عليہم السالم کے طريق سے ہم تک پہنچی ہيں 
بعد والی آيت ميں دريائی شکار کے بارے ميں گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے:(حالت احرام ميں) دريائی شکار اور اسے کھانا 

  تمھارے لئے حالل ہے
  
  

  (ٔاُِحلَّ لَُکْم َصْيُد اْلبَْحِر َوَطَعاُمہُ) ۔
نے يہ احتمال پيش کيا ہے کہ اس سے مراد وه مچھلياں ہيں جو اس بارے ميں کہ طعام اور کھانے سے کيا مراد ہے؟مفّسرين 

شکار کيے بغير مرجاتی ہيں اور پانی کے اُوپر ره جاتی ہيں، جبکہ ہميں معلوم ہے کہ يہ بات ٹھيک نہيں ہے کيونکہ مرده 
  ۔ مچھلی کا کھانا حرام ہے، اگرچہ اہِل سنت کی بعض روايات ميں ان کے حالل ہونے کی صراحت موجود ہے

آيت کے ظاہری مفہوم سے جو بات زياده معلوم ہوتی ہے وه يہ ہے کہ طعام سے مراد وہی خوراک ہے کہ جو شکار شده 
مچھليوں سے تيار کی جاتی ہے کيونکہ آيت دو امور کو جائز قرار دے رہی ہے پہلے شکار کرنا اور دوسرے شکار شده 

  کھانا کھانا ۔
ے لئے بھی اجمالی طور پر استفاده ہوتا ہے جو ہمارے فقہا کے درميان موجود ہے ضمناً اس تعبير سے اس معروف فتوٰی ک
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اور جو بّری (وصحرائی) جانوروں کے بارے ميں ہے اور وه يہ کہ نہ صرف انھيں شکار کرنے کا اقدام حرام ہے بلکہ 
  شکار شده جانور کا گوشت کھانا بھی جائز نہيں ہے ۔

اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے: يہ اس بناپر ہے کہ تم اور مسافر اس سے فائده  اس کے بعد اس حکم کے فلسفہ کی طرف
يَّاَرِة) ۔   اٹھاسکيں (َمتَاًعا لَُکْم َولِلسَّ

يعنی اس غرض سے کہ تم حالت احرام ميں کھانے کے لئے زحمت ومشقت ميں نہ پڑو اور ايک قسم کے شکار سے فائده 
  رے ميں دی جاتی ہے ۔اٹھا سکو يہ اجازت تمھيں دريائی شکار کے با

“ ماہی شور”اور چونکہ عموماً اگر مسافر يہ چاہيں کہ شکار شده مچھلی اپنے ساتھ لے جائيں تو اس ميں نمک مالکر اُسے 
کی صورت ميں تيار کرليتے ہيں ۔ بعض مفّسرين نے مندرجہ باال جملے کی اس طرح کی تفسير کی ہے کہ مقيم افراد تازه 

  ک لگی مچھلی سے استفاده کريں ۔مچھلی سے اور مسافر نم
ہم نے درج باال آيت ميں يہ پڑھا ہے کہ دريائی شکار تمھارے لئے حالل ہے ۔ يہاں اشتباه نہيں ہونا چاہيے ، اس کا مفہوم 

دريائی شکاروں کے بارے ميں ايک عمومی حکم نہيں ہے، جيسا کہ بعض نے خيال کرليا ہے ۔ آيت يہاں پر دريائی شکاروں 
کم بيان کرنا نہيں چاہتی، بلکہ آيت کا مقصد وہدف يہ ہے کہ وه احرام باندھے ہوئے شخص کو اس بات کی اجازت کا اصل ح

دے کہ دريا کے دو شکار جو احرام سے پہلے حالل تھے احرام کی حالت ميں بھی وه اُس سے استفاده رکرسکتا ہے ۔ 
ہی بلکہ اِس کی نظر اُن قانونی خصوصيات کی طرف ہے جو دوسرے الفاظ ميں آيت يہاں اصل تشريِع قانون بيان نہيں کرر

پہلے سے تشريع ہوچکا ہے ۔ اصطالح ميں يہ بيان حکِم عمومی کے نقطہ نظر سے نہيں بلکہ آيت صرف محرم کے احکام 
  بيان کررہی ہے ۔

احرام ميں ہو  مگر دوسری مرتبہ تاکيد کے طور پر حکم سابق کی طرف لوٹتے ہوئے فرمايا گيا ہے: جب تک تم حالت
َم َعلَْيُکْم َصْيُد اْلبَرِّ َما ُدْمتُْم ُحُرًما) ۔   صحرائی اور وحشی جانوروں کا شکار تم پر حرام ہے(َوُحرِّ

آيت کے آخر ميں اُن تمام احکام کی تاکيد کے لئے جو ذکر ہوچکے ہيں فرماتا ہے: اس خدا سے ڈرو جس کی بارگاه ميں 
  ے (َواتَّقُوا هللاَ الَِّذی ٕاِلَْيِہ تُْحَشُرون) ۔تمھيں قيامت کے دن محشور ہونا ہ

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

سے سخت بارش کے معنی ميں ہے ۔ اس کے “ وابل”اور “ وبل”۔وبال جيسا کہ راغب اصفہانی نے مفردات ميں لکھا ہے: اصل ميں ١
  سختی ہوتی ہے اسے وبال کہتے ہيں ۔ مشکل، شاق اور سخت کام پر بھی بوال جانے لگا اور چونکہ سزا وعذاب ميں بھی شدت اور

  حالِت احرام ميں شکار کی حرمت کا فلسفہ 

ہميں معلوم ہے کہ حج و عمره ان عبادات ميں سے ہے جو انسان کو عالم ماده سے جدا کرکے ايک ايسے ماحول ميں جو 
جدال، جھگڑے فساد، جنسی روعانيت و معنويت سے معمور ہيں مستغرق کرديتی ہيں ۔ ماّدی زندگی کے مقررات، جنگ و 

ہوس رانياں اور مادی لذات حج و عمره کے مراسم ميں کلی طور پر چھوڑنا پڑتی ہيں اور انسان ايک قسم کی شرعی اٰلہی 
  رياضت ميں مشغول ہوجاتاہے ۔ يوں نظر آتا ہے کہ حالت احرام ميں حرمت شکار بھی اسی مقصد کے ماتحت ہے ۔

ائر کے لئے شکار کرنا ايک مشروع اور جائز کام ہوتا تو اس آمدورفت کو مد نظر رکھتے عالوه ازيں اگر خانٔہ خدا کے ز
ہوئے کہ جو ہر سال اس مقدس سرزمين ميں ہوتی ہے، اس عالقہ کے بہت سے جانوروں کی نسل کہ جو خشکی اور پانی 

ی نسل کی بقا کے لئے ايک قسم کی کمی کی وجہ سے پہلے ہی کم ہے، ختم ہوجاتی لٰہذا يہ حکم اس عالقے کے جانوروں ک
  کی حفاظت و ضمانت ہے ۔

خصوصاً اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ حالت احرام کے عالوه بھی حرم ميں شکار اور اسی طرح اس کے درختوں 
اور گھاس پھونس کا اکھاڑنا ممنوع ہے، اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ يہ حکم زندگی کے ماحول کی حفاظت اور اس عالقے

  سبزه زاروں اور جانوروں کو فنا و نابودی سے بچانے کے مسئلہ سے نزديکی ربط رکھتا ہے ۔کے 
يہ حکم اس قدر دقيق تشريع ہوا ہے کہ نہ صرف جانوروں کا شکار کرنا بلکہ اس سلسلہ ميں مدد کرنا، يہاں تک کہ 

قرار ديا گيا ہے ۔ جيسا کہ اہِل بيت(عليه  شکاريونکو شکار کی نشاندہی کرنا اور انھيں شکار کرنے کی رائے دينا بھی حرام
  السالم) کے طريق سے وارد شده روايات ميں ہے کہ امام صادق (عليه السالم) نے اپنے ايک صحابی سے فرمايا:

ال تستحلن شيئاً من الصيد ؤانت حرام وال وانت حالل فی الحرم والتدلن عليہ محال والمحرما فيصطاده والتشر اليہ فيستحل من ”
  “اجلک فان فيہ فداء لمن تعمده
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ہرگز شکار ميں سے کسی چيز کو حالت احرام ميں حالل شمار نہ کرنا اور اسی طرح حرم کا شکار غير حالت احرام ميں ”
بھی حالل نہيں ۔ محرم و غير محرم کو شکار کی نشاندہی بھی نہ کرنا کہ وه شکار کرلے، يہاں تک کہ اس کی طرف اشاره 

ر اُسے کوئی حکم نہ دينا) کہ وه تيری وجہ سے شکار کو حالل سمجھے کيونکہ يہ کام اس شخص کا شمار بھی نہ کرنا (او
  )1۔ (“ہوگا جس نے شکار کا حکم ديا ہے يا اشاره کيا ہے اور کفاره بھی اس پر واجب ہوگا

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

 - ٧۵صفحہ  ۵۔ وسائل الشيعہ جلد 1
 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

ْھَر اْلَحَراَم َواْلھَْدَی َواْلقاَلَئَِد ٰذلَِک لِتَ  ٩٧ ْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ يَْعلَُم َما فِی السََّماَواِت َوَما فِی َجَعَل هللاُ اْلَکْعبَةَ اْلبَْيَت اْلَحَراَم قِيَاًما لِلنَّاِس َوالشَّ
  -ااْلَْٔرِض َؤاَنَّ هللاَ ِبُکلِّ َشْیٍء َعلِيٌم 

  -أَنَّ هللاَ َشِديُد اْلِعقَاِب َؤاَنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم اْعلَُموا  ٩٨
ُسوِل ٕاِالَّ اْلباَلَُغ َوهللاُ يَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما تَْکتُُمونَ  ٩٩   -َما َعلَی الرَّ

  ترجمہ:
اور اس طرح حرمت  ۔ خدانے کعبہ، بيت الحرام کو لوگوں کے کام کے لئے سامان مہيا کرنے کا ايک وسيلہ قرار ديا ہے٩٧

واال مہينہ اور بے نشان قربانيان اور نشاندار قربانياں، اس قسم کے (حساب شده اور دقيق) احکام اس لئے ہيں کہ تمھيں معلوم
  ہوکہ خدا جو کچھ آسمان اور زمين ميں ہے، جانتا ہے ۔

  مہربان بھی ہے ۔۔ جان لو کہ خدا شديد سزا دينے واال ہے (اور اس کے باوجود) وه بخشنے واال ٩٨
۔ پيغمبر کی ذمہ داری ابالِغ رسالت (اور احکام اٰلہی پہنچانے) کے عالوه اور کوئی نہيں ہے (اور وه تمھارے اعمال کا ٩٩

  جواب ده نہيں ہے) اور خدا جانتا ہے کہ تم کن چيزوں کو آشکار اور کن چيزوں کو مخفی رکھتے ہو ۔

  قيام کا ذريعہ قرار ديا خدا نے بيت الحرام کو لوگوں کے امر کے 

کی اہميت اور مسلمانوں “ مکہ”گذشتہ آيات ميں حالِت احرام ميں شکار کی حرمت کے بارے ميں بحث تھی ۔ اس آيت ميں 
کی اجتماعی زندگی کی اصالح و ترتيب ميں اس کے اثر کی طرف اشاره کرتے ہوئے پہلے فرماتا ہے: خدا نے بيت الحرام 

  م کا ذريعہ قرار ديا (َجَعَل هللاُ اْلَکْعبَةَ اْلبَْيَت اْلَحَراَم قِيَاًما لِلنَّاس) ۔کو لوگوں کے امر کے قيا
يہ مقدس گھر لوگوں کے اتحاد کی عالمت، دلوں کے مجتمع ہونے کا ايک وسيلہ اور مختلف رشتوں اور گرہوں کے 

ت کے سائے ميں کہ جو گہری تاريخیاستحکام کے لئے ايک عظيم مرکز ہے ۔ اس مقدس گھر اور اس کی مرکزيت و معنوي
بنيادوں پر استوار ہے، وه اپنی بہت سی بے سامانيوں کا سامان (اور بہت سی خرابيوں اور کمزوريوں کی اصالح) کرسکتے
ہيں اور اپنی سعادت کا محل اس کی بنيادوں پر کھڑا کرسکتے ہيں ۔ اس لئے سورٔه آِل عمران ميں خانہ کعبہ کو وه پہال گھر 

  )١يا گيا ہے جو لوگوں کے فائدے کے لئے بنايا گيا ہے ۔ (بتا
کے معنی کی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان اس گھر کی پناه ميں اور حج کے “ قِيَاماً لِلنَّاسِ ”حقيقت يہ ہے کہ 

  اسالمی حکم کے سائے ميں اپنے تمام معامالت کی اصالح کرسکتے ہيں ۔
گ، کشمکش اور نزاع سے ہٹ کر امن و امان کے ماحول ميں صورت پذير ہوں، حرام چونکہ ضروری تھا کہ يہ مراسم جن

مہينوں (وه مہينے کہ جن ميں جنگ مطلقاً حرام ہے) کے اثر کی طرف اس موضوع ميں اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے 
ْہُر اْلَحَراَم) ۔ (   )٢(َوالشَّ

ندار قربانيوں (قالئد) کا وجود، کہ جو مراسم حج و عمره ميںعالوه ازيں اس نظر سے کہ بے نشان قربانيوں (صدی) اور نشا
مشغول ہونے کے دونوں ميں لوگوں کو غذا مہيا کرتا ہے اور ان کی سوچ کو اس جہت سے آسوده خاطر کرتا ہے، اس 

  ئَِد) ۔۔پروگرام کی تکميل ميں مخصوص اثر رکھتا ہے ۔ اس کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے (َواْلہَْدَی َو اْلقاََل 
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اور چونکہ يہ تمام پروگرام، قوانين اور مقرر شده احکاِم شکار، اور اسی طرح حرم مکہ و ماه حرام وغيره ايک قانون ساز 
کی وسعِت علم اور تدبير کی گہرائی کا پتہ ديتے ہيں لٰہذا آيت کے آخر ميں اس طرح کہتا ہے کہ: خدانے يہ منظم پروگرام 

تمھيں معلوم ہوجائے کہ اس کا علم اس قدر وسيع ہے کہ جو کچھ آسمان ميں ہے اور جو کچھ  اس لئے مقرر کيے ہيں تاکہ
زمين ميں ہے وه سب کو جانتا ہے اور تمام چيزوں سے خصوصاً اپنے بندوں کی روحانی اور جسمانی ضروريات سے 

  َما ِفی ااْلَْٔرِض َؤاَنَّ هللاَ بُِکلِّ َشْیٍء َعلِيٌم ) ۔باخبر ہے (ٰذلَِک لِتَْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ يَْعلَُم َما فِی السََّماَواِت وَ 
ہم جو کچھ سطور باال ميں کہہ آئے ہيں اسے مد نظر رکھتے ہوئے آيت کی ابتدا ور انتہا کا با ہمی تعلق واضع ہو جاتا ہے 

آگاه اورباخبر ہو ۔ جب ۔کيونکہ ان گہرے تشريع احکام کو وہی ذات منظم کرسکتی ہے جو قوامين تکوينی کی گہرائی سے 
تک کوئی زمين اور آسمان کے تمام جزئيات اور روح وجسم کے تخليقی رموز سے آگاه نہ ہو، وه ايسے احکام کی پيش بينی 

  نہيں کرسکتا ۔ کيونکہ وہی قانون درست اور اصالح کننده ہوسکتا ہے جو قانوِن خلقت و فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو ۔
ذشتہ احکام کی تاکيد، لوگوں کو ان کے انجام دينے کی تشويق اور مخالفين اور نافرمانوں کی تہديد پھر بعد والی آيت ميں گ

َٔنَّ هللاَ کے طور پر فرماتا ہے: جان لو کہ خدا شديد العقاب (ہونے کے ساتھ) غفور رحيم بھی ہے (اْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ َشِديُد اْلِعقَاِب َوا
  َغفُوٌر َرِحيٌم) ۔

پر مقدم رکھا گيا ہے، تو شايد يہ امن بات “ غفور رحيم”کو “شديد العقاب”ہم ديکھتے ہيں کہ مندرجہ باال آيت ميں  نيز يہ جو
کی طرف اشاره ہے کہ خدائی سزاکو اس کی پوری شدت کے باوجود توبہ کہ پانی سے دھويا جاسکتا ہے اور خداکی مغفرت

  و رحمت شامل حال ہوسکتی ہے ۔
لئے فرماتا ہے: اپنے اعمال کے جواب ده خود تمہی ہو، اور پيغمبر کی ذمہ داری تبليِغ رسالت اور احکام پھر مزيد تاکيد کے 

ُسوِل ٕاِالَّ اْلباَلَُغ ) ۔   خدا تم تک پہنچانے کے سوا کچھ نہيں(َما َعلَی الرَّ
(َوهللاُ يَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما اس کے باوجود خدا تمھاری نيتوں سے اور تمھارے سب آشکار وپنہاں اعمال سے باخبر آگاه ہے

  تَْکتُُمون) ۔
..............  

  -٩۶۔سورٔه آل عمران، آيت١
  - کے ذيل ميں بحث ہوچکی ہے ١٩۴۔حرام مہينوں کے بارے ميں جلد دوم ميں سورٔه بقره کی آيت٢

  کعبہ کی اہميت 

سے مشقق ہے، جس کا معنی ہے “ کعب ”ميں ماده  کعبہ جس کا ان آيات اور گذشتہ آيات ميں دومرتبہ ذکر کيا گيا ہے اصل
، بعد از اں يہ لفظ ہر قسم کی بلندی اور اُبھری ہوئی چيز کے لئے استعمال ہونے لگا “پأوں کے اُوپر کی ابھری ہوئی جگہ”

جن کےکو بھی اس لئے مکعب کہتے کہا جاتاہے کہ وه چاروں اطراف سے ابھرا ہوا ہوتا ہے، اُن عورتوں کو “ مکعب”اور 
ہے اس کی بھی يہی وجہ ہے بہرحال يہ “ کواعب”کہا جاتا ہے جس کی جمع “ کاعب”سينے تازه تازه ابھر رہے ہوتے ہيں 

  لفظ (کعبہ) خانٔہ خدا کی ظاہری بلندی کی طرف اشاره بھی ہے اور اس کے مقام کی عزت وبلندی کی عالمت بھی ہے ۔
، يہ تمام حوادث بہرحال اس کی عظمت واہميت ہی کے باعث ظہور پذير کعبہ ايک طويل اور پُرحوادث تاريخ کا حامل ہے

  ہوئے ہيں ۔
کعبہ کی اہميت اس قدر ہے کہ روايات اسالمی ميں اسے خراب ويران کرنے کو پيغمبر اور امام(عليه السالم) کے قتل کرنے 

بہترين اعمال ميں سے ہے، يہاں تک  کے برابر قرار ديا گيا ہے ۔ اس کی طرف ديکھنا عبادت او ر اس کے گرد طواف کرنا
  کہ ايک روايت ميں امام باقر عليہ السالم سے منقول ہے کہ آپ(عليه السالم) نے فرمايا:

  “الينبغی اِلَحٍد ٔان يرفع بنائہ فوق الکعبة”
  )1“(مناسب نہيں ہے کہ کوئی شخص اپنا گھر کعبہ سے اونچا بنائے”

ی اہميت اور احترام قطعاً اس کی عمارت کی وجہ سے نہيں ہے؛ کيونکہ نہج ليکن اس طرف توجہ رکھنا چاہيے کہ کعبہ ک
  البالغہ کے خطبہ قاصعہ ميں حضرت اميرالمومنين(عليه السالم) کے ارشاد کے مطابق:

خدا نے اپنے گھر کو ايک خشک جلی ہوئی اور سخت پہاڑوں کے درميان والی زمين ميں قرار ديا ہے اور حکم ديا ہے کہ ”
  )2“(ہی ساده مصالحہ سے بنايا جائے، عام اور معمولی پتھر سے اسے بہت

ليکن چونکہ خانٔہ کعبہ ايک قديم ترين اور بہت ہی سابق ترين توحيد اور خدا پرستی کا مرکز ہے اور مختلف ملل واقوام کی 



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

 
 

  - توجہ کی مرکزيت کا نقطہ ہے لٰہذا اسے درگاه خداوندی سے ايسی اہميت ميّسر آئی ہے ۔ 
..............  

  -۴٨٢، ص٢۔سفينة البحار، ج1
  ، خطبہ قاصعہ١٩٢۔نہج البالغہ، خطبہ 2

  

  َعلَُّکْم تُْفلُِحونَ قُْل الَيَْستَِوی اْلَخبِيُث َوالطَّيُِّب َولَْو ٔاَْعَجبََک َکْثَرةُ اْلَخبِيِث فَاتَّقُوا هللاَ يَأاُولِی ااْلَْٔلبَاِب لَ  ١٠٠

  ترجمہ:
پاک (کبھی) برابر نہيں ہوسکتے اگرچہ ناپاکوں کی کثرت تجھے بھلی معلوم ہو، خدا (کی مخالفت) ۔ کہہ دو کہ پاک ونا١٠٠

  سے پرہيز کرو اے صاحبان عقل وخرد! تاکہ تم فالح ونجات حاصل کرسکو ۔

  اکثريت پاکيزگی کی دليل نہيں 

شکار کرنے کی حرمت کے سلسلے ميں گذشتہ آيات ميں مشروبات الکحل ، قمار بازی، انصاب وازالم اور حالت احرام ميں 
گفتگو تھی، چونکہ ہوسکتا ہے بعض لوگ ايسے گناہوں کے ارتکاب کے لئے کچھ معاشروں اور عالقوں ميں اکثريت کے 

عمل کو دستاويز قرار ديں اور اس بہانے سے کہ مثالً شہر کی اکثريت شراب پيتی ہے يا قمار بازی کرتی ہے يا يہ کہ لوگوں
ں قسم کے حاالت ميں حرمِت شکار وغيره کی پرواه نہيں کرتی لٰہذا وه ان احکام پر عمل در آمد سے کی اکثريت فال

روگردانی کريں اور انھيں طاق نسياں کرديں تو اس بناپر کہ يہ بہانہ اس مقام پر اور اس قسم کے افراد سے ديگر مواقع ميں 
مختصر سی عبارت ميں بيان کرتے ہوئے فرماتا ہے: اے پيغمبر! کلی طور پر چھپن ليا جائے، خدا ايک بنيادی کليہ قاعده 

پاک و ناپاک کبھی برابر نہيں ہوسکتے اگر چہ ناپاک لوگوں کی زيادتی اور آلوده لوگوں کی کثرت تجھے تعجب ميں ڈال دے
) ۔اور بھلی معلوم ہو (قُْل الَيَْستَِوی اْلَخبِيُث َوالطَّيُِّب َولَْو ٔاَْعَجبََک َکْثَرةُ الْ    َخبِيِث َ

اس بناپر درج باال آيت ميں خبيث و طيب ہر قسم کے پاک و ناپاک وجود کے معنی ميں ہے چاہے وه پاک و ناپاک کھانے کی 
  چيزيں ہوں يا پاک و ناپاک افکار و نظريات ہوں ۔

ڈرو تاکہ کامران  آيت کے آخر ميں صاحبان فکر اور ارباب عقل و ہوش کو مخاطب کرتے ہوئے تاکيد کرتا ہے کہ خدا سے
  و کامياب ہوجاؤ (فَاتَّقُوا هللاَ يَأاُولِی ااْلَْٔلبَاِب لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن)

ليکن يہ جو آيت ميں ايک واضح چيز کی توضيح کی گئی ہے تو اس کی وجہ يہ ہے کہ ہوسکتا ہے کوئی يہ خيال کرے کہ 
کہتے ہيں اس چيز کی باعث بنے “ اکثريت”ے اصطالح ميں کچھ عوارض مثالً پليد و ناپاک کے طرفداروں کی زيادتی جس

کہ ناپاک کی ہم پلہ قرار پاجائے ۔ جيسا کہ آپ نے ديکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ انبوه کثير اور کثريت کے ميالنات 
کے بے کے زير اثر آجاتے ہيں اور خيال کرتے ہيں کہ اگر اکثريت کسی مطلب کی طرف مائل ہوجائے تو يہ اس مطلب 

چون و چرا درست ہونے کی قطعی نشانی ہے حاالنکہ ايسا نہيں ہے ۔ ايسے مواقع بہت سے ہو گزرے ہيں جن ميں معاشروں
کی اکثريت واضع اشتباہات اور غلطيوں ميں گرفتار ہوئی ہے اور مواقع اور حقيقت ميں جو چيز اچھی چيز کی بُری چيز 

يعنی قوی تر، واالتر “ اکثريت کمی”ہے نہ کہ“ وه اکثريت کيفی”زمی ہے سے (اور خبيث کی طيب سے) پہچان کے لئے ال
اور اعلٰی ترين افکار اور توانا تر اور پاکترين نظريات کی ضرورت ہے، نہ کہ طرفداروں کی کثرت۔ يہ مسئلہ شايد اس 

ئی ہے کہ لوگ اکثريت زمانہ کے بعض لوگوں کے ذوق کے مطابق نہ ہو کيونکہ تلقين و تبليغ کے ذريعے بہت کوشش کی گ
کے رجحانات وميالنات کو نيک و بد کے پرکھنے کی ترازو کے طور پر قبول کرليں ۔ يہاں تک کہ ان لوگوں نے باور کرليا

وه چيز ہے جس کو اکثريت پسند کرتی ہو اور اچھی چيز وه ہے جس کی طرف اکثريت مائل ہو ۔ حاالنکہ “ حق”ہے کہ
کے بہت سے مصائب و آالم اسی طرز فکر کی وجہ سے ہيں ۔ ہاں اگر اکثريت صحيح  معاملہ اس طرح نہيں ہے ۔ دنيا

رہبری اور درست تعليمات سے بہره مند ہوجائے اور اصطالحی طور پر عام معنی کے لحاظ سے ايک رشيد اکثريت ہو تو 
اکثريتيں جن کی رہنمائی نہيں  پھر ممکن ہے کہ اس کے ميالنات نيک و بد کی پہچان کا مقياس و ميزان بن سکيں، نہ کہ وه

  ہوئی اور جو غير رشيد ہيں ۔
بہر حال قرآن محل بحث آيت ميں اس حقيقت کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے: کبھی تمھيں بُروں اور نا پاک چيزوں 
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  کی زيادتی تعجب ميں نہ ڈالے ۔ ديکر مقامات پر بھی متعدد مرتبہ فرمايا ہے:
  “اس اَل يَْعلَُمونَوٰلِکنَّ اَْکثََر النَّ ”

  اکثر لوگوں کے کام علم و دانش کے ماتحت نہيں ہوتے ۔
پر مقدم رکھا گيا ہے تو اس کی وجہ يہ ہے کہ محل “ طيب”، “خبيث”ضمنی طور پر توجہ کرنا چاہيے کہ اگر آيت ميں لفظ 

ليل سمجھتے ہيں ۔ لٰہذا بحث آيت ميں روئے سخن، ان لوگوں کی طرف ہے جو خبيث کی زيادتی کو اس کی اہميت کی د
ضروری ہے کہ انھيں جواب ديا جائے، اس لئے قرآن اُن کے گوش گزار کرتا ہے کہ نيکی و بدی اور اچھائی و بُرائی کا 

سے بہتر “ ناپاکی“ ”پاکی”معيار کسی بھی موقع پر کثرت و قلت اور اکثريت و اقليت نہيں ہے، بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت 
و فکر کبھی کثرت سے دھوکا نہيں کھاتے ۔ وه ہميشہ پليدی سے دوری اختيار کرتے ہيں اگر چہ اُن ہے اور صاحباِن عقل 

کے ماحول کے تمام افراد آلوده ہوں ۔ وه پاکيزگيوں کی تالش ميں لگے رہتے ہيں اگر چہ ان کے معاشرے کے تمام افراد اس
  کے خالف ہوں ۔

ُل اْلقُْرآُن تُْبَد لَُکْم عَ يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا الَتَسْ  ١٠١ فَا هللاُ َعْنھَا َوهللاُ َغفُوٌر ٔاَلُوا َعْن ٔاَْشيَاَء ٕاِْن تُْبَد لَُکْم تَُسْؤُکْم َوٕاِْن تَْسٔاَلُوا َعْنھَا ِحيَن يُنَزَّ
  -َحلِيمٌ 
  -قَْد َسٔاَلَھَا قَْوٌم ِمْن قَْبلُِکْم ثُمَّ ٔاَْصبَُحوا بِھَا َکافِِرينَ  ١٠٢

  ترجمہ:
۔ اسے ايمان والوں!تم ايسے مسائل کے متعلق سوال نہ کرو کہ وه تمھارے سامنے واضح ہوجائيں تو تمھيں بُرے لگيں ١٠١

اور اگر قرآن کے نزول کے وقت ان کے متعلق سوال کرو تو وه تمھارے لئے آشکار ہوجائيں گے، خدا نے تمھيں معاف 
  بخشنے واال اور حليم ہے ۔ کرديا ہے( اور ان سے صرِف نظر کرليا ہے ) اور خدا

۔ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں ميں سے ايک گروه نے ان چيزوں کے متعلق سوال کيا تھا اور پھر ان کی مخالفت ١٠٢
  کے لئے کھڑے ہوگئے تھے (ہو سکتا ہے کہ تم بھی ايسے ہی ہوجأو) ۔

  شاِن نزول
فسير ميں مختلف اقوال نظر آتے ہيں ليکن جو اُوپر والی آيت اُوپر والی آيت کے شان نزول کے سلسلے ميں کتِب حديث و ت

اور ان کی تعبيرات کے ساتھ زياده مناسب معلوم ہوتی ہے وه، وه شاِن نزول ہے جو تفسير مجمع البيان ميں علی ابن ابی 
  طالب عليہ السالم سے منقول ہے ۔ اور وه يہ ہے:
ے خطبہ ديا اور حج کے بارے ميں خدا کا حکم بيان کيا تو ايک شخص جس ايک دن پيغمبر اکرم صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم ن

نے کہا: کيا يہ حکم ہر سال کے لئے ہے اور ہر سال ہميں حج “) سراقہ”تھا (اور ايک روايت کے مطابق “عکاشہ ”کا نام 
يا تين مرتبہ اپنے سوال کا بجاالنا ہوگا؟ پيغمبر نے اس کے سوال کا جواب نہ ديا، ليکن اس نے اصرار کيا اور دو مرتبہ 

تکرار کيا، پيغمبر نے فرمايا: وائے ہو تم پر، کيوں اس قدر اصرار کررہے ہو، اگر تمھارے جواب ميں ميں ہاں کہدوں تو ہر 
سال تم پر حج واجب ہوجائے گا اور اگر ہر سال واجب ہوگيا تو اس کی انجام دہی کی تم ميں طاقت نہيں ہوگی اور اگر اس 

کی تو گنہگار ہوگے، لٰہذا جب تک ميں تم سے کوئی چيز بيان نہ کروں تم اس پر اصرار نہ کيا کرو کيونکہ  کی مخالفت
(ايک چيز) اُن امور ميں سے جو (بعض) گذشتہ اقوام کی ہالکت کا سبب بنی يہ تھی کہ وه ہٹ دھرمی کرتے تھے اور بڑھ 

رتے تھے، اس بناپر جب ميں تمھيں کوئی حکم دوں تواپنی بڑھ کر باتيں کرتے تھے اور اپنے پيغمبر سے زياده سوال ک
  توانائی کے مطابق اُسے انجام دو ۔

  “اَِذا اََمرتُکم ِمن َشیء فَٔاتُو ِمنہُ َما اْستَطَعتُم”
  )١اور جب تمھيں کسی چيز سے منع کروں تو اجتناب کرو، تو اس پر يہ آيت نازل ہوئی اور انھيں اس کام سے روکا گيا(

ے اشتباه نہ ہو کہ اس شان نزول سے مراد۔ جيسا کہ ہم آيت کی تفسير ميں بيان کريں گے ۔ يہ نہيں ہے کہ لوگوں کہيں اس س
کے لئے راه پرسش وسوال اور مطالب علمی سمجھنا بند کرديا جائے، کيونکہ قرآن تو خود اپنی آيات ميں صراحت کے ساتھ 

  علم سے سوال کريں ۔حکم ديتا ہے کہ لوگ جو کچھ نہيں جانتے اس کااہِل 
ْکِر اِْن ُکْنتُم اَل تَْعلَُمونَ ”   “فَاْسئَلُوا ٔاَْہَل الذِّ

بلکہ اس سے مراد بے جا سوال،بہانہ سازياں اور ہٹ دھرمياں ہيں، يہ طريقٔہ کار زياده تر لوگوں کے ذہنوں کی خرابی، 
  کا سبب بنتا ہے ۔گفتگو کرنے کی مزاحمت اور اس کے سلسلٔہ گفتگو اور پروگرام کی پراکندگی 
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  تفسير
  غير مناسب سواالت 

اس ميں شک نہيں کہ سوال کرنا حقائق کو سمجھنے کی کليد ہے ۔ يہی وجہ ہے کہ جو کم پوچھتے ہيں کم جانتے ہيں ۔آيات 
ن کا ورواياِت اسالمی ميں بھی مسلمان کو تاکيدی حکم دياگيا ہے کہ جو کچھ وه نہيں جانتے پوچھيں، ليکن چونکہ ہر قانو

کوئی استثنائی پہلو ہوتا ہے لٰہذاتعليم وتربيت کی يہ بنياد بھی استثنا سے خالی نہيں ہے اور وه يہ ہے کہ بعض اوقات کچھ 
مسائل کا مخفی رہنا اجتمائی نظام کی حفاظت اور لوگوں کی مصلحتوں کے پيش نظر بہتر ہوتا ہے ۔ ايسے مواقع پر واقعيت 

ٹھانے کے لئے جستجو کرنا اور پے در پے سوال کرنا نہ صرف يہ کہ فضيلت نہيں اور حقيقت کے چہرے سے پرده اُ 
رکھتا، بلکہ مذموم و ناپسنديده بھی ہے ۔ مثالً زياده تر ڈاکٹراسی ميں مصلحت جانتے ہيں کہ سخت اور وحشت ناک بيماريوں 

ر ديتے ہيں، اس شرط کے ساتھ کہ کو بيمار سے مخفی رکھيں ۔ بعض اوقات صرف ساتھ والے لوگوں کو اصل ماجرا کی خب
بيمار سے چھپائے رکھيں ۔ کيونکہ تجربہ نشاندہی کرتا ہے کہ بہت سے لوگ اگر اپنی بيماری کے گہرے پن سے باخبر 

ہوجائيں تو وحشت و سرگردانی ميں مبتال ہوجاتے ہيں يہ وحشت اُنھيں مارنہ ڈالے تو کم از کم بيماری سے صحت يابی ميں 
  رور بن جاتی ہے ۔تاخير کا سبب ض

لٰہذا ايسے مواقع پر بيمار کے لئے يہ مناسب نہيں کہ وه اپنے ہمدرد و طبيب کے سامنے سوال و اصرار کرنے لگے کيونکہ 
اس کا بار بار اصرار بعض اوقات طبيب پر ميدان کو اس طرح تنگ کرديتا ہے کہ وه اپنی آسودگی اور دوسرے بيماروں کی 

بيمار کے لئے حقيقت واضع کردے، اگر “ہٹ دھرم”الوه اور کوئی چاره نہيں ديکھتا کہ اس خبر گيری کے لئے اس کے ع
  چہ اسے اس سے بہت نقصانات اٹھانا پڑيں ۔

اسی طرح لوگ اپنے ساتھيوں کے بارے ميں خوش گمانی کے محتاج ہيں اور اس عظيم سرمائے کی حفاظت کے لئے بہتر 
فصيالت سے باخبر ہوں، کيونکہ آخر کام ہر شخص ميں کوئی نہ کوئی ہی ہے کہ ايک دوسرے کے حاالت کی تمام ت

کمزوری ضرور ہوتی ہے، اور تمام کمزوريوں کا فاش ہوجانا، لوگوں کے لئے ايک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے 
ر نچلے ميں مشکالت پيدا کردے گا ۔مثالً ہوسکتا ہے کہ ايک فرد جو موثر شخصيت کامالک ہے، اتفاق سے کسی پست او

خاندان ميں پيدا ہوا ہے اب اگر اس کا سابقہ حال فاش ہوجائے تو ہوسکتا ہے کہ اس کے وجود کی تاثير معاشرے ميں 
متزلزل ہوجائے ۔ اس لئے اس قسم کے مواقع پر لوگوں کو کسی طرح بھی اصرار نہيں کرنا چاہيے اور کسی جستجو ميں 

  نہيں پڑنا چاہيے ۔
کے بہت سے منصوبے ايسے ہوتے ہيں جنھيں عملی شکل دينے تک پوشيده رہنا چاہيے اور ان  يا يہ کہ مبارزات اجتماعی

  کے افشا پر اصرار کرنا معاشرے کی کاميابی پر منفی طور پر اثر انداز ہوگا ۔
يہ اور ان جيسے کئی ايک مواقع ايسے ہيں جن ميں سوال کرنا صحيح نہيں ہے اور رہبر اور قائدين کو جب تک وه بہت 

  زياده دباؤ اور فشار ميں نہ ہوں ان کا جواب نہيں دينا چاہيے ۔
قرآن زير نظر آيت ميں اس امر کی طرف اشاره کرتے ہوئے صراحت کے ساتھ کہتا ہے: اے ايمان النے والو! ايسے امور 

 تَْسٔاَلُوا َعْن ٔاَْشيَاَء ٕاِْن تُْبَد لَُکْم تَُسْؤُکْم ) ۔کے افشا کے متعلق سوال نہ کرو کہ جو موجب رنج و تکليف ہوں ( يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا الَ 
ليکن اس سبب سے کہ بعض افراد کی طرف سے پے در پے سواالت کا ہونا اور ان کا جواب نہ دينا ممکن ہے دوسروں کے 

ر زياده اصرار کرو لئے شک و شبہ کا باعث بن جائے اور بہت سے مفاسد پيدا کرد ے تو مزيد کہتا ہے: اگر ايسے مواقع پ
گے تو آياِت قرآن کے ذريعے تمھارے لئے افشاء ہوجائيں گے اور تم زحمت و تکليف ميں پڑ جاؤ گے (َوٕاِْن تَْسٔاَلُوا َعْنھَا ِحيَن 

ُل اْلقُْرآُن تُْبَد لَُکم) ۔   يُنَزَّ
يہ ہے کہ وه سواالت ايسے يہ جوان کے افشاء کرنے کو نزول قرآن کے زمانے کے ساتھ مخصوص کيا گيا ہے اس کی وجہ

  مسائل سے مربوط تھے جنھيں وحی کے ذريعے ہی واضح اور روشن ہونا تھا ۔
مزيد ارشاد ہوتا ہے: يہ خيال نہ کرو کہ اگر خدا کچھ مسائل بيان کرنے سے سکوت اختيار کرتا ہے تو اُن سے غافل تھا بلکہ 

اور خدا بخشنے واال حليم و بردبار ہے( َعفَا هللاُ َعْنھَا َوهللاُ َغفُوٌر وه تمھارے لئے وسعت چاہتا ہے اور انھيں معاف کرديا ہے 
  َحلِيم) ۔

  ايک حديث ميں حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہيں:
ان ّهللاٰ افترض عليکم فرائض فال تضيعوہا وحد لکم حدوداً فال تعتدوہا و نہی عن اشياء فال تنتھکوہا و سکت لکم عن اشياء ولم ”

  “يانا فال تتکلفوہا يدعہا نس
خدا نے کچھ واجبات تمھارے لئے مقرر کيے ہيں، انھيں ضائع نہ کرو اور کچھ حدود تمھارے لئے نافذ کی ہيں اُن سے 
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تجاوز نہ کرو اور کچھ چيزوں سے منع کيا ہے اُن کی پرده دری نہ کرو اور کچھ امور سے خاموش رہا ہے اور ان کے 
جھا ہے اور يہ پوشيده رکھنا نسيان اور بھول چوک کی وجہ سے ہرگز نہيں تھا ۔ ايسے پوشيده رکھنے کو اس نے بہتر سم

  )1امور کے افشاء اور ظاہر کرنے پر اصرار نہ کرنا ۔ (
..............  

  ۔ مجمع البيان آيہ محل بحث کے ذيل ميں ۔1

  ايک سوال اوراس کا جواب

ممکن ہے کہا جائے کہ اگر ان امور کا افشا کرنا لوگوں کی مصلحت کے خالف ہے تو پھر اصرار کی صورت ميں اُسے 
  کيوں افشاء کيا جاتا ہے؟

اس کی دليل وہی ہے جس کی طرف اُوپر اشاره ہوچکا ہے کہ بعض اوقات اگر پے در پے سواالت کے مقابلے ميں سکوت 
اُس سے کئی دوسرے مفاسد پيدا ہوجاتے ہيں، بدگمانياں سر اٹھاليتی ہيں، اور لوگوں کے  اور خاموشی اختيار کرلی جائے تو

اذہان خراب ہونے کا خطره پيدا ہوجاتا ہے ۔ جيساکہ اگر طبيب بيمار کے پے در پے سواالت کے جواب ميں سکوت اختيار 
اصل تشخيص کے سلسلے ميں شک ميں کرے تو بعض اوقات ہوسکتا ہے يہ امر بيمار کو طبيب کے بارے مينبيماری کی 

ڈال دے اور وه يہ خيال کرے کہ اصولی طور پر اس کی بيماری کی شناخت نہيں ہوسکی ۔ لٰہذا وه طبيب کی ہدايات پر عمل 
نہ کرے تو اس صورت ميں طبيب کے پاس بيماری کے افشاء کے سوا اور کوئی چاره نہيں رہتا ۔ اگر چہ بيمار اس طريقے 

  کالت اور دشوارياں پيدا کرے گا ۔سے کئی ايک مش
بعد والی آيت ميں اِس آيت کی تاکيد کے لئے فرمايا گيا ہے: گذشتہ اقوام ميں سے بھی بعض لوگ اسی قسم کے سواالت کيا 

ُکْم ثُمَّ ٔاَْصبَُحواکرتے تھے اور جب انھيں جواب ديا گيا تو مخالفت اور نافرمانی کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے ( قَْد َسٔاَلَھَا قَْوٌم ِمْن قَْبلِ 
  بِھَا َکافِِريَن ) ۔

اس سلسلے ميں کہ يہ اشاره گذشتہ اقوام ميں سے کس قوم سے مربوط ہے، مفّسرين کے درميان اختالف ہے ۔ بعض کا تو يہ 
خيال ہے کہ اس کا تعلق حضرت عيسٰی (عليه السالم) کے اپنے شاگردوں کے ذريعہ مائده آسمانی کی درخواست سے مربوط

  ہے کہ جس کے صورت پذير ہوجانے کے بعد بعض مخالفت پر کمر بستہ ہوگئے ۔
بعض نے يہ احتمال پيش کيا ہے کہ اس کا ربط حضرت صالح(عليه السالم) سے معجزه طلب کرنے کے ساتھ ہے ليکن 

اور“ پوچھنا”ا معنی ظاہراً يہ تمام احتماالت صحيح نہيں ہيں کيونکہ آيت ايسے سوال کے بارے ميں گفتگو کررہی ہے جس ک
کا “ سوال”کشِف مجہول کرنا ہے نہ کہ وه سوال جس کا معنی تقاضا کرنا اور کسی چيز کی درخواست کرنا ہے ۔ گويا لفظ 

  دونوں معنی ميں استعمال ہونا اس قسم کے اشتباه کا سبب بنا ہے ۔
تحقيق کے سلسلے ميں ايک گائے کے ذبح  البتہ ممکن ہے کہ جماعت بنی اسرائيل مراد ہو کہ جب وه ايک جرم (قتل) کی

کرنے پر مامور ہوئے تھے (جس کی توضيح جلد اول ميں گزرچکی ہے) تو اُنہوں نے موسٰی سے ٹيڑھے سوال کيے اور 
گائے کی جزئيات کے بارے ميں ايسے پے در پے سواالت کيے جن کے بارے ميں کوئی خاص حکم اُنھيں نہيں ديا گيا تھا ۔ 

ہوں نے کام اپنے اُوپر اتنا سخت کرليا تھا کہ ايسی گائے کا ہاتھ آنا اس قدر مشکل اور قيمتی ہوگيا کہ قريب تھا اسی بناء پر ان
  کہ اس سے صرف نظر کرليں ۔

سے مراد نافرمانی اور مخالفت“ کفر”۔ اس جملے کے بارے ميں دو احتمال پائے جاتے ہيں: پہال يہ کہ “ٔاَْصبَُحوا بِھَا َکاِفِرينَ ”
اپنے مشہور معنٰی ميں ہو، کيونکہ بعض اوقات ايسے تکليف ده “ کفر”جيسا کہ اوپر اشاره کرچکے ہيں اور دوسرا يہ کہ ہو 

جوابات ُسننا جو ُسننے والے کے ذہن پر بوجھ بن جاتے ہيں کہ وه اصل موضوع اور کہنے والے کی صالحيت کا ہی انکار 
طبيب کی طرف سے ايک تکليف ده جواب کا سننا اس بات کا سبب بن جاتا  کرنے پر آماده ہوجائے، مثالً يہ کہ بعض اوقات

ہے کہ بيمار اپنی طرف سے مخالفت کا اظہار کرے اور اس کی صالحيت کا ہی انکار کردے اور اس تشخيص کو بڑھاپے 
  کا نتيجہ قرار دے يا يہ کہے کہ طيب مخبوط الحواس ہے ۔

وری سمجھتے ہيں کہ زير بحث آيات کسی صورت ميں بھی، منطقی، علمی، اس بحث کے آخر ميں ہم يہ نکتہ ُدہرانا ضر
تہذيبی اور تربيتی سواالت کی راه لوگوں بند نہيں کرتيں بلکہ يہ پابندی منحصر طور پر صرف بے جا اور نامناسب سواالت 

نہيں ہے بلکہ اور ايسے امور کے متعلق جستجو سے مربوط ہے جس کے پوچھنے کی نہ صرف يہ کہ ضرورت واحتياج 
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ان کا ُچھپا رہنا ہی بہتر بلکہ بعض اوقات تو الزمی اور ضروری ہوتا ہے

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

  اْلَکِذَب َؤاَْکثَُرھُْم الَيَْعقِلُونَ  َما َجَعَل هللاُ ِمْن بَِحيَرٍة َوالََسائِبٍَة َوالََوِصيلٍَة َوالََحاٍم َولَِکنَّ الَِّذيَن َکفَُروا يَْفتَُروَن َعلَی هللاِ  ١٠٣
ُسوِل قَالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَْيِہ آبَائَ  ١٠۴   نَا ٔاََولَْو َکاَن آبَاُؤھُْم الَيَْعلَُموَن َشْيئًا َوالَيَْھتَُدونَ َوٕاَِذا قِيَل لَھُْم تََعالَْوا ٕاِلَی َما ٔاَنَزَل هللاُ َوٕاِلَی الرَّ

  ترجمہ:
ليکن جو لوگ کافر ہوگئے انھوننے خدا پر ) ١قرار نہيں ديا(“ محا”، “وصيلہ”، “سائبہ”، “بحيره”۔ خدا نے کوئی ١٠٣

  جھوٹ باندھا اور اُن ميں سے زياده تر تو سمجھتے نہيں ہيں ۔
۔ اور جس وقت ان سے کہا جائے کہ جو کچھ خدا نے نازل کيا ہے اس کی طرف اور پيغمبر کی طرف آؤ۔ تو وه کہتے ١٠۴

پايا ہے وه ہمارے لئے کافی ہے ۔ کيا ايسا نہيں ہے کہ ان کے آباؤاجداد کچھ نہيں ہيں کہ جو کچھ ہم نے اپنے آباؤاجداد سے 
  جانتے اور انھوں نے ہدايت حاصل نہيں کی تھی ۔

  “ بدعات”چار غير مناسب 

کی طرف اشاره ہوا ہے ۔ جو زمانہ جاہليت کے عربوں ميں موجود تھيں، اُنھوں “ بدعات”آيت ميں پہلے تو چار غير مناسب 
چھ جانوروں کے بارے ميں کسی جہت سے عالمت اور نشانی مقرر کررکھی تھی اور ان کا گوشت کھانا ممنوع قرار نے ک

دے رکھا تھا يہاں تک کہ اُن کا دودھ کا پينا، اُون کاٹنا اور اُن پر سواری کرنا جائز شمار نہيں کرتے تھے ۔ بعض اوقات ان 
چلے جائيں اور کوئی شخص اُن سے متعرض نہ ہوتا ۔ يعنی کلی طور پر  جانوروں کو آزاد چھوڑديتے تھے کہ جہاں چاہيں

  اس جانور کو بے کار اور فضول چھوڑ ديتے تھے ۔
۔ يہ چار قسم کے گھريلو جانور وں کی طرف اشاره ہے، زمانہ جاہليت ميں ان سے استفاده ممنوع سمجھا جاتا تھا، اسالم ١

  -نے اس بدعت کا خاتمہ کردی
د کہتا ہے: خدا ان احکام ميں سے کسی کو بھی قانونی طور پر قبول نہيں کرتا نہ اس نے بحيره قرار ديا نہ لٰہذا قرآن مجي

  سائبہ نہ وصيلہ اور نہ حام
  
  

  (َما َجَعَل هللاُ ِمْن بَِحيَرٍة َوالََسائِبٍَة َوالََوِصيلٍَة َوالََحاٍم) ۔
  وه يہ ہے:باقی رہی ان چار قسم کے جانوروں کی تشريح اور وضاحت تو 

۔ بحيره: اس جانور کو کہتے ہيں کہ جس نے پانچ مرتبہ بچہ جنا ہو کہ جن ميں پانچواں بچہ ماده يا ايک روايت کے مطابق ١
نر ہو ۔ ايسے جانور کے کان ميں ايک وسيع سوراخ کرديتے تھے اور اُسے اس کے حال پر چھوڑديتے تھے اور اسے ذبح 

  يا قتل نہيں کرتے تھے ۔
حر کے ماده سے وسعت اور پھيالؤ کے معنی ميں ہے ۔ عرب سمندر کو بحر اس کی وسعت کی بناپر ہی کہتے ب“ بحيره”

ہيں اور بحيره کو جو اس نام سے پکارتے تھے تو يہ اُس وسيع شگاف کی وجہ سے تھا جو اُس کے کان ميں وه کرديتے 
  تھے ۔

بچے جنے ہوں اُسے آزاد چھوڑ ديتے تھے ۔ يہاں تک کہ ۔ سائبہ وه اونٹنی جس نے باره يا ايک روايت کے مطابق دس ٢
کوئی اس پر سوار نہيں ہوتا تھا اور وه جس چراگاه ميں جاتی آزاد تھی اور جس گھاٹ اور چشمے سے چاہتی پانی پيتی ۔ 

بہ سيب کوئی اُس سے مزاحمت کا حق نہيں رکھتا تھا ۔ کبھی کبھار صرف اس کا دودھ دوه ليتے اور مہمان کو پالتے (سائ
  کے ماده سے، پانی جاری ہونے، اور چلنے ميں آزادی کے معنی ميں ہے) ۔

۔ وصيلہ اس گوسفند کو کہتے تھے جس نے سات دفعہ بچہ جنا ہو اور ايک روايت کے مطابق اس گوسفند کو کہتے تھے ٣
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ی) ايسے جانور کو قتل جو دو بچوں کو ايک ہی مرتبہ جنم دے (وصيلہ وصل کے ماده سے ہے جس کا معنی ہے باہم بستگ
  کرنا بھی حرام سمجھتے تھے ۔

کا اسم فاعل ہے، جو حمايت کرنے والے کے معنی ميں ہے ۔ حام اُس نر جانور کو کہتے ہيں جس “ ماده حمايت”۔ حام: ۴
ه سے ماده جانوروں کی تلقيح اور جفتی ميں استفاده کيا جاتا ہے ۔ جب عرب دس مرتبہ اس جانور سے جفتی ميں استفاد

کرليتے اور ہر دفعہ اس کے نطفہ سے بچے پيدا ہوجاتا تو کہتے کہ اس جانور نے اپنی پشت کی حمايت کی ہے يعنی اب 
  نگہداری، رکاوٹ اور ممنوعيت بھی ہے) ۔“ حمی”کوئی شخص اس پر سوار ہونے کا حق نہيں رکھتا (ايک معنی اس کا 

ان او راحاديث کے اندر دوسرے احتمال بھی نظر آتے ہيں ليکن سب اُوپر والے چار عناوين کے معنی ميں مفّسرين کے درمي
کی قدر مشترک يہ ہے کہ مراد ايسے جانور تھے جنہوں نے حقيقت ميں اپنے مالکوں کی زياده بار بار نتيجہ بخش طور پر 

کے قائل  خدمت کی ہو ۔ وه بھی ان کی اس خدمت کے صلے ميں ان جانوروں کے لئے ايک قسم کے احترام اور آزادی
  ہوجاتے تھے ۔

يہ صحيح ہے کہ ان تمام مواقع پر جانوروں کی خدمات کے بدلے ميں شکر گزاری اور قدر دانی کی روح کار فرما نظر آتی 
ہے اور اس لحاظ سے ان کا عمل قابل احترام تھا چونکہ ان جانوروں کے بارے ميں ان سے استفاده نہ کرنا ايک ايسا احترام 

فہوم نہ تھا عالوه ازيں ايک قسم کا مال کا اتالف، نعمات اٰلہی کا ضياع اور انھيں معطل کرنا بھی شمار تھا جس کا کوئی م
ہوتا تھا سب چيزوں کو چھوڑتے ہوئے يہ جانور اس احترام کی وجہ سے جانکاه تکاليف اور مصائب ميں گرفتار ہوجاتے 

تھے کہ انھيں صحيح غذا مہيا کريں اور ان کی حفاظت اور  تھے کيونکہ عملی طور پر بہت کم افراد اس کے لئے تيار ہوتے
نگہداری کريں اور اگر اس چيز کو مد نظر رکھا جائے کہ يہ جانور بہت زياده ِسن کے ہوتے تھے تو مزيد اندازه ہوگا کہ وه 

اپر اسالم نے تکليف ده حالت ميں بے پناه محروميوں ميں زندگی بسر کرتے تھے يہانتک کہ مرجاتے، انہی وجوه کی بن
  سختی سے ان امور سے منع کيا ۔

ان سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے کئی ايک روايات اور تفاسير سے معلوم ہوتا ہے کہ وه لوگ ان سب چيزوں کو يا ان ميں 
سے بعض کو بتوں کے لئے انجام ديتے تھے اور درحقيقت انھيں بت کی نذر کرتے تھے، لٰہذا اس صورت ميں اسالم کا اس 

  سے مبارزه بت پرستی سے مقابلہ بھی تھا ۔کام 
تعجب کی بات يہ ہے بعض روايات کے مطابق جب اُن ميں سے بعض جانور طبعی موت مرجاتے تو بعض اوقات اُن کے 

  )١گوشت سے گويا بطور تبرک وتيمن استفاده کرتے جو بذاِت خود ايک قبيح فعل تھا(
چيزوں کی طرف نسبت ديتے تھے اور کہتے تھے کہ يہ قانوِن اٰلہی ہے  اس کے بعد فرماتا ہے: کافر لوگ اور بت پرست ان

ھے اور (َولَِکنَّ الَِّذيَن َکفَُروا يَْفتَُروَن َعلَی هللاِ اْلَکِذَب) اُن ميں سے اکثر اس بارے ميں تھوڑاسا بھی غور وفکر نہيں کرتے ت
  کرتے تھے(َؤاَْکثَُرھُْم الَيَْعقِلُوَن) اپنی عقل کو کام ميں نہيں التے تھے، بلکہ دوسروں کی اندھی تقليد

بعد والی آيت ميں ان کی بے تکی اور غير مناسب تحريکوں کی دليل ومنطق کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے: جب اُن 
سے يہ کہا جائے کہ جو کچھ خدا نے نازل کيا ہے اس کی طرف اور پيغمبر کی طرف آؤ، تو وه اس کام سے روگردانی 

ے کہتے ہيں کہ ہمارے بڑوں کے رسم ورواج اور ان کے طريقے اور دستور کافی ہيں(َوٕاَِذا قِيَل لَھُْم تََعالَْوا ٕاِلٰی َما کرتے ہوئ
ُسوِل قَالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَْيِہ آبَائَنَا) ۔   ٔاَنَزَل هللاُ َوٕاِلَی الرَّ

ری قسم کی بت پرستی سے پھوٹتی تھيں، وه اپنے بزرگوں اور حقيقت ميں ان کی غلط کارياں اور بُت پرستياں ايک دوس
اور “ بوڑھوں”بڑے بوڑھوں کے بيہوده رسم ورواج اور طور طريقوں کوبالقيد وشرط اختيارکرتے تھے، گويا وه صرف 

  سے نسبت کو اپنے عقيده اور عادت ورسوم کی صحت ودرستی کے لئے کافی سمجھتے تھے ۔“ آباؤاجداد”
انھيں جواب ديتا ہے: کيا ايسا نہيں کہ اُن کے آباؤاجداد صاحب علم ودانش نہيں تھے اور انھيں ہدايت  قرآن صراحت سے

  حاصل نہيں ہوئی تھی(ٔاََولَْو َکاَن آبَاُؤھُْم الَيَْعلَُموَن َشْيئًا َوالَيَْھتَُدوَن ) ۔
لئے تکيہ ہوئے ہو، ارباب علم ودانش اوريعنی اگر تمھارے وه بڑے بوڑھے اور بزرگ جن پر تم اپنے عقيده اور اعمال کے 

ہدايت يافتہ ہوتے تو تمھارا ان کی پيروی کرنا جاہل کا عالم کی تقليد کرنے کے زمرے ميں شمار ہوتا، ليکن اس صورت ميں 
جبکہ تم خود بھی جانتے ہو کہ وه کوئی چيز تم سے زياده نہيں جانتے تھے بلکہ شايد تم سے بھی پيچھے تھے تواس حالت 
ميں تو تمھارا معاملہ جاہل کا جاہل کی تقليد کرنے کا واضح مصداق ہے، جوکہ عقل وخرد کے ترازو ميں بہت ہی ناپسنديده 

  فعل ہے ۔
استعمال کيا ہے اس لئے اس سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ اس جہالت “ اکثر”چونکہ اُوپر والے جملے ميں قرآن نے لفظ 
ار اقليت اگرچہ وه کمزور تھی، موجود تھی، جو ايسے اعمال کو حقارت اور نفرتوتاريکی کے ماحول ميں بھی ايک سمجھد

  کی نگاه سے ديکھتی تھی۔
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..............  

  -۴٨۶، ص١۔تفسير نور الثقلين، ج١

  اپنے بزرگوں اور بڑوں کے نام کا بت 

ر بڑوں پر فخر کرنا اور پرستش منجملہ اُن امور کے جو زمانہ جاہليت بڑی شّدت کے ساتھ رائج تھے ايک اپنے بزرگوں او
کی حد تک بالقيد وشرط ان کی شخصيات، افکار، عادات اور رسوم کا احترام کرنا تھا، قرآن نے بھی اس امر کا مختلف آيات
ميں ذکر کيا ہے، نيز يہ امر زمانہ جاہليت سے مخصوص نہيں تھا بلکہ بہت سی اقوام وملل ميں موجود ہے اور شايد يہ ايک 

دوسری نسل کی طرف خرافات اور بيہوده چيزيں پھيلنے اور منتقل ہونے کے اصلی عوامل ميں سے ايک ہے، نسل سے 
گزرے ہوئے لوگوں کے لئے ايک قسم کی مصئونيت اور تقّدس پيدا کرديتی ہے اور انھيں احترام وتقوٰی کے “ موت”گويا 

  حالے ميں لے ليتی ہے ۔
اور اصول انسانی کے احترام کا تقاضا يہی ہے کہ آباؤاجداد اور اپنے بزرگوں  اس ميں کوئی شک نہيں کہ قدردانی کی روح

کو محترم سمجھا جائے ليکن اس معنی ميں نہيں کہ معصوم عن الخطاء جان ليا جائے اور ان کے افکار وآداب پر تنقيد، 
  تقليد اختيار کرلی جائے ۔تحقيق اور تجسس چھوڑ ہی ديا جائے اور ان کی بيہوده باتوں کی بھی اندھی پيروی اور 

يہ عمل حقيقت ميں ايک قسم کی بت پرستی اور جاہالنہ منطق ہے، بلکہ ضروری يہ ہے ان کے حقوق اور مفيد افکار وسنن 
کے احترام کے باوجود، ان کے غلط مراسم اور طور طريقوں کو سختی سے کچال جائے، خاص طور پر جبکہ آئنده نسليں 

ودانش کی ترقی اور زياده تجربات کی بناپر عام طور سے گذشتہ نسلوں کی نسبت زياده دانا اور  زمانہ گزرنے کے ساتھ علم
  ہوشمند ہيں اور کوئی عقل وخرد گذشتہ لوگوں کی اندھی تقليد کی اجازت نہيں ديتی۔

کمزور منطق  تعجب کی بات يہ ہے کہ بعض علماء يہاں تک کہ يونيورسٹيوں کے اساتذه کو ہم ديکھتے ہيں کہ وه بھی اس
سے کناره کش نہيں ہوئے اور بعض اوقات بڑے ہی حيرت انگيز طريقے سے مضحکہ خيز خرافات کو عمالً قبول کرليتے 
ہيں مثالً بعض اپنے آباؤ اجداد کی تقليد ميں سال کے آخر ميں آگ کے اوپر کودتے ہيں تاکہ کسی نہ کسی طرح اپنے بڑوں 

درحقيقت ان کی يہ منطق زمانٔہ جاہليت کے بدؤوں کی سی منطق کے سوا اور کچھ کی آتش پرستی کو زنده رکھ سکيں اور 
  نہيں ۔

  بے دليل تضاد 
تفسير الميزان ميں تفسير دّرمنثور سے اہِل سنت کے علماء کے ايک گروه سے منقول ہے کہ ابواالحوص نامی ايک شخص 

آلہ وسلّم کی خدمت ميں حاضر ہوا، ميں نے پُرانا اور بوسيده سے مروی ہے، وه کہتا ہے: ميں پيغمبر اسالم صلّی هللا عليہ و
لباس پہن رکھا تھا، پيغمبر نے فرمايا: کيا تمھارے پاس مال ودولت ہے؟ ميں نے کہا: جی ہاں! پيغمبر نے فرمايا: کس قسم کا 

ر نے فرمايا: جب خدا مال ہے؟ ميں نے کہا: ہر قسم کا مال ميرے پاس موجود ہے؛ اونٹ، گوسفند، گھوڑے وغيره، پيغمب
تجھے کوئی چيز دے تو ضروری ہے کہ اُس کے آثار بھی تم ميں دکھائی ديں (نہ يہ کہ اپنی ثروت کو ايک طرف رکھ دو 

  اور غريبونمسکينوں کی طرح زندگی بسر کرو) ۔
انوں کے ساتھ، ميں نے اس کے بعد فرمايا: کيا تمھارے اونٹوں کے بچے پھٹے ہوئے کانوں کے ساتھ پيدا ہوئے ہيں يا سالم ک

کہا: يقينا صحيح وسالم کانوں کے ساتھ، کيا ايسا ہوسکتا ہے کہ اوٹنی کٹے ہوئے کان واال بچہ جنے؟ تو آپ نے فرمايا:پھر تو
ہے اور کچھ “ بحر ”الزماً خود تم ہی تلوار ہاتھ ميں لے کر اُن ميں سے بعض کے کانوں کو چيرتے ہو اور کہتے ہو کہ يہ 

ہے ۔ميں نے کہا: جی ہاں ايسا ہی کرتا ہوں ۔ فرمايا: ہرگز ايسا کام نہ “ صرم ”انوں کو کاٹ کر کہتے ہو کہ يہدوسرں کے ک
کرو، جو کچھ خدا نے تجھے ديا ہے، وه تيرے لئے حالل ہے، اس کے بعد آپ نے (اس آيت کی) تالوت کی: (َما َجَعَل هللاُ ِمْن

  ۔) ١٧٢، ص۶َوالََحاٍم)(الميزان، جبَِحيَرٍة َوالََسائِبٍَة َوالََوِصيلٍَة 
اس روايت سے معلوم ہوتا ہے کہ وه اپنے مال کے ايک حصے کو معطل اور بے مصرف چھوڑ ديتے تھے اور کنجوسی 

  کرکے پھٹے پُرانے کپڑے پہنتے ۔در اصل يہ ايک بے دليل تضاد تھا ۔

ُکْم َمْن َضلَّ ٕاَِذا اْھتََدْيتُْم ٕاِلَی هللاِ َمْرِجُعُکْم َجِميًعا فَيُنَبِّئُُکْم بَِما ُکنتُْم تَْعَملُوَن ِيَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا َعلَْيُکْم ٔاَنفَُسُکْم الَ  ١٠۵   يَُضرُّ
  ترجمہ:
۔اسے ايمان والو!اپنے اُوپر نظررکھو،جب تمھيں ہدايت حاصل ہوجائے تو ان لوگوں کی گمراہی جو گمراه ہوچکے ہيں ١٠۵
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يں پہنچا نہيں سکے گی، تمام چيزوں کی بازگشت خدا کی طرف ہے اور وه تمھيں اس عمل سے جو تم تمھيں کوئی نقصان نہ
  کيا کرتے تھے آگاه کرے گا ۔

  تفسير
  ہر شخص اپنے کام کا جواب ده ہے 

ر گذشتہ آيت ميں زمانہ جاہليت کے لوگوں کی اپنے بڑوں کی اندھی تقليد کے متعلق گفتگو تھی ۔ قرآن نے واضح طور پ
انھيں ڈرايا کہ اس قسم کی تقليد عقل و منطق کی رو سے درست نہيں ہے ۔ اس کے بعد فطری طور پر يہ سوال ان کے ذہن 

ميں آتا تھا کہ اگر ہم ايسے مسائل ميں اپنا معاملہ اپنے بزرگوں سے الگ کرليں تو پھر ان کی سرنوشت کيا ہوگی، عالوه 
ار ہوجائيں تو ايسی ہی تقليد کرنے والے ديگر بہت سوں کے بارے ميں کيا ازين اگر ہم اس قسم کی تقليد سے دست برد

صورت ہوگی ۔ زير نظر آيت اس قسم کے سواالت کے جواب ميں کہتی ہے: اے ايمان النے والو! تم اپنے ہی جوابده ہو، اگر
دوست واحبات) تمھيں کوئی تم ہدايت يافتہ ہوگئے تو دوسروں کی گمراہی (چاہے، وه تمھارے اپنے بڑے ہوں يا ہم عصر 

ُکْم َمْن َضلَّ ٕاَِذا اْھتََدْيتُم) ۔ا س کے بعد قيامت، حساب کتاب اور ضرر نہيں پہنچائے گی (يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا َعلَْيُکْم ٔاَنفَُسُکْم الَيَُضرُّ
ی طرف لوٹ کر جانا ہے اور تم ہر کسی کے اعمال کے انجام کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: تم سب کو خدا ک

ميں سے ہر ايک کا حساب الگ ہوگا اور جو کچھ تم نے انجام ديا اس سے تمھيں آگاه کيا جائے گا ( ٕاِلَی هللاِ َمْرِجُعُکْم َجِميًعا 
  فَيُنَبِّئُُکْم بَِما ُکنتُْم تَْعَملُوَن) ۔

  ايک سوال کا جواب 
د ہوئی ہيں، بعض نے يہ خيال کرليا ہے کہ اس آيت کے درميان اور اس آيت کے بارے ميں بہت زياده آوازيں بلن

کے حکم کے درميان کہ جو اسالم کا ايک قطعی اور مسلّم حکم ہے ايک قسم کا تضاد پايا “ و نہی از منکر”، “امربمعروف”
چار کرو اور اپنی حالتجاتا ہے، کيونکہ يہ آيت کہتی ہے کہ تم اپنے حاالت کی طرف توجہ کرو (اور اپنے ہی متعلق سوچ ب

  ميں مگن رہو) دوسروں کا انحراف اور کجروی تمھاری حالت پر اثر انداز نہيں ہوسکتی ۔
 اتفاقاًروايات سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کا اشتباه آيت کے نزول کے زمانے ميں بھی بعض کم علم لوگوں ميں پايا جاتا تھا ۔

  کہتے ہيں:“ جبير ابن نفيل”
پيغمبر کے حلقہ ميں بيٹھا ہوا تھا اور ميں اُن ميں سب سے زياده کم سن تھا ۔ اُنہوں نے امربمعروف اور ميں چند اصحاب 

نہی از منکر کے متعلق گفتگو شروع کردی، ميں ان کی باتوں کے درميان بول پڑا اور ميں نے کہا کہ کيا خدا قرآن ميں يہ 
ُکْم َمْن َضلَّ ٕاَِذا اْھتََدْيتُم) اس بناپر امر بمعروف اور نہی از منکر کی کيا نہيں کہتا: (يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا َعلَيْ  ُکْم ٔاَنفَُسُکْم الَيَُضرُّ

ضرورت ره جاتی ہے ۔ اچانک اُن سب نے مجھے سرزنش کی اور کہنے لگے: تم قرآن کی ايک آيت کو اس کا معنی 
رمنده ہوااور انھوننے اپنا مباحثہ جاری رکھا، جب وه وہاں سمجھے بغير الگ کررہے ہو ۔ ميں اپنی گفتگو سے بہت ہی ش

سے مجلس برخاست کرکے اُٹھنے لگے توميری طرف رخ کرکے کہنے لگے: تُو کمسن جوان ہے اور تم نے قرآن کی ايک 
ديکھو آيت کو اس کا معنی سمجھے بغير اُسے باقی سے الگ کرليا ہے ليکن ہوسکتا ہے کہ تم ايسے زمانے کوپاؤ کہ تم يہ 

کہ بخل لوگوں پر چھايا ہوا ہے اور ان پر اس کی فرمانروائی ہے، ہواہوس لوگوں کا پيشوا ہے اور ہر شخص صرف اپنی ہی
رائے پسند کرتا ہے، ايسے زمانے ميں تم صرف اپنی ہی خير مناؤ، دوسروں کی گمراہی تمھيں کوئی نقصان نہيں پہچائے 

  ہے) ۔ گی (يعنی آيت ايسے زمانے کے ساتھ مربوط
ہمارے زمانے کے بعض آرام پرست بھی جب دو عظيم خدائی فرائض امر بمعروف اور نہی از منکر کی انجام دہی کی 

گفتگوہوتی ہے تو جوابدہی سے اپنے کندھوں کو خالی رکھنے کے لئے اس آيت کا ذکر کرتے ہيں اور اس کے معنی ميں 
معلوم کيا جاسکتا ہے کہ ان دو احکام کے درميان کسی قسم کا تحريف کرتے ہيں حاالنکہ تھوڑے غور وفکر کے بعد يہ 

  تضاد نہيں ہے؛
  کيونکہ:

پہلی بات تو يہ ہے کہ محل بحث آيت کہتی ہے کہ ہر شخض کا حساب کتاب الگ الگ ہے اور دوسروں کی گمراہی، مثالً 
ضرب نہيں لگاتی، يہاں تک کہ اگر  اپنے گزرے ہوئے بزرگوں يا غيروں کی گمراہی ہدايت يافتہ لوگوں کی ہدايت پر کوئی

  وه بھائی بھائی بھی ہوں، يا باپ بيٹا ہوں لٰہذا تم ان لوگوں کی پيروی نہ کرو اور خود اپنے آپ کو بچاؤ(غور کيجئے) ۔
دوسری بات يہ ہے کہ يہ آيت اس موقع کی طرف اشاره کرتی ہے جس وقت امربمعروف اور نہی از منکر کارگر نہ ہوں، يا 
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ثير کے حاالت موجود نہ ہوں، بعض اوقات کچھ لوگ ايسے موقع پر پريشان ہوجاتے ہيں کہ ان حاالت ميں ہماری ان کی تا
ذمہ داری کيا ہے؟ قرآن انھيں جواب ديتا ہے کہ تمھارے لئے کوئی پريشانی کی بات نہيں ہے کيونکہ تم نے اپنے فرض کی 

ن ميں قبول کرنے والونکی اہليت اور اسباب موجود نہيں تھے، اس انجام دہی کردی ہے اور انھوں نے قبول نہيں کيا، يا ا
  بناپر کوئی نقصان تمھيں نہيں پہنچے گا ۔

يہی مفہوم اُس حديث ميں جو ہم اُوپر نقل کرچکے ہيں موجود ہے، اسی طرح بعض دوسری احاديث ميں نقل ہوا ہے کہ 
  پيغمبر اکرم سے اس آيت کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمايا:

ٔا يتمروا بالمعروف وتناہو عن المنکر فاذا رٔايت دنياً مٔوثرة وشحاً مطاعاً وہوی متبعاً واعجاب کل رٔای برايہ فعليک بخويصة ”
  “نفسک وذر عوامہم

امر بمعروف ونہی از منکر کرو، ليکن جب ديکھو کہ لوگ دنيا پسند کو ترجيح ديتے اور مقدم سمجھتے ہيں، بخل اور ”
حکمران ہے اور ہر شخص صرف اپنی ہی رائے پسند کرتا ہے(اور ا س کے کان کسی دوسرے کی بات ہواوہوس ان پر 

  )١“(سننے کے لئے تيار نہيں ہيں) تو اپنے آپ ميں لگ جاؤ اور لوگوں کو چھوڑدو
ی بہرحال اس ميں کوئی شک نہيں کہ امر بمعروف اور نہی از منکر ارکاِن اسالم ميں سے اہم ترين مسئلہ ہے، جس ک

جوابدہی سے کسی طرح بھی سبکدوشی ممکن نہيں، صرف ان مواقع پر يہ دونوں فرائض ساقط ہوجاتے ہيں جب ان کے 
  )٢اثرانداز ہونے کی اُميد نہ ہو اور الزمی وضروری شرائط ان ميں موجود نہ ہوں(

ْم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اْثنَاِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُکْم ٔاَْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُکْم ٕاِْن ٔاَْنتُْم َضَرْبتُْم يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا َشھَاَدةُ بَْينُِکْم ٕاَِذا َحَضَر ٔاََحَدکُ  ١٠۶
ِ ٕاِْن اْرتَ  الَِة فَيُْقِسَماِن بِا نَْشتَِری بِِہ ثََمنًا َولَْو َکاَن َذا قُْربٰی َوالَنَْکتُُم ْبتُْم الَ فِی ااْلَْٔرِض فَٔاََصابَْتُکْم ُمِصيبَةُ اْلَمْوِت تَْحبُِسونَھَُما ِمْن بَْعِد الصَّ

  َشھَاَدةَ هللاِ ٕاِنَّا ٕاًِذا لَِمَن اآْلثِِمينَ 
ِ لََشھَاَدتُنَا ٔاََحقُّ ِمْن  ااْلَْٔولَيَانِ  فَإِْن ُعثَِر َعلٰی ٔاَنَّھَُما اْستََحقَّا ٕاِْثًما فَآَخَراِن يَقُوَماِن َمقَاَمھَُما ِمْن الَِّذيَن اْستََحقَّ َعلَْيِھمْ  ١٠٧ فَيُْقِسَماِن بِا

  َشھَاَدتِِھَما َوَما اْعتََدْينَا ٕاِنَّا ٕاًِذا لَِمَن الظَّالِِمينَ 
  تَّقُوا هللاَ َواْسَمُعوا َوهللاُ الَيَْھِدی اْلقَْوَم اْلفَاِسقِينَ َوا ٰذلَِک ٔاَْدنَی ٔاَْن يَأْتُوا بِالشَّھَاَدِة َعلٰی َوْجِھھَا ٔاَْو يََخافُوا ٔاَْن تَُردَّ ٔاَْيَماٌن بَْعَد ٔاَْيَمانِِھمْ  ١٠٨

  ترجمہ:
۔اے ايمان النے والو! جب تم سے کسی کی موت کا وقت آجائے تو وصيت کرتے وقت اپنے ميں سے دوعادل افرادکو ١٠۶

ہ ملے)تو اغيار ميں سے دوفرد، اور باللو، اگر تم سفرميں ہو اور تمھيں موت آپہنچے(اور راستے ميں تمھيں کوئی مسلمان ن
اگر شہادت ادا کرتے وقت ان کے سچے ہونے ميں شک کرو تو انھيں نماز کے بعد روک رکھو تاکہ وه يہ قسم کھائيں کہ ہم 

حق کو کسی چيز کے بدلے فروخت کرنے کے لئے تيار نہيں ہيں، اگر چہ ہمارے رشتہ داروں کے بارے ميں ہو اور ہم 
  نہيں چھپاتے کہ مبادا ہم گنہگاروں ميں سے ہوجائيں ۔خدائی شہادت کو 

۔اور اگر اطالع حاصل ہوجائے کہ وه دونوں گناه کے مرتکب ہوئے ہيں( اور انہوں نے حق کو چھپايا ہے) تو دو اور ١٠٧
واہی ان افراد کہ جن پر پہلے گواہوں نے ظلم کيا ہے ان کی جگہ قرار پائيں گے اور خدا کی قسم کھائيں گے کہ ہماری گ

دونوں کی گواہی کی نسبت حق کے زياده قريب ہے اور ہم تجاوز و زيارتی کے مرتکب نہيں ہوئے اور اگر ہم نے ايسا کيا 
  ہو تو ہم ظالمين ميں سے ہوں گے ۔

۔يہ کام زياده سبب بنے گا کہ وه حق کی گواہی ديں( اور خدا سے ڈريں) اور يا( لوگوں سے )ڈرينکہ (ان کا جھوٹ فاش ١٠٨
ہوجائے گا اور) ان کی قسموں کی جگہ دوسروں قسميں لے ليں گی اور خدا (کی مخالفت) سے ڈرو اور کان دھر کر بات 

  سنو اور خدا فاسقين کی ہدايت نہيں کرتا ۔

  شان نزول
سے مجمع البيان اور بعض دوسری تفاسير ميں درج باال آيات کی شان نزول کے بارے ميں نقل ہوا ہے کہ مسلمانوں ميں 

تھے اور وه دونوں “ عدی”اور “ تميم”نامی ايک شخص دو عرب عيسائيوں کی ہمراہی ميں جن کے نام “ ابن ابی ماريہ”
جو مسلمان تھا بيمار ہوگيا اس نے “ ابن ابی ماريہ”بھائی تھے، تجارت کے ارادے سے مدينہ سے نکال ۔ اثنائے راه ميں 

ا ديا اور اپنا مال اپنے دو ہمسفر عيسائيوں کے سپرد کرتے ہوئے وصيت کیوصيت نامہ لکھا اور اُسے اپنے سامان ميں چھپ
کہ وه اسے اس کے رشتہ داروں تک پہنچاديں وه مرگيا ۔ اُس کے ہمسفر دونوں افراد نے اس کا مال و اسباب کھوال اور اس 

وارثوں نے جب سامان کھوال تو انھيں ميں سے گراں قيمت اور زياده اہم چيزيں اٹھاليں اور باقی مال وارثوں کو پہنچاديا ۔ 
اپنے ساتھ لے گيا تھا، کچھ چيزيں نہ مليں ۔ اچانک اُن کی نظر وصيت “ ابن ابی ماريہ”اس ميں اُن چيزوں ميں سے جو 
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نامے پر پڑی ۔ انہوں نے ديکھا کہ تمام چوری شده مال کی تفصيل اس ميں درج ہے ۔ انہوں نے اُن دو ہمسفر عيسائيوں کے 
ماجرا پيش کيا ۔ انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ اُس نے ہميں ديا وه ہم نے تمھارے سپرد کرديا ۔ مجبوراًسامنے 

  انہوں نے پيغمبر سے شکايت کی توزير نظر آيات نازل ہوئيں جن ميں اس سلسلے ميں حکم بيان کيا گيا ۔
وں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے تو دوسرے مال و متاع ليکن اس شان نزول سے کہ جو کتاب کافی ميں بيان ہوئی ہے، ي

کا انکار کيا اور معاملہ پيغمبر کی خدمت ميں اليا گيا ۔ پيغمبر کے پاس چونکہ ان دو افراد کے خالف کوئی دليل موجود نہيں 
کچھ وقت نہيں گزرا تھا کہ اُن  تھی تو اُنھيں قسم کھانے پر آماده کيا اور اُن سے قسم لينے کے بعد اُنھيں بَری کرديا، ليکن

دونوں آدميوں کے پاس سے ماِل متنازعہ ميں سے کچھ مال مل گيا اور اس طرح سے اُن کا جھوٹ ثابت ہوگيا، ماجرا پيغمبر 
کی خدمت ميں عرض کيا گيا، پيغمبر انتظار ميں ہی تھے کہ درج باال آيات نازل ہوئيں ۔ اس کے بعد آپ نے حکم ديا کہ 

  کے ورثا قسم کھائيں اور پھر آپ نے مال لے کر ان کے سپُرد کرديا ۔مرنے والے 
..............  

  -۶٨۴، ص١۔تفسير نور الثقلين، ج١
۔اس سلسلے ميں تفصيلی اسالمی احکام جاننے کے لئے امام خمينيۺ کی توضيح المسائل کے امربالمعروف ونہی عن المنکر کے باب٢

  لق اسالمی کتب کا مطالعہ کريں(مترجم) ۔کی طرف رجوع فرمائيں، نيز ديگر متع

  اسالم کے اہم ترين مسائل ميں سے ايک حفِظ حقوق 

اسالم کے اہم ترين مسائل ميں سے ايک حفِظ حقوق اور لوگوں کے اموال اور مکمل عدالت اجتماعی کے اجراء کرنے کا 
  مسئلہ ہے ۔ اُوپر والی آيات اس حصہ سے مربوط احکام کا ايک گوشہ ہيں ۔

پہلے اس بناپر کہ وارثوں کے حقوق مرنے والے کے مال ميں سے ضائع نہ ہوں اور پسماندگان، يتيم اور چھوٹے بچوں کا 
حق پائمال نہ ہو، صاحب ايمان افراد کو حکم ديتا ہے اور اُن سے يہ کہتا ہے: اے ايمان النے والو! جب تم ميں سے کسی کو 

راد کو گواہی کے لئے بالؤ اور اپنا مال امانت کے طور پر ورثا کے حوالے موت آگھيرے تو وصيت کرتے وقت دو عادل اف
 ْلَوِصيَِّة اْثنَاِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُکْم ) ۔کرنے کے لئے ان کے سپرد کردو ( يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا َشھَاَدةُ بَْينُِکْم ٕاَِذا َحَضَر ٔاََحَدُکْم اْلَمْوُت ِحيَن ا

وہی عدالت ہے جو گناِه کبيره وغيره سے پرہيز کرنے کے معنی ميں ہے ۔ البتہ آيت کے معنی ميں يہ  يہاں عدل سے مراد
ہو مگر يہ کہ دوسرے دالئل سے ثابت ہو کہ “ عدم خيانت”اور “ امور مالی ميں امانت”احتمال بھی ہے کہ عدالت سے مراد 

  اس سے مزيد شرائط بھی اس سلسلے ميں ضروری ہيں ۔
راد يعنی تم مسلمانوں ميں سے، غير مسلم افراد کے مقابلے ميں ہے کہ جس کی طرف بعد والے جملے ميں سے م“ منکم”

  اشاره ہوگا ۔
البتہ اس بات پر توجہ رکھنی چاہيے کہ يہاں عام شہادت کے متعلق بحث نہيں ہے، بلکہ يہ وه شہادت ہے جو وصيت کے 

اور گواه بھی ۔ باقی رہا يہ احتمال کہ يہاں پر دو گواہوں کے عالوه ايک ساتھ وابستہ ہے، يعنی يہ دونوں افراد وصی بھی ہيں
تيسرے شخص کا وصی کے طور پر انتخاب بھی ضروری ہے تو وه ظاہر آيت کے خالف اور شاِن نزول کے مخالف ہے، 

اپنی ميراث پر کيونکہ ہم شان نزول ميں پڑھ چکے ہيں کہ ابن ماريہ کے ہمسفر صرف دو افراد تھے کہ جنھيں اُس نے 
  وصی اور گواه اٹھہرايا تھا ۔

اس کے بعد مزيد کہتا ہے: اگر تم مسافرت ميں ہو اور تم پر موت کی مصيت آپڑے (اور مسلمانوں ميں سے کوئی وصی اور 
ِرُکْم ٕاِْن ٔاَْنتُْم شاہد تمھيں نہ مل سکے) تو اس مقصد کے لئے غير مسلمانوں ميں سے دو افراد کا انتخاب کرلو (ٔاَْو آَخَراِن ِمْن َغيْ 

  َضَرْبتُْم فِی ااْلَْٔرِض فَٔاََصابَْتُکْم ُمِصيبَةُ اْلَمْوِت ) ۔
اگرچہ اس آيت ميں اس موضوع سے متعلق کوئی بات دکھائی نہيں ديتی کہ غير مسلموں ميں سے وصی وشاہد کا انتخاب 

بات واضح ہے کہ مراد ايسی صورت ميں ہی  مسلمانوں ميں سے کسی مسلمان کے نہ ملنے کے ساتھ مشروط ہے البتہ يہ
اگرچہ عام “ ٔاو”ہے جب مسلمان تک رسائی نہ ہو اور مسافرت کی قيد کا ذکر بھی اسی وجہ سے ہوا ہے ۔ اسی طرح کلمہ 

ہی منظور ہے، يعنی پہلے “ ترتيب”طور پر اختيار کے لئے آتا ہے ليکن يہاں بھی بہت سے دوسرے مواقع کی طرح 
  ں سے انتخاب ہونا چاہيے اور اگر يہ ممکن نہ ہو تو پھر غير مسلموں ميں سے انتخاب کرو ۔تومسلمانوں مي

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ غير مسلموں سے يہاں صرف اہل کتاب يعنی يہود ونصارٰی ہی مراد ہيں کيونکہ 
  اسالم مشرکوں اور بت پرستوں کی اہميت کا کبھی قائل نہيں ہوا ۔

ہے کہ اگر گواہی دينے کے وقت، رفِع شک کی غرض سے، ان دونوں افراد کو نماز کے بعد اس بات پر آماده پھر حکم ديتا 
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ِ ٕاِْن اْرتَْبتُْم) اور ان کی شہا الَِة فَيُْقِسَماِن بِا دت اس طرح سے ہونا کريں کہ وه هللا کی قسم کھائيں (تَْحبُِسونَھَُما ِمْن بَْعِد الصَّ
: ہم اس بات پر آماده نہيں ہيں کہ حق کو مادی منافع کی خاطر بيچ ڈاليں اور ناحق گواہی ديں اگرچہ چاہيے کہ وه کہيں کہ

 ہمارے رشتہ داروں اور عزيزوں کے بارے ميں ہی کيوں نہ ہو (الَنَْشتَِری بِِہ ثََمنًا َولَْو َکاَن َذا قُْربٰی ) اور ہم کبھی خدائی
 ح تو تم گنہگاروں ميں سے ہوجائيں گے (َوالَنَْکتُُم َشھَاَدةَ هللاِ ٕاِنَّا ٕاًِذا لَِمَن اآْلثِِميَن ) ۔گواہی کو نہيں چھپائيں گے کيونکہ اس طر
  اس حقيقت پر بھی توجہ رکھنی چاہيے کہ:

  اّوالً يہ تمام لوازمات شک وشبہ اور اتہام کی صورت ميں ادائے شہادت کے سلسے ميں ہيں ۔
کی محکم ضمانت ہے اور يہ بات شہادت عدلين کو بغير قسم کے قبول کرلينے کے  دوسرا يہ کہ حفاظت کے لئے ايک طرح

منافی نہيں ہے کيونکہ يہ حکم عدم اتہام کے مواقع کے ساتھ مربوط ہے، لٰہذا اس بناپر نہ تو اس آيت کا حکم منسوخ ہوا ہے 
  اور نہ ہی يہ غيرمسلموں کے ساتھ مخصوص ہے (غور کيجيے) ۔

ے مراد غير مسلموں کی صورت ميں از روئے اصول وقاعده خود ان کی ہی نماز ہونا چاہيے جو اُن ميں تيسرا يہ کہ نماز س
توّجہ اور خوف خدا پيدا کرتی ہے، باقی رہا مسلمانوں کے بارے ميں تو ايک گروه کا نظريہ تو يہ ہے کہ اس سے مراد 

ت ميں بھی اس بارے ميں اشاره ہوا ہے ليکن آيت کا خاص طور پر نماز عصر ہے اور اہل بيت عليہم السالم کی بعض روايا
ظاہر مطلق ہے اور وه ہر نماز کے لئے ہے، ہوسکتا ہے کہ ہماری روايات ميں خصوصيت کے ساتھ نماز عصر کا ذکر 
 استحبابی پہلو رکھتا ہو کيونکہ نماز عصر ميں لوگ زياده تعداد ميں جمع ہوجاتے تھے ۔ عالوه ازيں فيصلہ اور قضاوت کا

  وقت بھی مسلمانوں کے نزديک زياده تر يہی ہوتا تھا ۔
چوتھا يہ کہ شہادت کے لئے نماز کے وقت کا انتخاب اس بناپر تھا ه کيونکہ اس موقع پر انسان ميں خدا خوفی کی روح بيدار 

  ہوتی ہے جيسا کہ فرمايا گيا ہے:
اَلةَ تَْنہٰی َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَکرِ ”   )١“(اِنَّ الصَّ

زمان ومکان کی حالت انسان کو حق کی طرف متوجہ کرتی ہے، يہاں تک کہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ اگر گواہی کے لئے 
کے درميان کہ جو بہت ہی مقدس جگہ ہے اور اگر مدينہ “ مقام”و “ رکن”مکہ ميں ہوں تو بہتر ہے خصوصاًکعبہ کے پاس 

  ۔ ميں ہوں تو پيغمبر کے منبر کے پاس يہ شہادت ادا ہو
بعد والی آيت ميں ايسے مواقع کے متعلق گفتگو ہورہی ہے جب يہ ثابت ہوجائے کہ دونوں گواه خيانت کے مرتکب ہوئے ہيں
اور انھوں نے حق کے خالف گواہی دی ہے جيسا کہ آيت کی شان نزول ميں بيان ہوا ہے ۔ ايسے موقع کے لئے حکم يہ ہے 

اه، جرم اور تعدی کے مرتکب ہوئے ہيں اور انھوں نے حق کو پامال کرديا ہے توکہ: اگر يہ معلوم ہوجائے کہ دونوں گواه گن
دوسرے دو آدمی اُن لوگوں ميں سے لئے جائيں جب پر پہلے گواہوں نے ظلم کيا ہے يعنی مرنے والے کے ورثا ميں سے 

تََحقَّا ٕاِْثًما فَآَخَراِن يَقُوَماِن َمقَاَمھَُما ِمْن الَِّذيَن اْستََحقَّ اور وه اپنا حق ثابت کرنے کے لئے گواہی ديں گے (فَإِْن ُعثَِر َعلٰی ٔاَنَّھَُما اسْ 
  َعلَْيِھْم ااْلَْٔولَيَاِن) ۔

ميں کہا ہے کہ يہ آيت معنی اور اعراب کے لحاظ سے پيچيده ترين اور مشکل ترين “ مجمع البيان”مرحوم طبرسيۺ نے 
 ہ کرنے سے معلوم ہوجاتا ہے کہ يہ آيت اس قدر پيچيده بھی نہيں ہے ۔آيات قرآن ميں سے ہے، ليکن دونکات کی طرف توج

سے مراد جرم اور دوسرے کے حق پر “اْستََحقَّ ”(گناه) کے قرينہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے يہاں “ اثم”پہال نکتہ ہے کہ لفظ 
يں پہلے گواہی دينا چاہيے تھی کے معنی ميں ہے يعنی دو گواه کہ جنھ“ اوالن”يہاں “ اوليان”تجاوز ہے اور دوسرے يہ کہ 

اور اب وه راه راست سے منحرف ہوگئے ہيں، بنابر يں آيت کا معنی اس طرح ہوگا کہ اگر کوئی ايسی اطالع مل جائے کہ 
پہلے والے دو گواه غلطی کے مرتکب ہوئے ہيں تو دوافراد ان کی جگہ لے ليں گے يہ دو گواه ان لوگوں ميں ہوں گے کہ 

  )٢واہوں نے زيادتی اور تجاوز کيا ہے(جن پر پہلے دو گ
آيت کے ذيل ميں دوسرے دو گواہوں کی ذمہ داری يوں بيان کی گئی ہے: خدا کی قسم کھائيں کہ ہماری گواہی پہلے دوافراد 
کی گواہی کی نسبت زياده صحيح اور حق کے زياده قريب ہے اور تجاوز اور کسی ظلم وستم کے مرتکب نہيں ہوں گے اور 

ِ لََشھَاَدتُنَا ٔاََحقُّ ِمْن َشھَاَدتِِھَما َوَما اْعتََديْ اگر ہم  نَا ٕاِنَّا ٕاًِذا لَِمَن ايسا کريں گے تو ظالموں ميں سے قرار پائيں گے (فَيُْقِسَماِن ِبا
  الظَّالِِميَن) ۔

رت کے عالوه جوحقيقت ميں مرنے والے کے اولياء پہلے سے اس کے مال ومتاع کے بارے ميں مسافرت کے وقت يا مساف
کچھ جانتے ہيں اس کی بنياد پر گواہی ديں گے کہ پہلے دو گواه ظلم وخيانت کے مرتکب ہوئے ہيں اور يہ گواہی مشاہده 

  وحس کی بناپر ہے نہ کہ حدس وقرائن کی رو سے ۔
آيات ميں گزر چکے زير بحث آيت کے آخر ميں در حقيقت ان احکام کا فلسفہ بيان ہورہا ہے جو شہادت کے سلسلے ميں پہلی

ہيں کہ اگر اُوپر والے حکم کے مطابق عمل ہو يعنی دونوں گواہوں کو نماز کے بعد جماعت کی موجودگی ميں گواہی کے 
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لئے طلب کريں اور ان کی خيانت ظاہر ہونے کی صورت ميں دوسرے افراد ورثاء ميں سے ان کی جگہ لے ليں اور حق کو 
ات کا سبب بنے گا وه گواه گواہی کے معاملے ميں غور وخوض سے کام ليں گے اور خداواضح کريں تو يہ الئحہ عمل اس ب

َخافُوا ٔاَْن تَُردَّ کے خوف يا خلق خدا کے ڈر سے واقع کے مطابق گواہی ديں گے (ٰذلَِک ٔاَْدنَی ٔاَْن يَأْتُوا بِالشَّھَاَدِة َعلٰی َوْجِھھَا ٔاَْو يَ 
  ) ۔ٔاَْيَماٌن بَْعَد ٔاَْيَمانِِھمْ 

در حقيقت يہ کام اس بات کا سبب بنے گا کہ اُن ميں خدا کے سامنے يا بندگاِن خدا کے سامنے زياده سے زياده بازپُرس کا 
  خوف پيدا ہوجائے گا اور وه حق کے مرکز سے روگرداں نہ ہوں ۔

  آيت کے آخر ميں تمام گذشتہ احکام کی تاکيد کے لئے ايک حکم ديا گيا ہے:
کرو اور فرمان خدا کان لگا کر سنو اور يہ جان لو کہ خدا فاسق گروه کو ہدايت نہيں کرتا (َواتَّقُوا هللاَ  پرہيزگاری اختيار

  َواْسَمُعوا َوهللاُ الَيَْھِدی اْلقَْوَم اْلفَاِسقِيَن) ۔
..............  

  -۴۵۔سورٔه عنکبوت، آيت١
“ الَِّذينَ ”کا فاعل ہے “ استحق“ ”اوليان”خبر ہے اور “ ِن َمقَاَمُھَما يَقُوَما”مبتدا ہے اور “ آخران”۔اس بناپر اعراب کے لحاظ سے ٢

 کی صفت ہوگا (غور کيجيے)“ اخران”کا “ِمَن الَِّذيَن”ورثاء کے معنی ميں ہے جن پر ظلم ہوا ہے اور جارومجرور 
 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

ُسَل فَيَقُوُل َماَذا ٔاُِجْبتُْم قَالُوا الَِعْلَم لَنَا ٕاِنََّک ٔاَْنَت َعالَُّم اْلُغيُوبِ  ١٠٩   يَْوَم يَْجَمُع هللاُ الرُّ
  ترجمہ:
۔ اُس دن سے ڈرو جس دن خدا پيغمبروں کو جمع کرے گا اور انھيں کہے گا کہ لوگوں نے تمھاری دعوت کا کيا جواب ١٠٩

  ديا تھا تو وه کہيں گے ہميں تو پتہ نہيں تُو خود تمام پوشيده چيزونکا جاننے واال ہے ۔

  اس دن سے ڈرو جس دن خدا پيغمبروں کو جمع کرے گا 

تہ آيات کی تکميل کرتی ہے کيونکہ گذشتہ آيات کے ذيل ميں جو حق وباطل کی شہادت کے مسئلہ کےيہ آيت حقيقت ميں گذش
ساتھ مربوط تھيں ، تقوٰی اور حکم خدا کی مخالفت سے ڈرنے کا حکم ديا گيا تھا، اس آيت ميں کہتا ہے کہ اس دن سے ڈرو 

ماموريت کے بارے ميں سوال کرے گا اور اُن سے جس دن خدا پيغمبروں کو جمع کرے گا اور اُن سے رسالت اور ان کی 
ُسَل فَيَقُوُل َماَذا ٔاُِجْبتُْم) ۔   کہے گا کہ لوگوں نے تمھاری دعوت کا کيا جواب ديا تھا (يَْوَم يَْجَمُع هللاُ الرُّ

ہيں گے: وه اپنے کسی بھی قسم کے ذاتی علم کی نفی کرتے ہوئے تمام حقائق کو علم پروردگار کے ساتھ وابستہ کرکے ک
ُم خداوندا! ہميں کوئی علم نہيں ہے تو ہی تمام پوشيده اور چھپی ہوئی چيزوں سے آگاه ہے (قَالُوا الَِعْلَم لَنَا ٕاِنََّک ٔاَْنَت َعالَّ 

  اْلُغيُوِب) ۔
کو  اسی طرح تمھارا ايسے عالم الغيوب خدا اور ايسی عدالت سے سامنا ہوگا، اسی لئے تم اپنی گواہيوں ميں حق وانصاف

  يہاں پر دو سوال سامنے آتے ہيں:) ١ملحوظ نظر رکھو(
پہال: يہ کہ قرآن کی دوسری آيات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبياء ومرسلين(عليه السالم) اپنی اُمت کے گواه اور شاہد ہيں جب کہ

کو خدا کے سپُرد کررہے اُوپر والی آيت سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ وه اپنے آپ سے علم کی نفی کرتے ہيں اور تمام چيزوں 
  ہيں ۔

ليکن ان دونوں باتوں کے درميان کوئی تضاد اور اختالف نہيں ہے، بلکہ يہ دونونباتيں عليحده عليحده مرحلوں کے ساتھ 
مربوط ہيں، پہلے مرحلہ ميں جس کی طرف زيِر بحث آيت ميں اشاره ہے انبياء عليہم السالم نے پروردگار کے سوال کے 

ادب کيا اور اپنے آپ سے علم کينفی کی ہے اور تمام چيزوں کو خدا کے علم سے وابستہ کيا ہے، ليکن بعد  جواب ميں اظہارِ 
کے مرحلوں ميں اپنی اُمت کے بارے ميں جو کچھ جانتے ہيں اس کو واضح کريں گے اور اس کی گواہی ديں کے، يہ بالکل 
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کہ فالں شخص کے سوال کا جواب دو اور شاگرد  اسی طرح ہے جس طرح سے کہ بعض استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے
پہلے تو اظہار ادب کے طور پر اپنے استاد کے علم کے مقابلے ميں نہ ہونے کے برابر قرار ديتا ہے اور پھر جو کچھ وه 

  جانتا ہے اسے بيان کرتا ہے ۔
م عادی علم کے عالوه بہت سے مخفیدوسرا: يہ کہ انبياء عليہم السالم اپنے سے علم کی نفی کيسے کريں گے حاالنکہ وه عا

  پروردگار کی تعليم کے ذريعے جانتے ہيں ۔
اگرچہ اس سوال کے جواب ميں مفّسرين نے طرح طرح کی بحثيں کی ہيں ليکن ہمارے عقيدے کے مطابق يہ بات بالکل 

لم کے مقابلے ميں ہيچ واضح وروشن ہے کہ يہاں پر انبياء عليہم السالم کی مراد يہ ہے کہ وه اپنے علم کو خدا کے ع
سمجھتے ہيں اور حقيقت بھی يہی ہے، ہماری ہستی اس کی بے پاياں ہستی کے سامنے کوئی چيز ہی نہيں ہے اور ہمارا علم 

کے مقابلے “ واجب”جو کچھ بھی ہو “ ممکن”اس کے علم کے سامنے کوئی علم ہی شمار نہيں ہوتا اور خالصہ يہ ہے کہ 
رے لفظوں ميں اگرچہ انبياء عليہم السالم کا علم ودانش اپنے مقام پر بہت زياده ہے ليکن جب ميں کوئی چيز نہيں ہے، دوس

  اس کا قياس علم پروردگار کے ساتھ کيا جائے گا تو وه کوئی شمار نہيں ہوگا ۔
وسرے سے حقيقت ميں عالِم واقعی وه ذات ہے کہ جو ہر جگہ اور ہر وقت حاضر وناظر ہو اور تمام ذّرات عالم کے ايک د

وصل وپيوند سے باخبر ہو اور جہان کی تمام خصوصيات سے کہ جو ايک وحدت کی صورت ميں ايک دوسرے کے ساتھ 
  مال ہوا ہے اور يہ صفت صرف خداوندتعالٰی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے ۔

قسم کے علِم غيب کی  ہم نے اب تک جو کچھ بيان کيا ہے اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ يہ آيت پيغمبروں اور اماموں سے ہر
نفی کی دليل نہيں ہوسکتی، جيسا کہ بعض لوگوں نے خيال کررکھا ہے کيونکہ علم غيب ذاتی طور پر تو اُسے علم غيب ديا 

  ميں ہے: ٢۶اتنا ہی وه جانتا ہے، قرآن کی متعدد آيات اس چيز کی گواه ہيں کہ جن ميں سے سورٔه جن کی آيت 
  “ُر َعلَی َغْيبِِہ أََحًدا، ٕاِالَّ َمْن اْرتََضی ِمْن َرُسولَعالُِم اْلَغْيِب فاَلَيُْظہِ ”
خداوند تعالٰی عالم الغيب ہے اور سوائے ان رسولوں کے کہ جنھيں اس نے برگزيده کيا اور کسی کو اپنے علم غيب سے ”

  “آگاه نہيں کرتا
  ميں ہے: ۴٩نيز سورٔه ہود کی آيت 

  “ِحيہَا ٕاِلَْيکتِْلَک ِمْن ٔاَْنبَاِء اْلَغْيِب نُو” 
  “يہ غيب کی خبريں ہيں جو ہم تجھ پر وحی کرتے ہيں”

ان آيات اور ان جيسی آيت سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غيب ذات خدا کے ساتھ مخصوص نہيں ہے ليکن جس شخص کے لئے 
  ربوط ہے ۔وه جتنا مصلحت سمجھتا ہے اسے تعليم ديتا ہے اور اس کی کميت وکيفيت اس کی خواہش اور مشيّت سے م

تَُکلُِّم النَّاَس فِی اْلَمْھِد َوَکْھاًل َوٕاِْذ  ٕاِْذ قَاَل هللاُ يَاِعيَسی اْبَن َمْريََم اْذُکْر نِْعَمتِی َعلَْيَک َوَعلی َوالَِدتَِک ٕاِْذ ٔاَيَّدتَُّک بُِروِح اْلقُُدسِ  ١١٠
نجِ  اْلَْٔکَمہَ يَل َوٕاِْذ تَْخلُُق ِمْن الطِّيِن َکھَْيئَِة الطَّْيِر بِإِْذنِی فَتَنفُُخ فِيھَا فَتَُکوُن طَْيًرا ِبإِْذنِی َوتُْبِرُء اَعلَّْمتَُک اْلِکتَاَب َواْلِحْکَمةَ َوالتَّْوَراةَ َوااْلِٕ

تَھُْم بِاْلبَيِّنَاِت فَقَاَل الَِّذيَن َکفَُروا ِمْنھُْم ٕاِْن ھََذا ٕاِالَّ ِسْحٌر َوااْلَْٔبَرَص بِإِْذنِی َوٕاِْذ تُْخِرُج اْلَمْوتَی بِإِْذنِی َوٕاِْذ َکفَْفُت بَنِی ٕاِْسَرائِيَل َعْنَک ٕاِْذ ِجئْ 
  ُمبِينٌ 

  ترجمہ:
۔ وه وقت ياد کرو جب خدا ن عيسٰی بن مريم سے کہا کہ اس نعمت کو ياد کرو جو ميں نے تم پر اور تمھاری والده پر کی١١٠

کی کہ تو گہوارے ميں اور بڑے ہوکر لوگوں سے گفتگو کرتا تھا، اورہے جب ميں نے روح القدس کے ذريعے تيری تقويت 
جب ميں نے تجھے کتاب وحکمت اور توريت وانجيل کی تعليم دی اور جب کہ تو ميرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل

کی بيماری والے کو توبناتا اور اُس ميں پھونکتا تھا اور وه ميرے حکم سے پرنده بن جاتا تھا اور مادر زاد اندھے اور برص 
ميرے حکم سے شفا ديتا تھا اور ُمردوں کو (بھی) تو ميرے حکم سے زنده کرتا تھا اور جب ميں نے بنی اسرائيل کو تجھے 

اذيت وتکليف پہنچانے سے بازرکھا جب تو ان کے پاس واضح دالئل لے کر آيا تھا ليکن اُن ميں سے کافروں کی ايک 
  ے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہيں ۔جماعت نے کہا کہ يہ تو کھل

  تفسير
تقوا کا مفعول ہے کہ جو اس کی “ يوم”۔ جو کچھ اوپر کہا جاچکا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعراب کے لحاظ سے ١

  تقدير ہے اور پہلی آيت سے ظاہر ہوتا ہے ۔
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  مسيح(عليه السالم) پر انعاماِت اٰلہی
والی آيات حضرت عيسٰی(عليه السالم) کی سرگذشت اور ان انعامات سے مربوط ہيں يہ آيت اور سورٔه مائده کے آخر تک بعد

جو آنجناب(عليه السالم) اور ان کی اُمت کو بخشی گئيں اور وه يہاں پرمسلمانوں کی بيداری اور آگاہی کے لئے بيان ہوئی ہيں 
مريم سے فرمايا کہ تم اُس نعمت کو ياد کرو جو  پہلے ارشاد ہوتا ہے: وه وقت ياد کرو جب خدا نے عيسٰی (عليه السالم) ابن

  ) ۔ميں نے تم پر اور تمھاری والده پر کی (ٕاِْذ قَاَل هللاُ يَاِعيَسی اْبَن َمْريََم اْذُکْر نِْعَمتِی َعلَْيَک َوَعلی َوالَِدتِکَ 
ربيتی پہلو رکھتی ہے اور اس تفسير کے مطابق اوپر والی آيات ايک مستقل بحث شروع کررہی ہيں جو مسلمانوں کے لئے ت

اس کا اسی دنيا کے ساتھ ربط ہے، ليکن بعض مفسرين مثالً طبرسيۺ، بيضاوی اور ابوالفتوح رازی نے يہ احتمال ديا ہے کہ 
يہ آيت پہلی آيت کا ضميمہ ہے اور اس کا ربط ان سواالت اور باتوں سے ہے جو خداوند تعالٰی قيامت کے دن پيغمبروں سے 

يعنی فعل مضارع کے معنی ميں ہوگا، ليکن يہ احتمال ظاہِر “ يقول”جو فعل ماضی ہے يہاں “ قَاَل ”بناپر  کرے گا اور اس
آيت کے خالف ہے، خاص طور پر جبکہ معمول يہ ہے کہ کسی کے لئے نعمتوں کا شمار کرنا اس ميں روِح شکرگزاری 

نہيں آئے گا ۔ اس کے بعد اپنی نعمات کا ذکر  زنده کرنے کی غرض سے ہوتا ہے، جبکہ قيامت ميں يہ مسئلہ زير بحث
  شروع کرديا ہے، پہلے کہتا ہے: ميں نے تجھے روح القدس کے ذريعے تقويت دی ہے (ٕاِْذ ٔاَيَّدتَُّک بُِروِح اْلقُُدِس ) ۔

  )١روح قدس کے معنی کے بارے ميں تفسير نمونہ جلد اّول ميں تفصيل سے بحث ہوچکی ہے(
ل يہ ہے کہ اس سے مراد وحی النے واال فرشتہ يعنی جبرئيل ہو، اور دوسرا احتمال يہ ہے کہ اس خالصہ يہ کہ ايک احتما

سے مراد وہی غيبی طاقت ہو جو حضرت عيسٰی(عليه السالم) کو معجزے دکھانے اور رسالت کے کام سرانجام دينے کے 
ں بھی ضعيف تر درجہ موجود ہوتی ہے ۔ نعمات لئے تقويت ديتی تھی اور يہ چيز انبياء(عليه السالم) کے عالوه دوسروں مي

اٰلہی ميں سے دوسری نعمت تجھ پر يہ ہے کہ روح القدس کی تائيد کے ذريعے تو گہوراے ميں اور پختہ کار ہوکر گفتگو 
بھی بڑے ہونے کے بعد کرتا تھا (تَُکلُِّم النَّاَس فِی اْلَمْھِد َوَکْھاًل ) ۔ يہ اس حقيقت کی طرف اشاره ہے کہ تيری گہواره کی باتيں 
  کی باتوں کی مانند پختہ اور جچی تلی ہوتی تھيں اور وه بچوں کی طرح بے وزن نہيں ہوتی تھيں ۔

اةَ تيسری نعمت يہ کہ ميں نے تجھے کتاب وحکمت اور تورات وانجيل کی تعليم دی (َوٕاِْذ َعلَّْمتَُک اْلِکتَاَب َواْلِحْکَمةَ َوالتَّْورَ 
نِجيَل) ۔  کتاب کے ذکر کے بعد تورات وانجيل کا تذکره ہے جبکہ وه بھی آسمانی کتابوں ميں سے ہيں حقيقت ميں اجمال َوااْلِٕ

  کے بعد تفصيل کی صورت ميں ہے ۔
چوتھی نعمت يہ ہے کہ تُو ميرے حکم سے پرندے کی شکل کی ايک چيز مٹی سے بناتا تھا اس کے بعد اس ميں پھونکتا تھا 

  ْذنِی) ۔نده پرنده ہوجاتی تھی (َوٕاِْذ تَْخلُُق ِمْن الطِّيِن َکھَْيئَِة الطَّْيِر بِإِْذنِی فَتَنفُُخ فِيھَا فَتَُکوُن طَْيًرا بِإِ تو وه ميرے حکم سے ايک ز
پانچويں نعمت يہ ہے کہ تو ميرے اذن سے مادر زاد واندھے اور برص کی بيماری ميں مبتال شخص کو شفا ديتا تھا (َوتُْبِرُء 

ہَ َوااْلَْٔبَرَص بِإِْذنِی) ۔ اور باآلخر ميری نعمتوں ميں سے ايک اور نعمت تجھ پر يہ تھی کہ ميں نے بنی اسرائيل کو تجھےااْلَْٔکمَ 
پہنچانے سے اس وقت باز رکھا جبکہ ان کے کافر تيرے واضح اور روشن دالئل کے مقابلے ميں اٹھ کھڑے ہوئے اور انھيں 

تمام شور وغل اور سخت اور ہٹ دھرم دشمنوں کے مقابلے ميں تيری حفاظت کی تاکہ کھال جادو کہنے لگے، ميں نے اس 
ْم بِاْلبَيِّنَاِت فَقَاَل الَِّذيَن َکفَُروا ِمْنھُْمتو اپنی دعوت کو آگے بڑھاسکے (َوٕاِْذ تُْخِرُج اْلَمْوتَی بِإِْذنِی َوٕاِْذ َکفَْفُت بَنِی ٕاِْسَرائِيَل َعْنَک ٕاِْذ ِجْئتَھُ 

  ْن ھََذا ٕاِالَّ ِسْحٌر ُمبِيٌن) ۔إِ 
(ميرے حکم سے)ُدہرايا گيا ہے تاکہ “ باذنی”يہاں پر ايک بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اس آيت ميں چار مرتبہ لفظ 

حضرت عيسٰی(عليه السالم) کے لئے غلو اور دعائے الوہيت کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے، يعنی جو کچھ وه انجام ديتے
ے اگرچہ بہت عجيب وغريب اور حيرت انگيز تھا اور خدائی کاموں کے ساتھ شباہت رکھتا تھا ليکن اُن ميں سے کام خود تھ

عيسی(عليه السالم)ٰ کی طرف سے نہيں تھا کہ بلکہ يہ سب کام خدا کی طرف سے انجام پذير ہوتے تھے، وه ايک بندٔه خدا 
  ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وه خدائے اليزال کی قدرت سے تھا ۔ تھے اور خداوندتعالٰی کے تابع فرمان تھے اور

ہوسکتا ہے يہ کہا جائے کہ يہ تمام نعمتيں حضرت عيسی(عليه السالم)ٰ کے ساتھ مربوط تھيں تو اس آيت ميں ان نعمتوں کو 
  ان کی والده جناب مريم(عليه السالم) کے لئے بھی نعمت کيوں شمار کيا گيا ۔

کہ يہ بات مسلم ہے کہ جو نعمت بيٹے تک پہنچتی ہے وه حقيقت ميں اس کی ماں کو بھی پہنچتی ہے  اس کا جواب يہ ہے
  کيونکہ دونوں ايک اصل سے ہيں اور ايک ہی درخت کی شاخ اور جڑ ہيں ۔

لياء کے ذيل ميں بيان کرچکے ہيں يہ آيت اور اسی قسم کی آيات او ۴٩ضمنی طور پر جيسا کہ ہم سورٔه آِل عمران کی آيہ 
خدا کی واليت تکوينی کے واضح دالئل ميں سے ہيں کيونکہ مسيح(عليه السالم) کے قّصے ميں ُمردوں کو زنده کرنے، مادر 
زاد اندھوں اور العالج بيماروں کو شفا دينے کو مسيح(عليه السالم) کی ذات کی طرف منسوب کيا گيا ہے البتہ اذن و فرماِن 

  خدا کے ساتھ۔



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

 
 

ہوتا ہے کہ يہ بات عين ممکن ہے کہ خداوند تعالٰی عالم تکوين ميں تصرف کرنے کے ليے اس قسم کی  اس تعبير سے معلوم
قدرت کسی شخص کے اختيار ميں دے دے کہ وه کبھی اس قسم کے اعمال انجام دے ليا کرے اور اس آيت کی تفسير انبياء 

مکمل طور پر ظواہر آيات کے خالف ہے ۔ البتہ کے دعا کرنے اور خدا کی طرف سے ان کی دعا قبول ہونے کے ساتھ کرنا
اولياء خدا کی واليت تکوينی سے ہماری مراد اس کے عالوه اور کچھ نہيں ہے جسے ہم اُوپر بيان کرچکے ہيں ۔ کيونکہ اس 
 مقدار سے زياده کے ليے ہمارے پاس کوئی دليل موجود نہيں ہے ۔ مزيد و ضاحت کے ليے جلد دوم کی طرف رجوع کريں ۔

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

  - ٣۶٠، ص١۔ تفسير نمونہ،( اردو ترجمہ) ج١

  

  َوٕاِْذ ٔاَْوَحْيُت ٕاِلَی اْلَحَواِريِّيَن ٔاَْن آِمنُوا بِی َوبَِرُسولِی قَالُوا آَمنَّا َواْشھَْد بِٔاَنَّنَا ُمْسلُِمونَ  ١١١
َماِء قَاَل اتَّقُوا هللاَ ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِينَ ٕاِْذ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن يَاِعيَسی اْبَن َمْريََم ھَْل يَْستَطِ  ١١٢ َل َعلَْينَا َمائَِدةً ِمْن السَّ   -يُع َربَُّک ٔاَْن يُنَزِّ
اِھِدينَ قَالُوا نُِريُد ٔاَْن نَأُْکَل ِمْنھَا َوتَْطَمئِنَّ قُلُوبُنَا َونَْعلََم ٔاَْن قَْد َصَدْقتَنَا َونَُکوَن َعلَْيھَا ِمْن ا ١١٣   -لشَّ
لِنَا ١١۴ َماِء تَُکوُن لَنَا ِعيًدا اِلَٔوَّ َوآِخِرنَا َوآيَةً ِمْنَک َواْرُزْقنَا َؤاَْنَت َخيُر  قَاَل ِعيَسی اْبُن َمْريََم اللھُمَّ َربَّنَا ٔاَنِزْل َعلَْينَا َمائَِدةً ِمْن السَّ

اِزقِينَ    -الرَّ
لُھَا َعلَْيُکْم فََمْن يَ  ١١۵ بُہُ ٔاََحًدا ِمْن اْلَعالَِمينَ قَاَل هللاُ ٕاِنِّی ُمنَزِّ بُہُ َعَذابًا الَٔاَُعذِّ   -ْکفُْر بَْعُد ِمْنُکْم فَإِنِّی ٔاَُعذِّ

  ترجمہ:
۔اور وه وقت ياد کرو جب ميں نے حواريون کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور ميرے بھيجے ہوئے پر ايمان الؤ۔ تو ١١١

  ه کہ ہم مسلمان ہيں ۔انہوں نے کہا کہ ہم ايمان لے آئے اور تو گواه ر
۔وه وقت کہ جب حواريون نے يہ کہا کہ اے عيسٰی بن مريم! کيا تيرا پروردگار آسمان سے مائده نازل کرسکتا ہے تو اُس١١٢

  نے (جواب ميں) کہا اگر تم صاحبان ايمان ہو تو هللا سے ڈرو ۔
ہيں کہ اس ميں سے کھائيں اور ہمارے دل (آپ  ۔وه کہنے لگے (ہم يہ بات بُری نيت سے نہيں کہتے بلکہ) ہم يہ چاہتے١١٣

  کی رسالت پر) مطمئن ہوجائيں اور ہم جان ليں کہ تونے ہم سے سچی بات کہی ہے اور ہم اس پر گواه ہوجائيں ۔
۔عيسٰی (عليه السالم) نے عرض کيا: اے خدا! اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے مائده نازل فرما،تا کہ وه ہمارے ١١۴
آخر کے ليے عيد قرار پائے اور تيری طرف سے نشانی ہو اور ہميں روزی عطا فرما، تو بہترين روزی دينے واال  اّول و
  ہے ۔
۔خداوند تعالٰی نے (اس کی دعا قبول فرمالی اور) کہا: ميں اُسے تم پر نازل کروں گا، ليکن جو شخص تم ميں سے اس ١١۵

اختيار کرے گا) اُسے ميں ايسی سزادوں گا کہ عالمين ميں سے ويسی سزا کے بعد کافر ہوجائے گا (اور وه انکار کی راه 
  کسی کو نہ دی ہوگی۔

  حواريوں پر مائده کے نزول کا واقعہ 

اس بحث کے بعد جو مسيح(عليه السالم) اور ان کی والده کے بارے ميں نعمات اٰلہی کے سلسلہ ميں گذشتہ آيات ميں بيان 
ات کی طرف اشاره کرتا ہے جو حواريوں يعنی حضرت عيسٰی (عليه السالم) کے نزديکی ہوچکی ہے ان آيات ميں اُن نعم

  اصحاب و انصار کو بخشی گئی ہيں ۔
پہلے فرماتا ہے، اُس وقت کو ياد کرو جب ہم نے حواريوں کی طرف وحی بھيجی کہ مجھ پر اور ميرے بھيجے ہوئے 

دعوت کو قبول کرليا اور کہا کہ ہم ايمان لے آئے، خدايا! گواه رہنا کہ مسيح(عليه السالم) پر ايمان لے آؤ تو انہوں نے ميری 
  ہم مسلمان ہيں اور تيرے حکم کے سامنے سرتسليم خم کئے ہوئے ہيں

  
  

  ُمْوَن) ۔لِ ( َو اِْذ اَْوَحْيُت اِلَی اْلَحَواِريِّْيَن اَْن ٰاِمنُْوا بِْی َو بَِرُسْولِْی قَالُْوا ٰاَمنَّا َو اْشہَْد بِاَنَّنَا ُمسْ 
البتہ يہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہيں کہ لفظ وحی قرآن کريم ميں ايک وسيع معنی کا حامل ہے اور ان وحيوں ميں 
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منحصر نہيں ہے کہ جو پيغمبروں پر نازل ہوتی ہيں بلکہ وه الہام بھی جو مختلف افراد کے دلوں پر ہوتے ہيں اس کے 
يہاں ) ١ميں) وحی کا لفظ آيا ہے ۔ ( ٧ه السالم) کے بارے ميں (سورٔه قصص آيت مصداق ہيں اور اسی ليے مادر موسٰی(علي

تک کہ حيوانات کے طبعی و فطری الہامات کے ليے بھی قرآن ميں لفظ وحی استعمال کيا گيا ہے جيسا کہ شہد کی مکھيوں 
  کے ليے ہے ۔

السالم) کے ذريعے اور معجزات کی شکل يہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس سے وه وحی مراد ہو جو حضرت مسيح(عليه 
ميں ان کی طرف بھيجی جاتی تھی، ہم نے حواريوں کے بارے ميں يعنی حضرت عيسٰی کے اصحاب اور شاگرداِن خاص 

  )٢پر بحث کی ہے ۔ ( ٣٣٧کے ليے جلد دوم صفحہ 
يح کے اصحاِب خاص نے اس کے بعد مائده آسمانی کے نزول کے مشہور واقعہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے: مس

حضرت عيسٰی(عليه السالم) سے کہا کيا تيرا پروردگار ہمارے ليے آسمان سے غذا بھيج سکتا ہے(ٕاِْذ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن يَاِعيَسی 
َماِء) ۔ َل َعلَْينَا َمائَِدةً ِمْن السَّ   اْبَن َمْريََم ھَْل يَْستَِطيُع َربَُّک ٔاَْن يُنَزِّ

وان، دستر خوان اور طبق کو بھی کہا جاتا ہے اور اُس غذا کو بھی کہتے ہيں جو اُس ميں رکھی ہوئی ہو، لغت ميں خ“ مائده”
کے ماده سے بنايا گيا ہے جس کے معنی حرکت دينے اور ہالنے کے ہيں اور شايد دستر خوان اور غذا “ ميد”اصل ميں يہ 

  ں صورت پذير ہوتا رہتا ہے ۔پر مائده کا اطالق اس نقل وانتقال کی وجہ سے ہی جو اُن مي
حضرت مسيح(عليه السالم) نے اس مطالبہ پر کہ جس ميں ايسے معجزات وآيات دکھانے کے باوجود شک اور ترّدد کی بو 

  نِيَن) ۔مِ آرہی تھی، غور کيا اور انھيں تنبيہ کی اور کہا کہ اگر تم ايمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو ( قَاَل اتَّقُوا هللاَ ٕاِْن ُکنتُْم ُمؤْ 
ليکن انھوننے جلد ہی حضرت عيسٰی(عليه السالم) کو بتاديا کہ ہمارا اس مطالبہ سے کوئی غلط مقصد نہيں ہے اور نہ ہی اس 

ميں ہماری کسی ہٹ دھرمی کی غرض پوشيده ہے بلکہ ہماری تمنا يہ ہے کہ ہم اس مائده ميں سے کھائيں (اور آسمانی غذا 
ميں پيدا ہوگی، کيونکہ غذا مسلمہ طور پر روح انسانی پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے  کے کھانے سے نورانيت ہمارے دل

عالوه) ہمارے دلونميں راحت پيدا ہوگی اور اطمينان حاصل ہوگا اور يہ عظيم معجزه ديکھنے سے ہم علم اليقين کی سرحد 
  ہے تاکہ ہم اس پر گواہی دے سکيں تک پہنچ جائيں گے اور يہ جان ليں گے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وه سچ

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

ہم نے موسٰی کی والده پر وحی کی کہ اُسے دودھ پالؤ اور > ”---- ۔< َؤاَْوَحْينَا ٕاِلَی ٔاُمِّ ُموَسی ٔاَْن ٔاَْرِضِعيِہ فَإَِذا ِخْفِت َعلَْيِہ فَٔاَْلقِيِہ فِی اْليَمِّ ١
  “يا ميں پھينک دوجب اس کے بارے ميں تمھيں ڈر ہو تو اُسے در

  -۔اردو ترجمہ ميں ديکھئے٢

  
  الشَّاِھِديَن) ۔(قَالُوا نُِريُد ٔاَْن نَأُْکَل ِمْنھَا َوتَْطَمئِنَّ قُلُوبُنَا َونَْعلََم ٔاَْن قَْد َصَدْقتَنَا َونَُکوَن َعلَْيھَا ِمْن 

ہوئے تو ان کی درخواست کو بارگاه  جب حضرت عيسٰی(عليه السالم) ان کے اس مطالبہ ميں ان کی ُحسِن نيت سے آگاه
خداوندی ميں اس طرح سے بيان فرمايا کہ خداوندا ہمارے ليے آسمان سے مائده بھيج جو ہمارے اّول وآخر کے لئے عيد ہو 

اور تيری طرف سے ايک نشانی شمار ہو اور ہميں رزق عطا فرما کہ تو ہی بہترين رزی رساں ہے (قَاَل ِعيَسی اْبُن َمْريََم 
لِنَا َوآِخِرنَا َوآيَةً ِمْنَک َواال َماِء تَُکوُن لَنَا ِعيًدا اِلَٔوَّ اِزقِيَن) ۔لھُمَّ َربَّنَا ٔاَنِزْل َعلَْينَا َمائَِدةً ِمْن السَّ   ْرُزْقنَا َؤاَْنَت َخيُر الرَّ

ہی عمده طريقے  اس ميں يہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ حضرت عيسٰی(عليه السالم) نے ان کی درخواست کو بہت
سے بارگاه خداوندی ميں پيش کيا، جس ميں حق طلبی کی روح کا اظہار بھی پايا جاتا ہے اور اجتماعی وعمومی مصالح کو 

  بھی ملحوظ رکھا گيا ہے ۔
 خداوند تعالٰی نے اس دعا کو کہ جو حسِن نيت اور خلوص کے ساتھ دل سے نکلی تھی قبول کرليا اور اُن سے فرمايا کہ: ميں

اس قسم کا مائده تم پر نازل کروں گاليکن اس بات پر بھی توجہ رہنی چاہيے کہ اس مائده کے اتر نے کے بعد تمھاری ذمہ 
داری بہت سخت ہوجائے گی اور اس قسم کا واضح معجزه ديکھنے کے بعد جس شخص نے راه کفر اختيار کی تو اُسے 

  نہيں دی ہوگیايسی سزادوں گا کہ عالمين ميں سے کسی کو ايسی سزا 
  
  

بُہُ  بُہُ َعَذابًا الَٔاَُعذِّ لُھَا َعلَْيُکْم فََمْن يَْکفُْر بَْعُد ِمْنُکْم فَإِنِّی ٔاَُعذِّ   ٔاََحًدا ِمْن اْلَعالَِميَن) ۔ ( قَاَل هللاُ ٕاِنِّی ُمنَزِّ
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  چند ضروری نکات کی ياد دہانی 

  ری ہے:ان آيات ميں چند ايسے نکات ہيں کہ جن کا مطالعہ کرنا ضرو
۔ مائده کے مطالبہ سے کيا مراد تھی؟ اس ميں توشک نہيں ہے کہ حوارئين اس درخواست ميں کوئی بُرا اراده نہيں رکھتے ١

تھے اور ان کا مقصد حضرت عيسٰی (عليه السالم) کے مقابلے ميں ہٹ دھرمی کرنا نہيں تھا بلکہ مزيد اطمينان کی جستجو 
ميں جو شکوک و شبہات اور دسو سے باقی ہيں وه بھی دور ہوجائيں ۔ کيونکہ اکثر ايسا تھا تاکہ ان کے دلوں کی گہرائيوں 

ہوتا ہے کہ انسان کسی مطلب کو استدالل کے ذريعے يہاں تک کہ کبھی کبھی تجربہ کی بنياد پر بھی ثابت کرليتا ہے ليکن 
کے گوشوں ميں باقی ره جاتے ہيں لٰہذا  جب مسئلہ زياده اہم ہوتا ہے تو بہت سے دسو سے اور شکوک و شبہات اس کے دل

اس کی يہ خواہش ہوتی ہے کہ يا تو بار بار کے تجربے اور آزمائش کے ذريعے اور يا استدالل علمی کو عينی مشاہدات کے 
ساتھ بدل کر شکوک و شبہات اور دسوسوں کو اپنے دل کی گہرائيوں سے اکھاڑ کر پھينک دے ۔ لٰہذا ہم ديکھتے ہيں کہ 

براہيم (عليه السالم) باوجود اس کے کہ وه ايمان و يقين کے اعلٰی مقام پر فائز تھے پھر بھی خداوند تعالٰی سے يہ حضرت ا
عين ”درخواست کرتے ہيں کہ مسئلہ معاد کا اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہده کريں تاکہ ان کا وه ايمان جو آز روئے علم تھا 

  اور شہود سے بدل جائے ۔“ اليقين
سبب سے کہ حواريوں کے مطالبہ کا ظاہری طور پر جو مطلب نکلتا تھا وه چھبتا ہوا معلوم ہوتا تھا لٰہذا حضرت ليکن اس 

عيسٰی (عليه السالم) نے اسے بہانہ جوئی پر محلول کيا اور ان پر اعتراض کيا، ليکن جب انہوں نے کافی وضاحت کے ساتھ 
  م) نے بھی ان کی بات کو تسليم کرليا ۔اپنا مقصد روشن کرديا تو حضرت عيسٰی (عليه السال

سے کيا مراد ہے؟ مسلمہ طور پر ابتدا مينيہ جملہ يہی معنی ديتا ہے کہ حوارئين نزول مائده کے “ ہَْل ييَْستَِطْيُع َرُبُ◌کَ ”۔  ٢
، پہال سلسلے ميں قدرت خدا ميں شک رکھتے تھے ليکن اس کی تفسير ميں اسالمی مفّسرين کے بعض بيانات جالب نظر ہيں

يہ کہ يہ درخواست انھوں نے ابتدائے کار ميں کی تھی، جبکہ وه مکمل طور پر صفات خداوندی سے آشنا نہيں ہوئے تھے، 
دوسرا يہ کہ ان کی مراد يہ تھی کہ کيا خداوند تعالٰی کے نزديک اس ميں مصلحت ہے کہ وه اس قسم کا مائده ہم پر نازل 

خص دوسرے سے يہ کہے کہ ميں اپنی ساری دولت فالں شخص کے ہاتھ ميں کردے، جيسا کہ مثال کے طور پر ايک ش
کا معنی “ يستطيع”نہيں دے سکتا، يعنی ميں اس ميں مصلحت نہيں سمجھتا ، نہ يہ کہ ميں قدرت نہيں رکھتا، تيسرا يہ کہ 

چال جائے تو پھر اس سے يہ  ہو، کيونکہ ماده طوع کا معنی انقياد ومطيع ہونا ہے اور جب وه باب (استفعال) ميں“ يستجيب”
مطلب ليا جاسکتا ہے ۔ اس بناپر اس جملے کا يہ معنی ہوگا کہ کيا تيرا پروردگار ہماری اس بات کو قبول کرے گا کہ آسمانی 

  مائده ہم پر نال کرے ۔
تذکره نہيں ہے ليکن ۔ يہ آسمانی مائده کيا تھا؟ يہ آسمانی مائده جن چيزوں پر مشتمل تھا ان کے بارے ميں قرآن ميں کوئی ٣

احاديث ميں کہ جن ميں سے ايک حديث امام باقر عليہ السالم سے نقل ہوئی ہے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وه کھانا چند 
روٹياں اور چند مچھلياں تھيں ۔ شايداس قسم کے معجزے کے مطالبے کا سبب يہ تھا کہ انھوں نے ُسن رکھا تھا کہ موسٰی 

ے بنی اسرائيل پر مائده آسمانی اُترا تھا ۔ لٰہذا انھوں نے بھی حضرت عيسی(عليه السالم)ٰ سے اسی عليہ السالم کے معجزه س
  قسم کا تقاضا کيا ۔

۔ کيا ان پر کوئی مائده نازل ہوا؟ باوجود اس کے کہ مذکوره باال آيات نزول مائده کو تقريباً صراحت کے ساتھ بيان کررہی ۴
فی نہيں کرتا ليکن تعجب کی بات يہ ہے کہ بعض مفّسرين نے نزول مائده کی ترديد کی ہے ہيں کيونکہ خداوندتعالٰی وعده خال

اور انھوں نے يہ کہا ہے کہ جب حوارئين نے نزول مائده کے بعد سخت ذمہ داری کا احساس کيا تو انھوں نے اپنا مطالبہ 
  ترک کرديا ليکن حق بات يہ ہے کہ مائده ان پر نازل ہوا ۔

تے ہيں؟ عيد لغت ميں ماده عود سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی بازگشت (لوٹ آنا) کے ہيں ، اسی لئے ۔ عيد کسے کہ۵
اُن دنوں کو جن ميں کسی قوم وملّت کی مشکالت برطرف ہوجاتی ہيں اور وه پہلے جيسی کاميابيوں اور راحتوں کی طرف 

کہا جاتا ہے کہ ماِه مبارک رمضان ميں ايک مہينے پلٹ آتی ہے، عيد کہا جاتا ہے، اسالمی عيدوں کو اس مناسب سے عيد 
کی اطاعت کے بعد يا حج کا عظيم فريضہ انجام دينے کی وجہ سے روح ميں پہلی سی فطری صفائی اور پاکيزگی لوٹ آتی 

ان النے ہے اور وه آلودگياں جو خالف فطرت ہيں ختم ہوجاتی ہيں، چونکہ نزول مائده کا دن کاميابی، پاکيزگی اور خدا پر ايم
کی طرف بازگشت کا دن تھا لٰہذا حضرت عيسٰی(عليه السالم) نے اس کا نام عيد رکھا، جيسا کہ روايات ميں آيا ہے مائده کا 

  نزول اتوار کے دن ہوا تھا لٰہذا شايد عيسائيوں کے نزديک اتوار کے احترام کی علتوں ميں سے ايک علت يہ بھی ہو ۔
  ه ايک روايت ميں ہے کہ:حضرت علی عليہ السالم سے نقل شد

  “وکل يوم اليعصی هللا فيہ فہو يوم عيد”
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  )1“(يعنی ہر وه دن کہ جس ميں خداوند تعالٰی کی نافرمانی نہ کی جائے وه عيد کا دن ہے”
يہ بھی اس امر کی طرف اشاره ہے کيونکہ گناه کو چھوڑنے کا دن کاميابی، پاکيزگی اور فطرت اّوليہ کی طرف لوٹنے کا 

  ۔دن ہے 
۔ عذاب شديد کس بناپر تھا؟ يہاں پر ايک اہم نکتہ ہے جس کی طرف توجہ کرنا چاہيے اور وه يہ کہ جب ايمان مرحلہ شہود ۶

اور عين اليقين کو پہنچ جائے يعنی حقيقت کو آنکھ سے ديکھ لے اور کسی قسم کے ترّدد اور وسوسے کی گنجائش باقی نہ 
سئوليت بہت زياده سخت ہوجاتی ہے، کيونکہ اب يہ وه سابق انسان نہيں ہے کہرہے تو پھر ايسے شخص کی ذمہ داری اور م

جس کا ايمان پائہ شہود پر نہيں تھا اور کبھی کبھار اس ميں وسوسے پيدا ہوجاتے تھے، وه ايمان اور ذمہ داری کے ايک 
اور سخت سزا کا سبب بنے گی،نئے مرحلے ميں داخل ہوچکا ہے، اب اس کی تھوڑی تقصير اور کوتاہی بھی مجازات شديد 

اسی ليے تو انبياء اور اوليائے خدا کی مسئوليت بہت سخت تھی اسی طرح کہ وه ہميشہ اُس سے وحشت وپريشانی ميں رہتے 
تھے، ہم اپنی روزمّره کی زندگی ميں بھی اس قسم کی باتوں کا سامنا کرتے رہتے ہيں، مثالً اصولی طور پر ہر کسی کو 

کے شہر اور عالقے ميں کئی بھوکے ايسے موجود ہيں جن کے بارے ميں اُس سے بازپُرس ہوگی، ليکن  معلوم ہے کہ اُس
جب وه اپنی آنکھوں سے ديکھ لے کہ ايک بے گناه انسان بھوک کی شّدت سے فرياد کررہا ہے تو اب اس کی جوابدہی کی 

  صورت مل جائے گی اور سخت تر ہوجائے گی۔
وده چاروں انجيلوں ميں مائده کے بارے ميں اس طرح گفتگو نہيں ہے جس طرح کہ ہم قرآن ۔ عہد جديد اور مائده: موج٧

ميں ايک بيان ايسا موجود ہے کہ جس ميں حضرت عيسٰی(عليه السالم)  ٢١مجيد ميں ديکھتے ہيں، اگرچہ انجيل يوجنا باب 
تھ معجزانہ طور پر دعوت کا ذکر کياکی طرف سے لوگوں کو کھانا کھالنے اور اُن کی طرف سے روٹی اور مچھلی کے سا

گيا ہے ليکن تھوڑی سی توجہ سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اس کا مائده آسمانی اور حواريوں کے مسئلے سے کوئی ربط نہيں 
  )2ہے(

کی ايک کتاب ہے، پطرس نامی ايک حواری پر نزول مائده کا ذکر کيا گيا “ عہد جديد”ميں بھی جو “ اعماِل رسوالن”کتاب 
وه بھی اُس بحث سے الگ چيز ہے کہ جس کے بارے ميں ہم گفتگو کررہے ہيں، ليکن کيونکہ ہميں معلوم ہے کہ بہت  ہے،

سے ايسے حقائق ہيں کہ جو حضرت عيسٰی عليہ السالم پر نازل نہيں ہوئے تھے لٰہذا اس حقيقت کو مدنظر رکھتے ہوئے 
  )3ں ہوگی(نزول مائده کے واقعہ کے سلسلے ميں کوئی مشکل پيدا نہي

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

  -۴٢٨۔ نہج البالغہ، کلمات قصار، 1
  - ٢۴٩، ص٢۔ الہدٰی الٰی دين المصطفٰی، ج2
  - ۔ حوالہ سابقہ3

 

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

اَل ُسْبَحانََک َما يَُکوُن لِی ٔاَْن ٔاَقُوَل َما لَْيَس َوٕاِْذ قَاَل هللاُ يَاِعيَسی اْبَن َمْريََم ٔأَاَنَت قُْلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذونِی َؤاُمِّی ٕاِلَھَْيِن ِمْن ُدوِن هللاِ قَ  ١١۶
  -نَْفِسی َوالَٔاَْعلَُم َما فِی نَْفِسَک ٕاِنََّک ٔاَْنَت َعالَُّم اْلُغيُوبِ لِی بَِحقٍّ ٕاِْن ُکنُت قُْلتُہُ فَقَْد َعلِْمتَہُ تَْعلَُم َما فِی 

ا تََوفَّْيتَنِی ُکنَت ٔاَْنَت َما قُْلُت لَھُْم ٕاِالَّ َما ٔاََمْرتَنِی بِِہ ٔاَْن اْعبُُدوا هللاَ َربِّی َوَربَُّکْم َوُکنُت َعلَْيِھْم َشِھيًدا َما ُدمْ  ١١٧ قِيَب َعلَْيِھْم ُت فِيِھْم فَلَمَّ الرَّ
  - َؤاَْنَت َعلٰی ُکلِّ َشْیٍء َشِھيدٌ 

ْبھُْم فَإِنَّھُْم ِعبَاُدَک َوٕاِْن تَْغفِْر لَھُْم فَإِنََّک ٔاَْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِکيمُ  ١١٨   -ٕاِْن تَُعذِّ
  ترجمہ:
يا تونے لوگوں سے يہ کہا تھا کہ ۔وه وقت ياد کرو جب خداوندتعالٰی عيسٰی ابن مريم سے کہے گا کہ (اے عيسٰی) ک١١۶
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مجھے اور ميری ماں کو هللا کے عالوه دو خدا بنالو، وه جواب ديں گے کہ تيری ذات پاک ہے، مجھے کوئی حق نہيں ہے کہ
ايسی بات کہوں جو ميرے الئق نہيں ہے، اگر ميں نے کوئی ايسی بات کہی ہوگی تو اس کا تجھے ضرور علم ہوگا ۔ تُو ان 

و جاننا ہے کہ جو ميرے نفس وروح ميں ہيں، ليکن ميں جو کچھ تيری ذات پاک ميں ہے اُسے نہيں جانتا کيونکہ سب باتوں ک
  تو تمام اسرار اور پوشيده چيزوں سے باخبر ہے ۔

۔مجھے تو نے جس کام پر مامور کيا تھا اُس کے سوا اُن سے اور کوئی بات نہيں کہی تھی ۔ ميں نے تو اُن سے يہی کہا ١١٧
ا کہ اُس خدا کی پرستش کرو جو ميرا بھی پروردگار ہے اور تمھار بھی پروردگار ہے اور ميں تو اس وقت تک ہی اُن کا تھ

نگران اور گواه تھا جب تک کہ اُن کے درميان تھا اور جب تونے مجھے ان کے درميان سے اٹھاليا تو پھر تُو ہی اُن کا 
  نگران تھا اور تو ہی ہر چيز پر گواه ہے ۔

۔ (اس صورت ميں )اگر تُو انھيں سزا دے تو وه تيرے بندے ہيں (اور وه تيری عدم حکمت کی نشانی ہے اور نہ ہی ١١٨
  تيری بخشش کمزوری کی عالمت ہے) ۔

  حضرت مسيح(عليه السالم) کی اپنے پيروکاروں کے شرک سے بيزاری 

يں ہيں اور دليل اس کی يہ ہے کہ بعد کی چند آيات يہ آيات قيامت کے دن حضرت مسيح(عليه السالم) سے گفتگو کے بارے م
  ميں ہے کہ:

اِدقِيَن ِصْدقُھُمْ ”   “ھََذا يَْوُم يَنفَُع الصَّ
  “آج کا دن وه دن ہے کہ جس ميں سچوں کو ان کی سچائی فائده دے گی”

  اور يہ بات مسلّم ہے کہ اس سے مراد قيامت کا دن ہے ۔
ا تََوفَّْيتَنِی  قِيَب َعلَْيِھْم) کا جملہ اس پر دوسری دليل ہے کہ يہ گفتگو مسيح(عليه السالم) کی اس کے عالوه (فَلَمَّ ُکنَت ٔاَْنَت الرَّ

کے جملے ساتھ کرنا کہ جو فعل ماضی کے ليے ہے “قال”نبوت ورسالت کا زمانہ گزرنے کے بعد کی ہے اور آيت کی ابتدا 
يکھا گيا ہے کہ قيامت سے مربوط مسائل زمان ماضی کی شکل ميںکوئی مشکل پيدا نہيں کرتا، کيونکہ قرآن مجيد ميں اکثر د

بيان کيے گئے ہيں اور يہ چيز قيامت کے قطعی ويقينی ہونے کی دليل ہے يعنی اس کا زمانہ آئنده ميں واقع ہونا ايسا مسلّم ہے
  جاتا ہے ۔ گويا کہ وه زمانہ ماضی ميں واقع ہوچکا ہے لٰہذا اسے فعل ماضی کے صيغہ کے ساتھ بيان کيا

بہر حال پہلی آيت يہ کہتی ہے کہ خداوند تعالٰی قيامت کے دن حضرت عيسٰی(عليه السالم) سے کہے گا کيا تو نے لوگوں 
َن سے يہ کہا تھا کہ مجھے اور ميری ماں کو هللا کے عالوه اپنا معبود قرار دو اور ہماری پرستش کرو (َوٕاِْذ قَاَل هللاُ يَاِعيَسی ابْ 

) ۔َمْريََم ا   َٔٔاَنَت قُْلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذونِی َؤاُمِّی ٕاِلَھَْيِن ِمْن ُدوِن هللاِ
اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ حضرت عيسٰی(عليه السالم) نے کوئی ايسی بات نہيں کہی ہے بلکہ صرف توحيد اور عبادت 

کے سامنے اقرار لے کر اُن کی اُمت کا جرمخدا کی دعوت دی ہے، ليکن اس استفہام کا مطلب يہ ہے کہ اُن سے اُن کی اُمت 
  ثابت کيا جائے ۔

  مسيح عليہ السالم اس سوال کے جواب ميں انتہائی احترام کے ساتھ چند جملے کہيں گے:
۔ پہلے خداوندتعالٰی کو ہر قسم کے شريک وشبيہ سے پاک کرتے ہوئے کہيں گے: اے خدا! تو ہر قسم کے شريک سے ١

  َک) ۔پاک ہے (قَاَل ُسْبَحانَ 
۔ کس طرح ممکن ہے کہ ميں ايسی بات کہوں جو ميرے ليے شائستہ اور مناسب نہيں ہے (َما يَُکوُن لِی ٔاَْن ٔاَقُوَل َما لَْيَس لِی ٢

) ۔   بَِحقٍّ
حقيقت ميں نہ صرف اس بات کے کہنے کی وه اپنے سے نفی کرتے ہيں بلکہ کہتے ہيں کہ بنيادی طور پر ميں اس قسم کا 

  نہيں رکھتا اور اس قسم کی گفتگو ميں مرتبہ ومقام کے ساتھ ہرگز سازگار ہی نہيں ۔کوئی حق ہی 
۔ اس کے بعد پروردگار عالم کے علم بے پاياں کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتے ہيں: ميری گواه يہ حقيقت ہے کہ اگر ٣

ہے جو ميری روح کے اندر ہے جبکہ ميںميں نے ايسا کيا ہوتا تو تجھے اس کا علم ضرور ہوتا کيونکہ تو اس سے بھی آگاه 
اُس سے بے خبر ہوں جو تيری ذات پاک ميں ہے، کيونکہ عالم الغيوب ہے اور تمام رازوں اور پوشيده چيزوں سے باخبر 

  )١َعالَُّم اْلُغيُوِب) ۔ ( ہے ( ٕاِْن ُکنُت قُْلتُہُ فَقَْد َعلِْمتَہُ تَْعلَُم َما فِی نَْفِسی َوالَٔاَْعلَُم َما فِی نَْفِسَک ٕاِنََّک ٔاَْنتَ 
۔ ميں نے جو بات ان سے کہی ہے وه صرف وہی تھی جس کے لئے تو نے مجھے مامور کيا تھا اور وه يہ کہ ميں انھيں ۴

تيری عبادت کی طرف دعوت دوں اور اُن سے کہوں کہ اس خدائے يگانہ کی پرستش کرو کہ جو ميرا اور تمھارا پروردگار 
  ْم ٕاِالَّ َما ٔاََمْرتَنِی بِِہ ٔاَْن اْعبُُدوا هللاَ َربِّی َوَربَُّکْم) ۔ہے (َما قُْلُت لَھُ 
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۔ اور جس وقت تک ميں اُن کے درميان رہا ان کا نگران وگواه تھا اور ميں نے انھيں راِه شرک اختيار نہيں کرنے ديا، ليکن۵
ونگہبان تھا اور تو ہر چيز پر گواه ہے (َوُکنُت َعلَْيِھْم جب تونے مجھے اُن کے درميان سے اٹھاليا تو پھر تُو ہی اُن کا نگران 

قِيَب َعلَْيِھْم َؤاَْنَت َعلٰی ُکلِّ َشْیٍء َشِھيٌد) ا تََوفَّْيتَنِی ُکنَت ٔاَْنَت الرَّ   )٢۔ ( َشِھيًدا َما ُدْمُت فِيِھْم فَلَمَّ
چاہے گا وہی ہوگا، اب اگر تو انھيں ان کے اس ۔ ان تمام باتوں کے باوجود پھر بھی حکم تو تيرا چلے گا ہی اور جو تو ۶

عظيم انحراف پر سزا دے گا تو وه تيرے بندے ہيں اور وه تيری سزا سے بھاگ کر کہيں نہيں جاسکيں گے اور تيرا يہ حق 
تيرے نافرمان بندوں کے ليے ثابت ہے اور اگر تو انھيں بخش دے اور ان کے گناہوں کی طرف سے چشم پوشی کرے تو 

ْبھُْم توانا وحکيم ہے نہ تو تيری بخشش ہی کمزوری کی عالمت ہے اور نہ ہی تيری سزا حکمت وحساب سے خالی ہے(ٕاِْن تَُعذِّ
  فَإِنَّھُْم ِعبَاُدَک َوٕاِْن تَْغفِْر لَھُْم فَإِنََّک ٔاَْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِکيُم) ۔

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

ے معنی ميں نہيں ہے بلکہ نفس کا ايک معنی ذات ہے (جيسے کہتے ہيں وه نفس بنفيس ۔ يہاں پر لفظ نفس کا اطالق روح اور جان ک١
  آئے) ۔

پر  ٢۴١کے ذيل ميں صفحہ  ۵۵کے معنی کے بارے ميں اور يہ کہ اس سے مراد مرنا نہيں ہے، سورٔه آل عمران کی آيت “ توفی”۔ ٢
  ، اردو ترجمہ)٢تفصيلی بحث ہوچکی ہے (جلد

   دوسوال اور ان کا جواب

۔ کيا عيسائيوں کی تاريخ ميں کہيں ديکھا گيا ہے کہ وه مريم کو اپنا معبود قرار ديتے ہوں ۔ يا يہ کہ وه صرف تثليث يعنی ١
کے قائل تھے اور اس ميں شک نہيں ہے کہ ان کے نظريہ کے مطابق “ روح القدس”اور “ بيٹا خدا”، “باپ خدا”تين خداؤں 

  کے درميان واسطہ ہے اور وه مريم کے عالوه ہے ۔“ دابيٹا خ”اور “ باپ خدا“ ”روح القدس”
اس سوال کے جواب ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ يہ تو صحيح ہے کہ عيسائی حضرت مريم کو خدا تو نہيں جانتے تھے ليکن 

اس کے باوجود اُن کے اور اُن کے مجسمے کے سامنے مراسم عبادت سرانجام ديتے رہے تھے جيسا کہ بت پرست بتوں کو 
بمعنی خدا “ هللا”خدا نہينسمجھتے تھے پھر بھی انھيں عبادت ميں خدا کا شريک سمجھتے تھے اور زياده واضح الفاظ ميں 

  بمعنی معبود ميں فرق ہے، عيسائی جناب مريم کو اٰلہ يعنی معبود جانتے تھے نہ کہ خدا ۔“ اٰلہ”اور 
کا اطالق جناب مريم پر نہيں کرتا بلکہ انھيں “ معبود”اور “ ہاِلٰ ”ايک مفّسر کی تعبيرکے مطابق اگرچہ کوئی عيسائی فرقہ 

صرف خدا کی ماں سمجھتے ہيں، ليکن عملی طور پر اس کے سامنے خصوع خشوع اور مراسم عبادت بجاالتے ہيں، چاہے 
ميں  يہ نام ان کے ليے رکھيں يا نہ رکھيں ۔ اس کے بعد مزيد کہتا ہے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ بيروت

کے ساتويں سال کے نويں شمارے ميں پاپ بيوس نہم کی پچاسويں سالگره کے موقع پر “ مشرق’عيسائيوں کے مجلہ 
حضرت مريم کی شخصيت کے بارے ميں چند قابِل مالحظہ مطالب منتشر ہوئے تھے اس شماره ميں پوری صراحت کے 

ضرت ميرم کی عبادت کی جاتی ہے ۔ اسی مجلہ کے ساتھ لکھا تھا کہ مشرقی گرجوں ميں بھی مغربی گرجوں کی طرح ح
پانچويں سال کے چودھويں شمارے ميں ايک مقالہ انستاس کرملی کے قلم سے لکھا ہوا درج تھا جس ميں يہ کوشش کی گئی 
تھی کہ حضرت مريم کی عبادت کے مسئلہ کے سلسلہ ميں عہد عتيق اور تورات سے بھی کوئی دليل پيدا کی جائے ۔ چنانچہ 

سانپ (شيطان) اور عورت (حّوا) کی دشمنی کی داستان کو مريم کے عنوان سے تفسير کرتا ہے ۔ اس بناپر حضرت  وه
  مريم(عليه السالم) کی پرستش اور عبادت ان ميں موجود ہے ۔

۔ دوسرا سوال يہ ہے کہ حضرت مسيح(عليه السالم) ايسے الفاظ ميں جس سے شفاعت کی بو آتی ہے اپنی اُمت کے ٢
کين کے بارے ميں کيوں گفتگو کرتے ہيں اور يہ کيوں عرض کرتے ہيں کہ اگر تو انھيں بخش دے تو تُو عزيز وحکيم مشر
  ہے ۔

اس کے جواب ميں اس نکتے کی طرف توجہ رکھنی چاہيے کہ اگر حضرت عيسٰی(عليه السالم) کا ہدف شفاعت ہوتا تو آپ 
ِحي م) کيونکہ خدا کا غفور ورحيم ہونا مقام شفاعت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے جب کہ ہم يوں فرماتے کہ (اِنََّک اَنَت الَغفُوُر الرَّ

ديکھتے ہيں کہ وه خدا کی عزيز وحکيم کے ساتھ توصيف کررہے ہيں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ليے شفاعت اور
تيار کی نفی کرنا اور معاملہ کو بخشش کی درخواست منظور نہيں ہے بلکہ اس ميں اصليہدف اپنی ذات سے ہر قسم کے اخ

پروردگار کے سپُرد کرنا ہے يعنی يہ کام تيرے ہی ہاتھ ميں ہے اگر چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو سزا دے اگرچہ نہ 
تيری سزا بغير دليل کے ہے اور نہ ہی تيری بخشش بغير علّت وسبب کے ہے اور ہر حالت ميں تيری قدرت وتوانائی سے تو

  ے ۔باہر ہی ہ
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عالوه ازيں يہ بھی ممکن ہے کہ ان کے درميان کسی گروه نے اپنے اشتباه کی طرف توجہ کرتے ہوئے توبہ کی راه اختيار 
  کرلی ہو اور يہ جملہ اُس گروه کے بارے ميں ہو ۔

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

  - ٢۶٣، ص٧۔ تفسير المنار، ج

  

اِدقِيَن ِصدْ  ١١٩ لَِک قُھُْم لَھُْم َجنَّاٌت تَْجِری ِمْن تَْحتِھَا ااْلَٔنھَاُر َخالِِديَن فِيھَا ٔاَبًَدا َرِضَی هللاُ َعْنھُْم َوَرُضوا َعْنہُ ذٰ قَاَل هللاُ ھََذا يَْوُم يَنفَُع الصَّ
  -اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ 

َماَواِت َوااْلَْٔرِض َوَما فِيِھنَّ َوھَُو َعلٰی ُکلِّ َشْیٍء قَِديرٌ  ١٢٠ ِ ُمْلُک السَّ َّ ِ-  

  ترجمہ:
۔ خدا کہتا ہے کہ يہ وه دن ہے جس ميں سّچوں کو ان کی سچائی فائده بخشے گی ۔ ان کے ليے جنت کے باغات ہيں جن ١١٩

کے (درختوں) کے نيچے پانی کی نہريں جاری ہيں، وه ان ميں ہميشہ ہميشہ رہيں گے، خدا اُن سے راضی وخوشنود ہوگا 
  ہت بڑی کاميابی ہے ۔اور وه خدا سے راضی اور خوشنود ہوں گے اور يہ ب

۔ آسمانوں اور زمين اور ان کے درميان تمام چيزوں کی حکومت هللا ہی کے لئے ہے اور وه ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے ١٢٠
  ۔

  تفسير
  عظيم کاميابی 

روز قيامت خداوند تعالٰی کی حضرت عيسٰی(عليه السالم) سے گفتگو جس کی تشريح گذشتہ آيات ميں ہوچکی ہے کے ذکر 
ے بعد اس آيت ميں ہم پڑھتے ہيں کہ خداوند تعالٰی اس گفتگو کے بعد يوں فرماتا ہے: آج کا دن وه دن ہے جس ميں سچوں ک

اِدقِيَن ِصْدقُھُْم) ۔   کو اُن کی سچائی فائده دے گی (قَاَل هللاُ ھََذا يَْوُم يَنفَُع الصَّ
اور راستی وسچائی ہے جو آخرت ميں مفيد ہوگی ورنہ  يقينا اس جملے ميں صدق وراستی سے مراد دنيا ميں گفتار وکردار

آخرت کی سچائی اور راستی جو کہ محل تکليف ہی نہيں ہے وه کوئی فائده بھی نہيں دے گی اس کے عالوه اس دن کی تو 
حالت وکيفيت ہی ايسی ہوگی کہ کوئی شخص سچائی کے سوا کچھ اور کہہ ہی نہ سکے گا ۔ يہاں تک کہ سب ہی گنہگار 

  اکار اپنے اپنے اعماِل بد کا اعتراف کرليں گے اور يوں اس دن جھوٹ بولنے کا کوئی وجود ہی نہ ہوگا ۔وخط
اس بناپر وه لوگ جنھوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کيا اور اپنی رسالت کا کام انجام ديا اور سچائی اور درستی کے سوا 

مسيح عليہ السالم اور ان کے سچے پيرو يا باقی تمام انبياء عليہم انھوں نے اور کوئی راستہ اختيار نہيں کيا، جيسے حضرت 
السالم کے سچے پيروکار کہ جو اس دنيا ميں سچائی کی راه پر گامزن ہوئے ۔ وه اپنے اعمال سے پوری طرح بہره مند ہوں 

  گے ۔
کا خالصہ آجاتا ہے ۔ گفتار  ضمناً اس جملے سے اجمالی طور پر يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدق وراستی ميں تمام نيکيوں

ميں صداقت وراستی اور عمل ميں صداقت وراستی اور قيامت کے دن صرف صداقت وراستی ہی وه سرمايہ ہے کہ جو کام 
  آئے گا اس کے عالوه اور کچھ کام نہيں آئے گا ۔

ات ہيں جن کے درختوں اس کے بعد سچوں کو ملنے والی جزا کے بارے ميں يوں بيان کرتا ہے: ان کے ليے بہشت کے باغ
  يھَا ٔاَبًَدا) ۔کے نيچے نہريں جاری ہيں اور وه ہميشہ ہميشہ اُسی ميں رہيں گے (لَھُْم َجنَّاٌت تَْجِری ِمْن تَْحتِھَا ااْلَٔنھَاُر َخالِِديَن فِ 
 َعْنھُْم َوَرُضوااور اس مادی نعمت سے زياده اہم يہ ہے کہ خدا بھی ان سے راضی ہے اور وه خدا سے راضی ہيں (َرِضَی هللاُ 

  َعْنہُ) ۔
يہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اس آيت ميں بہشت کے باغوں کا اس کی تمام نعمتوں کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد 

خدا کی اپنے بندوں سے خوشنودی اور بندوں کی خدا سے خوشنودی کی نعمت کا ذکر ہے اور اس کے بعد (ٰذلَِک اْلفَْوُز 
ا جملہ ہے اس سے اس حقيقت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ طرفين کی يہ رضايت وخوشنودی کس قدر اہميت کی حامل اْلَعِظيُم) ک

  ہے (خدا کی بندوں سے خوشنودی اور بندوں کی خدا سے خوشنودی) ۔
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اور  کيونکہ عين ممکن ہے کہ انسان اعلٰی سے اعلٰی نعمتوں ميں غرق ہو ليکن جب وه يہ احساس کرے گا کہ اس کا مولیٰ 
  اس کا معبود ومحبوب اس سے ناراض ہے تو وه تمام نعمتيں اس کی روح کے لئے تلخی اور اذيت کا سبب بن جائے گی۔

يہ بھی ممکن ہے کہ انسان کو ہر چيز ميسر ہو ليکن جو کچھ اُس کے پاس ہے وه اُس پر راضی وقانع نہ ہو ۔ اس سے صاف 
سب سے اس کو خوش بخت نہيں رکھ سکتيں اور اُسے اندرونی تکليف ہميشہ ظاہر ہے کہ وه تمام نعمتيں اس کيفيت کے ساتھ

  آزار ميں رکھے گی اور روحانی اطمينان جو کہ سب سے بڑی نعمت اٰلہی اُس سے چھين لے گی۔
عالوه ازيں جب خدا کسی سے خوش ہوگا تو جو کچھ وه چاہے گا خدا اُسے دے گا اور جب يہ اُس کو وه کچھ دے دے، جو 

ہتا ہے تو وه بھی اُس سے خوش ہوگا ۔ نتيجہ اس کا يہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت يہ ہے کہ خدا نسان سے خوش ہو وه چا
  اور وه بھی اپنے خدا سے راضی ہو ۔

آخری آيت ميں آسمانوں، زمين اور جوکچھ اُن کے درميان ہے پر خدا کی حاکميت ومالکيت کی طرف اشاره ہوا ہے اور اس 
ِ ُمْلُک السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َوَما فِيِھنَّ َوھَُو َعلٰی ُکلِّ َشْیٍء قَِديٌر) ۔کی قدرت کی عموميت  ّٰ ِ   تمام چيزوں پر بيان ہوئی ہے (

يہ تذکره حقيقت ميں خدا سے بندوں کی رضا وخوشنودی کی دليل اور علت کے عنوان سے آيا ہے کيونکہ جو ہستی تمام 
راسر عالم ہستی پر حکومت رکھتی ہو وه قدرت رکھتی ہے کہ جو کچھ اس کے بندے چيزوں پر قدرت رکھتی ہو اور جو س

  اس سے چاہيں وه انھيں بخش دے اور اُنھيں خوشنود وراضی کرے ۔
ضمنی طور پر يہ بھی ہوسکتا ہے يہاں مريم کی پرستش کے سلسلے ميں عيسائيوں کے عمل کے غلط ہونے کی طرف 

و صرف وه ذات ہے جو سراسر عالم آفرينش پر حکمران ہو نہ کہ مريم جو کہ مخلوق اشاره ہو کيونکہ عبادت کے الئق ت
  ہونے کے عالوه کچھ نہيں ۔

  
 يہاں پر سورٔه مائده کی تفسير اختتام کو پہنچتی ہے

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

  فضيلت تالوت سوره انعام 
  شرک کی مختلف اقسام اور بت پرستی کے خالف جہاد

سوره ہے جو مکہ ميں پيغمبر پر نازل ہوا، البتہ اس کی چند ٓايات کے بارے ميں اختالف )۶٩کہا جاتا ہے کہ يہ انہترواں (
ہے ، بعض کا نظريہ ہے کہ يہ چند ٓايات مدينہ ميں نازل ہوئی ہيں، ليکن ان روايات سے جو اہلبيت (عليه السالم) کے طريقہ 

ہے کہ اس سوره کی خصوصيات ميں سے ايک يہ ہے کہ اس کی تمام ٓايات ايک جگہ  سے ہم تک پہنچی ہيں يہ معلوم ہوتا
  ہوں گی ۔“ مکی”-نازل ہوئی ہيں ، اس بنا پر وه سب کی سب 

کی “ قيامت”اور “ نبوت“ ”توحيد”اس سوره کا بنيادی ہدف اور مقصد دوسری مکی سورتوں کی طرح ہی تين اصولوں 
کر اس ميں مسئلہ توحيد اور شرک وبت پرستی کے خالف مبارزه کيا گيا ہے اور طرف دعوت دينا ہے،ليکن سب سے پڑھ 

وه اس طور پر کہ اس سوره کی ٓايات کے اہم حصہ ميں روئے سخن مشرکين اور بت پرستوں کی طرف ہی ہے اور اسی 
  مناسبت سے بعض اوقات بحث کا سلسلہ مشرکين کے اعمال وکردار اور بد عت تک پہنچ جاتا ہے ۔

حال اس سوره کی ٓايات ميں تدبر وتفکر جو انتہائی جاندار اور واضح اور روشن دالئل پر مشتمل ہے، انسان کے اندر  بہر
روئے توحيد وخدا پرستی کو زنده کرتا ہے اور شرک کی بنيادوں کو اکھاڑ کر رکھ ديتا ہے، شايد اسی معنوی وابستگی اور 

ياد پر ہی اس سوره کی تمام ٓايات يکجائی طور پر ايک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے مسئلہ توحيد کی باقی سب مسائل اولويت کی بن
  ۔

اور وه روايات جو اس سوره کی فضيلت ميں وارد ہوئی ہيں وه بھی اس امر کے سبب سے ہی ہيں ہم بارہا پڑھتے ہيں کہ 
سوره پڑھے (اور اس کے  سوره انعام کے نزول کے وقت ستر ہزار فرشتہ اسے لے کر نازل ہوئے تھے اور جو شخص اس
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سايہ ميں اس کی روح سرچشمہ توحيد سے سيراب ہو) تو وه تمام فرشتوں کے لئے طلب مغفرت کرتا ہے، ہو سکتاہے کہ 
اس سوره کی ٓايات ميں غور فکر کرنا مسلمانوں ميں سے روح نفاق وپراکندگی کو نکال باہر کرے اور کانوں کو سننے واال 

  اور دلوں کو دانا بنا دے ۔،ٓانکھوں کو ديکھنے واال
ليکن تعجب کی بات يہ ہے کہ بعض لوگ اس سوره سے صرف اس کے الفاظ کے پڑھنے پر قناعت کرتے ہيں اور اپنی ذات

کے نام سے “ ختم انعام ”اور خاص مشکالت کے حل کے لئے طويل و عريض تقريبات اور نشستيں منعقد کرتے ہيں جنھيں
ر اگر ان تقريبات مين سوره کے مضامين ميں غور فکر کيا جائے تو نہ صرف مسلمانوں کی ياد کرتے ہيں، مثال کے طور پ

شخصی وذاتی مشکالت حل ہوں گی بلکہ ان کی عمومی مشکالت بھی حل ہوجائے گی ۔ليکن افسوس کی بات يہ ہے کہ بہت 
صيتيں پائی جاتی ہيں جو راز ہی سے لوگ قرٓان کو ايک ايسا سلسلہ اور اد کے طور سے ديکھتے ہيں کہ جس ميں ايسی خا

راز ہے اور کسی کو معلوم نہيں ہے اور اس کے الفاظ کو پڑھنے کے عالوه کچھ بھی غور نہيں کرتے ، حاالنکہ قرٓان 
  سارے کا سارا سبق ہے اور مدرسہ ، ايک پرواگرام ہے اور بيداری ،ايک رسالت ہے اور علم وٓاگاہی۔

ْحٰمِن الرَّ    ِحْيمِ بِْسِم هللاِ الرَّ
ِ الَِّذی َخلََق السََّماَواِت َوااْلَْٔرَض َوَجَعَل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن َکفَُروا ِبَربِّ ١ َّ ِ   -ِھْم يَْعِدلُونَ اْلَحْمُد 
  -تَُرونَ ھَُو الَِّذی َخلَقَُکْم ِمْن ِطيٍن ثُمَّ قََضی ٔاََجاًل َؤاََجٌل ُمَسّمًی ِعْنَدهُ ثُمَّ ٔاَْنتُْم تَمْ ٢

  ترجمہ:
  شروع هللا کے نام سے جو رحمن ورحيم ہے

ں اور زمين کو پيدا کيااور تاريکيوں اور نور کو ايجاد کيا ليکن کافر --۔ حمد وستائش اس خدا کے ليے ہے جس نے ٓاسمانو١
  يں ظاہر وعياں ہيں ۔خدا کے ليے شريک و شبيہ قرار ديتے ہينحاالنکہ اس کی توحيد اور يکتائی کی دليلينتخليق کائنات م

۔ وه وہی ذات ہے جس نے تمھيں مٹی سے پيدا کيا، پھر اس نے ايک مدت مقرر کی(تاکہ انسان درجہ کمال کو پہنچ جائے) ٢
اورحتمی اجل اس کے پاس ہے (اور وه اس سے ٓاگاه ہے)اس کے باوجود تم(مشرک لوگ اس کی يکتائی يا اس کی قدرت 

  کا انکار کرتے ہو ۔ميں )شک وشبہ رکھتے ہو اور اس 

  وه خدا جو نور وظلمت دونوں کا مبدا ہے، 
  اس سوره ميں خدا وندتعالٰی کی حمدوستائش کے ساتھ ٓاغاز ہوا ہے ۔

کی “عالم منعير يعنی انسان”پہلے عالم کبير(ٓاسمان وزمين)اور ان کے نظاموں کی پيدائش کے طرےق سے اور اس کے بعد 
اصل توحيد کی طرف متوجہ کيا گيا،پہلے کہتا ہے:حمد ستائش اس خدا کے ليے ہے جس ٓافرينش کے راستہ سے لوگونکو 
  نے ٓاسمانوں اور زمين کو پيدا کيا

  
ِ الَِّذی َخلََق السََّماَواِت َوااْلَْٔرض) َّ ِ   (اْلَحْمُد 

ر خالف وہی تنہا تماموه خدا جو نور وظلمت دونوں کا مبدا ہے، دو خداؤں کی پرستش کا عقيده رکھنے والوں نظرےے کے ب
  چيزوں کے پيدا کرنے واال ہے ۔

  
(َوَجَعَل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ) ليکن مشرکين وکفار بجائے اس کے کہ اس نظام واحد سے توحيد کا سبق حاصل کريں اپنے 

  )١پروردگار کے لئے شريک وشبيہ قرار ديتے ہيں (ثُمَّ الَِّذيَن َکفَُروا بَِربِِّھْم يَْعِدلُوَن)(
کے ساتھ ذکر کيا گيا ہے و کہ لغت عرب ميں (ترتيب“ ثمّ ”يہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ مشرکين کے عقيده کو لفظ

بافاصلہ کے لئے )بوال جاتا ہے اور اس سے اس بات کی نشان دہی ہوتی ہے کہابتدا ميں تمام نوع بشر ميں توحيد ايک اصل 
جود تھی اور شرک بعد ميں اس اصل فطری سے ايک انحراف کی صورت ميں فطری اور عقيده عمومی کی حيثيت سے مو

  پيدا ہوا ہے ۔
کيوں “ جعل”اور نور وظلمت کے بارے ميں لفظ “ خلق” اس بارے ميں کہ ٓاسمان و زمين کی پيدائش کے سلسلہ ميں لفظ

ذہن سے زياده قريب معلوم تر  استعمال کيا گيا ہے ، مفسرين نے طرح طرح کے خياالت ظاہر کئے ہيں، ليکن وه بات جو
ہوتی ہے يہ ہے کہ خلقت کسی چيز کے اصل وجود کے بارے ميں اور جعل ان خواص وٓاثار کے بارے ميں و کيفيات کے 

بارے ميں ہوتا ہے جو اس کے بعد وجود پيدا کرتے ہيں ۔ کيوں کہ نور وظلمت تبعی پہلو رکھتے ہيں اس لئے انھيں جعل 
  سے تعبير کيا گيا ہے ۔
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يہ ٓايت حقيقت ميں تين قسم کے انحراف کرنے والے گروہوں کو جواب دے رہی ہے، پہال گروه ماده پرستوں کا ہے جو دنيا 
سمجھتے تھے اور خلق وٓافرينش کے منکر تھے ،دوسرا گروه دو خداؤں کی پرستش کرنے والوں کا ہے “ قديمی”کو ازلی

تيسرا گرويہ مشرکين عرب کا ہے جو خدا کے لئے شريک وشبيہ کے  جو نور و ظلمت کو دو مستقل مبدا قرار ديتے تھے،
  قائل تھے يہ ان کا رد بھی ہے ۔

۔ يعدلون ،ماده عدل (بروزن حفظ) سے ہے جس کے معنی مساوی اور ہم وزن کے ہيں اور يہاں شريک وشبيہ کا قائل ١
  ہونے کے معنی ميں ہے ۔۔

  کيا تاريکی بھی مخلوقات ميں سے ہے 
ی ٓايت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح نور خدا کی مخلوق ہے اسی طرح ظلمت بھی اس کی مخلوق ہے، حاالنکہ اوپر وال

عدم نور کے عالوه کوئی چيز نہيں ہے اور ہم يہ جانتے ہيں“ ظلمت”فلسفہ اور علم طبيعات کے علماء ميں يہ مشہور ہے کہ 
زير بحث ٓايت ميں ظلمت کو کس طرح خدا کی مخلوق شمار کيا گيا ہے کہ معدوم کو مخلوق کا نام نہيں ديا جا سکتا اس بنا پر

  ۔
اس سوال کے جواب ميں پہلی بات تو يہ ہے کہ ظلمت ہميشہ ظلمت مطلقہ کے معنی ميں نہيں ہوتی، بلکہ زياده تر فراوان 

تاريکی ”م سب کہتے ہيںوقوی نور کے مقابل ميں بہت کم اور ضعيف نور کے لئے بھی ظلمت کا لفظ بوال جاتا ہے، مثال ہ
حاالنکہ کہ يہ بات مسلم ہے کہ رات ميں ظلمت مطلقہ نہيں ہوتی، بلکہ رات کی تاريکی ہميشہ کم رنگ ستاروں کے “ رات 

نور کی ٓاميزش رکھتی ہے يا دوسرے منابع نور سے ملی ہوئی ہوتی ہے اس بنا پر آيت کا معنی و مفہوم يہ ہوگا کہ خدا نے 
روشنی اور رات کی تاريکی قراردی ہے کہ جن ميں سے ايک کا نور بہت قوی ہے اور دوسرا کا نور تمہارے لئے دن کی 

  بہت کمزور ہے اور يہ بات واضح وبديھی ہے کہ ا س قسم کی ظلمت مخلوق خدا ميں سے ہے ۔
وئی بھی امر دوسری بات يہ ہے کہ يہ تو صحيح ہے کہ ظلمت مطلقہ ايک ايسا امر ہے جسے عدم کہا جا تا ہے ليکن ک

معدوم جب مخصوص حاالت ميں واقع ہوتو حتما اور يقينا اس عدم کا سر چشمہ ايک ايک وجودی بھی ہوتا ہے، يعنی وه چيز
جو ظلمت مطلقہ کو مخصوص حالت ميں معين اہداف ومقاصد کے لئے وجود ميں التی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وه 

ہتے ہيں کہ ايک مخصوص وقت کے لئے کمرے کو ايک عکس ظاہر کرنے وسائل وجودی سے استفاده کرے، مثال ہم چا
کے لئے تاريک کريں، تو اس کے لئے ہم مجبور ہيں کہ کسی تدبير سے نور کو روکيں تاکہ اس معين وقت ميں تاريکی پيدا 

کن عدم خاص ہوجائے تو ايسی ظلمت مخلوق ہے(مخلوق بالتبع)اور اصطالحی طور پر اگر چہ عدم متعلق مخلوق نہيں لي
  وجود ہی ايک حصہ ہے اور وه مخلوق ہے ۔

  نور رمز وحدت ہے اور ظلمت رمز پراکندگی 
ايک دوسرا نکتہ جس کی طرف يہاں توجہ کرنا چاہئے يہ ہے کہ يہ ٓايات قرٓان ميں نور صيغہ مفرد کے ساتھ ہے اور ظلمت 

  جمع کی صورت ميں (ظلمات ) ۔
طرف اشاره ہو کہ ظلمت (خواه حسی ہو يا معنوی) ہميشہ پراکندگيوں، جدائيوں اور ممکن ہے کہ يہ تعبير اس حقيقت کی 

  دوريوں کا سرچشمہ ہوتی ہے جب کہ نور رمز وحدت واجتماع ہے ۔
ہم نے اکثر اپنی آنکھوں سے ديکھا ہے کہ ہم گرمی کی کسی رات صحن کے درميان يا بيابان کے ابدر ايک چراغ روشن 

جانور تھوڑی سی دير ميں اس کے گرد جمع ہوجاتے ہيں اور باقی زندگی مختلف صورتوں ميں  کرتے ہيں تو ہر قسم کے
کو بجھاديتے ہيں تو ان ميں سے ہر ايک کسی طرف چل ديتا ہے اور سب پراکنده “ چراغ”دکھائی ديتی ہے، ليکن جب اس 

قرٓان اور ايمان کا نور سرمايہ وحدت  اورمنتشر ہوجاتے ہيں، اجتماعی اور معنوی مسائل ميں بھی يہی صورت ہے، علم ،
  ہے اور جہل ، کفر اور نفاق کی تاريکی پراکندگی کا سبب ہے ۔

اس سے پہلے ہم بيان کرچکے ہيں کہ يہ سوره خدا پرستی اور توحيد کی بنيادوں کو دلوں ميں مستحکم کرنے کے لئے پہلے 
ت ميں عالم صغير يعنی انسان کی طرف توجہ دالتی ہے، اس انسان کو عالم کبير کی طرف متوجہ کرتی ہے اور بعد والی ٓاي

سلسلہ ميں انتہائی حيرےت انگيز مسئلہ يعنی اس کی خاک اور گيلی مٹی سے پيدائش کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتی ہے 
  کہ وه وہی خدا ہے جس نے تمھيں گيلی مٹی سے پيدا کيا ہے(ھَُو الَِّذی َخلَقَُکْم ِمْن ِطيٍن )

ے کہ ہماری خلقت ہمارے ماں باپ سے ہوئی ہے نہ کہ خاک سے ليکن چونکہ سب سے پہلے انسان کی پيدائش يہ صحيح ہ
  خاک اور گيلی مٹی سے ہوئی تھی لٰہذا ہميں اسی طرح خطاب کرنا درست ہے ۔

مدت  اس کے بعد انسان کی عمر کے کمال کو پہنچنے کے مراحل کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتے ہيں: اس کے بعد ايک
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  مقرر کی کہ جس ميں انسان روئے زميں ميں پرورش پاکر کمال کو پہنچے(ثُمَّ قََضی ٔاَجاًل)
کے معنی ميں ہے، ليکن اکثر ايسا ہوتا ہے کہ ٓاخری وقت يا موقع کو بھی اجل کہا جاتا ہے، “ مدت معين”اصل ميں “ اجل”

قت ٓاخر ٓاپہنچا ہے، يہ جو موت کے ٓاجانے کو اجل کہتے ہيں مثال کہتے ہيں کہ اجل دين ٓاپہنچا يعنی قرض کی ادائيگی کا و
  تو اس کی وجہ بھی يہی ہے کہ انسان کا عمر کا ٓاخری لمحہ اس وقت پر ہوتا ہے ۔

  اس کے بعد اس بحث کی تکميل کے لئے قرٓان کہتا ہے :اجل مسمٰی خدا کے پاس ہے(َؤاََجٌل ُمَسّمًی ِعْنَدهُ) ۔
رک لوگ اس پيدا کرنے والے کے بارے ميں کہ جس نے انسان کر بے قدر وقيمت اور حقير چيز اس کے بعد کہتا ہے:تم مش

يعنی گيلی مٹی سے پيدا کياہے اور تمھيں ايسے ايسے حيرت انگيز مرحلوں سے گزارا ہے، شک کرتے ہو اورانکار کا 
يا ہے يا تم مردوں کے زنده کرنے اور قيامتراستہ اختيار کرتے ہو، تم نے بتوں جيسی حقير مخلوق کو خدا کہا ہم پلہ قرار د

  کے برپا کرنے کے بارے ميں خدا وند تعالٰی کی قدرت ميں شک وشبہ رکھتے ہو(ثُمَّ ٔاَْنتُْم تَْمتَُروَن) ۔

  اجل مسمٰی کيا ہے؟ 
دونوں کو  ٓايت ميں دو الگ الگ معنی کے لئے ہيں اور يہ جو بعض نے“ اجال “”اجل مسمیٰ ”اس ميں کوئی شک نہيں کہ 

کے ہوتے ہوئے کسی “ مسمی”کے تکرار کے ساتھ ، خصوصا دوسری مرتبہ “ اجل”ايک ہی معنی ميں ليا ہے تو يہ لفظ 
  طرح بھی درست نہيں ہے ۔

اسی لئے مفسرين نے ان دونوں کے فرق کے بارے ميں کتنی بحثيں کيں ہيں ليکن جو کچھ قرٓان کريم کی دوسری تمام ٓايت 
اسی ان روايات سے جو اہل بيت پيغمبر کے وسيلہ سے ہم تک پہنچی ہيں يہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے قرينہ سے اور 

“ اجل مسمی”اکيال ہو تو يہ غير حتمی عمر ، مدت اور وقت کے معنی ميں ہوتا ہے اور “ اجل”کا فرق اس بات ميں ہے 
طبيعی موت کو کہتے ہيں اور “ اجل مسمی”حتمی عمر اور معين مدت کے معنی می؟ں ہوتا ہے، دوسرے لفظوں ميں 

  وقت سے پہلے ٓانے والی موت ہے ۔“ اجل”
اس کی وضاحت يہ ہے کہ بہت سی موجودات اپنی طبعی وفطری ساخت اور ذاتی استعداد وقابليت کے مطابق ايک طوالنی 

يں پيدا ہوجائےں جو انھيں مدت تک باقی ره سکتی ہے ليکن يہ بات بھی ممکن ہے کہ اس مدت کے دوران کچھ ايسی رکاوٹ
ان کی ٓاخری عمر طبيعی تک پہنچ دے، مثال ايک تيل سے جلنے واال چراغ ، اس کے تيل کی مقدار کے پيش نظر ممکن ہے

کہ بيس گھنٹے روشنی دينے کی استعداد رکھتا ہو، ليکن ايک ٓاندھی کا جھونکا يا بارش کا چھينٹا يا اس کی يا اس کی 
  کی کوتاه عمری کا سبب بن جائے ۔نگہداشت نہ کرنا اس 

اگر چراغ کو کسی ايسی رکاوٹ کا سامنا نہ ہو اور تيل کے ٓاخری قطرے تک جلتا ہوا خاموش ہوجائے تو وه اپنی حتمی اجل 
اجل”کو پہنچ گيا ہے اور اگر اس سے پہلے ہی کچھ رکاوٹيں چراغ کی خاموشی کا سبب بن جائےں تو اس کی عمر کی مدت

  يں گے ۔کہ“ غير حتمی
ايک انسان کے بارے ميں بھی معاملہ اسی طرح ہے، اگر اس کی بقا کے لئے تمام شرائط جمع ہوں اور موانع بر طرف ہوں 

تو اس کی ساخت اور استعداد اس بات کی مقتضی ہو گی کہ وه ايک طوالنی مدت تک زندگی بسر کرے، اگر چہ اس مدت 
د ضرور ہے ليکن يہ بھی ممکن ہے کہ غذا کی بد پرہيزی کے اثر سے يا ميں ٓاخرکار ختم ہوجانا ہے اور اس کی ايک ح

مختلف چيزوں کی عادت ميں مبتال ہونے يا خودکشی کرنے يا کچھ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اس مدت سے بہت 
  اور دوسری صورت کواجل غير حتمی کہتے ہيں ۔“ اجل مسمی”پہلے ہی مرجائے موت کی کی پہلی صورت کو 

لفظوں ميں حتمی اجل اس صورت ميں ہے جب ہم تمام علل اسباب پر نظر رکھيں اور اجل غير حتمی اس صورت  دوسرے
ميں ہے جب صرف مقتضيات کی طرف ديکھيں، ان دونوں طرح کے اجل کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے مطالب واضح 

می عمر کو زياده اور قطع رحمی عمر کو کم ہوتے ہيں، ان ميں سے ايک يہ ہے کہ ہم روايات ميں پڑھتے ہيں کہ صلہ رح
  کرديتی ہے

  
  ( يہاں عمر اور اجل سے مراد غير حتمی اجل مراد ہے ) ۔

  ۔“فَاَِذا َجاَء اََجلہُم اَليَْستَٔاِخُروَن َساَعةً َواَل يَْستَْقِدُمون”ايک ٓايت ميں ہے کہ:
  ) ۔1نہ ٓاگے (جب ان کی(موت) اجل ٓاتی ہے تو نہ ايک گھڑی پيچھے ہوسکتی ہے اور 

..............  
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  ۔٣۶۔ اعراف ،1

  تو يہاں اجل سے مراد وہی حتمی موت ہے ۔ 

اس بنا پر يہ ٓايت اس موقع سے مربوط ہے جب انسان اپنی ٓاخری عمر کو پہنچ گيا ہو ليکن وه موتيں جو قبل ازوقت واقع 
  ہوجائےں ان پر اس ٓايت کا اطالق نہيں ہوسکتا ۔

بات کی طرف توجہ رکھنی چاہئے کہ دونوں اجليں خدا ہی کی طرف سے معين ہوتی ہيں، ايک اور ہر صورت ميں اس 
مطلق طور پر اور دوسری مشروط اور معلق طريقہ سے، بالکل اسی طرح جيسے کہ ہم کہتے ہيں کہ يہ چراغ بيس گھنٹوں 

پڑی تو دوہی گھنٹوں کے بعد بجھ جائے  کے بعد بالشرط خاموش ہوجائے گا، اور يہ بھی ہم کہہ ديتے ہيں کہ اگر ٓاندھی چل
گا، يہ بات انسان ، قوموں اور ملتوں کے بارے ميں بھی اسی طرح ہے، ہم کہتے ہيں کہ فالں شخص يا فالں قوم،فالں مقدار 
عمر کے کے بعد قطعی ويقينی طور پر ختم ہوجائی گی اور يہ بھی کہتے ہيں کہ اگر وه ظلم وستم ،نفاق واختالف اور سہل 

گاری وسستی اختيار کريں گے تو اس مدت کے ايک تہائی حصہ ميں ہی ختم ہوجائے گی، دونوں اجليں خدا کی طرف سےان
  ہيں ايک مطلق ہے اور دوسری مشروط۔

  امام صادق عليہ السالم سے اوپر والی ٓايت کے ذيل ميں اس طرح نقل ہوا ہے کہ ٓاپ(عليه السالم) نے فرمايا:
  “اجل موقوفھمااجالن ،اجل محتوم و”

  يہ دو قسم کی اجلوں کی طرف اشاره ہے، اجل حتمی اور اجل مشروط۔
دوسری احاديث ميں جو اس بارے ميں وارد ہوئی ہيں اس بات کی تصريح ہوگئی ہے کہ اجل غير حتمی(مشروط) ٓاگے 

  ) ۔1پيچھے ہوسکتی ہے ليکن اجل حتمی قابل تغير نہيں ہے(
..............  

  ۔۵٠۴صفحہ،١۔نورالثقلين،جلد1

  

ُکْم َوَجْھَرُکْم َويَْعلَُم َما تَْکِسبُونَ  ٣ َماَواِت َوفِی ااْلَْٔرِض يَْعلَُم ِسرَّ ُ فِی السَّ   َوھَُو ّهللاٰ

  ترجمہ:
۔ اور ٓاسمانوں اور زمينوں ميں خدا تو وہی ہے جو تمہاری پوشيده باتوں کا بھی جانتا ہے اور ٓاشکار بھی اور جو کچھ تم( ٣

  ہو اور )کسب کرتے ہو اس سے بھی باخبر ہے ۔ انجام ديتے 

  تمام چيزوں کا خالق وہی ہے 

اس ٓايت ميں توحيد اور خدا وند تعالٰی کی يگانگی کے سلسلہ ميں گذشتہ بحث کی تکميل کی گئی ہے اور ان لوگوں کو جواب 
ہتے ہيں کہ بارش کا خدا، جنگ کا ديا گيا ہے جو موجودات کی ہر نوع کے لئے عليحده عليحده خداؤں کے قائل ہيں اور ک

خدا ،صلح خدا ، ٓاسمان کا خدا وغيره وغيره، کہتا ہے : وہی ہے وه خدا کہ جس کی الوہيت تمام ٓاسمانوں اور زمين پر 
  حکومت کرتی ہے ۔

َماَواِت َوفِی ااْلَْٔرِض)( ُ فِی السَّ   )1(َوھَُو ّهللاٰ
کا خالق وہی ہے تو ان سب کا مدبر ومدير بھی وہی ہوگا ، کيوں کہ  يعنی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تمام چيزوں

 زمانہ جاہليت ميں مشرکين بھی خالق اور ٓافريدگار هللا ہی کو جانتے تھے ليکن تدبير وتصرف بتوں کے ہاتھ سمجھتے تھے ۔
  ھ ميں ہے ۔ٓايت انھيں جواب ديتی ہے کہ جو ذات خالق ہے تمام چيزوں ميں تدبير وتصرف بھی اسی کے ہات

ٓايت کی تفسير ميں يہ احتمال بھی موجود ہے کہ خدا وند تعالٰی ہرجگہ حاضر ہے، ٓاسمانوں ميں بھی اور زمين ميں بھی اور 
کوئی جگہ اس سے خالی نہيں ہے يہ بات بھی نہيں کہ وه جسم ہے يا اس کا کوئی مکان ہے بلکہ وه تمام جگھوں پر احاطہ 

  رکھتاہے ۔
کہ جو ہر جگہ حکومت کرتا ہوں اور ہر چيز کی تدبير اسی کے ہاتھ ميں ہوں اور وه ہر جگہ حاضر يہ بات ضروری ہے 
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ہو، وه تمام اور اسرار اور پوشيده باتوں کو بھی جانتا ہے لٰہذا بعد والے جملہ ميں کہتا ہے کہ: اےسا خدا وہی ہے جو 
ُکْم َوَجْھَرُکْم تمھارے پوشيده اور ٓاشکار امور کو جانتا ہے اور جو کچھ تم انج ام ديتے ہو اس سے بھی باخبر ہے( يَْعلَُم ِسرَّ

  َويَْعلَُم َما تَْکِسبُون) ۔
ما ”ٓايت ميں انسانونکے اعمال اور ان کی نيتوں پر بھی محيط ہے اس بنا پر“ وجھر“ سر”ممکن ہے کہ يہ کہا جائے کہ 

عمل کے نيتوں “ کسب”ت پر توجہ رکھنی چاہيے کہ (جو کچھ انجام ديتے ہو)کی ضرورت نہيں ہے، ليکن اس با“ تکسبون
اور روحانی حالت کے معنی ميں اچھے اور برے اعمال کا حاصل ہے ، يعنی وه تمہارے اعمال اور نيتوں سے بھی باخبر 

ہے اور ان کے اثرات سے بھی جو يہ اعمال تمہاری روح ميں پيدا کرتے ہيں، بہر حال اس جملہ کا ذکر انسانوں کے اعمال 
  کے سلسلہ ميں تاکيد کے لئے ہوا ہے ۔

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

خبر ہے اور فی “ ّهللاٰ ”مبتدا ہے اور “ ہو”۔ اس جملہ کی ترکيب کے سلسلہ مين مفسرين کے درميان اختالف ہے، ليکن ظاہر يہ ہے کہ1
السموات۔۔۔کا جار مجرور اس فعل سے متعلق ہے جو لفظ هللا سے سمجھا جاتا ہے اور حقيقت ميں جملہ کا معنی اس طرح 

  ۔“يةھوالمنفرد فی السموات بااللوھ”ہے

 

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

  -َوَما تَأْتِيِھْم ِمْن آيٍَة ِمْن آيَاِت َربِِّھْم ٕاِالَّ َکانُوا َعْنھَا ُمْعِرِضيَن ۴
ا َجائَھُْم فََسْوَف يَأْتِيِھْم ٔاَْنبَاُء َما َکانُوا ِبِہ يَْستَْھِزئُون۵ بُوا بِاْلَحقِّ لَمَّ   - فَقَْد َکذَّ

  ترجمہ:
  ۔کوئی نشانی اور ٓايات خدا ميں سے کوئی ٓايت ان تک نہيں پہنچی مگر يہ کہ وه ان سے منھ پھير ليتے ہيں ۔۴
۔ انہوں نے حق کا انکار کرديا جب کہ وه ان کی طرف ٓايا، ليکن جس بات کا وه مزاق اڑايا کرتے تھے بہت جلد انھيں اس ۵

  سے ٓاگاه ہوجائيں گے ۔ کی اطالع مل جائے گی اور وه اپنے اعمال کے نتائج

  مشرکين کی تکبر ،الپرواہی اور ہٹ دھرمی کی طرف اشاره کرتے 

ہم بيان کرچکے ہيں کہ سوره انعام ميں زياده تر روئے سخن مشرکين کی طرف ہے اور قرٓان مجيد ان کی بيداری اور ٓاگاہی 
دوسری ٓايات جو اس کے بعد ٓائيں گی اسی  کے لئے طرح طرح کے وسائل وذرائع سے کام ليتا ہے، يہ ٓايت اور بہت سی

  موضوع سے متعلق ہے ۔
اس ٓايت ميں حق اور خدائی نشانيوں کے مقابلہ ميں مشرکين کی تکبر ،الپرواہی اور ہٹ دھرمی کی طرف اشاره کرتے 

ديکھتے ہيں ہوئے کہتا ہے: وه اےسے ہٹ دھرم اور الپرواه ہے کہ وه پروردگار کی نشانيوں ميں سے جس نشانی کو بھی 
  )١فورا اس سے منہ پھير ليتے ہيں( َوَما تَأْتِيِہْم ِمْن آيٍَة ِمْن آيَاِت َربِِّھْم ٕاِالَّ َکانُوا َعْنھَا ُمْعِرِضيَن ) (

يعنی ہدايت اور راه يابی کی سب سے پہلی شرط ہی جو کہ تحقيق وجستجو ہے ان ميں موجود نہيں ہے، نہ صرف يہ کہ حق 
جوش وولولہ اور عشق ان ميں موجود نہيں ہے، کہ وه ان پياسوں کی طرح جو پانی کے پيچھے دوڑتے کو حاصل کرنے کا 

ہيں، حق کی تالش ميں ہوں، بلکہ اگر صاف وشفاف پانی کا چشمہ بھی ان کے گھر کے سامنے جوش مارنے لگے ، تو وه 
ہ ديکھے، خواه يہ ٓايات ان کے پروردگار کی اس کی کی طرف سے منہ پھير ليں اور بالکل اس کی طرف نگاه اٹھا کر بھی ن

  اور ان کی تربيت وتکامل کے لئے ہی کيوں نہ نازل ہوئی ہو ۔“ربہم”طرف سے ہی کيوں نہ ہو 
يہ صورت زمانہ جاہليت اور مشرکين عرب ميں ہی منحصر نہيں، اب بھی ہم ايسے بہت سے لوگوں کو ديکھتے ہيں کہ جو 
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ئے ہيں ليکن وه خدا اورمذہب کے بارے ميں تحقيق وجستجو کرنے کی ايک لمحہ کے صرف ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گ
لئے بھی زحمت اٹھا نے کے لئے تيار نہيں ہيں، يہ تو معمولی بات اگر اتفاق سے کوئی کتاب يا رتحرير اس سلسلے کی ان 

رے ميں ان سے گفتگو کرے تو کے ہاتھ ميں ٓاجائے تو اس کی طرف نگاه تک نہيں کرتے، اور اگر کوئی شخص اس کے با
وه سننے کے لئے تيار نہيں ہوتے يہ ہٹ دھرم جاہل اور بے خبر لوگ ہيں جو ممکن ہے بعض اوقات عالم کے لباس ميں 

  ملبوس ہيں ۔
اس کے بعد ان کے اس عمل کے نتيجہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے:اس کا نتيجہ يہ نکال کہ جب حق ان کے پاس 

نے اس کی تکذيب کی حاالنکہ اگر وه پرور دگار کی ٓايات اور نشانيوں ميں غور وفکر کرتے تو حق کو اچھی  ٓايا تو انھوں
ا َجائَھُْم )اور اس تکذيب اور جھٹالنے کا بُوا بِاْلَحقِّ لَمَّ نتيجہ وه طرح ديکھ ليتے اور پہچان ليتے اور اس کو ياد کرليتے ( فَقَْد َکذَّ

  کی خبر کے جس کا انھوں نے مذاق اڑاتھا ان تک پہنچ جائے گیبہت جلدی پاليں گے اوراس 
  

  (فََسْوَف يَأْتِيِھْم ٔاَْنبَاُء َما َکانُوا بِِہ يَْستَْہِزئُون) ۔
اوپر والی ٓايات ميں درحقيقت کفر کے تين مراحل کی طرف اشاره ہوا ہے جس ميں مرحلہ با مرحلہ شدت پيدا ہوتی جاتی ہے 

  ۔
وگردانی کا ہے، اس کے بعد تکذيب اور جھٹالنے کا مرحلہ ہے اور بعد ميں حقائق اور ٓايات خدا کے پہال مرحلہ اعراض ور

  استھزاء تمسخر اور مذاق اڑا نے کا مرحلہ ہے ۔
يہ امر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان کفر کی راه ميں کسی ايک مرحلہ پر رکتا نہيں ہے، بلکہ جس قدر وه ٓاگے 

  اسی قدر اس کی شدت انکار، عداوت، حق سے دشمنی اور خدا سے بےگانگی ميں زيادتی ہوتی جاتی ہے ۔بڑھتا جاتا ہے 
ٓايت کے ٓاخر ميں جو تھديد کی گئی اس سے منظور يہ ہے کہ ٓائنده چل کر يا جلدی يا بدير بے ايمانی کا برا انجام دنيا وه 

  سير کی گواه اور شاہد ہيں ۔ٓاخرت ميں ان کا دامن پکڑے گا ۔ بعد کی ٓايات بھی اس تف

ْن لَُکْم َؤاَْرسَ  ۶ نَّاھُْم فِی ااْلَْٔرِض َما لَْم نَُمکِّ َماَء َعلَْيِھْم ِمْدَراًرا َوَجَعْلنَا ااْلَْٔنھَاَر تَْجِری ِمْنٔاَلَْم يََرْوا َکْم ٔاَْھلَْکنَا ِمْن قَْبلِِھْم ِمْن قَْرٍن َمکَّ ْلنَا السَّ
  -نَاھُْم ِبُذنُوبِِھْم َؤاَنَشأْنَا ِمْن بَْعِدِھْم قَْرنًا آَخِرينَ تَْحتِِھْم فَٔاَْھلَکْ 

  ترجمہ:
۔کيا انھوں نے ديکھا نہيں ہے کہ ہم نے کتنی گذشتہ اقوام کو ہالک کيا ہے وه قوميں کہ (جو تم سے کيں زياده طاقتور تھيں ۶

ں ، ہم نے ان کی طرف پے در پے بارشيں بھيجيں اور اناور )جنھيں ہم نے ايسی توانائياں عطا کی تھيں جو تمھيں ہيں دی ہي
کی (ٓاباديوں) کے نيچے نہريں جاری تھيں(ليکن جب انھوں نے سرکشی اور طغيانی کی تو ) ہم نے ان کے گنا ہوں کی وجہ 

  سے ہالک کرديا ، اور ان کے بعد ہم دوسری قوم کو وجود ميں لے ٓائے ۔
..............  

نکره سياق نفی ہے، لٰہذا عموميت کا فائده دے گايعنی وه کسی بھی ٓايت اور کسی “ ٓاية ”قابل توجہ ہے کہ لفظ ۔يہ بات خاص طور پر١
  بھی نشانی کے مقابلے ميں نہيں ٹھہرتے اور اس کامطالعہ کرنے کے لئے تيار نہيں ہوتے ۔

  سرکشی کرنے والوں کو سرگذشت 

بيدار کرنے کے لئے شرک و بت پرستی کے مختلف محرکات کی  اس ٓايت کے بعد قرٓان بت پرستوں اور مشرکين کو
مناسبت سے ايک مرحلہ دار ترتيبی پروگرام پيش کرتا ہے، پہلے تو عامل غرور کو ختم کرنے کے لئے کہ جو عامل طغيان

ناک انجام وسرکشی کے اہم عوامل ميں سے ايک عامل ہے کام کا ٓاغاز رتا ہے اور اقوام گذشتہ کی کيفيت اور ان کے درد
کی ياد دہانی کرانے کے ساتھ ان افراد کو کہ جن کی انکھوں کے اوپر غرور کا پرده پڑا ہوا ہے تنبيہ کرتے ہوئے کہتا 

ہے:کيا انھوں نے مشاہده نہيں کيا کہ ہم نے کيسی کيسی قوميں ان سے پہلے ہالک کردی وه ايسی قوميں تھيں جنھيں ہم نے 
نَّاھُْم ِفی روئے زمين وه توانائياں دے رکھ ی تھی جو تمھارے اختيار ميں نہيں ديں (ٔاَلَْم يََرْوا َکْم ٔاَْھلَْکنَا ِمْن قَْبلِِھْم ِمْن قَْرٍن َمکَّ

ْن لَُکْم) ان ميں سے ايک يہ ہے کہ: ہم ان کے لئے يکے بعد ديگر برکت والی بارشيں بھيجيں ( َؤاَْرَسلْ  نَا ااْلَْٔرِض َما لَْم نَُمکِّ
  )١َعلَْيِھْم ِمْدَراًرا ) ( السََّماءَ 

اور دوسرا يہ ہے کہ جاری پانی نہريں ان کی ٓاباديوں کے نيچے جاری کی ہيں اور ان کے اختار ميں ديں ہيں ( َوَجَعْلنَا 
  ااْلَْٔنھَاَر تَْجِری ِمْن تَْحتِِھم) ۔
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بھی انھيں خدائی سزا سے نہ بچا  ليکن جب انھوں نے سرکشی کا راستہ اختيار کرليا تو اان امکانات ميں سے کوئی چيز
  “فٔاَْھلَْکنَاھُْم بُِذنُوبِِھْم ”َسکی اور ہم نے انھيں ان کے گناہوں کی وجہ سے نيست ونابود کرديا 

  ان کے بعد ہم دوسری قوموں کو ان کی جگہ لے ٓائے (َؤاَنَشأْنَا ِمْن بَْعِدِھْم قَْرنًا آَخِريَن)
عہ ان کے لئے باعث عبرت نہيں ہونا چاہيے اور انھيں خواب وغفلت سے بيدار اور کيا گذشتہ لوگوں کے حاالت کا مطال

سستی ،غرور سے ہوشيار نہينہوجانا چاہئے، کيا وه خدا جس نے گذشتہ لوگوں کے لئے يہ عمل کيا ہے، يہ قدرت نہيں رکھتا 
  کہ وہی ان کے ساتھ بھی کرے ۔

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

سے ہے جس کا معنی دودھ ہے، بعد ميں دوسری بہنے والی چيزوں مثال بارش کے برسنے پر بھیکے ماده “ در”۔ مدرار، اصل ميں ١
  حقيقت ميں زياده مبالغے کے لئے ہے ۔“ ارسلنا السماء”بوال جانے لگا، اور مدرار مبالغہ کا صيغہ ہے اور 

  چند اہم نکات 

ر سال يا تيس سال کے لئے) ٓايا ہے ليکن کبھی کبھی اگر چہ عموما طويل زمانہ کے معنی ميں (مثال سو سال، ست“ قرن” ۔١
جيسا کہ اہل لغت نے تحرير کی ہے ايسی جمعيت اور قوم کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو ايک ہی زمانے ميں موجود رہی ہو ، 

کےاصولی طور پر قرن ماده اقتران سے ہے اور نزديکی کے معنی ديتا ہے اور چونکہ عصر واحد اور قريب والے زمانے 
  لوگ ايک دوسرے سے قريب ہوتے ہيں لٰہذا انھيں بھی اور ان کے زمانے کو بھی قرن کہا جاتا ہے ۔

۔ قرٓان کريم کی ٓايات ميں بارہا اس امر کی طرف اشاره ہوا ہے کہ مادی وسائل کی فروانی کم ظرف افراد کے غرورو ٢
ودگی کی صورت ميں اپنے ٓاپ کو پروردگار عالم کی غفلت کا باعث بن جاتی ہے، کيونکہ وه ان چيزوں کی اپنے پاس موج

طرف سے بے نياز سمجھنے لگ جاتے ہيں، وه اس بات کی طرف سے غافل ہوتے ہيں کہ اگر ہر ہر لحظے کے لئے اور 
ہر ہر ثانيہ کے لئے خداوند تعالٰی کی کمک اور امداد ان تک نہ پہنچے تو وه نابود ہوجائےں اور بالکل ختم ہوجائےں جيسا 

  ۔“ ان االنسان ليطغی ان راه استغنی:”کہ ارشاداٰلہی ہے 
  ) ۔1انسان طغيان وسرکشی کرتا ہے جب وه اپنے آپ کو بے نياز سمجھتا ہے(

۔ يہ تنبيہ صرف بت پرستوں سے مخصوص نہيں ہے بلکہ قرٓان ٓاج بھی اس مشينی دور کی سرمايہ دار دنيا کو بھی کہ جو ٣
ہ سے باده غرور سے سرمست ہوچکی ہے تنبيہ کرتا ہے کہ وه گزرے ہوئے لوگوں کی وسائل زندگی فراہم ہونے کی وج

حالت کو فراموش نہ کرے کہ وه گناہوں کے اثر سے کس طرح تمام چيزوں سے ہاتھ دھو بيٹھے ، ہو سکتا ہے کہ تم بھی 
ے پہلے والے زمانے کیايک اور عالمی جنگ کی ايک چنگاری سے سب کچھ ہاتھ سے دے بيٹھو اور اپنے صنعتی تمدن س

طرف پلٹ جاؤ ، تمھيں اس بات پر توجہ رکھنی چاہئےے کہ ان کی بد بختی کا سبب گناه، ظلم وستم، ناانصافی اور عدم ايمان
  کے عالوه اور کوئی چيز نہيں تھی يہی کچھ تمھارے معاشرے ميں بھی ٓاشکار ہوچکا ہے ۔

ور اور قيصران روم کی تاريخ اور ان کے بے حساب ناز ونعمت اور اس حقيقتا فراعنہ مصر ، ملوک سبا، سالطين کلده ٓاش
افسانوی زندگی کا مطالعہ اور اس کے بعداس دردناک انجام کا مطالعہ کہ کس طرح ان کے ظلم اور کفر نے ان کی زندگی 

  کے دفتر کو لپيٹ کر رکھ ديا اور ہم سب کے لئے ايک عظيم اور واضح درس عبرت ہے ۔
..............  

  ۔٧و۶۔ علق، ٓايہ 1

  

ْلنَا َعلَْيَک ِکتَابًا فِی قِْرطَاٍس فَلََمُسوهُ بِٔاَْيِديِھْم لَقَاَل الَِّذيَن َکفَُروا ٕاِْن ھََذا ٕاِالَّ سِ ٧   -ْحٌر ُمبِينٌ َولَْو نَزَّ

  ترجمہ:
پنے ہاتھوں سے چھوتے ۔اگر ہم کاغذ پر(لکھی ہوئی کوئی)کتاب تجھ پر نازل کرتے اور وه(ديکھنے کے عالوه) اسے ا٧

  بھی تو پھر بھی کفار يہی کہتے کہ يہ تو کھلے جادو کے سوا اور کچھ نہيں ہے ۔
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  ہٹ دھرمی کا ٓاخری درجہ 

ان کے انحراف کے اسباب ميں سے دوسری چيز تکبر اور ہٹ دھرمی ہے کہ جس کی طرف اس ٓايت ميں اشاره ہوا ہے، 
ہوتے ہيں،کيونکہ تکبر انھيں حق سے سامنے سرتسليم خم کرنے کی اجازت کيونکہ عام طور پر متکبر لوگ ہی ہٹ دھرم 

نہيں ديت، يہی بات ان کی ہٹ دھرمی کا سبب بن جاتی ہے اور وه ہر واضح دليل اور روشن برہان کا اسی طرح سے انکار 
ی ٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٓانکھوں سے متکبر کرتے ہيں خواه ان کا وه انکار بديہيات کے انکار تک پہنچ جائے جيسا کہ ہم نے بارہا خود اپن

  اور خود خواه افراد ميں اس بات کا مشاہده کيا ہے ۔
قرٓان اس مقام پر بعض بت پرستوں کی طرف اشاره کرتا ہے جن کے بارے ميں کہا جاتا ہے کہ وه نصر بن حارث، عبدهللا 

صورت ميں ايمان الئےں گے جب خدا بن ابی اميہ اور نوفل بن خويلد تھے انھوں نے پيغمبر سے يہ کہا تھا کہ ہم صرف اس
کی طرف سے ہم پر چار فرشتوں کے ساتھ ہم پر خط نازل ہوگا، قرٓان کہتا ہے: اگر اسی طرح جيسا کہ ان کا مطالبہ ہے 

کسی کاغذ کے صفحہ پر ہی کوئی تحرير يا اس کی مانند کوئی اورچيز کوئی تم پر نازل کردے اور مشاہده کرنے کے عالوه 
ْلنَا َعلَْيَک ِکتَابًا فِی قِْرطَاٍس اسے اپنے ہا تھ چھوئيں بھی پھر بھی وه يہی کہيں گے کہ يہ تو ايک کھال ہوا جادو ہے (َولَْو نَزَّ

  فَلََمُسوهُ بِٔاَْيِديِھْم لَقَاَل الَِّذيَن َکفَُروا ٕاِْن ھََذا ٕاِالَّ ِسْحٌر ُمبِيٌن) ۔
ے کہ وه روشن ترين محسوسات کا بھی يعنی ان باتوں کا بھی جو ديکھنے يعنی ان کی ہٹ دھرمی کا دائره اتنا وسيع ہوگيا ہ

اور چھو نے سے معلوم ہوسکتی ہے انکار کرديتے ہيں اور جادو کا بہانہ کر کے اس کے سامنے سرتسليم خم کرنے سے 
  روگرداں ہوجاتے ہيں ۔

کے دسويں حصہ پر ہی قناعت کرليتے ہيں حاالنکہ وه اپنی روز مره کی زندگی ميں حقائق کے ثبوت کے لئے ان نشانيوں 
اور اسے ہی قطعی اور مسلم جان ليتے ہيں، يہ بات صرف اس وجہ سے ہے کہ خود خواہی، تکبر وشديد ہٹ دھر می نے ان 

  کی روح پر سايہ ڈال رکھا ہے ۔
ے ہيں خواه وه چيز کا معنی ہر وه چيز ہے کہ جس پر لکھت“ قرطاس”ظنی طور پر اس بات پر بھی توجہ رکھنی چاہئے کہ 

کاغذ ہو يا چمڑا يا تختياں ٓاج قرطاس صرف کاغذ کا کہتے ہيں تو اس کی وجہ يہ ہے کہ جن چيزوں پر لکھا جاتا ہے ان ميں 
  سے کاغذ کا ہی سب سے زياده رواج ہے ۔

  ثُمَّ الَيُنظَُرونَ  َوقَالُوا لَْوالَٔاُنِزَل َعلَْيِہ َملٌَک َولَْو ٔاَنَزْلنَا َملًَکا لَقُِضَی ااْلَْٔمرُ  ٨
  َولَْو َجَعْلنَاهُ َملًَکا لََجَعْلنَاهُ َرُجاًل َولَلَبَْسنَا َعلَْيِھْم َما يَْلبُِسونَ ٩
  َولَقَْد اْستُْھِزَء بُِرُسٍل ِمْن قَْبلَِک فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنھُْم َما َکانُوا بِِہ يَْستَْھِزئُون ۔١٠

  ترجمہ:
ہ اس کے اوپر فرشتہ کيوں نہ نازل (تاکہ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دينے ميں اس ک مدد کرتا) ۔ انھوں نے کہا ک٨

ليکن اگر ہم کوئی فرشتہ بھيج ديتے (اور اصل امر محسوس طور پر مشاہده ميں ٓاجاتا) تو پھرتو معاملہ صاف ہوجاتا (اور 
  دی جائے گیايسی صورت ميں اگر وه مخالفت کريں گے)تو پھر انھيں مہلت نہيں 

  ( اور وه سب کے سب ہالک ہوجائيں گے) ۔
۔اور اگر اسے فرشتہ قرار ديتے تو يقينا سے بھی ايک مرد کی صورت ميں ہی التے پھر بھی (ان کے خيال کے مطابق ٩

  تو) ہم معاملہ کو ان پر مشتبہ ہی چھوڑ ديتے جيسے وه دوسروں پر معاملہ مشتبہ بناتے ہيں ۔
ان نہ ہو )تجھ سے پہلے بھی بہت سے پيغمبروں کا مذاق اڑا گيا تھا، ليکن ٓاخر کار جس چيز کا وه ۔ (اس حالت سے پريش١٠

  مذاق اڑا تے تھے اسی نے ان کا دامن پکڑ ليا( اور ان پر عذاب اٰلہی نازل ہوگيا) ۔

  بہانہ تراشياں 
جوئی کی عالمت بھی دوسرے عوامل مثال کفر اور انکار کے اسباب ميں سے ايک اور سبب بہانہ جوئی ہے ، اگر چہ بہانہ 

تکبر وخود خواہی وغيره ہی ہے، ليکن يہ ٓاہستہ ٓاہستہ ايک منفی فکر کی شکل اختيار کرليتی ہے اور يہ خود حق کے مقابلہ 
  ميں سرتسليم خم نہ کرنے کا سبب بن جاتی ہے ۔

لہ وسلّم کے مقابلہ ميں کيا کرتے تھے اور قرٓان مجيدان بہانہ تراشيوں ميں سے کہ جو مشرکين پيغمبر اکرم صلّی هللا عليہ وآ
کی کئی ٓايات ميں ان کی طرف اشاره بھی ہوا ہے اور زير بحث ٓايت ميں بھی ان کا بيان ہوا ہے ،ايک يہ ہے کہ وه کہتے 

جود ،جو نوع تھے کہ پيغمبر اتنے عظيم کام کو اکيلے ہی اپنے ہاتھ ميں کيوں لے ليا ہے ،اس ماموريت ميں کوئی اور مو
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بشر ميں سے نہ ہو بلکہ فرشتوں کی جنس سے ہو، ان کی ہمراہی کيوں نہيں کرتا، کيا ايسا نسان کہ جو ہماری ہی جنس سے 
  ہو تنہا بار رسالت کا اپنے کندھے پر اٹھا سکتا ہے؟ ( َوقَالُوا لَْوالَٔاُنِزَل َعلَْيِہ َملٌَک َولَْو ٔاَنَزْلنَا َملًَکا) ۔

ی نبوت کے ثبوت ميں واضح نشانيوں اور روشن دالئل کے ہوتے ہوئے ان بہانہ تراشيوں کی کوئی گنجائش حاالنکہ ٓاپ ک
نہيں ہے، عالوه ازيں نہ تو فرشتہ انسان سے زياده قدرت رکھتا ہے اور نہ ہی اس سے زياده رسالت کے لئے استعداد بلکہ 

تھ کہ جن ميں سے ہرايک اپنے اندر ايک استدالل رکھتا ہےانسان اس سے کئی درجے زياده اہل ہے، قرٓان دو جملوں کے سا
  انھيں جواب ديتا ہے ۔

 پہال يہ کہ اگر فرشتہ نازل ہوجائے اور پھر وه ايمان نہ الئےں،تو ان سب کی زندگی کا خاتمہ ہوجائے گا( ٌ َولَْو ٔاَنَزْلنَا َملًَکا
  لَقُِضَی ااْلَْٔمُر ثُمَّ الَيُنظَُرون) ۔

فرشتے کے ٓانے اور اس کی پيغمبر کی ہمراہی سے منکرين کيوں موت اور ہالکت ميں گرفتار ہوں گے، اس ليکن يہ بات کہ
کی دليل وہی ہے کہ جس کی طرف قبل کی چند ٓايات ميں اشاره ہوچکا ہے کہ اگر نبوت کا محسوس طور پر مشاہده ہوجائے،

وں کو اپنی ٓانکھوں سے ديکھ ليں تو پھر تو اتمام حجت کايعنی فرشتے کے ٓانے سے غيب شہود ميں بدل جائے اور تمام چيز
ٓاخری مرحلہ بھی پورا ہوجائے گا کيونکہ اس سے بڑھ کر اور کسی دليل کا تصور ہو ہی نہيں سکتا، تو ان حاالت ميں اگر 

  کوئی مخالفت کرے گا تو اس کی سزا اور عذاب يقينی ہوجائے گا ۔
ی وجہ سے اور اس غرض سے ان کے پاس نظر ثانی کے لئے موقع باقی رہے يہ ليکن خدوند تعالٰی انپے لطف مرحمت ک

کام نہيں کرتا، مگر خاص موقع پر کہ جہاں وه يہ جانتا ہے کہ مدمقابل اسے قبول کرنے کی مکمل استعداد رکھتا ہے يا ايسے
ہوں کہ وه خدائی سزا کا مستحق موقع پر جہاں جانب مخالف نابود ہونے کا مستحق ہے، يعنی اس نے ايسے عمل انجام دئے 

بن گيا ہو، تو اس موقع پر اس کے تقاضے کے مطابق ترتيب اثر ديا جاتا ہے، اور جب وه قبول نہيں کرتا تو اس کی نابودی 
  کا حکم صادر ہوجاتا ہے ۔

ذمہ دار ہونے اور ان دوسرا جواب يہ ہے کہ پيغمبر اکرم صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے مقام رہبری اور لوگوں کی تربيت کے
کے لئے عملی نمونہ پيش کرنے کا تقاضہ يہ ہے کہ وه الزما نوع بشر ميں سے ہوں اور ان کے ہمرنگ اور ہم صفات ہوں 
اور تمام غرائض وصفات انسانی ان ميں موجود ہوں کيوں کہ فرشتہ، عالوه اس کے کہ وه انسان کے لئے ديکھنے کے قابل 

کن ہی نہيں ہے کہ وه انسان کے لئے نمونہ عمل بن سکے کيونکہ نہ وه انسان کی ضروريات نہيں ہے، اس کے لئے يہ مم
اور تکاليف سے ٓاگاه ہے اور نہ ہی وه اس کے غرائض وخواہشات سے ٓاشنا ہے ، اسی دليل سے اس کی رہبری ايسے 

  موجود کے لئے کہ جو ہر لحاظ سے اس سے مختلف ہے بالکل ناکاره ہوگی۔
دوسرے جواب ميں کہتا ہے: اگر ہم اسے فرشتہ قرار ديتے اور ان کے مطالبے پر عمل کرتے تو پھر بھی ہمارے لٰہذا قرٓان 

لئے يہ الزم تھا کہ ہم انسان کی تمام صفات کو اس ميں پيدا کرتے اور اسے صورت و سيرت مينمرد بناتے ( َولَْو َجَعْلنَاهُ َملًَکا 
  )١لََجَعْلنَاهُ َرُجاًل)(

سے ہماری مراد يہ نہيں ہے کہ ہم اسے صرف “ لجعلناه رجال” نے بيان کيا ہے اس سے واضح ہوجاتا ہے کہجو کچھ ہم 
انسانی شکل ديں گے، جيسا کہ بعض مفسرين نے خيال کرليا ہے، بلکہ اس سے ہماری مراد يہ ہے کہ اسے ظاہر وباطن کے

  لحاظ سے صفت انسانی سے متصف کريں گے ۔
پيش کرتا ہے کہ اس حالت ميں وه ہم پر پھر انھيں سابقہ اعتراضات کو دہراتے کہ کسی انسان کو  اس کے بعد اس کا نتيجہ

  رہبر کے طور پر کيوں مامور کيا گيا اور حقيقت کو ہم پر پوشيده رکھا ہے( َولَلَبَْسنَا َعلَْيِھْم َما يَْلبُِسوَن) ۔
بروزن قفل) لباس پہننے کے معنی ميں “(لبس”ں ہے اورپرده پوشی اور اشتباه کاری کے معنی مي“)درس”(بروزن “ لبس”

ہے پہلے کے ماضی لبس (بروزن ضرب )ہے اور دوسرے کی ماضی لبس(بروزن حسب ہے) اور يہ بات واضح ہے کہ 
پہال واال مفہوم يعنی اگر ہم فرشتہ کو بھيجتے تو ضروری تھا کہ وه انسانی صورت وسيرت ميں ہو، اس حالت ميں ان کے 

مطابق ہم نے لوگوں کو اشتباه اور خطا ميں ڈاال ہوتا اور پھر وه ہمارے لئے انھيں سابقہ نسبتوں کو دہراتے جس  عقيدے کے
طرح کہ وه خود نادان اور بے خبر لوگوں کو اشتباه اور خطا ميں ڈالتے ہيں اور حقيقت کا چہره ان سے چھپاتے ہيں، اس بنا 

  ان کے زاوئہ نگاه سے ہے ۔ اور پرده پوشی کی خدا کی طرف نسبت“لبس”پر 
ٓاخر ميں خداوند تعالٰی پيغمبر کو تسلی ديتے ہوئے کہتا ہے: ان کی مخالفت، ہٹ دھرمی اور سخت گيری سے پريشان نہ ہو 

کيوں کہ ٓاپ سے پہلے کہ پيغبروں ميں سے بھی بہت سے پيغمبر وں کا مذاق اڑايا گيا، ليکن ٓاخر کا رجس چيز کا وه تمسخر 
َن تھے اسی نے ان کے دامن کو پکڑ ليا اور ان پر عذاب اٰلہی نازل ہوا( َولَقَْد اْستُْھِزَء بُِرُسٍل ِمْن قَْبلَِک فََحاَق بِالَِّذيکيا کرتے 

  َسِخُروا ِمْنھُْم َما َکانُوا بِِہ يَْستَْھِزئُون)
زلزل بھی ان کے اراده ميں نہ ٓائے در حقيقت يہ ٓايت پيغمبر کے دل کی تسلی کا سبب بھی ہے کہ اس کی راه ميں ذرا سا ت
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  )2اور ہٹ دھرم مخالفين کے لئے دھمکی بھی ہے کہ وه اپنے کام کے برے اور دردناک انجام کا سوچ ليں(
..............  

کی ضمير پيغمبر کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، اور اس کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ جو پيغمبر کے ساتھ اس کی “ جعلناه”۔ ١
نبوت کو مستحکم کرنے کے لئے مبعوث ہو، دوسری صورت ميں تو ان کے مطالبے پر عمل ہوگا اور پہلی صورت ميں ان کے مطالبے 

  سے بھی بڑھ کر صورت ہوگی۔
ہے اور َما َکانُوا بِِہ يَْستَْھِزئُونسے مراد انبياء کا “ وارد ہوا”کا معنی نازل ہو اور “ حاق”توجہ رکھنی چاہےے کہ لفظ ۔ اس بات پر2

عذاب اٰلہی کی خبر دينا ہے، کہ جنھيں ہٹ دھرم ،دشمن ٹھٹھے ميں اڑا ديا کرتے تھے مثال حضرت نوح (عليه السالم) کا بار بار طوفان 
مقدر ماننے کی ضرورت “ جزاء”جو بت پرست قوم کے لئے ايک مذاق کا ذريعہ بن گی تھا، اس بنا پر ٓايت ميں کلمہ کی دھمکی دينا کہ 

 نہيں ہے جيسا کہ بعض نے کہا ہے، بلکہ اس کا معنی اس طرح ہے جن سزا ؤں کا وه مذاق اڑا تے تھے وه ان پر نازل ہوگئيں ۔
 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

بِيَن۔ ١١   قُْل ِسيُروا فِی ااْلَْٔرِض ثُمَّ انظُُروا َکْيَف َکاَن َعاقِبَةُ اْلُمَکذِّ
  ترجمہ:

۔ (اے رسول ) کہہ دو کہ تم زمين ميں چلو پھرو، اس کے بعد (ديکھو اور) غور کرو جو لوگ ٓايات خدا وندی کو ١١
  جھٹالتے تھے ان کا انجام کيا ہوا؟۔

  وه چيزيں جو ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے کس کی ہيں ، 

کے لئے ايک دوسرا راستہ اختيار کيا ہے اس قرٓان مجيد نے اس مقام پر ان ہٹ دھرم اور خود خواه لوگوں کو بيدار کرنے 
نے پيغمبر کو حکم ديا ہے کہ وه انھيں کہيں کہ زمين پر چليں ،پھريں اورجولوگ حقائق کو جھٹالتے تھے ان کا انجام اپنی 

  ٓانکھوں سے ديکھ ليں، شايد وه بيدار ہوجائيں
  
  

بِين) ۔( قُْل ِسيُروا فِی ااْلَْٔرِض ثُمَّ انظُُروا َکْيَف َکاَن عَ    اقِبَةُ اْلُمَکذِّ
اس ميں شک نہيں ہے کہ گذشتہ لوگوں اور ان قوموں کے ٓاثار کوديکھنا کہ جنھوں نے حقائق کو ٹھکرانے کی وجہ سے فنا 
اور نابودی کا راستہ اختيار کرليا تھا، تاريخ کی کتابوں ميں ان کے حاالت کے پڑھنے سے کہيں بڑھ کر پر اثر ہيں کيونکہ 

ديکھو) استعمال کيا گيا ہے نہ کہ “(انظروا”يقت کو محسوس اور قابل لمس بناتے ہيں، شايد يہی وجہ ہے کہ لفظ يہ ٓاثار حق
  غوروفکر) ۔“(تفکروا”

کا ذکر جو عام طور عطف با فاصلہ زمانی کے لئے ٓاتا ہے ممکن ہے اس حقيقت کی طرف متوجہ کرنے کے “ ثم”ضمنا لفظ
جلدی نہ کرے بلکہ جب گذرے ہوئے لوگوں کے ٓاثار کا مشاہده کرے تو حوصلہ اور  لئے ہو کر اپنی سير اور فيصلہ ميں

  وقت کے ساتھ غور وفکر کرے پھر اس سے نتيجہ اخذ کرکے ان کے کام کا انجام ٓانکھوں سے ديکھے ۔
سوم ،ٓال زمين ميں سير وسياحت کرنے اور افکار کو بيدار کرنے ميں اس کی غير معمولی تاثير کے بارے ميں ہم جلد 

  کے ذيل ميں تفصيل کے ساتھ بحث کرچکے ہيں ۔١٣٧عمران کی ٓايت 

ْحَمةَ لَيَْجَمَعنَُّکْم ٕاِلَی يَْومِ ١٢ ِ َکتََب َعلَی نَْفِسِہ الرَّ َّ ِ فَھُْم  اْلقِيَاَمِة الََرْيَب فِيِہ الَِّذيَن َخِسُروا ٔاَنفَُسھُمْ  قُْل لَِمْن َما فِی السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض قُْل 
  الَيُْؤِمنُوَن۔

  َولَہُ َما َسَکَن ِفی اللَّْيِل َوالنَّھَاِر َوھَُو السَِّميُع اْلَعلِيُم۔ ١٣
  ترجمہ:

۔کہہ دو کہ وه چيزيں جو ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے کس کی ہيں ، کہہ دو کہ وه سب خد کی ہيں جس نے رحمت (اور ١٢
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ور اسی دليل سے ) تم سب کو قطعی طور پر قيامت کے دن کہ جس ميں بخشش) کو اپنے اوپر ضروری قرار دے ليا ہے(ا
کوئی شک وشبہ نہيں ہے جمع کرے گا صرف وہی لوگ ايمان نہيں الئيں گے جنھوں نے اپنا سرمايہ حيات ضائع کردياہے 

  اور خساره کا شکار ہے ۔
  ال اور جاننے واال ہے ۔۔اور جو کچھ رات اور دن ميں ہے وه بھی سب اسی کے لئے ہے اور وه سننے وا١٣

  معاد پر استدالل 
اس ٓايت ميں پہلے کی طرح مشرکين سے بحث ہورہی ہے، گذشتہ ٓايات ميں مسئلہ توحيد کو موضوع بحث بنايا گيا تھا، اس 
ٓايت ميں مسئلہ معاد پر بحث ہورہی ہے، توحيد کی طرف اشاره کرنے کے ساتھ ہی اس کے بعد مسئلہ قيامت اور معاد کو 

ڑے عمده طريقہ سے بيان کيا جارہا ہے،ٓايت سوال وجواب کی صورت ميں ہے، سوال کرنے واال اور جواب دينے واال ب
  دونوں ايک ہی ہے جوابيات ميں ايک خوبصورت طريقہ ہے ۔

  معاد پر استدالل
  معاد پر استدالل کے لئے مقدمہ کے طور پر دو باتيں کہی گئی ہيں:

  ہ جو کچھ ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے اس کے لئے ہے (قُْل لَِمْن َما فِی السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض) ۔۔ پہلے کہتا ہے: کہہ دو ک١
 ،( ّٰ پھر اس کے بعد فورا بال فاصلہ کہتا ہے کہ تم خود زبان فطرت اور ان کی روح کا جواب دے دو کہ خدا کے لئے ۔ (قُْل 

  اور اس کی تدبير اس کے ہاتھ ميں ہے ۔ اس مقدمہ کے مطابق تمام جہان خدا کی ملکيت ہے
۔پروردگار عالم تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے، وہی ہے وه ذات کہ جس نے رحمت کو اپنے ذمہ لے ليا ہے اور بے شمار ٢

  نعمتيں سب کے لئے عام کردی ہيں
  
  

ْحَمةَ) ۔   ( َکتََب َعلَی نَْفِسِہ الرَّ
ں کا رشتہ حيات موت کے ذريعہ کلی طور پر منقطع ہوجائے اور کمال کيا يہ ممکن ہے کہ ايس خدا اجازت دے کہ انسانو

کی جانب اس کا سفر ختم ہوجائے، کيا يہ بات اس کے اصال فياض ہونے اوراس کی رحمت واسعہ کے ساتھ مطابقت رکھتی 
وه ايک مدت ہے ، کيا وه اپنے بندوں کے بارے ميں کہ جن کا وه مالک ومدبر ہے اس قسم کی بے مہری کرسکتا ہے کہ 

  کے بعد بالکل فنا ہوجائے اور ان کا کوئی وجود ہی باقی نہ رہے ۔
مسلمہ طور پر ايسا نہيں ہوسکتا، بلکہ اس کی رحمت واسعہ کا تقاضا يہ ہے کہ وه موجودات کو خاص طور پر انسان کو 

قدروقيمت چھوٹے سے  درجہ کمال تک پہنچانے کے لئے اور ٓاگے بڑھائے جس طرح اپنی رحمت کے سائے ميں ايک بے
بيج کو تناور اور پھلدار درخت ميں يا گل زيبا کی شاخ ميں بدل ديتا ہے ۔ جيسا کہ اپنے فيض وکرم کے سايہ ميں بے 

قدروقيمت نطفہ کو انسان کامل ميں بدل ديتا ہے، اسی رحمت کا تقاضا يہ ہے کہ وه انسان کو کہ جو بقا اور حيات جاودانی 
موت کے بعد نئی زندگی کے لباس ميں اور زياده وسيع عالم ميں لے ٓائے اور تکامل کی سيرابدی ميں کی استعداد رکھتا ہے 

  اس کی رحمت کا ہاتھ اس کے سر پر ہے ۔
لہذ ان دونوں مقدمات کے بعد کہتا ہے مسلمہ طور پر تم سب کو قيامت کے دن جس ميں کوئی شک وشبہ نہيں ہے جمع کرے

  لَی يَْوِم اْلقِيَاَمِة الََرْيَب فِيہ) ۔گا(َ لَيَْجَمَعنَُّکْم إِ 
يہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ ٓايت سوال سے شروع ہورہی ہے جيسے اصطالح ميں استفہام تقريری کہتے ہيں 

جس ميں صرف مقابل سے اقرار لينا مطلوب ہوتا ہے اور چونکہ يہ مطلب فطرت کی نگاه سے بھی مسلم تھا اور خود 
س کے معترف تھے کہ عالم ہستی کی ملکيت بتوں سے متعلق نہيں ہے بلکہ خدا سے مربوط ہے، لٰہذا وه خود مشرکين بھی ا

  ہی بال فاصلہ سوال کا جواب ديتا ہے اور مختلف مسائل کو حل کرنے کے سلسلہ ميں يہ ايک اچھا شمار ہوتا ہے ۔
ے مثال قانون عدالت، قانون تکامل اور حکمت دوسری بات يہ ہے کہ معاد کے لئے دوسرے مقامات پر مختلف طريقوں س

پروردگار کے طريقہ سے استدالل ہوا ہے، ليکن رحمت کے ساتھ استدالل ايک نيا استدالل ہے، جو اوپر والی ٓايت ميں 
  موضوع بحث قرار پايا ہے ۔

گی کے بازار تجارت ميںٓايت کے ٓاخر ميں ہٹ دھرم مشرکين کے انجام کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے:وه خدا جو زند
  ۔ اپنے وجود کا سرمايہ ضائع کرچکے ہيں وه ان حقائق پر ايمان نہيں الئيں گے( الَِّذيَن َخِسُروا ٔاَنفَُسھُْم فَھُْم الَيُْؤِمنُوَن)

ہے، اس قدر عجيب وغريب تعبير ہے بعض اوقات انسان مال يا مقام يا اپنے سرمايہ ميں سے کوئی اور چيز ہاتھ کھو بيٹھتا 
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ان چيزوں ميں اگرچہ اس نے نقصان کيا ہوتا ہے ليکن پھر اس نے ايسی چيزيں اپنے ہاتھ سے دی ہے جو اس کے وجود کا 
جزء نہيں ہے، يعنی يہ چيزيں اس کے وجود سے باہر ہيں ، ليکن سب سے بڑا خساره جسے حقيقی خسارے کا نام ديا 

ی ہی کو ہاتھ سے دے بيٹھے اور خود اپنے وجود کو ہی داوء پر لگاجاسکتا ہے اس وقت ہوگا جب انسان خود اپنے اصل ہست
  دے ۔

حق کے دشمن اور ہٹ دھرم لوگ اپنی عمر کی پونجی اور اپنی فکر، عقل، فطرت اور تمام روحانی اور جسمانی نعمات کو 
ے دے بيٹھے ہيں نہ سرمايہ باقی جنھيں راه حق ميں کام ٓانا چاہئے تھا تاکہ وه اپنے کمال کو پہنچ سکے ، کلی طور پر ہاتھ س

رہتا ہے نہ سرمايہ دار يہ تعبير قرٓان مجيد کی متعدد ٓايات ميں ٓائی ہے اور يہ وه ہال دينے والی تعبيرات ہے کہ جو منکرين 
  حق اور گناہگاروں کا دردناک انجام واضح کرديتی ہے ۔

  ايک سوال اور اس کا جواب 
” ہے ليکن ان کے غير لئے ہے تو سوائے “ رحمت”ی مومنين کے لئے تو مصداقممکن ہے يہ کہا جائے کہ ابدی زندگ

  کے اور کوئی چيز نہ ہوگی۔“ زحمت وبد بختی
اس ميں شک نہيں کہ خدا کا کام اسباب رحمت فراہم کرنا ہے ، اس نے انسان کو پيدا کيا اوراسے عقل دی اور اس کی رہبری

ح طرح کی نعمتوں کو اس کے اختيار ميں دے ديا اور حيات جاوداں کی طرف اور راہنمائی کے لئے پيغمبر بھيجے اور طر
  سب کے لئے راہيں کھول ديں ، يہ سب چيزيں بغير استثناء کے رحمت ہيں ۔

اب اگر راستے ميں ان رحمتوں کے نتيجہ اور ثمر تک پہنچنے سے پہلے انسان خود راستے کو ٹيڑھا کرے اور تمام اسباب 
حمت ميں تبديل کردے تويہ بات ان اسباب کے رحمت ہونے کی نفی نہيں کرتی اور مالمت کا حقدار رحمت کو اپنے لئے ز

  وه انسان ہے کہ جس نے اسباب رحمت کو عذاب ميں بدل ليا ہے ۔
بعد والی ٓايت اصل ميں گذشتہ ٓايت کی تکميل کرتی ہے کيونکہ پہلی ٓايت ميں خدا وندتعالٰی کی تمام موجودات کے بارے ميں 
مالکيت کی طرف اشاره تھا اس طريق سے کہ وه سب ايک افق مکان ميں واقع ہيں لٰہذا فرمايا کہ خدا ان تمام چيزوں کا مالک

  ہے کہ جو ٓاسمانوں اور زمين ميں ہيں ۔
اب يہ ٓايت اس کے افق ووسعت زمان ميں واقع ہونے کے طريق سے اس کی مالکيت کی طرف اشاره ہے ، لٰہذا کہتا ہے : 

  اس کے لئے ہے جو کچھ رات اور دن ميں ہے ( َولَہُ َما َسَکَن فِی اللَّْيِل َوالنَّھَاِر ) ۔ اور
حقيقت ميں جہان ماده اس سے يعنی زمان ومکان سے خالی نہيں ہے، اور تمام موجودات جو ظرف زمان ومکان ميں ٓاتے 

ہئے کہ رات اور دن اس نظام شمسی کے ساتھ ہی ہيں يعنی تمام جہاں ماده اس کی ملکيت ہے اور يہ تصور نہيں کرنا چا
مخصوص ہے بلکہ تمام موجودات ٓاسمان وزمين شب وروز رکھتے ہيں اور بعض ميں ہميشہ دن ہوتا ہے رات نہيں ہوتی اور
بعض ميں ہميشہ رات ہوتی ہے دن نہيں ہوتا، مثال سورج ميں ہميشہ دن ہے کيونکہ وہاں روشنی ہی روشنی ہے اور تاريکی 

کوئی وجود نہيں ہے جب کہ بعض ستارے بجھے ہوئے اور بے نور ہيں وه ٓاسمان کہ جو ستاروں سے بہت دور ہيں وہاں  کا
  ہميشہ رات کی تاريکی چھائی رہتی ہے اور اوپر والی ٓايت ان سب پر صادق ٓاتی ہے ۔

سکونت ،توقف اور قرار پانے کسی موجود کا کسی چيز ميں “ سکن”ضمنی طورپر اس بات پر بھی توجہ رکھنا چاہئے کہ 
کے معنی ميں ہے، چاہے وه موجود حالت حرکت ميں ہو يا سکون ميں مثال ہم کہتے ہيں کہ ہم فالں شہر ميں ساکن ہيں يعنی 
ہم وہاں ٹھہرے ہوئے ہيں اور مقيم ہيں چاہے ہم اس شہر کی سڑکوں پر حالت حرکت ميں ہوں يا کہيں حالت سکون ميں ہوں ۔

صرف حرکت کے مقابلے ميں ہو اور چونکہ يہ دونوں امور نسبتی ہيں “ سکون”احتمال بھی موجود ہے کہ يہاںٓايت ميں يہ 
لٰہذا ايک کا ذکر ہميں دوسرے سے بے نيز کرديتا ہے اس بنا پر ٓايت کا مطلب يوں ہوجاتا ہے کہ جوکچھ روز وشب اور افق 

  ت ہے ۔زمان ميں سکون وحرکت کی حالت ميں ہے وه سب خدا کی ملکي
“ حرکت”اور اس صورت ميں ہو سکتا ہے کہ ٓايت توحيد کے استدالالت ميں سے ايک استدالل کی طرف اشاره ہو، کيونکہ 

دوعارضی حالتيں ہيں، جو حتمی طور پر حادث ہيں اور وه قديم وازلی نہيں ہوسکتيں کيونکہ حرکت عبارت ايک “ سکون”و
ونے سے اور سکون ہے ايک چيز کا دو زمانوں ميں ايک معين مکان ميں چيز کا دومختلف اوقات دومختلف مکانوں مينہ

رہنا، اس بنا پر حرکت وسکون کی ذات ميں سابقہ حالت کی طرف توجہ پوشيده ہے اور ہم جانتے ہيں کہ وه چيز کہ جو اس 
  حالت سے پہلے دوسری حالت ميں ہو وه ازلی نہينہو سکتی۔

اور جو حرکت وسکون سے خالی “ اجسام حرکت وسکون سے خالی نہيں ہيں ”ں کہاس گفتگو سے ہم يہ نتيجہ اخذ کرتے ہي
  نہ ہو وه ازلی نہيں ہو سکتا ۔

  لٰہذا تمام اجسام حادث ہيں اور چونکہ وه حادث ہينلٰہذا وه پيدا کرنے ولے کے محتاج ہے (غور کيجئے گا) ۔
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ہ زمان رکھتا ہے نہ مکان ،اسی لئے وه ازلی وابدی ليکن چونکہ خدا جسم نہيں ہے وه نہ حرکت رکھتا ہے اور نہ سکون، ن
ہے اور ٓايت کے ٓاخر ميں توحيد کا ذکر کرنے کے بعد خدا وندتعالٰی کی دو نماياں صفات کی طرف اشاره کرتے ہوئے 

  کہتاہے: اور وه سننے واال اور جاننے واال ہے(وھو سميع العليم) ۔
سعت اور وه موجودات کہ جو زمان ومکان کے افق ميں قرار رکھتے يہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ جہان ہستی کی و

ہيں کبھی بھی اس بات ميں منع نہيں ہے کہ خدا ان کے اسرار سے ٓاگاه ہو، بلکہ وه ان کی گفتگو سنتا ہے، يہاں تک کہ وه 
ور دراز کے درے ايک کمزور چيونٹی کی حرکت کو بھی جانتا ہے جو تاريک رات ميں سياه پتھر کے اوپر ايک خاموش د

کی گہرائی ميں ہوں اور اس کی ضروريات اور باقی تمام موجودات کی حاجات سے ٓاگاه ہے اور سب کے اعمال اور کاموں 
  سے مطلع ہے ۔

نِّ  ١۴ َماَواِت َوااْلَْٔرِض َوھَُو يُْطِعُم َوالَيُْطَعُم قُْل ٕاِ ِ ٔاَتَِّخُذ َولِيًّا فَاِطِر السَّ َل َمْن أَْسلََم َوالَتَُکونَنَّ ِمْن قُْل ٔاََغْيَر ّهللاٰ ی ٔاُِمْرُت ٔاَْن ٔاَُکوَن ٔاَوَّ
  اْلُمْشِرِکيَن ۔

  قُْل ٕاِنِّی ٔاََخاُف ٕاِْن َعَصْيُت َربِّی َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم۔ ١۵
  َمْن يُْصَرْف َعْنہُ يَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحَمہُ َوَذلَِک اْلفَْوُز اْلُمبِيُن ، ١۶

  ترجمہ:
ہہ دوکيا ميں غير خدا کو اپنا ولی بنالوں جب کہ وه ٓاسمانوں اور زمين کا پيدا کرنے واال ہے اور وه، وه ہے کہ جو ۔ک١۴

اس کے حکم”روزی ديتا ہے اور کسی سے روزی نہيں ليتا، تم کہہ دو کہ ميں اس بات پر مامور ہوں کہ ميں سب سے پہلے 
  ے مجھے حکم ديا ہے کہ ) مشرکين ميں سے نہ ہونا ۔مسلمان) ہوں (اور خدا ن“(کو تسليم کرنے واال

  ۔ کہہ دو کہ ميں بھی اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے دن (قيامت کے) عذاب سے ڈر تا ہوں ۔١۵
۔ اس دن جس شخص کے اوپر سے عذاب اٰلہی اٹھ جائے (تو يوں سمجھو کہ) خدا نے اپنی رحمت اس کے شامل حال کر ١۶

  اضح کاميابی ہے ۔دی ہے اور يہ و

  خدا کے سوا اور کوئی پناه گاه نہيں ہے 
بعض نے ان ٓايات کے لئے ايک شان نزول نقل کی ہے، وه يہ ہے کہ اہل مکہ سے کچھ لوگ پيغمبر کی خدمت ميں حاضر 

ائے فقر کے ہوئے اور کہنے لگے: اے محمد! تونے اپنی قوم کا دين چھوڑ ديا ہے اور ہم جانتے ہيں کہ اس کام کا عمل سو
اور کوئی نہيں ہے، ہم اس بات کے لئے حاضر ہيں کہ اپنا مال تيرے ساتھ بانٹ ليں اور تجھے بہت ثروت مند کرديں تاکہ تم 
ہمارے خداؤں سے دستبردار ہوجاؤ اور ہمارے اصلی دين کی طرف پلٹ ٓاؤ تو اوپر والی ٓايات نازل ہوئی اور انھيں جواب ديا

لے کہا جا چکا ہے واردشده روايات کے مطابق اس سوره کی ٓايات مکہ مينيکجا طور پر نازل ہوئی البتہ جيسا کہ پہ)١گيا(
ہے اس بنا پر ہر ايک ٓايت کے لئے خاص اور علحيده شان نزول نہيں ہوسکتا، ليکن اس سوره کے نازل ہونے سے پہلے 

سوره کی بعض ٓايات ميں ان بحثوں کو ملحوظ نظر  پيغمبراور مشرکين کے درميان گفتگو اور بحثيں ہوتی رہتی تھيں لٰہذا اس
رکھا گيا ہے،اس بنا پر کوئی منع نہيں ہے کہ رسول هللا اور مشرکين کے درميان اس قسم کی باتيں ہوئی ہوں اور خدا وند 

  تعالٰی ان ٓايات ميں ان باتو ں کی طرف اشاره دے رہا ہو ۔
اور شرک وبت پرستی کے خالف مبارزه ہی ہے، مشرکين باوجود اس  بہر حال ان ٓايات ميں بھی ہدف ومقصد اثبات توحيد

کے کہ وه خلقت عالم کو خدا وند تعالٰی کی ذات کے ساتھ ہی مخصوص سمجھتے تھے ليکن انھوں نے بتوں کو اپنی پناه گاه 
خداؤں (بارش کا سمجھ رکھا تھا اور بعض اوقات اپنی ہر ايک حاجت کے لئے سی ايک بت کا سہارا ليتے تھے اور متعدد 

خدا، نور کا خدا، ظلمت کا خدا، جنگ وصلح کا خدا رزق وروزی کا خدا) کے قائل تھے اور يہ وہی ارباب انواع کا عقيده ہے
  کہ جو قديم يونان ميں بھی وجود رکھتا تھا ۔

کيا ميں غير خدا کو قرٓان اس قسم کے غلط نظريے کو ختم کرنے کے لئے پيغمبر اس طرح حکم ديتا ہے: انھيں کہہ دو کہ 
اپنا ولی وسرپرست اور پناه گاه قرار دے لوں حاالنکہ وه ٓاسمانوں اور زمين کا پيدا کرنے واال اور تمام موجودات کو رزق 

َماَواِت َوااْل  ِ ٔاَتَِّخُذ َولِيًّا فَاِطِر السَّ َْٔرِض َوھَُو يُْطِعُم دينے واال ہے بغير اس کے کہ خود اسے روزی کی ضرورت ہو (قُْل ٔاََغْيَر ّهللاٰ
  َوالَيُْطَعُم) ۔

اس بنا پر جب تمام چيزوں پيدا کرنے واال وہی ہے اور کسی دوسرے کی قدرت کا سہارا لئے بغير اس نے سارے جہان کو 
پيدا کيا ہے اور سب کی روزی اسی کے ہاتھ ميں ہے تو پھر کون سی دليل ہے کہ انسان اس کے غير کو اپنا ولی، سرپرست 

پناه گاه قرار دے،۔اصولی طور پر باقی سب مخلوق ہيں اور اپنے وجود کے تمام لمحات ميں اس کے محتاج ہيں ، لٰہذا وه اور 
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  کس طرح دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرسکتے ہيں ۔
تو  يہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اوپر والی ٓايت ميں جب ٓاسمان وزمين کی خلقت کے بارے ميں گفتگو کرتا ہے

کے ماده سے ہے کہ جس کے معنی شگافتہ کرنے (پھاڑ “ فطور“ ”فاطر”کے عنوان سے تعارف کراتا ہے “ فاطر”خدا کا 
کے معنی اس وقت سمجھ ميں “ فاطرالسماوات واالرض”نے)کے ہيں، ابن عباس سے منقول ہے وه کہتے ہيں کہ مجھے 

ديکھا ، ان ميں سے ايک اپنی ملکيت کے ثبوت ميں يہ  ٓائے جب دو عربوں کو ايک کنويں کے بارے ميں جھگڑتے ہوئے
  ميں نے اس کنويں کو شگافتہ کيا اور بنايا ہے ۔“انا فطرتھا”کہتا تھا کہ 

ليکن ہم فاطر کے معنی ٓاج موجوده علوم کی مدد سے ابن عباس کی نسبت زياده بہتر طور پر سمجھ سکتے ہيں کيونکہ يہ ٓاج 
مطابق انتہائی پسنديده تعبير ہے جو پيدائش جہان کے ساتھ بالکل ہم ٓاہنگ ہے کيونکہ کے دقيق ترين علمی نظريات کے 

سائنس والوں اور محققين کی تحقيقات کے مطابق عالم بزرگ(مجموعہ جہان) اور عالم کوچک(نظام شمسی) سب کے سب 
گئے اور اس کے کہکشاں اور ابتداء ميں ايک ہے توده تھے جو پے در پے تھپيڑوں کے اثر سے ايک دوسرے سے جدا ہو 

ميں يہ مطلب زياده صراحت کے ساتھ بيان ہوا  ٣٠نظام ہائے شمسی اور مختلف گرے وجود ميں ٓاگئے ۔سوره انبياء کی ٓايت 
  ہے، جہاں پر فرمايا گيا ہے :

َماَواِت َوااْلَْٔرَض َکانَتَا َرْتقًا فَفَتَ ”    “ْقنَاھَُمأاََولَْم يََری الَِّذيَن َکفَُروا ٔاَنَّ السَّ
کيا کافر يہ نہيں جانتے کہ ٓاسمان و زمين ٓاپس ميں ايک دوسرے سے ملے ہوئے تھے ہم انے انھيں ايک دوسرے سے جدا 

  کيا ۔
ايک اور نکتہ کی طرف سے بھی غفلت نہيں کرنقا چاہےے اور وه يہ کی صفات خدا ميں سے يہاں صرف بندوں کو روزی 

ر شايد اس بنا پر ہے کہ انسان کی مادی زندگی ميں زياده تر وابستگياں انھيں مادی دينے کا ذکر کيا گيا ہے ، يہ تعبي
ضروريات کے زير اثرہيں، يہی بات جسے اصطالح مينروٹی کا ايک لقمہ کھا نا کہتے ہيں انسان کو طاقتوروں اور ارباب 

ان کے سامنے سربسجود ہوجاتے دولت کے سامنے جھکنے پر ٓاماده کرديتی ہے، بعض اوقات تو لوگ پرستش کی حد تک 
ہيں، قرٓان اس عبارت ميں کہتا ہے: تمھاری روزی اس کے ہاتھ ميں ہے، نہ تو وه ايسے افراد کے ہاتھ ميں ہے اور نہ ہی 

بتوں کے ہاتھ ميں صاحبان مال واقتدار خود نياز مند ہيں اور انھيں کھانے کی احتياج ہوتی ہےب، يہ صرف خدا ہے کہ جو 
  تو ہے مگر خود اسے کھانے کی احتياج نہيں ہے ۔صرف کھالتا 

قرٓان حکيم کی دوسری ٓايات ميں بھی ہم ديکھتے ہيں کہ خدا کی ملکيت ورزاقيت کے مسئلہ اور بارش برسانے اور سبزه 
  زاروں کی پرورش کرنے کا ذکر کيا گيا ہے تاکہ مخلوقات سے وابستگی کا خيال لوگوں کے دماغ سے بالکل نکال دے ۔

کے بعد ان لوگوں کی پيش کش کا جواب دينے کے لئے جو پيغمبر اکرم صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے يہ دعوت ديتے اس 
تھے کہ وه مشرک کے ساتھ رشتہ جوڑ ليں ، کہتا ہے :عالوه اس کے کہ عقل مجھے يہ حکم ديتی ہے کہ صرف اس ذات پر

ہے، وحی اٰلہی بھی مجھے حکم ديتی ہے کہ پہال مسلمان ميں بنوں بھروسہ کروں کہ جو ٓاسمان و زمين کا پيدا کرنے واال 
َل َمْن أَْسلََم َوالَتَُکونَنَّ ِمْن    )2اْلُمْشِرِکين) (اور کسی طرح بھی مشرکين کی صف ميں نہ جاؤں (قُْل ٕاِنِّی ٔاُِمْرُت ٔاَْن ٔاَُکوَن ٔاَوَّ

ر ان کی امتيں بھی مسلمان تھی اور خدا وند تعالٰی کے حکم اس شک نہيں ہے کہ پيغمبر اسالم سے پہلے دوسرے پيغمبر او
کے ٓاگے سر تسليم خم کرتی تھيں، اس بنا پر جب وه يہ فرماتے ہيں کہ مجھے يہ حکم ديا گيا ہے کہ ميں سب سے پہال 

  مسلمان بنوں تو اس کا مطلب يہ ہے کہ اس امت کا سب سے پہال مسلمان ۔
مطلب کی طرف اشاره بھی ہے کہ ہر رہبر کو اپنے مکتب اور مشن کے احکام کی انجام  اور يہ حقيقت ميں ايک اہم تربيتی

دہی ميں تمام افراد سے زياده پيش قدمی کرنا چاہےے، اسے اپنے دين کا سب سے پہال مومن اور اس پر عمل کرنے واال 
داکاری کرنے واال ہونا چاہےے ۔ہوناچاہئے اور سب سے زياده کوشش کرنے واال اور اپنے مکتب کے لئے سب سے زياده ف

بعد والی ٓايت ميں اس خدائی حکم پر جو وحی کے ذريعہ پيغمبر پر نازل ہوا ہے تاکيد مزيد کے لئے کہتا ہے :ميں بھی خود 
اپنے لئے جوابدہی کا احساس کرتا ہوں اور قوانين اٰلہی سے کسی طرح مستثٰنی نہيں ہوں، ميں بھی اگر خداوند تعالٰی کے 

ے منحرف ہوجاؤں اور مشرکين کی ہاں ميں ہاں مالنے لگ جاؤں اور اس کی نافرمانی اور عصيان کروں تو اس حکم س
  )3عظيم دن۔روز قيامت۔کی سزا سے خائف وترساں ہوں(قُْل ٕاِنِّی ٔاََخاُف ٕاِْن َعَصْيُت َربِّی َعَذاَب يَْوٍم َعِظيم)(

بروں ميں جوابدہی کا احساس دوسروں ميں جوابدہی کے احساس سے اس ٓايت سے بھی اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ پيغم
  زياده ہوتا ہے ۔

ٓاخری ٓايت ميں اس لئے کہ ثابت ہوجائے کہ پيغمبر بھی لطف ورحمت خداوندی پر بھروسہ کےے بغير کوئی کام نہيں 
لّی هللا عليہ وآلہ وسلّم بھی پرورکرسکتے اور تمام اختيارات اسی کے قبضۂ  قدرت ميں ہيں، يہاں تک کہ خود پيغمبر اکرم ص
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دگار کی رحمت بے پاياں پر ہی چشم اميد لگائيں ہوئے ہيں اور اپنی نجات وکاميابی اسی سے طلب کرتے ہيں ۔فرماياگيا:کہ 
رسول کہتے ہيں کہ جو شخص اس عظيم دن پروردگار کی سزا سے نجات پاجائے تا رحمت خدا اس کے شامل حال ہوگئی 

  توفيق اٰلہی اور کھلی کاميابی ہے ۔ ( َمْن يُْصَرْف َعْنہُ يَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحَمہُ َوَذلَِک اْلفَْوُز اْلُمبِيُن ) ۔ ہے اور يہ ايک
يہ ٓايات توحيد کا ٓاخری درجہ بيان کرتی ہيں، يہاں تک کہ ان لوگوں کو کہ جو پيغمبروں کو بھی خدا کے ساتھ مستقل پناه گاه 

ی جو حضرت عيسٰی (عليه السالم) نجات دہنده سمجھتے تھے، صراحت کے ساتھ جواب ديا گيا مانتے تھے، جيسے عيسائ
  ہے کہ پيغمبر تک بھی اس کی رحمت کے محتاج ہيں ۔

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

  ۔ تفسير ابوالفتوح رازی وتفسير مجمع البيان زير نظر ٓايات کے ذيل ميں ۔١
خطاب مستقيم ہے شايد يہ تفاوت اس سبب سے ہے کہ شرک سے  --- ہ والتکوننغير مستقيم خطاب ہے اور جمل ------ ۔ انی امرت 2

دوری اور نفرت پہال مسلمان ہونے کی نسبت کئی درجہ زياده اہم ہے، اسی لئے شرک سے دوری کا مسئلہ خطاب مستقيم کی صورت 
  کے ساتھ بيان ہوا ہے ۔“ نون تاکيد ثقيلہ”ميں 

کے بعد ذکر ہو ۔کيونکہ وه شرط “ ان عصيت ربی”جملہ“ اخاف”کی ترتيب کا تقاضا يہ ہے کہ لفظ۔يہ بات قابل توجہ ہے کہ جملہ بندی 3
کی جزا کے طور پر استعمال ہوا ہے ليکن پيغمبر کا خوف اور جوابدہی کا احساس اس بات کا سبب بنا کہ پروردگار کے حکم کے 

  ے ۔(ميں ڈرتا ہوں) کا لفظ تاکيد کے لئے مقدم رکھا جائ“ اخاف”سامنے

  

ُ بُِضرٍّ فاَلََکاِشَف لَہُ ٕاِالّھَُو َوٕاِْن يَْمَسْسَک بَِخْيرھَُو َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِديٌر۔١٧   َوٕاِْن يَْمَسْسَک ّهللاٰ
  َوھَُو اْلقَاِھُر فَْوَق ِعبَاِدِه َوھَُو اْلَحِکيُم اْلَخبِيُر ۔ ١٨

  ترجمہ:
کوئی بھی اسے برطرف نہيں کرسکتا اوراگر وه تجھے کوئی بھالئی۔ اگر تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے عالوه ١٧

  پہنچائے تو وه تمام چيزوں پر قدرت رکھنے واال ہے(اور ہر نيکی اسی کی قفرت سے بنی ہے)
  ۔ وہی ہے جو اپنے تمام بندوں پر قاہر ومسلط ہے اور وه حکيم وخبير ہے ۔١٨

  پروردگار کی قدرت قاہره 

اس سوره کا سب سے پہال ہدف شرک وبت پرستی کی بيخ کنی ہے ۔مندرجہ باالدونوں ٓايات ميں بھی  ہم بيان کر چکے ہيں کہ
  اسی حقيقت کو بيان کيا گيا ہے

پہلے ارشاد ہوتا ہے: تم لوگ غير خدا کی طرف کيوں توجہ کرتے ہو؟ مصائب سے نجات، رفع ضرر اور حصول منفعت 
ہو؟ حاالنکہ اگر تجھے معمولی سے معمولی اور حقير سے حقير نقصان بھیکے لئے خود ساختہ خداؤں سے کيوں پناه ليتے 

ہوجائے تو سوائے خدا کے اسے برطرف کرنے واال اور کوئی نہ ہوگا اور اگر کوئی خيروبرکت اور کاميابی و سعادت 
ا ہے(َوٕاِْن يَْمَسْسَک تجھے نصيب ہوتو وه بھی اسی کی قدرت کا پرتو ہے ۔کيونکہ وہی ہے کہ جو تمام چيزوں پر قدرت رکھت

ُ بُِضرٍّ فاَلََکاِشَف لَہُ ٕاِالَّ ہَُو َوٕاِْن يَْمَسْسَک بَِخْيٍر فَھَُو َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِدير)(   )١ّهللاٰ
حقيقت ميں غير خدا کی طرف توجہ لوگ اس لئے کرتے ہيں کہ يا تو انھيں سرچشمٔہ خيرات جانتے ہيں يا وه انھيں مصائب 

طرف کرنے واال سمجھتے ہيں جيسا کہ طاقت اور اقتدار رکھنے والوں کے سامنے پرستش کی حد تک  ومشکالت کا بر
خضوع وخشوع بھی ان ہی دو اسباب کی بنا پر ہوتا ہے ۔ مندرجہ باال ٓايت کہتی ہے کہ ارادٔه خدا وندی تمام چيزوں پر 

ت کسی کو عطا کردے تو دنيا ميں کوئی منبٔع حکومت کرتا ہے، اگر وه کسی نعمت کو کسی سے سلب کر لے يا کوئی نعم
  قدرت ايسا نہيں ہے جو اسے پلٹا سکے تو وه غير خدا کے سامنے سرتعظيم کيوں جھکاتے ہيں ۔

سے ہے اس بات کی طرف اشاره ہے کہ چھوٹی “ مس”کی تعبير کے باوجود “ يمسسک”کے بارے ميں “ شر”و“ خير”
  درت کے غير ممکن نہيں ہے ۔سے چھوٹی خير وشر تک بھی اس کے اراده وق

يہ ذکر بھی الزمی ہے کہ اوپر والی ٓايت ثنويين يعنی دو خداؤں کی پرستش کرنے والوں کے عقيده کی ،کہ جو خير وشر کے
دو علحيده علحيده مبدء کے قائل تھے ،صراحت کے ساتھ ترديد کرتی ہے اور دونوں کو خدا کی طرف سے سمجھتی ہے 

کا دنيا ميں کوئی وجود نہيں ہے، تو اس بنا پر جب شر کی نسبت “ مطلق شر”يہ عرض کر ٓائے ہيں کہ ،ليکن ہم اپنے مقام پر
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خدا کی طرف دی جاتی ہے تو اس سے ايسے امور مراد ہوتے ہيں کہ جو ظاہر ميں سلب نعمت ہوتے ہيں ليکن فی الواقع 
ربيت کے لئے اور يا تکبر، سرکشی اور خود پسندی کو اپنے مقام پر وه خير ہيں اور يا وه بيدار کرنے کے لئے يا تعليم وت

  برطرف کرنے کے لئے اور يا دوسری مصلحتوں کے لئے ہوتے ہيں ۔
بعد والی ٓايت ميں اس بحث کی تکميل کے لئے فرمايا گيا ہے: وہی ہے جو اپنے تمام بندوں پر قاہر ومسلط ہے(وھو القاھر 

  فوق عباده) ۔
يک ہی معنی ہے، ليکن لغوی بنيادکی نظر سے ان دونوں کے معنی ميں تفاوت ہے قہر کا اگر چہ ا“ غلبہ”اور “ قہر”

وقاہريت اس قسم کے غلبہ وکاميابی کو کہا جاتا ہے کہ جس ميں مد مقابل کسی بھی قسم کا غلبہ اپنی طرف سے ظاہر نہيں 
ے کے بعد مد مقابل اس پر کاميابی حاصل کرسکتا ليکن لفظ غلبہ ميں يہ مفہوم موجود نہيں ہے اور يہ ممکن ہے کہ غلبہ پان

کرلے،دوسرے لفظوں ميں قاہر اسے کہتے ہيں جو مد مقابل پر اس طرح تسلط اور برتری رکھتا ہو کہ اس ميں مقابلے کی 
مجال ہی نہ ہو بالکل اس پانی کے برتن کی طرح جسے ٓاگ کے ايک چھوٹے سے شعلہ پر ڈاالجائے تو وه اسے فورا 

  خاموش کردے ۔
ض مفسرين کا نظريہ يہ ہے کہ قاہريت عام طور پر ايسے موقع پر استعمال ہوتی ہے کہ جب طرف مقابل کوئی عاقل بع

  )2موجود ہو، ليکن غلبہ عام ہے اور غير عاقل موجودات پر کاميابيوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے (
ابلہ ميں اگر خدا کی قدرت کی عموميت کی طرف اس بنا پر پہلی ٓايت ميں ،خود ساختہ خداؤں اور صاحبان اقتدار کے مق

اشاره ہوا ہے تو وه اس معنی ميں نہينہے کہ وه مجبور ہے کہ وه ايک مدت تک دوسری قدرتوں کے ساتھ دست وگريبان ہو 
کی تعبير بھی اسی معنی کی تکميل کے “ فوق عباده”يہاں تک وه انھيں چت کردے، بلکہ اس کی قدرت، قدرت قاہره ہے اور

  ے ہے ۔لئ
اس حالت ميں کس طرح ممکن ہے کہ ايک باخبر انسان اسے چھوڑ دے اور ايسے موجودات واشخاص کے پيچھے جائے 

کہ جو اپنی طرف سے کسی قسم کی قدرت نہيں رکھتے ، يہاں تک کہ ان ميں جو معمولی اور حقير سی قدرت موجود ہے وه
  بھی خدا ہی کی عطا کرده ہے ۔

ظر کہ کہيں يہ وہم نہ ہوجائے کہ ممکن ہے خدا بھی بعض صاحبان قدرت کی طرح اپنی نامحدود ليکن اس مقصد کے پيش ن
قدرت سے تھوڑا بہت غلط فائده اٹھا ليتا ہو، ٓايت کے ٓاخر ميں فرماتا ہے کہ اس کے باوجود وه حکيم اور اس کے تمام کام 

اشتباه اور خطا بھی اپنی قدرت کو عمل ميں النے ميںحساب کے مطابق ہيں اور وه خبير وٓاگاه ہے اور معمولی سے معمولی 
  نہيں کرتا(ھوالحکيم الخبير) ۔

  فرعون کے حاالت ميں ہے کہ وه بنی اسرائيل کو ان کی اوالد کے قتل کرنے کی دھمکی ديتے ہوئے کہتا ہے:
س قدرت قاہره کو ۔کہ جو واقع )يعنی ميں ان لوگوں کے اوپر کامل طور پر مسلط ہوں ۔يعنی وه اپنی ا3“(وانافوقھم قاھرون”

ميں ايک حقير قدرت سے زياده کوئی حيثيت نہيں رکھتی تھيں ظلم وستم اور دوسروں کے حقوق کے پرواه نہ کرنے کی 
دليل قرار ديتاتھا، ليکن خداوند حکيم وخبير اس قدرت قاہره کے باوجود اس سے بہت منزه ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ظلم 

  ے معمولی بندے کے حق ميں روا ررکھے ۔اور غلطی سے معمولی س
يہ بات بھی کہے بغير واضح ہے کہ (فوق عباده) کے لفظ سے مراد مرتبہ ومقام کی برتری ہے، کيونکہ يہ بات واضح ہے 

  کہ خدا کوئی مکان نہيں رکھتا ۔
ليل قرار ديا ہے، حاالنکہ تعجب کی بات يہ ہے کہ بعض بد دماغوں نے اوپر والی ٓايت کی تعبير کو خدا کے جسم ہونے کی د

اس ميں ذرا بھی شک نہيں کہ فوق (اوپر) کی تعبير خدا کی اپنے بندوں پر قدرت کے لحاظ سے معنوی برتری کے بيان کے 
لئے ہے، يہاں تک کہ فرعون کے بارے ميں بھی حاالنکہ وه ايک انسان تھا اور جسم رکھتا تھا يہی لفظ مقام کی برتری کے 

  ہے نہ کہ مکانی برتری کے لئے(غور کيجئے گا) ۔لئے استعمال ہوا 
..............  

ايسے نقصانات کے لئے استعمال ہوتا ہے جو انسان کو پيش ٓاتے ہيں، خواه وه جسمانی پہلو رکھتے ہوں جيسے کسی عضو“ ضر”۔ ١
کا نقصان اور مختلف بيمارياں يا وه روحانی پہلو رکھتے ہوں جيسے جہالت، حماقت، ديوانگی يا دوسرے پہلو جيسے مال، اوالد و يا 

  عزت کا چال جا نا ۔
  ۔٣۴،صفحہ ٧زان ،جلد ۔المي2
  ۔١٢٧۔اعراف ،3
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  5تفسير نمونہ جلد

 

  

ُ َشِھيٌد بَْينِی َوبَْينَُکْم َؤاُوِحَی ٕاِلَیَّ ھََذا اْلقُْرآُن اِلُٔنذِ ٩١ ِ آلِھَةً قُْل ٔاَیُّ َشْیٍء ٔاَْکبَُر َشھَاَدةً قُْل ّهللاٰ َرُکْم بِِہ َوَمْن بَلََغ ٔاَئِنَُّکْم لَتَْشھَُدوَن ٔاَنَّ َمَع ّهللاٰ
ا تُْشِرُکوَن۔ٔاُْخَری قُْل الَٔاَْشھَُد قُْل ٕاِنََّما ھَُو    ٕاِلَہٌ َواِحٌد َوٕاِنَّنِی بَِریٌء ِممَّ

  ْؤِمنُوَن۔الَِّذيَن آتَْينَاھُْم اْلِکتَاَب يَْعِرفُونَہُ َکَما يَْعِرفُوَن ٔاَْبنَائَھُْم الَِّذيَن َخِسُروا ٔاَنفَُسھُْم فَھُْم الَيُ  ٢٠
  ترجمہ:

وند تعالٰی تمھارے درميان گواه ہے ، (اس کی بہترين دليل يہ ۔کہہ دو کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے ،کہہ دو کہ خدا ١٩
ہے کہ) اس نے يہ قرٓان ميرے اوپر وحی کياہے تاکہ تمھيں اور ان تمام افراد کو ڈراؤں کہ جن تک يہ قرٓان پہنچے(اور حکم 

ہيں، کہہ دو ميں ہر گز  خدا کی مخالفت کا خوف دالؤں ) کيا سچ مچ تم يہ گواہی ديتے ہو کہ خدا کے ساتھ دوسرے خدا بھی
اس قسم کی گواہی نہيں ديتا، کہہ دو کہ خدا يگانہ ويکتا ہے اور ميں اس سے جو اس کا شريک قرار دے بری و بے زار ہوں

  ۔
۔ وه لوگ کہ جنھيں ہم نے ٓاسمانی کتاب دی ہے، اس (پيغمبر کو) اچھی طرح پہچانتے ہيں جس طرح اپنے بيٹونکو ٢٠

  شخاص ہيں کہ جو اپنا سرمائہ وجود کھو بيٹھتے ہيں ايمان نہيں التے ۔پہچانتے ہيں،صرف وه ا

  سب سے بڑا گواه 

جيسا کہ مفسرين کی ايک جماعت نے بيان کيا ہے کہ مشرکين مکہ کا ايک گروه پيغمبر اکرم کے پاس ٓايا اور کہنے لگا کہ 
کہ ہم نے يہود ونصارٰی سے بھی تيرے بارے ميں تو کيسا پيغمبر ہے کہ تيرا کوئی بھی موافق اور حامی نہيں ،يہاں تک 

تحقيق کی ہے، وه بھی توريت وانجيل کی بنياد پر تيری حقانيت کی گواہی نہيں ديتے کم از کم کوئی تم ہميں کہ جو تمھاری 
  ررسالت کی گواہی دے ۔مندرجہ باال ٓايت اسی واقعہ کی طرف اشاره ہے ۔

م مخالفين کے مقابلے ميں کہ جنھوں نے ٓانکھيں بند کررکھی ہيں اور ٓاپ کی پيغمبر کو حکم ديا گيا کہ ان سب ہٹ دھر
حقانيت کی ان کی سب نشانيوں کو نظر انداز کئے ہوئے ہيں اور پھر بھی گواه اور شاہد کا مطالبہ کرتے ہيں ،کہہ ديجئے 

  ،تمھارے عقيده اور نظريہ کے مطابق سب سے بڑا گواه کون ہے
  

  َْٔکبَُر َشھَاَدةً ) ۔(قُْل ٔاَیُّ َشْیٍء ا
کيا اس کے سوا بھی کچھ ہے کہ سب سے بڑی شہادت پروردگار کی شہادت ہے؟ تو کہہ دو کہ خدائے بزرگ وبرتر ميرے 

  اور تمھارے درميان گواه ہے
  

ُ َشِھيٌد بَْينِی َوبَْينَُکْم ) ۔   (قُْل ّهللاٰ
  ی کياہے(َؤاُوِحَی ٕاِلَیَّ ھََذا اْلقُْرآُن)اور اس کی بہترين دليل يہ ہے کہ اس نے اس قرٓان کو مجھ پر وح

وه قرٓان جو ممکن نہيں ہے کہ فکر انسانی کا گھڑا ہوا ہو، وه بھی اس زمانے اور اس ماحول ميں اور مقام ميں، وه قرٓان کہ 
ده اعجاز جو کئے قسم کے شواہد اعجاز پر مشتمل ہے، اس کے الفاظ اعجاز ٓاميز ہيں اور اس کے معانی اس سے بھی زيا

  ٓاميز ہيں ، کيا يہی ايک عظيم شاہدخدا وند عالم کی طرف سے ميری دعوت کی حقانيت کی گواہی کی دليل نہيں ہے؟۔
ضمنی طور پر اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرٓان سب سے بڑا معجزه ہے اور پيغمبر اکرم کے دعوے کی صداقت کا 

  سب سے بڑا گواه ہے ۔
ہدف ومقصد بيان کرتے ہوئے کہتا ہے: يہ قرٓان اس مقصد کے لئے مجھ پر نازل ہوا ہے کہ ميں  اس کے بعد نزول قرٓان کا

تمھيں اور ان تمام لوگوں کو جن کے کانوں تک پوری تاريخ بشر ميں اور وسعت زمانے ميں اور تمام نقاط جہان ميں ،ميری 
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لفت کے دردناک عواقب وانجام کی طرف متوجہ باتيں پہنچيں انھيں خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈراؤں اور اس کی مخا
  کروں( اِلُٔنِذَرُکْم بِِہ َوَمْن بَلَغ) ۔

اورڈرانے کے بارے ميں ہے حاالنکہ عام طور پر ہر جگہ بشارت بھی “ انذار”اگر ہم ديکھتے ہيں کہ يہاں گفتگو صرف 
ميں تھی جو مخالفت پر اصرار کرتے رہے ساتھ ہوتی ہے اس کی وجہ يہ ہے کہ يہ گفتگو ايسے ہٹ دھرم لوگوں کے مقابلہ 

  ہيں ۔
(وه تمام لوگ کہ جن تک يہ بات پہنچ جائے) کے الفاظ کا ذکر قرٓان کی رسالت جہانی اور دعوت“ ومن بلغ ”ضمنی طور پر 

  عمومی اور پيام عالمی کا پتہ ديتا ہے
کرنے کے لئے اور متصور ہو يہ نہيں  حقيقت ميں اس سے زياده مختصر اور اس سے زياده جامع تعبير اس مقصد کے ادا

سکتی، اس کی وسعت ميں غور کرنے سے قرٓان کی دعوت کے نسل عرب يا خاص زمانے يا عالقے سے مخصوص نہ 
ہونے کے بارے ميں ہر قسم کا ابہام اور شک وشبہ دور ہوجاتا ہے علماء کے ايک گروه نے ايسی تعبيرات سے مسئلہ ختم 

کيا ہے، کيونکہ اوپروالی تعبير کے مطابق پيغمبر ان تمام لوگوں پر مبعوث تھے کہ جن تک ٓاپ نبوت کے لئے بھی استفاده 
  کی باتيں پہنچتی ہيں اور يہ ان تمام افراد کے لئے ہے کہ جو اس جہاں کے ٓاخر تک اس دنيا می قدم رکھيں گے ۔

ابالغ و تبليغ قرٓان سے مراد صرف يہ نہيں ہے اہل بيت عليہم السالم کے طريق سے منقول احاديث سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ 
کہ ان کامتعين دوسری اقوام تک پہنچے حتی کہ اس کے ترجموں اور مفاہيم کا دوسری زبانوں ميں پہنچانا بھی ٓايت کے 

  معنی ميں داخل ہے ۔
ٓايت کے بارے ميں سوال ايک حديث ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے نقل ہوا ہے کہ آپ (عليه السالم) سے اوپر والی 

  ہوا تو حضرت (عليه السالم) نے فرمايا:
  )١“(بکل لسان”

  يعنی ہر زبان ميں ہو ۔
ہے وه بھی اوپر والی ٓايت سے معلوم “ قبح عقاب بال بيان”ضمنی طور پر مسئلہ اصول فقہ کے قوانين ميں سے ايک قاعده 

  ہوتا ہے ۔
ت ثابت ہو چکی ہے کہ جب تک کوئی حکم کسی شخص تک نہ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اصول فقہ ميں يہ با

پہنچے وه شخص اس حکم کے لئے جواب ده نہيں ہوسکتا( مگر يہ کہ حکم حاصل کرنے ميں اس نے خود کوتاہی کی ہو) 
مندرجہ باال ٓايت بھی يہی کہتی ہے کہ وه لوگ کہ جن تک ميری بات پہنچ جائے وه اس کے لئے جوابده ہے اور اس طرح 

وه لوگ کہ جنھيں احکام کے اصول ميں کوتاہی نہ کرنے کے باوجود اصل حکم نہ پہنچا ہو کوئی مسٔوليت نہيں رکھتے  سے
  ۔

  ميں پيغمبر اکرم صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے اس طرح نقل ہوا ہے :“ المنار”تفسير
ں نے تمھيں اسالم کی دعوت دی تھی؟ قيديوں کا ايک گروه ٓاپ کے پاس اليا گيا، حضرت نے ان سے پوچھا کہ کيا انھو

انھوں نے کہا کہ نہيں! ٓاپ نے حکم ديا کہ انھيں رہاکردو، اس کے بعد ٓاپ نے اوپر والی ٓايت کی تالوت کی اور فرمايا کہ 
انھيں چھوڑ دو کہ يہ اپنی جگہ پر واپس چلے جائيں انھيں حقيقت اسالم کی تبليغ نہيں ہوئی اور اس کی طرف انھيں دعوت 

  )٢ہيں دی گئی (ن
کا ہم معنی ہے، خدا پر کرنا جائز “ چيز”کا اطالق کے جو فارسی کے لفظ “ شیٔ ”نيز اس اايت سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ 

  ہے ليکن وه ايسی چيز ہے کہ دوسری چيزوں کے مانند نہيں ہے کہ جو مخلوق محدودہيں بلکہ وه خالق ونامحدود ہے ۔
کيا واقعا تم گواہی ديتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور خدا بھی ”ا گيا کہ ان سے پوچھوپھر اس کے بعد پيغمبر کو حکم دي

ِ آلِھَةً ٔاُْخَری)اس کے بعد کہتا ہے کہ انھيں صراحت کے ساتھ کہہ دو کہ ميں ک بھی ايسی گواہی ہيں؟(ٔاَئِنَُّکْم لَتَْشھَُدوَن ٔاَنَّ َمَع ّهللاٰ
ے اور جنھيں تم اس کا شريک بناتے ہو ميں ان سے بری وبيزار ہوں( قُْل الَٔاَْشھَُد قُْل نہيں ديتا، کہہ دو کہ وه خدا يکتا ويگانہ ہ

ا تُْشِرُکوَن ) ۔   ٕاِنََّما ھَُو ٕاِلَہٌ َواِحٌد َوٕاِنَّنِی بَِریٌء ِممَّ
کہ ممکن ہے  در حقيقت ٓايت کے ٓاخر ميں ان چند جملوں کا ذکر ايک نفسياتی نکتے کے لئے کيا گيا ہے اور وه نکتہ يہ ہے

کہ مشرکين اس قسم کا تصور کرليں کہ شايد ان کی گفتگو نے روح پيغمبر ميں کچھ تزلزل پيدا کرديا ہواور وه يہ اميد لئے 
ہوئے مجلس سے جدا ہوں اور اپنے دوستوں کو بشارت ديں کہ شايد محمد اس کے بعد اپنی دعوت ميں نظر ثانی کرليں يہ 

سے سرشار ہيں اس اميد کو کلی طور پر نا اميدی ميں بدل رہے ہيں اور انھيں نشاندہی جملے کہ جو صراحت اور قاطعيت 
کرتے ہيں کہ يہ بات ان کے خيال وگمان سے بالکل باہر ہے اور معمولی سے معمولی تزلزل بھی ٓاپ کی دعوت ميں پيدا 

س قسم کے قطعی الفاظ کا ذکر ٓاخری نہيں ہوگا اور تجربہ سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کسی بحث کے ٓاخر ميں ا
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  نتيجے تک پہنچنے کے لئے گہرا اثر رکھتا ہے ۔
اور اس ٓايت کے بعد والی ٓايت ميں ان لوگوں کو کہ جو اس بات کے مدعی تھے کہ اہل کتاب کسی قسم کی گواہی پيغمبر 

ہ جن پر ہم نے کتاب نازل کی ہے اسالم کے بارے ميں نہيں ديتے صراحت کے ساتھ جواب ديتے ہوئے کہتا ہے: وه لوگ ک
وه پيغمبر کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہيں بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ وه اپنی اوالد کو پہچانتے ہيں ( الَِّذيَن 

  آتَْينَاھُْم اْلِکتَاَب يَْعِرفُونَہُ َکَما يَْعِرفُوَن ٔاَْبنَائَھُْم) ۔
دعوت سے ٓاگاه ہيں بلکہ وه تو اس کی جزئےات و خصوصيات اور  يعنی وه نہ صرف پيغمبر کے اصل ظہور اور اس کی

دقيق نشانيوں کو بھی جانتے ہيں ،اس بنا پر کچھ اہل مکہ کہتے تھے کہ ہم نے اہل کتاب کی طرف رجوع کيا ہے ليکن انھيں 
(اہل کتاب سے) تحقيق  بھی پيغمبر کے بارے ميں کوئی اطالع نہيں ہے ، تو يا تو واقعا وه جھوٹ بولتے تھے اور انھوں نے

ہی نہيں کی تھی، اور يا پھر اہل کتاب نے حقائق کو چھپا ليا اور ان کے سامنے بيان نہ کيا، جيسا کہ قرٓان کی دوسری ٓايات 
  ان کے حق کو پوشيده رکھنے کی طرف اشاره کرتی ہے ۔

کے ذيل ميں گزر چکی ہے( ديکھئے اردو ١۴۶اس بات کی بيشتر وضاحت تفسير نمونہ کی جلد اول ميں سورٔه بقره کی ٓايت 
  ۔) ٣۶٠ترجمہ صفحہ 

ٓايت کے ٓاخر ميں ايک ٓاخری نتيجہ کے طور پر بتا تا ہے ،صرف وہی لوگ اس پيغمبر پر (ان واضح نشانيوں کے باوجود) 
ونجی ہرا بيٹھے ايمان نہيں التے کہ جو زندگی کے بازار تجارت ميں اپنا سب کچھ گوا بيٹھے ہيں اور اپنے وجود کی تمام پ

  ہيں( الَِّذيَن َخِسُروا ٔاَنفَُسھُْم فَھُْم الَيُْؤِمنُوَن )
..............  

  کے ذيل ميں ۔“ ہذا”ٓايہ  ٧٠٧، صفحہ ١۔ تفسير برہان، نورالثقلين جلد ١
  ۔٣۴١، صفحہ ٧۔المنار ،جلد ٢

  

ِ َکِذبًا ٔاَْو َکذَّ  ٢١ ْن اْفتََری َعلَی ّهللاٰ   َب ِبآيَاتِِہ ٕاِنَّہُ الَيُْفلُِح الظَّالُِموَن۔َوَمْن ٔاَْظلَُم ِممَّ
  َويَْوَم نَْحُشُرھُْم َجِميًعا ثُمَّ نَقُوُل لِلَِّذيَن ٔاَْشَرُکوا ٔاَْيَن ُشَرَکاُؤُکْم الَِّذيَن ُکنتُْم تَْزُعُموَن۔٢٢
ِ َربِّنَا َما ُکنَّ ٢٣   ا ُمْشِرِکيَن ۔ثُمَّ لَْم تَُکْن فِْتنَتُھُْم ٕاِالَّ ٔاَْن قَالُوا َوّهللاٰ
  انظُْر َکْيَف َکَذبُوا َعلَی ٔاَنفُِسِھْم َوَضلَّ َعْنھُْم َما َکانُوا يَْفتَُروَن۔٢۴

  ترجمہ:
۔ اس شخص سے زياده وه اور کون ظالم ہوگا کہ جس نے خدا پر جھوٹ باندھا (اور اس کے لئے شريک قائل ہوا) يا اس ٢١

  منہ نہ ديکھ پائيں گے ۔ کی ٓايات کو جھٹاليا، يقينا ظالم نجات کا
۔ وه دن کہ جس ميں ہم ان سب کو محشور کريں گے تو مشرکين سے کہيں گے کہ تمھارے وه معبود کہاں ہيں کہ جنھيں ٢٢

  تم خدا کا شريک خيال کيا کرتے تھے( وه تمھاری مدد کو کيوں نہيں ٓاتے) ۔
کہيں گے کہ اس خدا کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم ۔ پھر ان کا جواب اور عذر اس کے سوا اور کچھ نہيں ہے کہ وه ٢٣

  مشرک نہيں تھے ۔
۔ ديکھو وه کس طرح خود اپنے ٓاپ سے بھی جھوٹ بولتے ہيں اور جسے جھوٹ موٹ خدا کا شريک سمجھتے تھے اسے٢۴

  چھوڑ بيٹھيں گے ۔

  سب سے بڑا ظلم 

وپر والی ٓاےات ميں سے پہلی ٓايت ميں صراحت کےشرک وبت پرستی کی ہر طرح سے بيخ کنی کا پروگرام دينے کے بعد ا
ساتھ استفہام انکاری کی صورت ميں کہتا ہے: ان مشرکين سے بڑھ کر اور کون ظالم ہے کہ جنھوں نے خدا پر جھوٹ باندھا

  اور اس کا شرک قرار ديااس کی ٓايات کی تکذيب کی ہے
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ْن اْفتََری َعلَی ّهللاِ کَ    ِذبًا ٔاْو َکذََّب بِآيَاتِہ)( َوَمْن ٔاْظلَُم ِممَّ
در حقيقت پہال جملہ انکار توحيد کی طرف اشاره ہے اور دوسرا جملہ انکار نبوت کی طرف اشاره ہے اور واقعا اس سے 

بڑھ کر اور کوئی ظلم نہيں ہوسکتا کہ انسان بے قدر جمادات کو يا ناتواں انسان کو ايک المحدود وجود کے مساوی قرار دے 
  الم پر حکومت کرتا ہے، يہ کام تين جہت سے ظلم شمار ہوتا ہے ۔جو سارے ع

  ايک ظلم اس کی ذات پاک کے ساتھ کہ اس کے لئے شريک کا قائل ہوا ۔
دوسرا اپنے اور ظلم کہ اپنی حيثيت کو يہاں تک گرا ديا کہ اسے پتھر کے ايک ٹکڑے اور لکڑی کی پرستش تک نيچے لے 

  ليا ۔
ائٹی پر ظلم کہ شرک کے زير اثر تفرقہ وپراکندگی اور روح وحدت ويگانگی سے دوری تيسرے ايک معاشرے اور سوس

  ميں گرفتار ہوا ۔
مسلمہ طور پر کوئی بھی ظلم خاص طور پر ايسے ظلم کہ جن کاظلم ہر پہلو سے نماياں ہے ، سعادت ورستگاری اور نجات 

  وفالح کامنہ نہيں ديکھے گے (ِ
  
  

  ُموَن) ۔ٕاِنَّہُ الَيُْفلُِح الظَّالِ 
البتہ اس ٓايت ميں صراحت کے ساتھ لفظ شرک ذکر نہيں ہوا ليکن قبل وبعد کی ٓايات پر توجہ کرتے ہوئے کہ جو سب کی 

سے اس ٓايت ميں مراد وہی ذات اٰلہی کے لئے “ افتری”سب شرک کے بارے ميں گفتگو کررہی ہے واضح ہوتا ہے کہ لفظ 
  شرک کی تہمت ہے ۔
مواقع پر کچھ لوگوں کا ظالم ترين اور ستمگار ترين کے عنوان سے تعارف  ١۵کہ قرٓان مجيد ميں قابل توجہ بات يہ ہے 

(کون زياده ظالم ہے) کے ساتھ شروع ہوئے ہيں “ فمن اظلم”يا“ ومن اظلم”کرايا گيا ہے اور وه سب کے سب جملہ استفہاميہ 
ے انکار کے بارے ميں ہی گفتگو کرتی ہيں يعنی ان ميں اگر چہ ان ٓايات ميں سے اکثر شرک وبت پرستی اور ٓايات اٰلہی ک

  اصل توحيد ہی پيش نظر ہے ليکن ان ميں سے بعض دوسرے مسائل کے بارے می بھی ہے مثال :
  “َوَمن اَْظلََم ِممَّن َمنََع َمٰسِجَدّهللاٰ اَْن يذکر فِيھَا اْسمہ”

  ۔) ١١۴وکتے ہيں؟(سورٔه بقره،ان سے زياده اور کون شخص ظالم ہے جو مساجد ميں ذکر خدا سے ر
  ايک اور مقام پر ہے:

  “َوَمن اَْظلََم ِممَّن َکتََم َشھَاَدة ِعنَدهُ ِمَن ّهللاٰ ”
  ۔) ١۴٠ان سے بڑھ کر اور کون ظالم ہيں جو شہادت کو چھپاتے ہيں(بقره ،

ی سب سے بڑھ کر ظالم ہوں اس مقام پر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ يہ بات کيسے ممکن ہے کہ گروہوں ميں سے ہر گروه ہ
  کا لفظ تو ان ميں سے صرف ايک گروه پر ہی صادق ٓاتا ہے ۔“ ظالم ترين”جب کہ 

اس کے جواب ميں کہا جاسکتا ہے کہ ان سب امور کی حقيقت ميں ايک ہی جڑ ہے اور وه ہے شرک ،کفر اور عناد۔ کيوں 
وبرباد کرنے کی کوشش کرنا کفر وشرک کی نشانی ہے،  کہ لوگوں کو مساجد ميں ذکر خدا سے منع کرنا اور انھيں ويران

اسی طرح شہادت کو چھپا نا ہے کہ ظاہری طور پر اس سے مراد حقائق پر شہادت کو چھپانا ہے جو وادی کفر ميں لوگوں 
  کے بھٹکنے کا سبب بنتا ہے لٰہذا يہ بات بھی شرک وکفر اور خدائے يگانہ کے انکار کی مختلف قسموں ميں ہے ۔

والی ٓايت ميں مشرکين کے انجام کے سلسلے ميں بحث ہوگہ، تاکہ واضح ہوجائے کہ انھوں نے بتوں جيسی کمزور  بعد
  مخلوق پر بھروسہ کرکے نہ اس دنيا ميں اطمينان وراحت حاصل کيا ہے اور نہ ہی دوسرے جہاں ميں،ارشاد اٰلہی ہے:

ں ،اور مشرکين سے کہيں گے کہ تمھارے وه بناوٹی معبوداس روز جب ہم ان سب کو ايک ہی جگہ مب(عليه السالم)وث کري
جنھيں تم خدا کا شريک خيال کرتے تھے کہاں ہيں؟ اور وه تمھاری مدد کے لئے کيوں نہيں ٓاتے؟ اور کسی قسم کا اثر ان کی 

نَقُوُل لِلَِّذيَن ٔاَْشَرُکوا ٔاَْيَن ُشَرَکاُؤُکْم  قدرت نمائی کااس وحشتناک عرصٔہ قيامت ميں کيوں نظر نہيں ٓاتا(َويَْوَم نَْحُشُرہُْم َجِميًعا ثُمَّ 
  الَِّذيَن ُکنتُْم تَْزُعُموَن ) ۔

کيا اصل بنياد يہی نہ تھی کہ وه مشکالت مينتمھاری مدد کريں گے ؟ اورکيا تم نے بھی اسی اميد پر ان کی پناه حاصل نہيں 
  ھی کيوں دکھائی نہيں ديتا؟۔کی تھ؟ تو پھر ان کا يہاں پر کوئی معمولی سے معمولی اثر ب

وه ہکا بکا ره جائيں گے اور عجيب وغريب وحشت وحيرت ميں ڈوب جائيں گے اور اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب 
ان کا گمان يہ ہوگاجيسے “ خدا کی قسم ہم کبھی مشرک نہيں تھے”نہ ہوگا ،سوائے اس کے کہ قسم کھاکر کہنے لگےں کہ: 

ِ َربِّنَا َما ُکنَّا ُمْشِرِکيَن ) اس بارے ميں وہاں بھی حقائق کا انکا کہ اوپر والی ر کيا جاسکتا ہے(ثُمَّ لَْم تَُکْن فِْتنَتُھُْم ٕاِالَّ ٔاَْن قَالُوا َوّهللاٰ



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

 
 

کس معنی ميں ہے، مفسرين کے درميان اختالف ہے، بعض اسے فروتنی اور معذرت کے معنی ميں “ فتنہ”ٓايت ميں لفظ 
  ۔) ١کے معنی ميں لےتے ہيں اور بعض نے شرک کے معنی ميں ليا ہے( ليتے ہيں،بعض جواب

سے مراد ان کا وہی دلی ميالن ہو،يعنی ان کے شرک وبت “ فتنہ وافتنان”ٓايت کی تفسير ميں يہ بھی احتمال پايا جاتا ہے کہ 
ت کے دن جب پردے ہٹ جائيں پرستی سے ان کے لگاؤ کا نتيجہ کہ جس نے ان کی عقل وفہم پر پرده ڈال رکھا ہوگا کہ قيام

گے تو اس وقت وه اپنی بڑی خطا کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنے اعمال سے بيزاری اختيار کريں گے اور ان سے کلی 
  طور پر انکار کرديں گے ۔

چ ديں ميں کہتا ہے کہ سونے کو ٓاگ ميں ڈال ديں اور اسے تيز ٓان“ مفردات“ راغب”کا اصل معنی جيسا کہ “فتنہ ” لغت ميں
تاکہ اس کا باطن ظاہر ہوجائے اور معلوم ہوجائے کہ وه کھرا ہے کہ کھوٹا، اس معنی کو اوپر والی ٓايت ميں تفسير کے طور 
پر قبول کيا جاسکتا ہے کيونکہ وه لوگ جب قيامت کے دن سخت پريشانی اور اس دن کی وحشتوں ميں غرق ہوں گے تو پھر

  ی پر ٓاگاه ہوں گے اور اپنی نجات کے لئے اپنے گذشتہ اعمال کا انکار کريں گے ۔انھيں ہوش ٓائے گا اور وه اپنی غلط
بعد والی ٓايت ميں اس مقصد سے کہ لوگ ان کے رسوا کن انجام سے عبرت حاصل کريں کہا گيا کہ: اچھی طرح غور کرو 

کامال بيزاری اختيار کرلی ہے  اور ديکھو کہ ان کا معاملہ کہاں تک پہنچ گيا ہے کہ انھوں نے اپنی روش اور مسلک سے
  اور اس کا انکار کرتے ہيں يہاں تک کہ خود اپنی ذات سے جھوٹ بولتے ہيں(انظُْر َکْيَف َکَذبُوا َعلَی ٔاَنفُِسِھم) ۔

اور تمام سہارے جو انھوں نے اپنے لئے اختيار کئے ہوئے تھے اور انھيں خدا کا شريک سمجھتے تھے ہاتھ سے ديں بيٹھے
  کی کہيں بھہ رسائی نہيں ہوگی( َوَضلَّ َعْنھُْم َما َکانُوا يَْفتَُروَن ) ۔ گے اور ان

  چند اہم نکات
سے مراد مسلمہ طور پر عقل کی ٓانکھوں سے ديکھنا ہے، نہ کہ ظاہری ٓانکھوں سے ديکھنا، کيوں کہ قيامت کا “ انظر”۔ ١

  ميدان اس دنيا ميں ظاہری نہيں ديکھا جاسکتا ۔
ہا گيا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر جھوٹ باندھا تو اس کا معنی کہ انھوں نے دنيا ميں اپنے ٓاپ کو فريب ديا ۔ يہ جو کچھ ک٢

اور راه حق سے نکل گئے، يا يہ کہ دوسرے جہاں ميں جو قسم کھا رہيں ہيں کہ ہم مشرک نہيں تھے تو يہ حقيقت ميں وه 
  مشرک تھے ۔ اپنے ٓاپ سے جھوٹ بولتے ہيں کيوں کہ مسلمہ طور پر وه

۔يہاں ايک سوال باقی ره جاتا ہے اور وه يہ ہے کہ اوپر والی ٓايت سے معلوم ہوتا کہ مشرکين اپنے سابقہ شرک کا قيامت کا ٣
دن انکار کرديں گے جب کہ روز قيامت کی کيفيت اور حقائق کا حسی طور پر مشاہده اس طرح سے ہوگا کہ کسی شخص کو

ف کوئی بات کرے، بالکل اس طرح سے جيسے کوئی جھوٹے سے جھوٹا ٓادمی بھی ہميں يہ مجال نہ ہوگی کہ حق کے خال
ايسا ديکھائی نہيں ديتا جو روز روشن ميں سورج کے سامنے کھڑا ہو کر يہ کہے کہ فضا تاريک ہے، اس کے عالوه بعض 

کرليں گے اور کسی حقيقت کو  دوسری ٓايات سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ وه روز قيامت صراحت کے ساتھ اپنے شرک کا اقرار
  نہيں چھپائيں گے مثال:

  ۔) ۴٢نساء “(واليکتمون ّهللاٰ حديثا”
  اس سوال کے دو جواب دئے جاسکتے ہيں :

پہال جواب: يہ ہے کہ قيامت کے کئے مراحل ہوں گے، ابتدائی مراحل ميں مشرکين خيال کريں گے کہ جھوٹ بول کر بھی 
جات حاصل کی جاسکتی ہے ليکن وه اپنی پرانی عادت کے مطابق جھوٹ بوليں گے خدا کے دردناک عذاب اور سزا سے ن

ليکن بعد کے مراحل ميں جب وه يہ سمجھ ليں گے کہ اس طريقہ سے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہيں ہے تو پھر اپنے اعمال 
ے سامنے رفتہ رفتہ پردے ہٹےں کا اعتراف کرليں گے حقيقت ميں ايسا معلوم ہوتا ہے کہ قيامت کے دن انسان کی ٓانکھوں ک

گے، ابتدا ميں جب کہ مشرکوں نے اپنے نامٔہ اعمال کاغور سے مطالعہ نہيں کيا ہوگا تو جھوٹ کا سہارا ليں گے ليکن بعد 
کے مراحل ميں جب پردے پوری طرح اٹھ جائيں گے اور تمام چيزيں نظروں کے سامنے ہوں گی تو پھر انھيں اعتراف کے 

  ظر نہيں ٓائے گا ۔سوا کوئی چاره ن
ٹھيک مجرموں کی طرح جو ابتدائی تفتيش ميں تمام باتوں سے، يہاں تک کہ اپنے دوستوں سے شناسائی کا بھی انکار 

کرديتے ہيں ليکن جب ان کی جرم کی اسناد اور منہ بولتی دستاويزات ديکھائی جاتی ہيں تو وه سمجھ جاتے ہيں کہ معاملہ اتنا
  ئی گنجائش ہی نہيں لٰہذا پھر وه اعتراف بھی کر ليتے ہيں اور سب کچھ اگل ديتے ہيں ۔واضح ہے کہ انکار کی کو

  ) ۔2يہ جواب اميرالمومنين (عليه السالم) سے ايک حديث ميں نقل ہوا ہے (
دوسرا جواب يہ ہے کہ اوپر والی ٓايت ان افراد کے بارے ميں ہے جو حقيقت ميں اپنے ٓاپ کو مشرک نہيں سمجھے تھے، 

 عيسائی ، جو تين خداؤں کے قائل ہيں اور پھر بھی اپنے آپ کو موحد خيال کرتے ہيں، يا يہ ٓايت ايسے اشخاص کے مثال
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بارے ميں ہے جو تو حيد کے نعرے لگاتے تھے، ليکن ان کے عمل سے شرک کی بو ٓاتی تھے کيوں کہ وه انبياء کرام کے 
وسہ رکھتے اور خدا کے اولياء کا انکار کرتے تھے ليکن اس کے احکام پائيوں کے نيچے روندتے تھے، غير خدا پر بھر

باوجود خود کو موحد سمجھتے تھے، يہ لوگ قيامت کے دن قسم کھائيں گے کہ ہم تو موحد تھے ليکن بہت جلدہی انھينسمجھا
ہ اسالم اور ديا جائے گا کہ وه باطن ميں مشرکين ميں داخل تھے، يہ جواب بھی کئی ايک روايات ميں حضرت علی علي

  )3حضرت جعفر صادق عليہ السالم سے نقل ہوا ہے (
  اور دونوں جواب قابل قبول ہيں ۔

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

۔ جب يہ لفظ معذرت اورجواب کے معنی ميں ليا جائے گا تو اس صورت ميں ٓايت کسی لفظ کے مقدر ہونے کی محتاج نہيں ہوگی ، ١
کو مقدر مانا جائے يعنی ان کے شرک کا نتيجہ يہ ہوگا کہ وه قسم “ نتيجہ”ہ لفظ ليکن اگر شرک کے معنی ميں ہوتو ضروری ہے ک

  کھائيں گے کہ وه مشرک نہيں تھے ۔
  - ٧٠٨۔ نور الثقلين، جلد اول، صفحہ 2
  -٧٠٨۔ نور الثقلين ،جلد اول،صفحہ 3

  

ةً ٔاَْن يَْفقَھُوهُ َوفِی آَذانِِھْم َوْقًرا َوٕاِْن يََرْوا ُکلَّ آيٍَة الَيُْؤِمنُوا بِھَا َحتَّی ٕاَِذا َجائُوَک َوِمْنھُْم َمْن يَْستَِمُع ٕاِلَْيَک َوَجَعْلنَا َعلَی قُلُوبِِھْم ٔاَِکنَّ  ٢۵
لِيَن۔   يَُجاِدلُونََک يَقُوُل الَِّذيَن َکفَُروا ٕاِْن ھََذا ٕاِالَّ ٔاََساِطيُر ااْلَٔوَّ

  َوٕاِْن يُْھلُِکوَن ٕاِالَّ ٔاَنفَُسھُْم َوَما يَْشُعُروَن۔َوھُْم يَْنھَْوَن َعْنہُ َويَْنٔاَْوَن َعْنہُ  ٢۶

  ترجمہ:
۔ ان ميں سے کچھ لوگ تےری بات تو سنتے ہيں ليکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دئےے ہيں تاکہ وه انھيں نہ ٢۵

م نشانياں بھی ديکھ ليں تب سمجھے، اورہم نے کانوں کو بوجھل کرديا ہے اور وه (اس قدر ہٹ دھرم ہيں ) کہ اگر حق کی تما
بھی ايمان نہيں الئيں گے يہاں تک کہ وه جب تيرے پاس ٓاتے ہيں تو تجھ سے جھگڑنے لگتے ہيں اور کافر کہتے ہيں کہ يہ 

  تو پرانے لوگوں کے افسانے ہيں ۔
و ہالک نہيں ۔ وه دوسروں کو اس سے روکتے ہيں اور خود بھی اس سے دوری اختيار کرتے ہيں، اپنے سوا وه کسی ک٢۶

  کرتے ليکن سمجھتے نہيں ۔

  حق قبول نہ کرنے والوں کا طرز عمل 

اس ٓايت ميں بعض مشرکين کی نفسياتی کيفيت کی طرف اشاره ہے کہ وه حقائق سننے کے لئے خود سے ذره بھر توجہ بھی 
تہمتوں کے ذريعہ خود کو اور نہيں ديتے، يہ تو ايک معمولی سی بات ہے، وه تو اس سے دشمنی پر بھی اتر ٓاتے ہيں اور 

دوسروں کو بھی اس سے دور رکھتے ہيں، ان کے بارے ميں يوں کہا گيا ہے :ان ميں سے بعض تيری بات تو سنتے ہيں 
ليکن ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دئےے ہيں، تاکہ وه اسے سمجھ نہ سکيں، اور ان کے کانوں ميں ہم نے بوجھل پن 

  )١ْقًرا)(سے نہ سنے( َوِمْنھُْم َمْن يَْستَِمُع ٕاِلَْيَک َوَجَعْلنَا َعلَی قُلُوبِِھْم ٔاَِکنَّةً ٔاَْن يَْفقَھُوهُ َوفِی آَذانِِھْم وَ پيدا کرديا ہے تاکہ وه ا
حقيقت ميں زمانہ جاہليت کے اندھے تعصبات اور مادی منافع ميں غرق ہوتے چلے جانا اور ہوا وہوس کی پيروی کرنا ان 

اس طرح غالب ٓاگيا ہے کہ گويا وه پردے کے نيچے ٓاگئے ہيں ( جس کی وجہ ) ناتو وه کسی حقيقت کو  کے عقل وہوش ہر
  سن سکتے ہيں اور نہ ہی مسائل کو صحيح طور پر سمجھتے ہيں ۔

ہم يہ بات کئی بار بيان کرچکے ہيں کہ اگر اس قسم کے مسائل کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے تو يہ حقيقت ميں قانون 
اورخاصيت عمل کی طرف اشاره ہوتا ہے ،کج روی ميں تسلسل اور ہٹ دھرمی اور بے دينی پر اصرار کا اثر يہ “ عليت”

ہے کہ انسان کی روح بھی اسی سانچے ميں ڈھل جاتی ہے اور يہ اعمال انسان کو ٹيڑھے ٓائينے کی طرح بنا ديتے ہيں کہ 
ظر ٓاتی ، تجربے نے اس حقيقت کو ثابت کرديا ہے کہ بدکار اور (اس ٹيڑھے ٓائينے ميں ) ہر چيز کج اور ٹيڑھی ہی ن

گناہگار افراد ابتدا ميں اپنے برے کام سے پريشان اور بے ٓارام ہوتے ہيں ليکن پھر تدريجا اس کے عادی ہوجاتے ہيں اور 
ے لفظوں ميں يہ ان شايد ايسا دن بھی ٓاجائے کہ وه اپنے برے اعمال کو واجب اور ضروری سمجھنے لگ جاتے ہيں، دوسر

کی حق سے مخالفت اور کرنے اور گناه پر ہٹ دھرمی اور اصرار کی سزاؤں ميں سے ايک سزا ہے کہ جو ہٹ دھرم 
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  گناہگاروں کے دامن سے چمٹ جاتی ہے ۔
ھی ديکھ اسی لئے ارشاد ہوتا ہے کہ ان کا معاملہ اس حدکو پہنچ گيا ہے کہ :اگر وه تمام ٓايات خدا اور اس کی نشانيوں کو ب

  ليں تو پھر بھی وه ايمان نہيں الئيں گے( َوٕاِْن يََرْوا ُکلَّ آيٍَة الَيُْؤِمنُوا بِھَا) ۔
اور اس بھی بڑھ کر يہ بات ہے کہ جب وه تيرے پاس ٓاتے ہيں تو بجائے اس کے کہ وه اپنے دل کے کانوں کو تيری باتوں 

طرح کوئی نہ کوئی حقيقت معلوم ہوجانے کے احتمال ميں  کی طرف متوجہ کريں اور کم اسے کم ايک حق کے متالشی کی
بھی اس کے بارے ميں کچھ غور کريں، وه منفی روح اور منفی فکر کے ساتھ تيرے سامنے ٓاتے ہيں اور لڑنے ،جھگڑنے 

  اور اعتراض کرنے کے سوا ان کا اور کوئی مقصد نہيں ہوتا( َحتَّی ٕاَِذا َجائُوَک يَُجاِدلُونََک ) ۔
ی باتوں کو سن کر جو چشم وحی سے وحی سے نکلی ہے اور تيری حق گو زبان پر جاری ہوئی ہے تجھ پر تہمت وه تير

لگاتے ہوئے کہتے ہيں کہ يہ بات گذشتہ انسانوں کے گھڑے ہوئے قصوں اور افسانوں کے سوا کوئی حيثيت نہيں رکھتی 
لِيَن ) ۔(يقوُل الَِّذيَن َکفَُروا ٕاِْن ھََذا ٕاِالَّ ٔاََساِطيُر ا   اْلَٔوَّ

بعد والی ٓايت ميں کہا گيا ہے کہ وه صرف اتنی بات پر ہی قناعت نہيں کرتے اور باوجود اس کے کہ وه خود گمراه ہيں ہميشہ
اسی تالش ميں رہتے ہيں کہ حق کے متالشی لوگوں کو اپنی طرح طرح کی زہر افشانيوں کے ذريعے اس راستے پر چلنے 

  يں پيغمبر کے قريب جانے سے منع کرتے ہيں ( َوھُْم يَْنھَْوَن َعْنہُ)سے روک ليں لٰہذا وه انھ
  ) ۔2اور خود بھی اس سے دور دور ہی رہتے ہيں (َويَْنٔاَْوَن َعْنہُ) (

وه اس بات سے بے خبر ہيں کہ جو شخص حق کے سامنے الجھے اور اس سے بير رکھے اس نے خود اپنے ہی پاؤں پر 
کار قانون ٓافرينش کے مسلمہ اصول کے مطابق حق کا چہره باطل کے بادلوں اوٹ سے نمايا کلہاڑی ماری ہے اور انجام 

ميں جو قوت جاذبہ پائی جاتی ہے اس سے وه کامياب ہوکر رہے گا اور باطل اس بے قدروقيمت چھاگ“ حق”ہوجاتا ہے اور 
ش اورفعاليت ان کی اپنی ہی شکست پر انجام کی طرح جو پانی کے اوپر ٓاجاتا ہے نابود ہوکررہے گا، اس بنا پر ان کی کوش

پذير ہوگی اور وه خود اپنے سوا اور کسی کو بھی ہالک نہيں کريں گے ليکن ان ميں اس حقيقت کو سمجھنے کی طاقت نہيں 
  ہے ( َوٕاِْن يُْھلُِکوَن ٕاِالَّ ٔاَنفَُسھُْم َوَما يَْشُعُروَن ) ۔

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

کان کے بوجھل ہونے کے معنی ميں “ وقر”پرده کے معنی ميں ہے،يا ہر وه چيزجو چھپا دے اور“کتاب”بروزن“کنان“ ”جمع”۔ اکنہ ١
  ہے ۔

  ہے دوری اختيار کرنے کے معنی ميں ہے ۔“ سعی”کے ماده سے ہے جو بروزن “ نٔای”۔ ينئون 2

  مومن قريش حضرت ابو طالب (عليه السالم) پر ايک بہت بڑی تہمت 

ر ميں جو کچھ بيان ہوا ہے اس سے اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ يہ ٓايت ان بحثوں سے متعلق ہے اوپر والی ٓايت کی تفسي
کی ضمير عربی ادب کے قواعد کے مطابق ان “ھم ” جو ہٹ دھر مشرکين اور پيغمبر کے سخت ترين دشمنوں ميں ہے 

صب کافر جو پيغمبر کی دعوت کےلوگوں کی طرف لوٹی ہے جن کے بارے ميں اس ٓايت ميں بحث کی گئی ہے يعنی وه متع
  راستے ميں کسی قسم کی رکاوٹ پيدا کرنے اور ٓازارپہنچانے ميں کوئی کسر باقی نہيں رہنے ديتے تھے ۔

ليکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اہل سنت کے بعض مفسرين ميں عربی ادب کے تمام قواعد کو باالئے طاق رکھتے 
لحيده کرکے اسے حضرت ابوطالب(عليه السالم) يعنی اميرالمومنين علی (عليه السالم) ہوئے دوسری ٓايت کو پہلی ٓايت سے ع

کے والد کے لئے قرار دے ديا کرتے ہيں، وه ٓايت کا اس طرح معنی کرتے ہيں کہ کچھ لوگ ايسے ہيں جو پيغمبر اسالم کا 
  َعْنہُ َويَْنٔاَْوَن َعْنہُ ) ۔دفاع کرتے ہيں ليکن اس کے باوجود اس سے دور رہتے ہيں ( َوھُْم يَْنھَْوَن 

اور سورٔه ١١۴اور وه قرٓان کی کچھ اور ٓايات کہ جن کے بارے ميں ان کے اپنے مقام پر اشاره ہوگا مثال سورٔه توبہ کی ٓايت 
  کو بھی اپنے مدعا پر گواه قرار ديتے ہيں ۔ ۵۶قصص کی ٓايت 

ال ابن ابی الحديد شارح نہج البالغہ نے اور قسطالنی نے ارشاد ليکن تمام علماء شيعہ اور اہل سنت کے بعض بزرگ علما مث
الساری ميں اور زينی دحالن نے سيرة حلبی کے حاشيہ ميں حضرت ابو طالب کو مومنين اہل اسالم ميں سے بيان کيا ہے، 

لعہ کے بعد ہم اسالم کی بنيادی کتابوں کے منابع ميں بھی ہميں اس موضوع کے بہت سے شواہد ملتے ہيں کہ جن کے مطا
گہرے تعجب اورحيرت ميں پڑ جاتے ہيں کہ حضرت ابوطالب ايک گروه کی طرف سے اس قسم کی بے مہری اور اتہام کا 

  محل کيون قرار پاگئے ہيں؟
جو شخص اپنے تمام وجود کے ساتھ پيغمبر اسالم کا دفاع کيا کرتا تھا اور بار ہا خود اپنے ٓاپ کو اور اپنے فرزندکو اسالم 
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وجود مقدس کو بچانے کے لئے خطرات کے موقع پر ڈھال بناديا کرتا تھا يہ کيسے ہوسکتا ہے کہ اس پر ايسی تہمت کے 
  لگائی جائے ۔

يہی سبب ہے کہ دقت نظر کے ساتھ تحقيق کرنے والوں يہ سمجھا ہے کہ حضرت ابو طالب کے مخالفت کی لہر ايک سياسی
کی حضرت علی عليہ السالم کے مقام ومرتبہ کی مخالفت سے پيدا ہوئی ہے  ضرورت کی وجہ ہے جو شجرٔه خبيثہ بنی اميہ

  ۔
کيونکہ يہ صرف حضرت ابوطالب کی ذات ہی نہيں تھی کہ جو حضرت علی عليہ السالم کے قرب کی وجہ ايسے حملہ کی 

ومنين حضرت علی عليہ زد ميں ٓائی ہو بلکہ ہم ديکھتے ہيں کہ ہر وه شخص جو تاريخ اسالم ميں کسی طرح سے بھی اميرالم
السالم سے نزديکی رکھتا ہے ايسے ناجوانمردانہ حملوں سے نہيں بچ سکا، حقيقت ميں حضرت ابوطالب کا کوئی گناه نہيں 

  تھا سوائے اس کے کہ وه حضرت علی ابن ابيطالب عليہ السالم جيسے عظيم پيشوا اسالم کے باپ تھے ۔
اضح طور پر ايمان ابوطالب کی گواہی ديتے ہيں کچھ دالئل مختصر طور پر ہم يہا ں پر ان بہت سے دالئل ميں سے جو و

  فہرست وار بيان کرتے ہيں، تفصيالت کے لئے ان کتابوں کی طرف رجوع کريں جو اسی موضوع پر لکھی گئی ہيں ۔
تھے کہ ان کا  ۔ حضرت ابو طالب پيغمبر اکرم صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم کی بعثت سے پہلے خوب اچھی طرح سے جانتے١

بھتيجہ مقام نبوت تک پہنچے گا کيوں کہ مورخين نے لکھا ہے کہ جس سفر ميں حضرت ابو طالب قريش کے قافلے کے 
ساتھ شام گئے تھے تو اپنے باره سال کے بھتيجے محمد کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے ، اس سفر ميں انھوں نے ٓاپ سے 

واقعہ يہ ہے کہ جو نہی قافلہ بحيرا نامی راہب کے قريب سے گزرا جو قديم  بہت سی کرامات مشاہده کيں، ان ميں ايک
عرصے سے ايک گرجے ميں مشغول عبادت تھا اور کتب عہدين کا عالم تھا اور تجارتی قافلے اپنے سفر کے دوران اس کی

ں ، جن کی عمر اس زيارت کے لئے جاتے تھے تو راہب کی نظريں قافلہ والوں ميں سے حضرت محمد پر جم کر ره گئي
  وقت باره سال سے زياده نہ تھی۔

بحيرا نے تھوڑی دير کے لئے حيران وششدررہنے اور گہری اور پر معنی نظروں سے ديکھنے کے بعد کہا: يہ بچہ تم ميں 
  سے کس سے تعلق رکھتا ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشاره کيا، انھون نے بتا يا کہ يہ ميرا بھتيجہ ہے ۔

نے کہا: اس بچہ کا مستقبل بہت درخشاں ہے، يہ وہی پيغمبر ہے کہ جس کی نبوت ورسالت کی ٓاسمانی کتابوں ميں “ ابحير”
  ) ۔1خبر دی ہے اور ميں نے اس کی تمام خصوصيات کتابوں ميں پڑھی ہے (

 عليہ وآلہ وسلّم ابو طالب اس واقعہ اور اس جيسے دوسرے واقعات سے پہلے دوسرے قرائن سے بھی پيغمبر اکرم صلّی هللا
  کی نبوت اور معنويت کو سمجھ چکے تھے ۔

اہل سنت کے عالم شہرستانی (صاحب ملل ونحل) اور دوسرے علماء کی نقل کے مطابق ايک سال ٓاسمان مکہ نے اپنی برکت
تيجے محمد اہل مکہ سے روک لی اور سخت قسم کے قحط سالی نے لوگوں کا رخ کياتو ابو طالب نے حکم ديا کہ ان کے بھ

کو جو ابھی شير خوار ہی تھے اليا جائے، جب بچے کو اس حال ميں کہ وه ابھی پوتڑے ميں لپٹا ہوا تھا انھيں ديا گيا تو وه 
اسے لينے کے بعد خانٔہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوگئے اور تضرع وزاری کے ساتھ اس طفل شير خوار کو تين مرتبہ اوپر 

کہتے تھے:پروردگارا، اس بچہ کے حق کا واسطہ ہم پر برکت والی بارش نازل فرما، کچھ کی طرف بلند کيا اور ہر مرتبہ 
زياده دير نہ گزری تھی کہ افق کے کنارے سے بادل کا ايک ٹکڑا نمودار ہوا اور مکہ کے ٓاسمان پر چھا گيا اور بارش سے 

نہ ہوجائے ، اس کے بعد شہرستانی لکھتا ہے کہ ايسا سيالب ٓايا کہ يہ خوف پيدا ہونے لگا کہ کہيں مسجدالحرام ہی ويران 
يہی واقعہ جو ابوطالب کے اپنے بھتيجے کے بچپن سے اس کی نبوت ورسالت سے ٓاگاه ہونے پر داللت کرتا ہے ان کے 

  پيغمبر پر ايمان رکھنے کا ثبوت بھی ہے اور ابوطالب نے اشعار ذيل اسی واقعہ کی مناسبت سے کہے تھے ۔
  ام بوجھہ ثمال اليتامی عصمة لالرامل۔وابيض يستقی الغم

وه ايسا روشن چہرے واال ہے کہ بادل اس کی خاطر سے بارش برستے ہيں وه يتيموں کی پناه گاه اور بيواؤں کے محافظ ”
  ۔“ہيں

  يلوذ بہ الھالک من ٓال ھاشم فھم عنده فی نعمة وفواضل۔
ور اسی کے صدقے ميں نعمتوں اور احسانات سے بہره بنی ہاشم ميں سے جو چل بسے ہيں وه اسی سے پناه ليتے ہيں ا”

  ۔“اندوز ہوتے ہيں
  وميزان عدل ال يخيس شعيرة ووزان صدق وزن غير ھائل۔

وه ايک ايسی ميزان عدالت ہے کہ جو ايک جو برابر بھی ادھر ادھر نہيں کرتا اور درست کاموں کاايسا وزن کرنے واال ”
  ۔“کا خوف نہيں ہےہے کہ جس کے وزن کرنے ميں کسی شک وشبہ 

قحط سالی کے وقت قريش کا ابوطالب کی طرف متوجہ ہونا اور ابوطالب کا خدا کو ٓانحضرت کے حق کا واسطہ دينا 
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“ الغدير”شہرستانی کے عالوه اور دوسرے بہت سے عظيم مورخين نے بھی نقل کيا ہے،عالمہ امينی نے اسے اپنی کتاب
طلبتة ”اور“ سيره نبوی“ ”سيره حلبی“ ”شرح بہجة المحافل“ ”خصائص الکبریال“ ”المواہب اللدنيہ“ ”شرح بخاری”ميں 

  ) ۔2سے نقل کيا ہے(“ الطالب 
۔ اس کے عالوه مشہور اسالمی کتابوں ميں ابو طالب کے بہت سے اشعار ايسے ہيں جو ہماری دسترس ميں ہيں، ان ميں ٢

  سے کچھ اشعار ہم ذيل ميں پيش کررہے ہيں:۔
  اليک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفينا ۔وّهللاٰ لن يصلوا 

اے ميرے بھتيجے خدا کی قسم جب تک ابطالب مٹی ميں نہ سوجائے اور لحد کو اپنا بستر نہ بنا لے دشمن ہرگز ہر گز تجھ ”
  ۔“تک نہيں پہنچ سکيں گے

  فاصدع بامرک ما عليک غضا ضة وابشر بذاک وقر منک عيونا ۔
  ۔“ذمہ داری اور ماموريت کا ابالغ کر، بشارت دے اور ٓانکھوں کو ٹھنڈا لے لٰہذا کسی چيز سے نہڈر اور اپنی”

  ودعوتنی وعلمت انک ناصحی ولقد دعوت وکنت ثم امينا
تونے مجھے اپنے مکتب کی دعوت دی اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تيرا ہدف ومقصد صرف پندونصيحت کرنا ”

  ۔“ور صحيح ہیاور بيدار کرنا ہے، تو اپنی دعوت ميں امين ا
  ) ۔3ولقد علمت ان دين محمد (ص) من خير اديان البرية دينا(

  ۔“ميں يہ بھی جانتا ہوں کہ محمد کا دين ومکتب تمام دينوں اورمکتبوں ميں سب سے بہتر ہے”
  اور يہ اشعار بھی انھوں نے ہی ارشاد فرمائے ہيں:

  الم تعلموا ان وجدنا محمدا رسوال کموسی خط فی اول الکتب
ے قريش کيا تمھيں معلوم نہيں ہے کہ محمد موسٰی عليہ السالم کی مثل ہيں اور موسٰی عليہ السالم کے مانند خدا کے پيغمبرا”

  ۔“اور رسول ہيں جن کے ٓانے کی پيشن گوئی پہلی ٓاسمانی کتابوں ميں لکھی ہوئی ہے اور ہم نے اسے پاليا ہے
  )4 فی الحب(وان عليہ فی العباد محبة وال حيف فی من خصہ ّهللاٰ 

خدا کے بندے اس سے خاص لگاؤ رکھتے ہيں اور جسے خدا وندتعالٰی نے اپنی محبت کے لئے مخصوص کرليا ہو اس ”
  ۔“شخص سے لگاؤ بے موقع نہيں ہے

ابن ابی الحديد نے جناب ابوطالب کے کا فی اشعار نقل کرنے کرنے کے بعد(کہ جن کا مجموعہ کو ابن شہر ٓاشوب نے 
  ميں تين ہزار اشعار کہا ہے) کہتا ہے :“القران متشابہاة”

ان تمام اشعار کے تمام مطالعہ سے ہمارے لئے کسی قسم کے شک وشبہ کی کوئی گنجائش باقی نہيں ره جاتی کہ ابوطالب 
  اپنے بھتيجے کے دين پر ايمان رکھتے تھے ۔

نقل ہوئی ہيں جو ٓانحضرت کی ان کے فداکار چچا  ۔ پيغمبر اکرم صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے نيت سی ايسی احاديث بھی٣
کے مولف کی نقل کے مطابق ايک يہ “ ابوطالب مومن قريش”ابوطالب کے ايمان پر گواہی ديتی ہيں، منجملہ ان کے کتاب

ہے کہ جب ابو طالب (عليه السالم) کی وفات ہوگئی تو پيغمبر اکرم نے ان کی تشيع جنازه کے بعد اس سوگواری کے زمن 
  يں جو اپنے چچا کی وفات کی مصيبت ميں ٓاپ کررہے تھے ٓاپ يہ بھی کہتے تھے :م
واجبتنی کبيرا،وکنت عندک بمنزلة العين من الحدقہ -وابتاه! واباطالباه! واحزناه عليک ،کيف اسلو عليک يا من ربيتنی صغير”

  )5“(والروح من الجسد
س قدر غمگين ہوں، کس طرح ٓاپ کی مصيبت کو ميں بھول جاؤں، ہائے ميرے بابا! ہائے ابوطالب! ميں ٓاپ کی وفات سے ک

اے وه شخص جس نے بچپن ميں ميری پرورش اور تربيت کی اور بڑے ہونے پر ميری دعوت پر لبيک کہی، ميں ٓاپ کے 
  نزديک اس طرح تھا جيسے ٓانکھ خانٔہ چشم ميں اور روح بدن ميں ۔

  نيز ٓاپ ہميشہ يہ کہا کرتے تھے:
  )6“(ی قريشا شيئا اکرہہ حتی مات ابو طالبما نالت من”
  “اہل قريش اس وقت تک کبھی ميرے خالف نہ پسنديده اقدام نہ کرسکے جب تک ابو طالب کی وفات نہ ہوگی”
۔ ايک طرف سے يہ بات مسلم ہے کہ پيغمبر اکرم کو ابو طالب کی وفات سے کئی سال پہلے يہ حکم مل چکا تھا کہ وه ۴

قسم کا دوستانہ رابطہ نہ رکھيں، اس کے باوجود ابو طالب کے ساتھ اس قسم کے تعلق اور مہر مشرکين کے ساتھ کسی 
محبت کا اختيار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پيغمبر اکرم صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم انھيں مکتب توحيد کا معتقد جانتے 

رکين کی دوستی سے منع کريں اور خود ابوطالب تھے، ورنہ يہ بات کس طرح ممکن ہوسکتی تھی کہ دوسروں کو تو مش
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  سے عشق کی حد تک مہر ومحبت رکھيں ۔
۔ ان احاديث ميں بھی کہ جو اہل بيت پيغمبر کے طرق سے ہم تک پہنچی ہيں حضرت ابوطالب کے ايمان واخالص کے ۵

يث منطقی اور عقلی استدالل کی بڑے کثرت سے مدارک نظر ٓاتے ہيں، کہ جن کا يہاں نقل کرنا طول کا باعث ہوگا، يہ احاد
حامی ہيں، ان ميں سے ايک حديث جو چھوتھے امام عليہ السالم سے نقل ہوئی ہے اس ميں امام عليہ السالم نے اس سوال 

  کے جواب ميں کہ کيا ابوطالب مومن تھے؟ جواب دينے کے بعد ارشاد فرمايا:
  ان ہنا قوما يزعمون انہ کافر اس کے بعد فرمايا:۔

کل العجب ايطعنون علی ابی طالب او علی رسول ّهللاٰ (صلّی ّهللاٰ عليہ وٓالہ وسلّم) وقد نہاه ّهللاٰ ان تقر مٔومنة مع کافر غير  واعجبا
ٓاية من القرٓان وال يشک احد ان فاطمة بنت اسد (رضی ّهللاٰ تعالٰی عنہا) من المومنات الساباقت فانھا لم تزل تحت ابی طالب حتی 

  “رضی ّهللاٰ عنہ مات ابو طالب
يعنی تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ يہ کيوں خيال کرتے ہين کہ ابوطالب کافر تھے، کيا وه نہيں جانتے کہ وه کس عقيده ”

کے ساتھ پيغمبر اور ابوطالب پر طعن کرتے ہيں، کيا ايسا نہيں ہے کہ قرٓان کی کئی ٓايا ت ميں اس بات سے منع کيا گيا ہے 
ا ہے کہ) مومن عورت ايمان النے کے بعد کافر کے ساتھ نہيں ره سکتی اور يہ بات مسلم ہے کہ فاطمہ (اور يہ حکم ديا گي

بنت اسد رضی هللا عنہا سابق ايمان النے والوں ميں سے ہيں اور وه ابوطالب کی زوجيت ميں ابو طالب کی وفات تک 
  )7“(رہيں
ں تو کم از کم اس حقيقت ميں تو کوئی شک نہيں کرسکتا کہ ۔ان تما باتونکو چھوڑتے ہوئے اگر ہر چيز ميں ہی شک کري۶

ابوطالب اسالم اور پيغمبر اکرم صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے درجہ اول کے حامی ومددگار تھے، ان کی اسالم اور پيغمبر کی 
ہيں کيا جاسکتا ۔ حمايت اس درجہ تک پہنچی ہوئی تھی کہ جسے کسی طرح بھی رشتہ داری اور قبائلی تعصبات سے نتھی ن

اس کا زنده نمونہ شعب ابوطالب (عليه السالم) کی داستان ہے، تمام مورخين نے لکھا ہے کہ جب قريش نے پيغمبر اکرم اور 
مسلمانوں کا ايک شديد اقتصادی ،سماجی اور سياسی بائيکاٹ کرليا اور اپنے ہر قسم کے روابط ان سے منقطع کرليے تو 

ر مدافع ابوطالب (عليه السالم) اپنے تمام کاموں سے ہاتھ کھينچ ليا اور برابر تين سال تک ہاتھ ٓانحضرت کے واحد حامی او
کھينچے رکھا اور بنی ہاشم کو ايک درے کی طرف لے گئے جو مکہ کے پہاڑوں کے درميان تھا اور شعب ابوطالب (عليه 

ی فداکاری اس مقام تک جا پہنچی کہ قريش کے السالم) کے نام سے مشہور تھا اور وہاں پر سکونت اختيار کرلی، ان ک
حملوں سے بچانے کے لئے کئی ايک مخصوص قسم کے برج تعمير کرنے کے عالوه ہر رات پيغمبر اکرم کو ان کے بستر 

سے اٹھاتے اور دوسری جگہ ان کے ٓارام کے لئے مہيا کرتے اور اپنے فرزنددلبند علی (عليه السالم) کو ان کی جگہ پر 
اور جب حضرت علی (عليه السالم) کہتے ، بابا جان ! ميں تو اس حالت ميں قتل ہوجاؤں گا تو ابوطالب (عليه سالديتے 

السالم) جواب ميں کہتے: ميرے پيارے بچے بردباری اور صبر ہاتھ سے نہ چھوڑو ، ہر زنده موت کی طرف رواں دواں 
دے ديا ہے، يہ بات اور بھی طالب توجہ ہے کہ حضرت علی  ہے، ميں نے تجھے فرزند عبدهللا (عليه السالم) کا فديہ قرار

عليہ السالم باپ کے جواب ميں کہتے ہيں کہ بابا جان !ميرا يہ کالم اس بنا پر نہيں تھا کہ ميں راه محمد ميں قتل ہونے سے 
ں کس طرح سے ٓاپ کا اطاعت ڈرتا ہوں، بلکہ ميرا يہ کالم اس بنا پر تھا کہ ميں يہ چاہتا تھا کہ ٓاپ کو معلوم ہوجائے کہ مي

  )8گذار اور احمد مجتبٰی کی نصرت کے و مدد کے لئے ٓاماده وتيار ہوں ۔ (
ہمارا عقيده يہ ہے کہ جو شخص بھی تعصب کو ايک طرف رکھ کر غير جانبداری کے ساتھ ابوطالب(عليه السالم) کے بارے

  ميں تاريخ کی سنہری سطروں کو پڑھے
  ارح نہج البالغہ کا ہمصدا ہوکر کہے گا:گا تو وه ابن ابی الحديد ش

  ولوال ابوطالب وابناه لما مثل الدين شخصا وقاما
  )9فذاک بمکة ٓاوی وحامی وہذا بيثرب جس الحماما (

  اگر اابو طالب اور ان کا بيٹا نہ ہوتے تو ہرگز دين ومکتب اسالم باقی نہ رہتا اور اپنا قد سيدھا نہ کرتا ۔”
مبر کی مدد کے لئے ٓاگے بڑھے اور علی (عليه السالم) يثرب(مدينہ)ميں حمايت اسالم کی راه ابوطالب تو مکہ ميں پيغ

  ۔“گرداب موت ميں ڈوب گئے
..............  

  ، اور ديگر کتب۔١٣١،اور سيره حلبی، جلد اول، صفحہ ١٩١، صفحہ ١تلخيص از سيرٔه ابن ہشام جلد -1
  ۔٣۴۶۔ الغدير جلد ہفتم،صفحہ 2
(يہ حوالہ جات الغدير ---- دب، تاريخ ابن کثير، شرح ابن ابی الحديد، فتح باری، بلوغ االدب، تاريخ ابوالفدا، سيرة نبوی و۔ خزانة اال4۔و3
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  کے مطابق درج کئے گئے ہيں) ۔ ٨جلد 
  بنقل از ابوطالب مومن قريش۔“ شيخ االباطح”۔ 5
  ۔طبری : مطابق نقل ابوطالب مومن قريش۔6
  ۔٨۔ الغدير،جلد 8۔ ٨عہ بنقل از الغدير،جلد ۔کتاب الحجہ، درجات الرفي7
  ۔٨الغدير، جلد -9

 

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

  ُمْؤِمِنيَن۔َولَْو تََری ٕاِْذ ُوقِفُوا َعلَی النَّاِر فَقَالُوا يَالَْيتَنَا نَُردُّ َوالَنَُکذَِّب بِآيَاِت َربِّنَا َونَُکوَن ِمْن الْ  ٢٧
وا لََعاُدوا لَِما نُھُوا َعْنہُ َوٕاِنَّھُْم لََکاِذبُوَن۔٨۶   ۔ بَْل بََدا لَھُْم َما َکانُوا يُْخفُوَن ِمْن قَْبُل َولَْو ُردُّ

  ترجمہ:
۔اگر تم (ان کی حالت) ديکھو جس وقت وه ٓاگ کے سامنے کھڑے ہوئے کہتے ہيں کہ کاش ہم (دوباره دنيا کی طرف )پلٹ ٢٧

  پرور دگار کی باتوں کی تکذيب نہ کرتے اور مومنين ميں سے ہوجاتے ۔جاتے اور اپنے 
۔ (وه واقع ميں پشيمان نہيں ہيں)بلکہ ان کے وه اعمال ونيات جنھيں وه پہلے چھپائے ہوئے تھے ان کے سامنے ٓاشکار ٢٨

پلٹ جائيں گے جن سے  ہوں گے (اور وه وحشت ميں پڑ گئے ہيں) اور اگر وه پلٹ جائےں تو وه پھر انھيں اعمال کی طرف
  انھيں روکا گيا ہے ،اور وه يقينا جھوٹے ہيں ۔

  وقتی اور بے اثر بيداری 

گذشتہ دو ٓايات ميں مشرکين کی ہٹ دھرمی کے کچھ اعمال کی طرف اشاره ہوا تھا اور وه ان دو ٓايات ميں ان کے اعمال کے
برا انجام درپيش ہے اور وه بيدار ہوجائےں يا کم از ک ان کی نتائج کا منظر مجسم ہوا ہے تاکہ وه ديکھ ليں کہ انھيں کيسا 

  کيفيت دوسروں کے لئے باعث عبرت۔
پہلے فرمايا گياہے: اگر تم ان کی حالت جب وه قيامت کے دن جہنم کی ٓاگ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ديکھو، تو تم تصديق

  کرو گے کہ وه کس دردناک انجام وعاقبت ميں گرفتار ہوئے ہيں
  
  ۔) ١)(--- لَْو تََری ٕاِْذ ُوقِفُوا َعلَی النَّارِ ( وَ 

وه اس حالت سے اس طرح منقلب ہوں گے کہ دادوفرياد کريں گے کاش اس سرنوشت شوم سے نجات اور برے کاموں کی 
تالفی کے لئے دوباره دنيا ميں پلٹ جاتے، اور وہاں ٓايات خدا کی تکذيب نہ کرتے اور مومنين کی صف ميں قرار پاتے( 

  )٢فَقَالُوا يَالَْيتَنَا نَُردُّ َوالَنَُکذَِّب بِآيَاِت َربِّنَا َونَُکوَن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن)(
بعد والی ٓايت ميں کہا گيا ہے کہ يہ جھوٹی ٓارزو ہے بلکہ يہ اس بنا پر ہے کہ اس دنيا ميں جو عقائد ،نيتيں اور اعمال انھوں 

ر ہوگئے ہيں اور وه وقتی طور پر بيدار ہوئے ہيں ( بَْل بََدا لھُْم َما َکانُوا نے چھپا رکھے تھے وه سب ان کے سامنے ٓاشکا
  يُْخفُوَن ِمْن قَْبل) ۔

ليکن يہ پائيدار اور محکم اور بيداری نہيں ہے، اور مخصوص حاالت ميں پيدا ہوئی ہے لٰہذا اگر بغرض محال وه دوباره اس 
وا لََعاُدوا لَِما نُھُوا َعْنہُ) ۔جہاں می پلٹ بھی جائيں تو انھيں کاموں کے پيچھ  ے لپکے گے جن سے انھيں روکا گيا ہے( َولَْو ُردُّ

  اس بنا پر وه اپنی ٓارزو اورمدعا ميں سچے نہيں ہيں اور وه جھوٹ بولتے ہيں ( َوٕاِنَّھُْم لََکاِذبُوَن) ۔
..............  

  ہ سے محذوف ہے ۔بمعنی شرط ہے اور اس کی جزاو وضاحت کی وج“ لو”۔اس بنا پر ١
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“النکذب”رفع کے ساتھ اور “ نرد“ ”مشہور قرائت کے مطابق جو دسترس ميں ہے”۔اہم نکتہ کہ جس کی طرف توجہ کرنا چاہئے کہ ٢
نصب کے ساتھ پڑھا گيا ہے، حاالنکہ ظاہرا ايک دوسرے پر معطوف ہيں لٰہذا تمام کو ايک جيسا ہونا چاہےے، اس کی “ نکون”اور 

کے ہے اور “ فاء ”يہاں منزلٔہ “ واو ”حقيقت ميں اس کا جواب ہے اور “ النکذب”جزاء تمنی ہے اور “ نرد”يہ ہے کہ بہترين توجيہ 
کے بعد ہو تو منصب ہوتا ہے، فخرالدين رازی،مرحوم طبرسی، اور ابوالفتوح رازی “ فاء”يہ بات معلوم ہے کہ تمنی کا جواب جب 

کی ہيں، ليکن جو کچھ يہاں بيان کيا گيا ہے وه سب سے زياده واضح ہے اس بنا پر ٓايت  جيسے مفسرين نے اس کی اور وجوه بھی ذکر
  ۔“کے مثابہ ہے جو ااس طرح ہے: لو ان لی کرة فاکون من المحسنين ۵٨کی آئہ “ زمر”سورٔه 

  چند اہم نکات 

ايک سلسلہ کو نہ صرف لوگوں سے ان کے لئے ٓاشکار ہوا) سے ظاہرا ايسا معلوم ہوتا ہے کہ وه حقائق کے “(بدالہم”۔ ١
بلکہ خود اپنے آپ سے بھی مخفی رکھتے تھے جو قيامت کے دن ان پر ٓاشکار ہوجائيں گے اور يہ مقام تعجب نہيں ہے کہ 
انسان کسی حقيقت کو خود اپنے آپ تک سے بھی مخفی رکھے اور اپنے وجدان اور فطرت پر پرده ڈال دے تاکہ وه جھوٹا 

  ے ۔اطمينان حاصل کر
وجدان کو فريب دينے کا مسئلہ اور حقائق کو اپنے ٓاپ سے چھپانا اہم مسائل ميں سے ہے کہ جس پر وجدان کی فعاليت سے 

مربوط بحثوں ميں خصوصی غور وفکر کيا گيا ہے، مثال ہم بہت سے ہوس پرست افراد کو ديکھتے ہيں کہ وه اپنے ہوس 
ے ہيں ليکن اس سبب سے کہ راحت کے خيال سے اپنے اعمال کو جاری ٓالود اعمال کے شديد نقصان کی طرف متوجہ ہوت

  رکھيں يہ کوشش کرتے ہيں کہ کسی طرح اس ٓاگاہی کو اپنے اندر ہی چھپائيں رکھيں ۔
کی تعبير کی طرف کےے بغير ٓايت کی اس طرح تفسير کی ہے کہ وه ايسے اعمال پر “ لہم”ليکن بہت سے مفسرين نے لفظ 

  وه لوگوں سے مخفی رکھتے تھے (غور کيجيے) ۔ منطبق ہو کہ جنھيں
“ انشاء”۔ ممکن ہے کہا جائے کہ ٓارزو کرنا کوئی ايسی چيز نہيں ہے کہ جس ميں جھوٹ يا سچ ہو اور وه اصطالح ميں ٢

“ انشاء ”ميں جھوٹ يا سچ کا وجود ہی نہيں ہوتا ليکن يہ بات صحيح نہيں ہے کيونکہ بہت سے“ انشاء”کی ايک قسم اور 
سے ہوتے ہيں جن کے ساتھ کسی خبر کا مفہوم بھی موجود ہوتا ہے، جن ميں صدق يا کذب کی گنجائش ہوتی ہے مثال اي

بعض اوقات پر ايسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص يہ کہتا ہے کہ ميری تمنا يہ ہے کہ خدا مجھے بہت سا مال دے تو ميں تمھاری 
ہے کہ اگر خدا مجھے ايسا مال ديدے تو مجھے ميں تمھاری مدد کروں  مدد کروں ، يہ ايک ٓارزو ہے ، ليکن اس کا مفہوم يہ

گا اور يہ ايک خبری مفہوم ہے، جو ہوسکتا ہے جھوٹا ہو، لٰہذا مد مقابل جو اس کی بخل اور تنگ نظری سے ٓاگاه ہے کہتا 
صورت بہت سے انشائی ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اگر خدا تجھے دے بھی دے تو پھر بھی تو ہرگزايسا نہيں کرے گا(ايسی 

  جملوں ميں نظر ٓاتی ہے) ۔
۔ يہ جو ہم ٓايت ميں پڑھتے ہيں کہ اگر وه دنيا کی طرف پلٹ جائيں تو دوباره وہی کام کرنے لگے گے، يہ اس بنا پر ہے کہ ٣

وه وقتی  بہت سے لوگ جس وقت اپنی ٓانکھ سے اپنے اعمال کے نتائج ديکھتے ہيں ،يعنی مرحلہ شھود کو پہنچ جاتے ہيں تو
طور پر پريشان اور پشيمان ہوکر يہ ٓارزو کرتے ہيں کہ وه کسی نہ کسی طرح اپنے اعمال کی تالفی کرسيکں، ليکن يہ 

ندامت اور پشيمانياں جو اسی حال شھود اور اعمال کا نتيجہ ديکھنے سے مربوط ہے، ناپائيدارہوتی ہے جو تما لوگوں ميں 
ہوتی رہتی ہے ليکن جب مشاہدات عينی برطرف ہوجاتے ہيں تو يہ خاصيت بھی زائل  عينی سزاؤں کا سامنا کرتے وقت پيدا

  ہوجاتی ہے اور سابقہ کيفيت پلٹ ٓاتی ہے ۔
انھيں بت پرستوں کی طرح کہ جو سمندر کے سخت طوفانوں ميں گرفتارہونے پر اور خود کو موت اور فنا کے منہ ميں 

ھوکل جاتے ہيں ليکن جو نہی طوفان رکتا ہے اور وه امن وامان کے مسائل جاتے ہوئے ديکھ کر خدا کے سوا تمام چيزيں ب
  ) ۔1تک پہنچ جاتے ہيں تو پھر تمام چيزيں اپنی جگہ پلٹ ٓاتی ہيں(

۔ اس بات پر بھی توجہ رکھنا چاہئے کہ مذکوره باال حاالت بت پرستوں کی ايک خاص جماعت کے ساتھ مخصوص ہے کہ ۴
اشاره ہو چکا ہے، يہ نہيں کہ سب بت پرست ايسے تھے، لٰہذا پيغمبر اکرم صلّی هللا عليہ وآلہ جن کی طرف گذشتہ ٓايات ميں 

  وسلّم اس بات پر مامور تھے کہ باقی تمام کو پند ونصيحت کريں، انھيں بيدار کريں اور ہدايت کريں ۔
..............  

  -٢٢۔ يونس، 1
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ْنيَا َوَما نَْحُن بَِمْبُعوثِيَن۔َوقَالُوا ٕاِْن ِھَی ٕاِالَّ َحيَاتُنَا ال ٢٩   دُّ
  اَب بَِما ُکنتُْم تَْکفُُروَن۔َولَْو تََری ٕاِْذ ُوقِفُوا َعلَی َربِِّھْم قَاَل ٔاَلَْيَس ھََذا بِاْلَحقِّ قَالُوا بَلَی َوَربِّنَا قَاَل فَُذوقُوا اْلَعذَ  ٣٠
ِ َحتَّی ٣١ بُوا بِلِقَاِء ّهللاٰ ْطنَا فِيھَا َوھُْم يَْحِملُوَن ٔاَْوَزاَرھُْم عَ  قَْد َخِسَر الَِّذيَن َکذَّ لَی ٕاَِذا َجائَْتھُْم السَّاَعةُ بَْغتَةً قَالُوا يَاَحْسَرتَنَا َعلَی َما فَرَّ

  ظُھُوِرِھْم ٔاَالََساَء َما يَِزُروَن۔
اُر اآْلِخَرةُ َخْيٌر لِ  ٣٢ ْنيَا ٕاِالَّ لَِعٌب َولَْھٌو َولَلدَّ   لَِّذيَن يَتَّقُوَن ٔاَفاَلَتَْعقِلُوَن۔َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ

  ترجمہ:
۔ انھوں نے کہا : اس دنياوی زندگی کے عالوه اور کچھ نہيں ہے اور ہم ہرگز دوباره زنده کرکے اٹھائے نہيں جائيں گے ۔٢٩
ائے گا:کيا يہ ۔اگر تم انہيں اس وقت ديکھو جب وه اپنے پروردگار (کی عدالت)کے سامنے کھڑے ہوں گے تو انھيں کہا ج٣٠

؟تو وه اس کے جواب ميں کہيں گے:جی ہاں،ہمارے پروردگار کی قسم(يہ حق ہے)،تو وه کہے گا:جس بات کا -حق نہيں ہے
  تم انکار کيا کرتے تھے اس کی سزا ميں اب عذاب کا مزه چکھو ۔

کار ہميشہ رہے گا)يہاں تک کہ ۔جنھوننے لقائے پروردگار کا انکار کيامسلمہ طور پر انہوننے نقصان اٹھايا(اور يہ ان٣١
قيامت ٓاجائے گی تو وه کہيں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس کے بارے مينکوتاہی کی،وه اپنے گناہونکا(بھاری بوجھ)اپنے 

  کندھوں پر اٹھائے ہوں گے اور کيسا بُرا بوجھ ہے جو انھوننے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہوگا ۔
کود کے اور کچھ نہيں ہے اور ٓاخرت کا گھر اُن لوگوں کے ليے بہتر ہے جو پرہيزگار ۔ اور دنياوی زندگی سوائے کھيل ٣٢

  ہيں،کيا تم سوچتے نہيں ہو ۔

  تجھ سے پہلے پيغمبروں کی بھی تکذيب کی گئی ہے مگر 

ے بعد پہلی ٓايت کی تفسيرميں دو احتمال ہيں،ايک احتمال تو يہ ہے کہ يہ ہٹ دھرم اور سخت قسم کے مشرکين کی گفتگو ک
ہونے والی حالت کی نشاندہی ہے جو قيامت کا منظر ديکھ کر يہ ٓارزو کريں گے کہ دوباره دنيا کی طرف پلٹ جائيں اور 

تالفی کريں، ليکن قرٓان کہتا ہے کہ اگر يہ لوگ پلٹ بھی جائيں تو نہ صرف يہ کہ تالفی کی فکر نہيں کريں گے اور اپنے 
دوباره زنده کر کے اٹھائے جانے اور قيامت ہی کا انکار کرديں گے اور بڑے تعجب کاموں کو جاری رکھيں گے بلکہ اصال 

کے ساتھ کہيں گے تو زندگی تو صرف يہ دنياوی زندگی ہی ہے اور اب ہم کبھی دوباره زنده کرکے اٹھائے نہيں جائيں گئے 
ْنيَا َوَما نَْحُن بَِمْبعُ    )١وثِيَن )(( َوقَالُوا ٕاِْن ِہَی ٕاِالَّ َحيَاتُنَا الدُّ

  کے مولف نے اختيار کيا ہے ۔“المنار ” اور اس احتمال کو تفسير“ عادوا”عطف ہے “وقالوا”۔ اس احتمال کے مطابق ١
دوسرا احتمال يہ ہے کہ يہ ٓايت مشرکين کے ايک ايسے گروه کے بارے ميں جو معاد کا بالکل ہی انکار کرتے تھے اور يہ 

کہ مشرکين عرب ميں ايک ايسی جماعت بھی تھی جو معادکا عقيده نہيں رکھتی تھی ايک جدا بحث بيان کر رہی ہے کيوں 
  جب کہ بعض ايسے لوگ بھی تھے جو کسی نہ کسی طرح معاد پر ايمان رکھتے تھے ۔

بعد کی ٓايت ميں قيامت کے دن ان کے انجام کے بارے ميں اشاره کرتے ہوئے قرٓان يوں کہتا ہے: اگر تم اس وقت انھيں 
کہ جب وه اپنے پرور دگار کی بارگاه ميں کھڑے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کيا يہ حق نہيں ہے( َولَْو تََری ٕاِْذ ديکھو 

)تو وه جواب ميں کہيں گے: جی ہاں ! ہمارے پروردگار کی قسم يہ حق ہے(قَا لُوا بَلَی ُوقِفُوا َعلَی َربِِّھْم قَاَل ٔاَلَْيَس ھََذا بِاْلَحقِّ
  ) ۔َوَربِّنَا

دوباره ان سے کہا جائے گا: پس تم عذاب اور سزا کا مزه چکھو، کيوں کہ تم اس کا انکار کيا کرتے تھے اور کفر کرتے 
  تھے ( قَاَل فَُذوقُوا اْلَعَذاَب بَِما ُکنتُْم تَْکفُُروَن ) ۔

لکہ يہ اس کی سزا کے سامنےمسلمہ طور پر(پرور دگار کے سامنے کھڑے ہونا ) يہ نہيں ہے کہ خدا کوئی مکان رکھتا ہو ب
کھڑے ہونے کے معنی ميں ہے جيسا کہ بعض مفسرين نے بيان کيا ہے يا يہ عدالت اٰلہی ميں حاضر ہونے کی طرف اشاره 

  ہے جيسا کہ نماز کے وقت انسان يہ کہتا ہے کہ ميں خدا کے سامنے کھڑا ہوں ۔
صان اور گھاٹے کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : وه بعد والی ٓايت ميں معاد وقيامت کا انکار کرنے والوں کے نق

بُوا بِلِقَاِء  ) لوگ جنھوں نے پرور دگار کی مالقات کا انکار کيا ہے مسلمہ طور پر نقصان ميں گرفتار ہے( قَْد َخِسَر الَِّذيَن َکذَّ ِ ّهللاٰ
  ۔

ياتو مالقات معنوی اور ايمان شہودی(شہود  جيسا کہ پہلے اشارتا بيان کيا جاچکا ہے پروردگار کی مالقات سے مراد
  باطنی)يا ميدان قيامت اور اس کی جزا وسزا کے مناظر سے مالقات ہے ۔

اس کے بعد فرمايا گيا ہے کہ يہ انکار ہميشہ کے لئے جاری نہيں رہے گا اور يہ صرف اس وقت تک ہوگا جب اچانک 
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ں اور اپنے اعمال کے نتائج اپنی ٓانکھوں سے ديکھ ليں، اس موقع پرقيامت پربا ہوجائے اور وه وحشتناک مناظر کا سامنا کري
قَالُوا ان کی فرياد بلند ہوگی : ہائے افسوس! ہم نے ايسے دن کے لئے کس قدرکوتاہی کی تھی ( َحتَّی ٕاَِذا َجائَْتہُْم السَّاَعةُ بَْغتَةً 

ْطنَا فِيھَا) کا معنی ہے بطور ناگہانی اور اچانک کہ جس “ بغتة ”ے قيامت کا دن، اور سے مراد ہ“ ساعة” يَاَحْسَرتَنَا َعلَی َما فَرَّ
کے انتخاب کا “ ساعة”کے وقت کو خدا کے عالوه اور کوئی نہيں جانتا، واقع ہوجائی گی اور قيامت کے دن کے لئے اس نام

اس کے ناگہانی طور پر وقوع  سبب يا تو يہ ہے کہ اس گھڑی لوگوں کا حساب بڑی تيزی کے ساتھ انجام پائے گا اور يا يہ
پذير ہونے کی طرف اشاره ہے کہ بجلی کی سی تيزی کے ساتھ لوگ عالم برزخ سے عالم قيامت کی طرف منتقل ہوجائيں 

  گے ۔
ہے ليکن عرب جب زياده متاثر ہوتو خود حسرت کو مخاطب کرکے کہتے “ کسی چيز پر افسوس کرنا”کا معنی “ حسرت”

ت کی شدت و سختی اس قدر ہے جيسے وه ايک موجود چيز کی شکل ہے ميں اس کے سامنے گويا حسر“ يا حسرتنا”ہيں
  مجسم کھڑی ہے ۔

  اس کے بعد قرٓان کہتا ہے کہ وه گناہوں کا بوجھ اپنے دوش پر لئے ہيں ( َوھُْم يَْحِملُوَن ٔاَْوَزاَرھُْم َعلَی ظُھُوِرِھْم) ۔
بوجھ ، اور يہاں اس سے مراد گناه ہے اور يہ ٓايت تجسم اعمال کی کی جس کا معنی ہے سنگين “ وزر”جمع ہے “ اوزار ”

ايک دليل بن سکتی ہے کيوں کہ فرمايا گيا ہے کہ وه اپنے گناہوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور يہ بھی 
بھاری بوجھ سے تشبيہ دی ہوسکتا ہے کہ ذمہ داری اور جوابدہی کے بارکی سنگينی مراد ہو، کيوں کہ ذمہ داريوں کو ہميشہ

  جاتی ہے ۔
  اور ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا ہے کيسا برا بوجھ وه اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوں گے ( ٔاَالََساَء َما يَِزُروَن ) ۔

مندرجہ باال ٓايت ميں منکرين معاد کے خساره اور نقصان کی کچھ باتيں بيان ہوئی ہيں اس بات کی دليل واضح ہے کہ ان کے 
اد پر ايمان رکھنا عالوه اس کے کہ انسان کو ہميشہ کی سعادت بخش زندگی کے لئے ٓاماده کرتا ہے او ر اسے کماالت مع

علمی وعملی کی تحصيل کی دعوت ديتا ہے، ٓالودگيوں اور گناہوں کے مقابلے ميں انسان کو کنٹرول کرنے ميں بھی گہرا اثر
اء هللا انفرادی واجتماعی نظر سے اس کی اصالحی اثر کا وضاحت سے بيان رکھتا ہے، ہم معاد سے مربوط مباحثہ ميں انش

  کريں گے ۔
اس کے بعد ٓاخرت کی زندگی کے مقابلے ميں دنياوی زندگی کی حيثيت بيان کرنے کے لئے يوں ارشاد ہوتا ہے:دنياوی 

ْنيَا ٕاِالَّ لَعِ    ٌب َولَْھو) ۔زندگی سوائے کھيل کود کے اور کچھ نہيں( َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ
اس بنا پر وه لوگ جنھوں نے صرف دنيا سے دل باندھا ہوا ہے اور اس کے عالوه اور کسی چيز کے نہ وه خواہش مند ہی 
اور نہ ہی طلبگار ہيں درحقيقت يہ ايسے ہوس باز بچے ہيں کہ جنھوں نے عمر کا ايک حصہ کھيل کود ميں گذار ديا ہے اور

  ہر چيزسے بے خبر رہے ہيں ۔
نياوی زندگی کو لہو ولعب سے تشبيہ اس وجہ سے دی گئی ہے کيوں کہ عام طور پر کھيل کود کے کام اندر سے خالی اور د

بے بنياد ہوتے ہيں، جو حقيقی زندگی کے تن سے دور ہيں، نہ تو وه شکست کھتاتے ہيں ،جنھون نے فی الحقيقت شکست 
نے بازی کو جيت ليا ہے کيوں کہ کھيل کے ختم ہونے پر ہر چيز اپنیکھائی ہے اور نہ ہی وه چکست يافتہ ہوتے ہيں جنھوں 

  جگہ لوٹ جاتے ہے ۔
اور دوسرے “ امير”اکثر ديکھا گيا ہے کہ بچے ايک دوسرے کے گرد بيٹھ جاتے ہيں اور کھيل شروع کرديتے ہيں ايک کو

ں گزرتی کہ نہ کوئی امير رہتا ہے نہ بناتے ہيں، ليکن تھوڑی سی دير نہي“ قافلہ”اور ايک کو“ چور”ايک کو “ وزير”کو
  وزير، نہ چور رہتا اور نہ قافلہ۔

يا نمائش جو کھيل کود کے طور پر انجام پاتی ہے ان ميں جنگ، عشق يا دشمنی کے مناظر مجسم ہوتے ہيں ليکن گھڑی بھر 
  کے بعد کسی چيز کا کوئی پتہ نہيں ہوتا ۔

اس دنيا کے لوگ ہيں اور کبھی يہ بچکانہ کھيل ہمارے عقلمندوں اور  دنيا ايک ڈرامے کی طرح ہی ہے کہ جس کے کردار،
  فہميده لوگوں تک کوبھی اپنے ميں مشغول رکھتا ہے ليکن بہت جلد ی کھيل اور ڈرامہ ختم ہونے کا اعالن ہوجاتا ہے ۔

گرتی ہيں اور يہ جو  (بروزن لزج)اصل ميں ماده لعاب (غبار) لعاب دہن اور رالوں کے معنی ميں ہے جو لبوں سے“ لعب ”
  کھيل کو لعب کہتے ہيں اس بنا پر کہ وه بھی منہ سے رال کے گرنے کی طرح ہے، جو بغير کسی مقصد انجام پاتا ہے ۔

اس کے بعد ٓاخرت کی زندگی کا اس سے موازنہ کرتے ہوئے فرمايا گيا: ٓاخرت کا گھر متقی لوگوں کے لئے بہتر ہے، کيا تم
اُر اآْلِخَرةُ َخْيٌر لِلَِّذيَن يَتَّقُوَن ٔاَفاَلَتَْعقِلُوَن ) ۔فکر نہيں کرتے اور عقل    سے کام نہيں ليتے ہو( َولَلدَّ

کيوں کہ وه فنا نہ ہونے والی اور ہميشہ ہميشہ کی زندگی ہے ، جس کا جہاں بہت وسيع ہے، اور جس کی سطح بہت ہی 
تھ ہے نہ کہ مجاز کے ساتھ، وه ايک واقعيت ہے خيال اونچی ہے، وه ايک ايسے عالم ميں ہے جس کا تعلق حقيقت کے سا
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نہيں ہے، وه ايک اسيا جہان ہے جس کی نعمتيں درد ورنج کے ساتھ ملی ہوئی نہيں ہے اور سراسر خالی نعمتيں ہی نعمتيں 
  ہے جن ميں دکھ تکليف نہيں ہے ۔

پيش نظر رکھتے ہوئے، غور وفکر  چونکہ ان واقعات کو صحيح طور پر سمجھنا، دنيا کے فريب دينے والے مظاہر کو
کرنے والے لوگوں کے سوا دوسروں کے لئے ممکن نہيں ہے لٰہذا ٓايت کے ٓاخر ميں روئے سخن ايسے ہی افراد کی طرف 

  ہے ۔
  ايک حديث ميں جو ہشام بن حکم کے واسطے سے امام موسی کاظم عليہ السالم سے نقل ہوئی ہے ٓاپ نے يوں فرمايا ہے:

ے عقلمند لوگوں کو نصيحت کی ہے اور ٓاخرت کے لئے تعلق رکھنے واال بنايا ہے ، اور کہا ہے کہ دنياوی اے ہشام! خدا ن
زندگی سوائے کھيل کود کے اور کچھ نہيں ہے اور دار ٓاخرت متقی اور پرہيزگار لوگوں کے لئے بہتر ہے، کيا تم اپنی عقل 

  اور فکر کو کام ميں نہيں التے ہو ۔
رنے کی ضرورت نہ ہو کہ ان ٓايات کا ہدف اور اصل مقصد مادی دنيا کے مظاہر کے ساتھ دل لگانے اور شايد يہ بات ذکر ک

وابستگی اختيار کرنے اور اس کے ٓاخری مقصد کو بھال دينے کے خالف جہاد ہے، ورنہ وه لوگ جنھوں نے دنيا کوحصول 
  ہ کہ دنيا کے ۔سعادت کا وسيلہ قرار ديا ہے وه حقيقت ميں ٓاخرت کے متالشی ہيں ن

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

  -٧١١،صفحہ ١۔ نور الثقلين،جلد ١

  

٣٣ ِ بُونََک َولَِکنَّ الظَّالِِميَن بِآيَاِت ّهللاٰ    يَْجَحُدوَن۔قَْد نَْعلَُم ٕاِنَّہُ لَيَْحُزنَُک الَِّذی يَقُولُوَن فَإِنَّھُْم الَيَُکذِّ
بَْت ُرُسٌل ِمْن قَْبلَِک فََصبَرُ  ٣۴ ِ َولَقَْد َجائََک ِمْن نَبَإِ َولَقَْد ُکذِّ َل لَِکلَِماِت ّهللاٰ بُوا َؤاُوُذوا َحتَّی ٔاَتَاھُْم نَْصُرنَا َوالَُمبَدِّ   اْلُمْرَسلِيَن۔وا َعلَی َما ُکذِّ

  ترجمہ:
ذيب ۔ہم جانتے ہيں کہ تجھے ان لوگوں کی گفتگو غمگين کرديتی ہے (مگر تم غم نہ کھاؤ اور جان لو) کہ وه تمھاری تک٣٣

  نہيں کرتے بلکہ وه ظالم تو ٓايات خدا کا انکار کرتے ہيں ۔
۔تجھ سے پہلے پيغمبروں کی بھی تکذيب کی گئی ہے مگر انھوں نے ان تکذيبو ں کے مقابلہ ميں صبر کيا ہے او استقامت٣۴

ٓان پہنچی (تم بھی اسی سے کام ليا ہے اور (اس راه ميں ) انھوں نے رنج وتکليف اٹھائی ، يہاں تک کہ ہماری مدد ان تک 
طرح رہو اور يہ هللا کی سنتوں ميں سے ايک سنت ہے) اور کوئی چيز هللا کی سنتوں بدل نہيں سکتی اور تمھيں گذشتہ 

  پيغمبروں کی خبريں تو پہنچ ہی گئی ہيں ۔

  مصلحين کے راستے ميں ہميشہ مشکالت رہی ہيں 

فکری مبارزات ميں جو وه ہٹ دھرم اور سخت مشرکين کے ساتھ  اس ميں شک نہی ہے کہ پيغمبر اپنی منطقی گفتگو اور
رہتے تھے بعض اوقات ان کی ہٹ دھرمی سے اور اپنی باتوں سے ان کی روح ميں اثر نہ ہونے سے اور بعض اوقات ان 
ارہا کی ان غير مناسب نسبتوں سے وه جو حضرت کی طرف ديتے تھے غمگين اور اندوہناک ہوجاتے تھے، خدا وند تعالٰی ب

قرٓان مجيد ميں اپنے پيغمبر کو ايسے موقع پر تسلی اور دالسا ديا کرتا تھا تاکہ ٓانحضرت زياده گرمجوشی اور صبر 
واستقامت کے ساتھ اپنے پروگرام ميں مشغول رہيں، انھيں ميں سے مندرجہ باال ٓيات بھی ہيں ، پہلی ٓايت ميں فرماتا ہے کہ ہم

  محزون ومغموم کرديتی ہيں (قَْد نَْعلَُم ٕاِنَّہُ لَيَْحُزنَُک الِّذی يَقُولُوَن) ۔ جانتے ہيں کہ ان کی باتيں تجھے
ليکن تمھيں معلوم ہونا چاہےے کہ وه تمھاری تکذيب نہيں کرتے وه تو درحقيقت ہماری ٓايات کا انکار کرتے ہيں، لٰہذا ان کے 

ِ يَْجَحُدوَن ) ۔اصل مخالف تو حقيقت ميں ہم ہيں نہ کہ تم( فَإِنَّھُْم الَيُکَ  بُونََک َولَِکنَّ الظَّالِِميَن بِآيَاِت ّهللاٰ   ذِّ
اور اس بات کی نظير ہمارے درميان گفتگو ميں بھی نظر ٓاتی ہے جب کہ بعض اوقات بزرگ تر شخصيت اپنے نمائنده کے 

خالفت کی ہے، لٰہذا اگر ناراحت ہونے کے وقت اس سے کہتی ہے کہ تم کوئی غم نہ کرو يہ اصل ميں تو انھوں نے ميری م
کوئی مشکل پيدا ہوگی تو وه ميرے لئے ہوگی نہ کہ تمھارے لئے اور اس طرح سے وه شخصيت اس کی تسلی وتشفی کے 

  اسباب مہيا کرتی ہے ۔
  زير نظر ٓايت ميں مفسرين نے کچھ احتماالت بھی پيش کئے ہيں، ليکن ظاہر مفہوم وہی ہے جو ہم اوپر بيان کرچکے ہيں ۔
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حتمال بھی ايک جہت سے قابل مالحظہ ہے کہ ٓايت سے مراد يہ ہے کہ :تيرے مخالفين حقيقت ميں تو تيرے صدق يہ ا
ودرستی کے معتقد ہيں اور تيری دعوت کے حق ہونے ميں شک نہيں رکھتے اگر چہ ان کے منافع خطرے ميں پڑ جانے کا 

اور ہٹ دھر می اسے قبول کرنے کی اجازت نہيں ديتی  خوف ان کے لئے حق کو تسليم کرنے ميں مانع ہوجاتا ہے يا تعصب
  ۔

تاريخ اسالمی سے بھی يہی معلوم ہوتا ہے کہ ٓاپ کے سخت ترين دشمن تک باطنا ٓاپ کی صداقت اور راست بازی سے 
کی  معتقد تھے، ان ميں سے ايک يہ واقعہ ہے کہ ايک دن ابو جہل نے پيغمبر اکرم صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے مالقات

اورٓاپ سے مصافحہ کيا ، تو کسی نے اس پر اعتراض کيا: تم اس شخص سے مصافحہ کيوں کررہے ہو ، اس نے کہا: خدا 
کے تابع اور پيرو رہے ہيں! يعنی اس کی “ عبد مناف”کی قسم ميں جانتا ہوں کہ وه پيغمبر ہيں ليکن کيا ہم کسی زمانے ميں 

ے گا کہ ہم ان کے قبيلہ کے تابع ہوجائےں (اور يہ بھی تاريخوں ميں لکھا ہے دعوت کو قبول کرنا اس بات کا سبب بن جائ
کہ) ايک رات ابو جہل ، ابوسفيان اور اخنس بن شريق، جو مشرکين مکہ کے سردار اور رئيس تھے، ميں سے باہر ہر ايک 

ايک دوسرے کی حالت  ايسے مخفی طريقے سے کہ کوئی شخص ان کی طرف متوجہ نہ ہو، يہاں تک يہ تينوں افراد بھی
سے باخبر نہيں تھے پيغمبر اکرم صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے ارشادات سننے کے لئے ايک گوشے ميں چھپ کر بيٹھ گئے 
اور صبح تک ٓايت قرٓان کی تالوت سنتے رہے، جب صبح کی سفيدی نمودار ہوئی تو وہاں سے چلتے بنے ليکن لوٹتے وقت 

مناسامنا ہوگيا تو ہر ايک اپنا عذر دوسرے سے بيان کرنے لگا، پھر انھوں نے عہد کيا کہ اب راستہ ميں ايک دوسرے کا آ 
دوباره يہ کام نہيں کريں گے کيوں کہ اگر قريش کے جوانوں کو اس بات کی خبر ہوگئی تو يہ بات ان کے محمد کی طرف 

  جھکاؤ کا سبب بن جائے گی۔
ات نہيں ٓائے گے ہر ايک ٓايت قرٓان سننے کی غرض سے پيغمبر کے دوسر ی رات اس گمان سے کہ اس کے ساتھی اس ر

گھر کے قريب يا مسلمانوں کے مجمع کے قريب ٓاگيا ليکن صبح ہوتے ہيں پھر ان کا رازايک دوسرے پر فاش ہوگيا ليکن 
ے ہوئے ابو سفيان کیاتفاق کی بات ہے کہ يہ کام تيسری رات پھر دہرا يا گيا، جب صبح ہوئی تو اخنس بن شريق اپنا عصا لئ

تالش ميں نکال اور اس سے کہنے لگا: مجھے صاف ،صاف بتا کہ تمھارا ان باتوں کے بارے ميں جو تم نے محمد سے سنی 
ہيں کيا عقيده ہے، تو وه کہنے لگا :خدا کی قسم کچھ چيزيں تو ميں نے ايسی سنی ہيں جنھيں ميں نے اچھی طرح جان ليا ہے 

ون اچھی طرح سمجھ ليا ہے ليکن کچھ ايسی ٓايات بھی سنی ہيں جن کا معنی ومقصد ميری سمجھ اور ان کا مقصود و مضم
ميں نہيں ٓايا، اخنس نے کہا خدا کی قسم ميں بھی يہی محسوس کرتا ہوں اس کے بعد وه اٹھا اور ابو جہل کی تالش ميں گيا 

ے سنی ہيں تمھاری کيا رائے ہے اس نے کہاتو کيا اور يہی سوال اس سے کيا کہ ان باتوں کے بارے ميں جو تم نے محمد س
سننا چاہتا ہے؟ حقيقت يہ ہے کہ ہم اور اوالد عبد مناف سرداری کے حصول ميں ايک دوسرے کے رقيب ہيں انھوں نے 

ہملوگوں کو کھانا کھاليا تو ہم نے بھی اس غرض سے کہ کہيں پيچھے نہ ره جائيں کھانا کھاليا،انھوں نے سوارياں بخشی تو 
نے بھی سوارياں بخشی، انھوں نے اور دوسری عنايات کينتو ہم نے بھی اور دوسری عنايات کينتو اس طرح سے ہم ايک 

دوسرے کے دوش بدوش تھے، اب وه کہتے ہيں کہ ہم ميں پيغمبر ہے کہ جس پر ٓاسمانی وحی نازل ہوتی ہے ليکن اب ہم اس
 ال نومن بہ ابدا والنصدقہ) خدا کی قسم ہم کبھی بھی اس پر ايمان نہيں امر ميں ان کی رقابت کس طرح کرسکتے ہيں(وّهللاٰ 

  الئيں گے اور نہ اس کہ تصديق کريں گے،اخنس کھڑا ہوگيا اور اس کی مجلس سے نکل گيا ۔
کا ابو جہل سے ٓامنا سامنا ہويگا جب کہ وہاں پر اور کوئی دوسرا “ اخنس بن شريق”ايک اور روايت ميں ہے کہ ايک دن

دمی موجود نہيں تھا، تو اخنس نے اس سے کہا: سچ بتا محمد سچا ہے يا جھوٹا، قريش ميں سے کوئی شخص سوا ميرے آ 
  وتيرے يہاں موجود نہيں ہے جو ہماری باتوں کو سنے ۔

ن ابو جہل نے کہا: وائے ہو تجھ پر خدا کی قسم ! وه ميرے عقيدے ميں سچ کہتا ہے اور اس نے کبھی جھوٹ نہيں بوال ليک
اگر يہ اس بات کی بنا ہوجائے کہ محمد کا خاندان سب چيزوں کو اپنے قبضہ ميں کرلے،حج کا پرچم، حاجيوں کو پانی پالنا، 

  ۔) ١کعبہ کی پرده داری اورمقام نبوت تو باقی قريش کے لئے کيا ره جائے گا(
ی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے بہت سے سخت ان روايات اور انھيں جيسی دوسری روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ پيغمبراکرم صلّ 

ترين دشمن باطنا ٓاپ کی سچائی کے معترف تھے ليکن قبائلی رقابتيں اور اسی قسم کی دوسری باتيں انھيں اجازت نہيں ديتی 
  تھيں يا وه اس بات کی جرٔات نہيں رکھتے تھے کہ باقاعده ايمان لے ٓائيں ۔

باطنی اعتقاد جب تک روح تسليم کے ساتھ نہ مال ہو کسی قسم کا اثر نہيں رکھتا اور  البتہ ہم يہ بھی جانتے ہيں کہ اس قسم کا
  انسان کو سچے مومنين کے زمره ميں قرار نہيں ديتا ۔

بعد والی ٓايات ميں، اس تسلی کی تکميل کے لئے گذشتہ انبياء کے حاالت کی طرف اشاره کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:يہ امر 
ھ ہی مختص نہيں ہے بلکہ تجھ سے پہلے جتنے رسول گذرے ہيں ان کی بھی اسی طرح سے صرف تيری ذات کے سات
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بَْت ُرُسٌل ِمْن قَْبلَِک) ۔   تکذيب کی جاتی تھی( َولَقَْد ُکذِّ
ليکن ان انبياء نے ان تکذيبوں اور تکليفوں کے مقابلہ ميں پامردی او استقامت دکھائی يہانتک کہ ہماری مدد ونصرت ان کو 

  ور ٓاخرکار وه کامياب ہوئےپہنچی ا
  
  

بُوا َؤاُوُذوا َحتَّی ٔاَتَاھُْم نَْصُرنَا ) ۔   ( فََصبَُروا َعلَی َما ُکذِّ
ِ ) ۔ َل لَِکلَِماِت ّهللاٰ   اور يہ ايک سنت اٰلہی ہے کہ جسے کوئی چيز ديگرگوں نہيں کرسکتی(َوالَُمبَدِّ

ٹ دھرم ودشمنوں کے حملوں کے مقابلے ميں صبر واستقامت سے اس بنا پر تم بھی ان تکذيبوں اور ٓازاروں اور سخت اور ہ
کام لو اور يہ جان لو کہ اسی سنت کے مطابق خدا وند تعالٰی کی امداد اور پروردگار عالم کے بے انتہا الطاف تمھيں حاصل 

االت کی تجھ تک ہوں گے اور ٓاخر کار تم بھی ان سب پر کاميابی حاصل کروگے اور وه خبريں جو گذشتہ پيغمبروں کے ح
پہنچی ہيں کہ انھوں نے مخالفتوں اور شدائد کے مقابلے ميں کس طرح صبر وتحمل کيا اور کامياب ہوئے، وه تمھارے لئے 

  ايک واضح وروشن گواه ہيں(َولَقَْد َجائََک ِمْن نَبَإِ اْلُمْرَسلِيَن ) ۔
اور وه کليہ يہ ہے کہ ہميشہ معاشرے کے صالح رہنما در حقيت اوپر والی ٓايت ايک بنيادی کليہ کی طرف اشاره کررہی ہے 

جو پست افکار اور معاشرے ميں پھيلی ہوئی غلط رسموں اور خرافات کے مقابلے ميں اصالحی پروگرام پيش کرنے اور 
ڑتاصحيح راه دکھانے کے لئے قيام کرتے ہيں، انھيں ايسے منافع خور اور دروغ گو لوگوں کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پ

  تھا کہ جن کے منافع اس جديد دين ومذہب کی ترقی سے خطرے ميں پڑ جاتے تھے ۔
وه اپنے برےامقاصد کی پيش رفت کے لئے کسی بھی بات کی پرواه نہيں کرتے تھے اور تمام حربے مثال تکذيب کا حربہ، 

رنے اور لوٹ ار کرنے کا حربہ تہمت کا حربہ، محاصرٔه اجتماعی کا حربہ،تکليفيں اور دکھ پہنچانے کا حربہ، قتل ک
غرضيکہ وه ہر وسيلے کو کام ميں التے تھے ليکن حقيقت اپنی اس جزب وکشش اور گہرائی کے ذريعہ جو اس کے اندر 

ہوتی ہے ۔سنت اٰلہی کے مطابق ۔ ٓاخر کار اپنا کام کرے گی اور راستے کے يہ تمام کانٹے ايک ايک کر کے سب ختم 
  شک نہيں ہے کہ اس کاميابی کی بنيادی شرط بردباری، مقاومت، پامردی اور استقامت ہے ۔ ہوجائيں گے ، ليکن اس ميں

در اصل ايک “ کلم وکالم”سے تعبير کيا گيا ہے، کيوں کہ“ کلمات ّهللاٰ ”قابل توجہ بات يہ ہے کہ مدرجہ باال ٓايت ميں سنن کو 
ان “ کالم”تاثيرات عينی کے معنی ميں ہے اور “ کلم”ايسی تاثير کے معنی ميں ہے جو ٓانکھ يا کان سے محسوس ہوسکے 

کے “ الفاظ”تاثيرا ت کو کہتے ہيں جو کانوں سے محسوس کئے جاتے ہيں، اس کے بعد اس ميں وسعت پيدا ہوگئی اور اب 
  ۔ پر بھی بوال جاتا ہے“ روش وسنت”اور “ مکتب”، “عقيده”بوال جانے لگا ہے، يہاں تک کہ “ کلمہ”عالوه معانی پر بھی 

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

  -۔ مندرجہ باال روايات تفسير المنار اور مجمع البيان سے اس ٓايت کے ذيل ميں بيان کرده تفسير سے لی گئی ہيں١

 

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

ُ لََجَمَعھُْم َعلَیَوٕاِْن َکاَن َکبَُر َعلَْيَک ٕاِْعَراُضھُْم فَإِْن اْستَطَْعَت ٔاَْن تَْبتَِغَی نَفَقًا فِی ااْلَْٔرِض ٔاَْو ُسلًَّما فِی ا ٣۵ َماِء فَتَأْتِيَھُْم بِآيٍَة َولَْو َشاَء ّهللاٰ لسَّ
  اْلھَُدی فاَلَتَُکونَنَّ ِمْن اْلَجاِھلِيَن۔

ُ ثُمَّ ٕاِلَْيِہ يُْرَجُعوَن۔ٕاِنَّ  ٣۶
  َما يَْستَِجيُب الَِّذيَن يَْسَمُعوَن َواْلَمْوتَی يَْبَعثُھُْم ّهللاٰ

  ترجمہ:
۔ اور اگر تم پر ان کا اعراض(روگردانی) کرنا گراں ہے تو اگر تم سے ہوسکے تو نقب لگا لو يا آسمان ميں سيڑھی لگا ٣۵
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جستجو کرو) تاکہ کوئی ٓايت(يا دوسری کوئی اور نشانی ) ان کے لئے ال سکو(  لو( اور زمين و ٓاسمان کی گہرائيوں ميں
ليکن يہ جان لو کہ يہ ہٹ دھرم پھر بھی ايمان نہيں الئيں گے)ليکن اگر خدا چاہے تو انھيں (جبرا) ہدايت پر جمع کرسکتا ہے(

  ليکن جبری ہدايت کا کيا فائده ہے) پس تم ہرگز جاہلوں ميں سے نہ ہونا ۔
۔صرف وه لوگ (تيری دعوت) قبول کرتے ہيں جو سننے والے کان رکھتے ہيں،ليکن مردے (اور وه لوگ جو روح ٣۶

انسانی ہاتھ سے دے بيٹھے ہيں ايمان نہيں الئيں گے اور ) خدا انھيں(قيامت کے دن) مبعوث کرے گا وه اس کی طرف پلٹ 
  جائيں گے ۔

  زنده نما مردے 

قيہ ہيں جو پيغمبر کو تسلی کے سلسلے ميں گذشتہ ٓايات ميں گزرچکی ہيں، چونکہ فکر وروح يہ دونوں ٓايات ان ٓايات کا ب
پيغمبر مشرکين کی گمراہی اور ہٹ دھرمی سے زياده دکھی اور پريشان تھی اور ٓاپ چاہتے تھے کہ جيسے بھی ہو سکے 

نی تيرے لئے زياده سخت اور گراں ہے تو انھيں مومنين کی صف ميں کھينچ الئيں، خدا فرماتا ہے: اگر ان کا اعراض گردا
اگر تم سے ہو سکے تو زمين کو پھاڑ ڈالو اور اس ميں نقب لگالو اور جستجو کرو، يا ٓاسمان پر کوئی سيڑھی لگالو اور 

اطراف ٓاسمان کی بھی جستجو کرو اور ان کے لئے کوئی اور ٓايت يا کوئی دوسری نشانی تالش کرکے السکو تو لے ٓاؤ ليکن
َت ٔاَْن تَْبتَِغَی جان لو کہ وه اس قدر ہٹ دھرم ہيں کہ پھر بھی ايمان نہيں الئيں گے( َوٕاِْن َکاَن َکبَُر َعلَْيَک ٕاِْعَراُضھُْم فَإِْن اْستَطَعْ  يہ

َماِء فَتَأْتِيَھُْم بِآيٍَة)(    )١نَفَقًا فِی ااْلَْٔرِض ٔاَْو ُسلًَّما فِی السَّ
کے نيچے کے راستوں کے معنی ميں اور اگر منافق کو منافق کہاجاتا ہے تو وه بھی اسی اصل ميں نقب اور زمين “ نفق”

“ سلم”مناسبت کی وجہ ہے و کہ وه ظاہری راه وروشن کے عالوه اپنے لئے ايک مخفی راه وروش بھی رکھتا ہے اور 
  سيڑھی کے معنی ميں ہے ۔

ہے کہ تمھاری تعليمات ،دعوت اور سعی وکوشش ميں کسی قسمخدا وند عالم اس جملہ کے ذريعہ اپنے پيغمبر کو سمجھا رہا 
کا نقص نہيں ہے بلکہ نقص وعيب ان کی طرف سے ہے انھوں نے يہ پختہ اراده کررکھا ہے کہ وه حق کو قبول نہيں کريں 

  گے ، لٰہذا کسی قسم کی کوئی کوشش ان پر اثر نہيں کرتی تو تن پريشان نہ ہوجاؤ۔
و يہ تو ہم نہ ہوجائے ه خدا ميں يہ قدرت نہيں ہے کہ وه ان سے اپنی بات کو تسليم کراسکے بال ليکن اس بنا پر کہ کسی ک

فاصلہ فرما تا ہے : اگر خدا چاہے تو وه ان سب کو ہدايت پر جمع کرسکتا ہے، يعنی وه تيری دعوت کے سامنے ان کا 
  تا ہےسرتسليم کراکے انھيں حق اور ايمان کا اعتراف کرانے پر ٓاماده کر سک

  
  

ُ لََجَمَعھُْم َعلَی اْلھَُدی ) ۔   (َولَْو َشاَء ّهللاٰ
ليکن يہ بات واضح ہے کہ اس قسم کا جبری ايمان بے فائده ہے، انسان کی فطرت ميں حصول کمال کے لئے اختيار 

ک کی بد سے ، اورٓازادیٔ  اراده، ہی بنياد ہوتے ہيں، يہ ٓازادی اراده ہی ہے کہ جس کی وجہ سے مومن کی کافر سے ،ني
امانتدار کی خائن سے، سچ کی جھوٹے سے قيمت پہچانی جاتی ہے، ورنہ جبری ايمان وتقوی سے اچھے اور برے کے 

  درميان کسی قسم کا فرق باقی نہيں رہے گا اور يہ مفاہيم جبر کی صورت ميں اپنی قدروقيمت بالکل کھو بيٹھتے ہيں ۔
ے کہی ہے کہ کہيں تو جاہلوں ميں سے نہ ہوجائے ، يعنی بيتاب نہ ہو، صبر اس کے بعدہے : يہ بات ہم نے تجھ سے اس لئ

واستقامت کو ہاتھ سے نہ دے اور ان کے کفر وشرک پر اتنا دکھی نہ ہو ،اور يہ جان لو کہ راستہ تو وہی ہے کہ جس پر تم 
  چل رہے ہو(فاَلَتَُکونَنَّ ِمْن اْلَجاِھلِيَن ) ۔

ن حقائق کو خوب اچھی طرح جانتے تھے ليکن خدا وند تعالٰی ياددہانی اور تسلی کے طور اس ميں شک نہيں ہے کہ پيغمبر ا
پر اپنے پيغمبر کے لئے ان الفاظ کو دہرارہا ہے ، اس کی مثال بالکل ايسی ہے جيسے کہ ہم کسی ايسے شخص کو جس کا 

دنيا سے رخصت ہوجائيں گے، اس کے عالوه بيٹا مرگيا ہو يوں کہتے ہيں کہ: غم نہ کھاؤ، دنيا فنا کی جگہ ہے، سبھی اسی 
  تم تو ابھی جوان ہو ، تمھاری اور بھی اوالد ہوجائے گی، لٰہذا زياده بيتاب نہ ہو ۔

مسلمہ طور پر دار دنيا کا فانی ہونا ، يا اس کا جوان ہونا کوئی ايسی بات نہيں ہے کہ جو اس پر پوشيده ہو، يہ تمام باتيں اس 
  پر کہی جاتی ہے ۔ سے صرف ياددہانی کے طور

باوجود اس کے کہ اوپر والی ٓايت جبر کی نفی کرنے والی دليلوں ميں سے ايک دليل ہے، بعض مفسرين جيسے فخرالدين 
) کا سہارا ليتے ہوئے کہتا ہے: ---رازی نے اسے مسلک جبر کی دليلوں ميں سے ايک دليل سمجھا ہےاور وه لفظ (ولو شاء 
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  ہ خدا نہيں چاہتا ہے کہ کفار ايمان الئيں ۔اس ٓايت سے معلوم ہوتا ہے ک
(حاالنکہ وه اس سے ) غافل ہيں کہ مشيت واراده اوپر والی ٓايت ميں مشيت وارادٔه اجباری ہے يعنی خدا يہ نہيں چاہتا کہ لوگ

ايمان الئيں، جبر سے اور زبردستی ايمان الئيں بلکہ وه يہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی رضا ورغبت اور اپنے اراده سے باخوشی 
  اس بنا پر يہ ٓايت جبريوں کے عقيده کی نفی پر واضح گواه ہے ۔

بعد والی ٓايت ميں اس موضوع کی تکميل اور پيغمبر کی مزيد دلجوئی اور تسلی کے لئے کہتا ہے کہ جوط لوگ سننے والے 
  ْستَِجيُب الَِّذيَن يَْسَمُعوَن)کان رکھتے ہينوه تيری دعوت کو قبل کرتے ہيں او اس پر لبيک کہتے ہيں( ٕاِنََّما يَ 

ليکن وه لوگ جو عمال مردوں کی صف مينشامل ہيں وه ايمان نہيں التے يہاں تک کہ وه خدا انھيں قيامت کے دن اٹھائے اور 
  وه اس کی بارگاه ميں لوٹيں

  
ُ ثُمَّ ٕاِلَْيِہ يُْرَجُعوَن )(

  )2( َواْلَمْوتَی يَْبَعثُھُْم ّهللاٰ
قيامت کے مناظر ديکھ کر وه ايمان لے ٓائيں گے ليکن ان کا اس وقت ايمان النا انھيں کويہ فائده نہ دے گا  وه ايسا دن ہے کہ

  کيوں کہ يہ عظيم منظر ديکھ کر جو لوگ ايامن الئيں گے ان کا يہ ايمان ايک قسم کا اضطرابی ايمان ہوگا ۔
) سے مراد اوپو والی ٓايت ميں جسمانی طور پر (مردے“ موتی”شايد اس بات کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہو 

مردے نہيں ہيں بلکہ اس سے مراد باطنی ومعنوی مردے ہيں کيوں کہ ہم دو قسم کی موت وحيات رکھتے ہيں، ايک حيات 
وموت مادی اور دوسری موت وحيات معنوی ، اسی طرح شنوائی اور بينائی بھی دو قسم کی ہيں ايک مادی اور دوسری 

ی دليل سے اکثر ايسا ہوتا ہے کہ ہم ايسے اشخاص کے بارے ميں کہ جو ٓانکھيں بھی رکھتے ہيں ،کان بھی معنوی، اس
رکھتے ہيں يا زنده وسالم تو ہيں ليکن وه حقائق کو نہيں سمجھتے، کہتے ہيں کہ وه اندھے بہرے ہيں يا بالکل مرده ہيں، 

ہونا چاہئےے وه حقائق کے سامنے نہيں دکھاتے، قرٓان مجيد ميں  کيونکہ جو ردعمل ايک بينا و شنوا يا ايک زنده انسان سے
ايسی تعبےرات کثرت سے نظر ٓاتی ہے اور ان ميں ايک خاص کشش پائی جاتی ہے بلکہ قرٓان حيات مادی اور ظاہری 

ی پر جو ذمہ زندگی کو، جس کی نشانی صرف کھانا، سونا اور سانس لينا ہے، کچھ اہميت نہيں وه ہميشہ حيات معنوی وانسان
  داری وجوابدہی اور احساس ودرد اور بيداری وٓاگاہی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، انحصار کرتا ہے ۔

اس نکتہ کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ بينائی وشنوائی اور معنوی موت خود ان کی اپنی وجہ سے ہے، وه خود ہی وه 
دھرمی کرنے کے سبب سے اس مرحلہ تک پہنچ جاتے ہيں  لوگ ہيں کہ جو بار بار گناه کرنے اور اس پر اصرار اور ہٹ

کيوں کہ بالکل اسی طرح سے ہے جيسا کہ اگر کوئی انسان ايک مدت تک اپنی ٓانکھ کو بند کئے رکھے تو وه ٓاہستہ ٓاہستہ 
ں کو حقائق کی اپنی بينائی اور نظر کو گوا بيٹھے گا اور شايد ايک روز بالکل اندھا ہوجائے، جو اشخاص اپنے دل کی ٓانکھو

  طرف سے بند کرلے تو وه تدريجا اپنی معنوی بصارت کی قوت کوزائل کردے گا ۔
..............  

فافعل --- ان استطعت ”کا جملہ شرطيہ ہے اور اس کی جزا محذوف ہے اور اس کی تقدير اس طرح ہے“ ان استطعت ”۔حقيقت ميں١
  ۔“وٰلِکنَّہم اليومنون

اس کی خبر ہے اور يہ جو کہتا ہے کہ وه مردوں کو مبعوث کرے گا اس کا“ يبعثھم ّهللاٰ ”مبتدا ہے اور “ الموتی”۔ ترکيب کی نظر سے 2
مفہوم يہ ہے کہ کسی قسم کی تبديلی ان کے حاالت ميں پيدا نہيں ہوگی سوائے اس کے کہ وه قيامت ميں مبعوث ہوں گے اور حقائق کو 

  ديکھيں گے ۔

  

لَ  ٣٧ َل آيَةً َولَِکنَّ ٔاَْکثََرھُْم الَيَْعلَُمون۔ َوقَالُوا لَْوالَنُزِّ َ قَاِدٌر َعلَی ٔاَْن يُنَزِّ   َعلَْيِہ آيَةٌ ِمْن َربِِّہ قُْل ٕاِنَّ ّهللاٰ

  ترجمہ:
۔ اور انھوں نے کہا کہ کوئی نشانی( اور معجزه) اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر کيوں نازل نہيں ہوتا، تم کہہ دو٣٧

  ٰی اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کرے ليکن ان ميں سے اکثر کو اس کا علم نہيں ہے ۔کہ خدا وند تعال

  بہانہ جوئی 

اس ٓايت ميں مشرکين کی بہانہ جوئی ميں سے ايک بہانہ جوئی بيان کيا گيا ہے، جيسا کہ بعض روايات ميں ٓايا ہے کہ جب 
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عاجز ٓاگئے تو پيغمبر سے کہنے لگے کہ ان باتوں کا کوئی فائده  سرداران قريش ميں سے کچھ قرٓان کا مقابلہ کرنے سے
نہيں ہے اگر تم سچ کہتے ہو تو عصا ئے موسٰی(عليه السالم) اور ناقہ صالح(عليه السالم) جيسے معجزات ہمارے لئے لے 

طرف سے اس پر کيوں ٓاؤ، قرٓان اس بارے ميں کہتا ہے کہ انھوں نے کہا کہ کوئی نشانی اور معجزه اس کے پرور دگار کی
َل َعلَْيِہ آيَةٌ ِمْن َربِّہ) ۔   نازل نہيں ہوا( َوقَالُوا لَْوالَنُزِّ

يہ بات واضح ہے کہ وه يہ تجويز حقيقت کی تالش کے لئے پيش نہيں کرتے تھے کيوں کہ پيغمبر اکرم صلّی هللا عليہ وآلہ 
ٓان کے عالوه جو مضامين عاليہ پر مشتمل ہيں، ٓاپ کے وسلّم ان کے لئے کافی مقدار ميں معجزات الچکے تھے اور اگر قر

پاس کوئی معجزه نہ بھی ہوتا تو وہی قرٓان جو انھيں کئی ٓايات ميں باقاعده مقابلے کی دعوت دے چکا تھا اور اصطالح کے 
جو ايک طرف سے مطابق انھيں چيلينج کرچکا تھا، وہی ٓاپ کی نبوت کے اثبات کے لئے کا فی تھا ليکن يہ ابوالہوس بہانہ 

يہ چاہتے تھے کہ کہ قرٓان کی تحقير کريں اور دوسری طرف سے پيغمبر کی دعوت قبول کرنے سے روگردانہ کرے، لٰہذا 
پے درپے نئے سے نئے معجزه کی درخواست کرتے تھے اور مسلمہ طور پر اگر پيغمبر ان کی درخواست کو تسليم بھی 

  کا انکار کرديتے، جيسا کہ قرٓان کی دوسری ٓايت سے معلوم ہوتا ہے ۔کہہ کر سب ان “ ھذا سحر مبين”کرليتے تو 
لٰہذا قرٓان ان کے جواب ميں کہتا ہے: خداوند تعالٰی اس بات پر قادر ہے کہ کوئی ايسی نشانی اور معجزه (کہ جس کا تم 

َ قَاِدٌر َعلَی ٔاَنْ  َل آيَةً )ليکن اس ميں ايک ايسا اشکال ہے جس سے  مطالبہ کررہے ہو) اپنے پيغمبر پر نازل کرے(ِ قُْل ٕاِنَّ ّهللاٰ يُنَزِّ
تم بے خبر ہو اور وه يہ ہے کہ اگر اس قسم کے تقاضوں پر جو تم ہٹ دھرمی کی بنا پر کرتے ہو تمھاری بات مان لی جائے 

گے ، کيوں کہ اور تم پھر بھی ايمان نہ الؤ تو تم سب کے سب خداوند تعالٰی کے عذاب ميں گرفتار ہوکر نابود ہوجاؤ 
پروردگار عالم کی بارگاه اقدس ميں اور اس کے بھيجے ہوئے رسول اور اس کی ٓايات ومعجزات کی انتہائی بے حرمتی ہے 

  لٰہذا ٓايت کے ٓاخر ميں فرما تا ہے: ليکن ان ميں سے اکثر جانتے نہيں ہيں(َولَِکنَّ ٔاَْکثََرھُْم الَيَْعلَُمون) ۔

   ايک اشکال اور اس کا جواب
جيسا کہ تفسير مجمع البيان سے معلوم ہوتا ہے کہ صديوں پہلے بعض مخالفين اسالم نے اس ٓايت کو دستاويز قرار ديتے 
ہوئے اس سے يہ استدالل کيا ہے کہ پيغمبر اسالم کے پاس کائی معجزه نہيں تھا کيوں کہ جس وقت کفار ان سے معجزه 

ہنے پر ہی قناعت کيا کرتے تھے کہ خدا ہی ايسی چيزوں پر قدرت رکھتا دکھانے کا تقاضا کيا کرت تھے تو ان سے اتنا ک
ہے ليکن تمھاری اکثريت نہيں جانتی، اتفاق کی بات يہ ہے کہ متاخرين ميں سے بعض لکھنے والوں نے بھی يہی پرانا افسانہ

  دہرايا ہے اور اپنی تحريروں ميں اسی پرانے اعتراض کو دوباره زنده کيا ہے ۔
  ہے کہ: جوابا عرض

پہلی بات تو يہ کہ جو لوگ يہ اعتراض کرتے ہيں ايسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے قبل وبعد کی ٓايات کا ٹھيک طور پر 
مطالعہ نہيں کيا ہے، اور يہ غور نہيں کيا کہ يہاں پر ان ہٹ دھرم لوگوں کے متعلق گفتگو ہورہی ہے جو کسی طرح بھی حق

ئے تيار نہيں تھے، اب اگر پيغمبر نے ان کے تقاضا کو پورا نہيں کيا تو اس کی وجہ کے سامنے سر تسليم خم کرنے کے ل
بھی يہی تھی، ورنہ قرٓان ميں يہ کہاں ہے کہ حق کی جستجو اور حق کو طلب کرنے والے افراد نے پيغمبر سے معجزه کا 

افراد کے “ہٹ دھرم ”ميں اسی قسم کی  ١١١ہ تقاضاکيا ہو اور ٓاپ نے ان کی خواہش کو رد کرديا ہو، اسی سورٔه انعام کی ٓاي
  سلسلے ميں ہے:

ْلنَا ٕاِلَيِھْم اْلَمالَئَِکةَ َوَکلََّمھُْم اْلَمْوتَی َوَحَشْرنَا َعلَْيِھْم ُکلَّ َشْیٍء قُباًُل مَ ”  ا َکانُوا لِيُْؤِمنُوا ٕاِالَّ ٔاَْن يََشاَء هللاُ َولَِکنٔاَْکثََرھُْم َولَْو ٔاَنَّنَا نَزَّ
  )١“(ھَلُونيَجْ 

دوسری بات يہ ہے کہ جيسا کہ اسالمی روايات سے معلوم ہوتا ہے يہ مطالبہ سرداران قريش کی ايک جماعت کی طرف 
سے تھا اور انھوں نے قرٓان کريم کی تحقير اور اس سے بے پرواہی برتتے ہوئے اس قسم کا مطالبہ کيا تھا اور يہ بات مسلم 

ہ وآلہ وسلّم ايسے تقاضوں کے سامنے جن کا سرچشمہ ايسے اسباب ہوں سر نہيں جھکا ہے کہ پيغمبر اکرم صلّی هللا علي
  سکتے ۔

تيسری بات يہ ہے کہ جو لوگ يہ اعتراض کرتے ہيں انھوں نے گويا قرٓان کريم کی باقی تمام ٓايات کو اپنی نگاه سے دور 
عارف کروايا ہے اور بارہا مخالفين کو مقابلے رکھا ہے کہ کس طرح قرٓان نے خود ايک جاودانہ معجزه کے طور پر اپنا ت
  کی دعوت ديتا رہا ہے اور ان کے ضعف وناتوانی کو ٓاشکار کرچکا ہے ۔

معترضين نے سورٔه اسراء کی پہلی ٓايت کو بھی بھال ديا ہے جو صريحا کہتی ہے کہ خداوند تعالٰی اپنے پيغمبر کو ايک ہی 
  ے گيا ۔رات ميں مسجد الحرام سے مسجد اقصٰی تک ل

چوتھی بات يہ ہے کہ يہ بات باور نہيں کی جاسکتی کہ قرٓان انبياء ومرسلين کے معجزات خارق عادات سے پر ہو اور 
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پيغمبر اسالم کہيں کہ ميں تمام انبياء کا خاتم ہوں ، سب سے افضل وبر تو ہوں اور ميرا دين باالترين دين ہے ليکن حق کے 
ی اپنی طرف سے نہ دکھا سکے، کيا اس صورت ميں غير جانبدار حقيقت طلب افراد متالشيوں کے لئے کمترين معجزه بھ

  کے لئے اس کی دعوت ميں نقطہ ابہام پيدا نہيں ہوگا ۔
اگر ان کے پاس کوئی معجزه نہ ہوتا تو ان کے لئے ضروری تھا کہ وه دوسرے انبياء کے معجزات کا بالکل ہی نام تک نہ 

توجيہ کرسکيں اور اپنے اوپر کئے جانے والے اعتراضات کے راستوں کو بند کرديں، اور  ليتے تاکہ وه اپنے پروگرام کی
يہ باے کہ وه برمال کھلے دل کے ساتھ پے در پے دوسروں کے معجزات بيان کررہے ہيں اور موسٰی (عليه السالم) بن 

عليه السالم) ،صالح (عليه السالم) او نوح (عليه عمران (عليه السالم)، عيسٰی (عليه السالم) بن مريم (عليه السالم) ، ابراہيم (
السالم) کے خارق عادت کام اور معجزات کو ايک ايک کرکے بيان کرتے چلے جارہے ہيں يہ اس بات کی واضح دليل ہے 

کہ وه اپنے معجزات کی طرف سے کامل مطمئن تھے، يہی وجہ ہے کہ تاريخ اسالم، معتبر روايات اور نہج البالغہ ميں 
بر اکرم صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے مختلف قسم کے معجزات نقل ہوئے ہيں کہ جن کا مجموعہ حد تواتر کو پہنچا ہوا پيغم
  ہے ۔

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

۔ ٓايت کا مفہوم يہ ہے کہ: اگر ہم ان کے پاس فرشتے نھی نازل کرتے اور مردے بھی ان سے باتيں کرنے لگتے اور تمام چيزوں کو ١
  ه ان کے پاس ال کھڑا کرتے تو يہ ايمان النے والے نہ تھے ۔مترجم۔گروه در گرو

  

ْطنَا فِی اْلکِ  ٣٨   تَاِب ِمْن َشْیٍء ثُمَّ ٕاِلَی َربِِّھْم يُْحَشُروَن ۔َوَما ِمْن َدابٍَّة فِی ااْلَْٔرِض َوالَطَاِئٍر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِہ ٕاِالَّ ٔاَُمٌم ٔاَْمثَالُُکْم َما فَرَّ

  ترجمہ:
۔ کوئی زمين ميں چلنے واال جانور اور کوئی دو پروں سے اڑنے واال پرنده نہيں ہے مگر يہ کہ وه تمھاری طرح کی امت٣٨

ہے، ہم نے کسی چيز کو اس کتاب ميں فروگذاشت نہيں کيا ہے پھر وه سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف محشور ہوں 
  گے ۔

  ھتی ہے کيوں کہ يہ ٓايت وسيع مباحث اپنے پيچھے رک

کيوں کہ يہ ٓايت وسيع مباحث اپنے پيچھے رکھتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ پہلے ٓايت کے الفاظ معنی اور پھر اس کے 
  اجمالی تفسير ذکر کرکے، پھر باقی مباحث کو بيان کرے ۔

ن پر چلنے کے ماده سے ٓاہستہ چلنے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کے معنی ميں ہے عام طور پر زمي“ديبب “”دابة”
کہاجاتا ہے اور “ ديبوب”کہا جاتا ہے مگر ہم ديکھتے ہيں کہ سخن چين اور چغل خور کو “دابة”والے سب جانوروں کو 

  حديث وارد ہوا ہے ۔
  ۔“ال يدخل الجنة ديبوب”

  کبھی چغل خور جنت ميں نہيں جائے گا ۔
ورفت کرتا ہے تاکہ انھيں ايک دوسرے سے بد بين اور يہ بھی اسی لحاظ سے ہے کہ وه آہستہ ٓاہستہ دوافراد کے درميان ٓامد

  بدظن کردے ۔
ہر قسم کے پرندے کو کہا جاتا ہے، البتہ چونکہ بعض موقع پر ايسے امور معنوی وروحانی پر بھی جو پيشرفت اور “ طائر”

پرندوں پر مرکوز رہے  پرواز رکھتے ہيں ، يہ لفظ بوال جاتا ہے ، لٰہذا زير بحث اس ٓايت ميں اس لحاظ سے کہ نگاه صرف
  (يطير بجناحيہ) يعنی اپنے دوپروں کے ساتھ اڑتا ہے، کے جملہ کا اضافہ کيا گيا ہے ۔

مثال ان کا دين ايک ہو يا زبان“ وه جماعت جو ايک قدر مشترک رکھتی ہو”کی اور امت کا معنی ہے “ امت”جمع ہے “ امم”
  ايک ہو يا صفات اور افعال ايک جيسے ہوں ۔

کے ماده سے جمع کرنے کے معنی ميں ہے ليکن قرٓان ميں عام طور پر روزقيامت کے اجتماع پر يہ “ حشر“”يحشرون ”
  کا ضميمہ ہو ۔“ الی ربھم”لفظ بوال جاتا ہے خصوصا جب اس کے ساتھ 

ا متوجہ گذشتہ ٓايات مشرکين کے بارے ميں بحث کر رہی تھی اور انھيں اس انجام کی طرف جو انھيں قيامت ميں پيش ٓائے گ
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کررہی تھی، اب يہ ٓايت تمام زنده موجودات اور تمام قسم کے حيوانات کے عام حشر ونشر اور قيامت ميں اٹھنے کا بيان کر 
رہی ہے ، پہلے فرمايا گيا ہے: کوئی زمين پر چلنے واال جانور نہيں اور کوئی دوپروں سے اڑنے واالپرنده نہيں مگر يہ کہ 

  ہے( َوَما ِمْن َدابٍَّة فِی ااْلَْٔرِض َوالَطَاِئٍر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِہ ٕاِالَّ ٔاَُمٌم ٔاَْمثَالُُکْم) ۔وه بھی تمھاری طرح کی امت 
اور اس طرح سے تمام قسم کے جانور اور ہر قسم کے پرندے انسانوں کی طرح اپنے لئے ايک امت ہے ليکن يہ کہ يہ ايک 

  ے ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے ۔جيسا ہونا اور يہ شباہت کس جہت سے ہے، اس بار
بعض ان کی انسانوں نے شباہت خلقت کے تعجب خيز اسرار کی جہت سے سمجھتے ہيں کيوں کہ دونوں ہی خالق ٓافريدگار 

کی عظمت کی نشانياں اپنے ساتھ لئے ہوئے ہيں ۔بعض سمجھتے ہيں کہ يہ شباہت زندگی کی مختلف ضروريات کہ جہت 
  کے لحاظ سے کہ جن کے ذريعے وه اپنی طرح طرح کی حاجتوں کو پورا کرتے ہيں ۔سے ہے يا ان وسائل 

جب کہ کچھ دوسرے لوگوں کا عقيده يہ ہے کہ ان کی انسان کے کے ساتھ شباہت سے مراد ادراک اور فہم وشعور ميں 
تے ہيں اور اپنی توانائی شباہت ے، يعنی وه بھی اپنے عالم ميں علم ،شعور اور ادراک رکھتے ہيں وه خدا کی معرفت رکھ

کے مطابق اس کی تسبيح وتقديس کرتے ہيں اگر چہ ان کی فکر، انسانی فکر وفہم سے بہت نچلی سطح پر ہے اور جيسا کہ 
  ٓاگے چل کر بيان ہوگا، ٓايت کا ذيل ٓاخری نظريہ کو تقويت ديتا ہے ۔

ْطنَا فِی اْلِکتَاِب ِمْن َشْیٍء) ۔پھر بعد کے جملے ميں ہے: ہم نے کتاب ميں کسی چيز کو فروگذاشت نہي   ں کيا ہے( َما فَرَّ
سے مرادقرٓان مجيد ہو کہ تم تمام چيزيں(يعنی وه تمام امور کہ جو انسان کی تربيت و ہدايت اور “ کتاب ”ممکن ہے کہ 

ہر قسم کے  تکامل وارتقاء سے مربوط ہيں) اس ميں موجود ہيں، البتہ بعض اوقات کلی صورت ميں بيان ہوئے ہيں جيسے
علم ودانش کی طرف دعوت اور بعض اوقات جزئےات کو بھی بيان کيا گيا ہے، جيسے بہت سے احکام اسالمی اور مسائل 

  اخالقی۔
ہو کيوں کہ عالم ٓافرينش ايک عظيم کتاب کی مانند ہے کہ جس ميں“ عالم ہستی”سے مراد “ کتاب” دوسرا احتما ل يہ ہے کہ 
  کوئی چيز اس ميں فروگذار نہيں ہوئی ۔ تمام چيزيں ٓاگئی ہيں اور

اس بات ميں کوئی امر مانع نہيں ہے کہ ٓايت ميں دونوں تفاسير ہی مراد ہوں کيوں کہ نہ تو قرٓان ميں مسائل تربيتی فروگذار 
  ہوئے ہيں اور نہ ہی عالم ٓافرينش وخلقت ميں کوئی نقص ،کمی اور کسر ره گئی ہے ہے ۔

  ے: وه تام خدا کی طرف قيامت ميں جمع ہوں گے( ثُمَّ ٕاِلَی َربِِّھْم يُْحَشُرون) ۔اور اس ٓايت کے ٓاخر ميں ہ
کی ضمير اس جملے ميں تمام چلنے والے جانوروں اور پرندوں کی تمام اصناف اور انواع واقسام کی “ھم ” ظاہر يہ ہے کہ 

کا قائل ہوا ہے اور زياده تر مفسرين نے طرف لوٹتی ہے اور اس طرح سے قرٓان ان کے لئے بھی قيامت ميں محشور ہونے 
اسی مطلب کو قبول کيا ہے کہ تما م قسم کے جاندار اور حشر ونشر اور جزا وسزارکھتے ہيں، صرف بعض اس کے منکر 

حشرالی ”ہوئے ہيں اور انھوں نے اس ٓيت کی اور دوسری ٓايت کی ايک اور طرح توجيہ کی ہے، مثال انھوں نے کہا ہے کہ 
  ۔) ١ے مراد زندگی کا ختم ہونا اورماوت ہے(س“ ّهللاٰ 

ليکن جيسا کہ ہم اشاره کرچکے ہيں قرٓان مجيد ميں اس تعبير کا ظاہر وہی قيامت ميں حشر ونشر کا ہونا اور دوباره زنده 
يدا کيا کرکے اٹھائے جانا ہے، اس بنا پر ٓايت مشرکين کو ٓاگاه کررہی ہے کہ وه خدا کہ جس نے تمام قسم کے جانوروں کو پ

ہے ، ان کی ضروريات کو مہيا کيا اور ان کے تمام افعال کا نگران ہے اور ان سب کے لئے اس نے حشر ونشر قرار ديا ہے
کيسے ممکن ہے کہ وه تمھارے لئے حشرونشر قرار نہ دے اور بعض مشرکين کے قول کے مطابق دنياوی زندگی اور اس 

  کی حيات و موت کے سوا اور کچھ بھی نہ ہو ۔
..............  

  ۔ يہ احتمال المنار کے مولف نے ابن عباس سے نقل کيا ہے ۔١

  چند قابل غور باتيں 

۔ کيا جانوروں کے لئے بھی حشر ونشر ہے: اس ميں شک نہيں کہ حساب کتاب اور جزا وسزا کی پہلی شرط مسئلہ عقل ١
ہے، اس عقيدے کے طرفدار کہتے ہيں کہ ايسے وشعور ہے اور اس کے بعد فرائض کا وجوب اور جوابدہی کی ذمہ داری 

ثبوت موجود ہيں کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہيں کہ جانور بھی اپنی مقدار واندازه کے مطابق فہم وادراک رکھتے ہيں،
منجملہ ان کے يہ ہے کہ بہت سے جانوروں کی زندگی ايسے تعجب انگيز اور پر کشش نظام کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو ان 

ے فہم وشعور کی سطح عالی کو واضح کرتی ہے، کون ايسا شخص ہے کہ جس نے چيونٹيوں اور شہد کی مکھيوں اور ان ک
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کے عجيب وغريب تمدن او انک ے چھتے اور بلوں کے تعجب انگيز نظام کی باتيں نہ سنی ہوں اور ان کے تحسين ٓاميز 
بات کی طرف مائل ہيں کہ ان تمام باتوں کو ايک فطری اور  ادراک و شعور پر ٓافرين نہ کہی ہو، اگر چہ بعض حضرات اس

طبعی الہام جانيں، حاالنکہ اس پر کوئی دليل موجود نہيں ہے کہ ان کے اعمال العلمی کی صورت ميں(فطری طور پر بغير 
  عقل کے)انجام پاجاتے ہيں ۔

نشاندہی کرتا ہے، عقل وادراک کے ذريعہ  اس بات ميں کونساامر مانع ہے کہ ان کے يہ تمام اعمال جيسا کہ ان کا ظاہر
ظہور پذير ہوتے ہيں، اکثر ايسا ہوتا ہے کہ جانور بغير گذشتہ تجربہ کے اور پيش بينی نہ ہونے کے حوادثات کے مقابلہ ميں
ے نئی راه تالش کرليتے ہيں، مثال وه بھےڑ جس نے عمر ميں کسی بھيڑ ئےے کو نہيں ديکھا جب پہلی بار اس کو ديکھتی ہ

تو اچھی طرح اس دشمن کے خطرناک ہونے کی تشخيص کرليتی ہے اور جس ذريعہ سے ہو سکے اپنے دفاع اور خطرے 
  سے نجات کے لئے کوشش کرتی ہے ۔

بہت سے جانور جا اپنے مالکوں کے ساتھ تدريجی طور پر لگاؤ اور محبت پيدا کرليتے ہيں اس موضوع کا دوسرا گواه ہےں
رناک کتے اپنے مالکوں کے ساتھ حتی ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ايک مہربان ، بہت سے درندے اور خط

  خدمتگار کی طرح برتاؤ کرتے ہيں ۔
جانوروں کی وفاداری کے بہت سے واقعات اور يہ کہ وه کس طرح سے انسانی خدمت کا بدلہ اتار تے ہيں کتابوں ميں اور 

  محض افسانہ نہيں کہا جاسکتا ۔ لوگوں کے درميان مشہور ہيں کہ ان تمام کو
مسلم ہے کہ ان تمام باتوں کو ٓاسانی کے ساتھ فطرت کی پيداوارنہيں کہا جاسکتا کيوں کہ فطرت عام طور پر ايک ہی قسم 
کے دائمی کاموں کا سرچشمہ ہوتی ہے ليکن وه اعمال جو ايسی خاص شرائط ميں پيش بينی کے قابل نہ تھے عکس العمل 

  جام پاتے ہيں فطرت کی نسبت فہم وشعور سے زياده شباہت رکھتے ہيں ۔کے عنوان سے ان
موجوده زمانے ميں بہت سے جانوروں کو اہم مقاصد کے لئے تربيت دی جاتی ہے ، مجرموں کو گرفتار کرنے کے لئے 

رنے پوليس کے کتے خطوں کو پہچاننے کے لئے کبوتر، دکانوں سے سودا سلف خريدنے کے لئے بعض جانور ،شکار ک
کے شکاری جانور سدھائے جاتے ہيں اور وه اپنے اہم اور مشکل فرائض ،عجيب وغريب عمدگی سے انجام ديتے ہيں (ٓاج 

  کل تو بعض جانوروں کے لئے باقاعده تربيتی ادارے معرض وجود ميں ٓاچکے ہيں) ۔
ں جو بعض جانوروں کے فہم وشعور ان تمام چيزوں سے قطع نظر قرٓا ن کی متعدد ٓايات ميں ايسے مطالب دکھائی ديتے ہي

کے بارے ميں قابل مالحظہ دليل شمار ہوتے ہيں، حضرت سليمان(عليه السالم) کے لشکر کو ديکھ کر چيونٹی کے فرار 
کرنے کا واقعہ اور ہد ہد کا سبا اور يمن کے عالقے ميں ٓانا اور وہاں سے ہيجان انگيز خبر وں کو سليمان کے پاس النے، 

  اہد ہے ۔اس مدعا پر ش
روايات اسالمی ميں بھی متعدد احاديث جانوروں کے قيامت ميں اٹھنے کے سلسلے ميں نظر ٓاتی ہے منجملہ ان کے حضرت 

  ابوذر سے نقل ہوا ہے ، وه فرماتے ہيں:
ہم پيغمبر کی خدمت ميں بيٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے سامنے دوبکريوں نے ايک دوسرے کو سينگ مارے، پيغمبر نے 

کہ جانتے ہو کہ انھوں نے ای دوسرے کو سينگ کيوں مارے ہيں، حاضرين نے عرض کيا کہ نہيں، پيغمبر نے فرمايافرمايا 
  )2ليکن خدا جانتا ہے کہ انھوں نے ايسا کيوں کيا اور عنقريب ان کے درميان فيصلہ کرے گا(

  ی تفسير ميں فرمايا:اور ايک روايت ميں پيغمبر سے بطريق اہل سنت نقل ہوا ہے کہ ٓاپ نے اس ٓايت ک
  “ان ّهللاٰ يحشر ہذه االمم يوم القيامة ويقتص من بعضھا لبعض حتی يقص للجماء من القرناء” 

خدا وند تعالٰی ان تمام جانور ں کو قيامت کے دن محشور کرے گا اور بعض کا بعض سے قصاص لے گا ، يہانتک کہ اس 
  ) ۔3رے نے بالوجہ اسے سينگ مارا ہے اس سے لے گا (جانور کو قصاص کے جس کے سينگ نہيں ہے اور کسی دوس

  سورٔه تکوير کی ٓائہ پانچ ميں ہے:
  “َواَِذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ ”

  اور اس وقت جب کہ جانور محشور کئے جائيں گے ۔
الی بحث اگر اس ٓايت کا معنی قيامت کے دن کا حشر ليں (نہ کے دنيا کے ختم ہونے کے وقت محشور وجمع ہونا) تو اوپر و

  کی منقول دليلوں ميں سے يہ ايک اور دليل ہوگی۔
۔ حشر ونشر ہے تو پھر فرائض بھی ہيں: ايک اہم سوال جو يہاں پيش ٓاتا ہے ، اور جب تک وه حل نہ ہو اوپر والی ٓايت کی ٢

اجبات رکھتے ہيں تفسير واضح نہيں ہوتی اور وه سوال يہ ہے کہ کيا ہم يہ قبول کر سکتے ہيں کہ حوانات بھی فرائض وو
جب کہ شرعی تکليف کی مسلم شرائط ميں ميں ايک عقل ہے اور اسی بنا پر بچہ اور ديوانہ شخص شرعی تکليف کے 
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دائرے سے خارج ہے تو کيا جانور ايسی عقل رکھتے ہيں کہ ان پر تکليف عائد ہو، کيا يہ باور کيا جاسکتا ہے کہ ايک جانور
نوں سے زياده سمجھ رکھتا ہے؟ اور اگر ہم يہ قبول کرليں کہ وه اس قسم کی عقل وادراک ايک نابالغ بچے اور حتی کے ديوا

  نہيں رکھتے تو پھر يہ کس طرح سے ممکن ہے کہ فرائض واجبا ت ان پر الگو ہوں ۔
اس سوال کے جواب ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ تکليف يعنی فرائض وواجبات کے کئی مراحل ہوتے ہيں اور ہر مرحلہ کے 
لئے اپنی مناسبت سے ادراک و عقل کی ضرورت ہوتی ہے، وه بہت سی تکاليف اور واجبات وفرائض جو قوانين اسالمی 
ميں ايک انسان کے لئے بنائے گئے ہيں ايسے ہيں کہ جو رعقل وادراک کی ايک سطح عالی کے بغير انجام دئے ہی نہيں 

نہيں کرسکتے کيوں کہ ان کو بجاالبے کی شرط ان جانوروں کوجاسکتے اور ہم ہرگز ايسی تکاليف جانوروں کے لئے قبول 
  حاصل ہی نہيں ہے ۔

ليکن تکاليف کا ايک ٓاسان اور نچلی سطح کا مرحلہ بھی تصور ہوتا ہے کہ جس کے لئے مختصر فہم وشعور بھی کافی ہے 
  سکتے ۔، ہم اس قسم کے فہم وشعور اور اس قسم کی تکاليف کا جانوروں سے قطعی انکار نہيں کر

يہانتک کہ ان بچو ں اور جانوروں کے بارے مين بھی جو کچھ مسائل کو سمجھتے ہيں تمام تکاليف کا انکار کرنا مشکل ہے،
مثال اگر ہم چوده سال نوخيز بچوں کو جو حدبلوغ کو تو نہيں پہنچے ليکن مکمل طور سے تمام مطالب انھوں نے پڑھے اور 

وه عمدا قتل نفس کے مرتکب ہوں جب کہ وه اس عمل کے تمام نقصانات ومضارت  سمجھے ہيں ، نظر ميں رکھيں اب اگر
کو جانتے ہيں تو کيا يہ کہا جاسکتا ہے کہ ان سے کوئی گناه سرزد نہيں ہوا دنياوی تعزيراتی قوانين ميں غير بالغ افراد کو 

  تی ہيں ۔بعض گناہوں می سزا ديتے ہيں، اگر چہ ان کی سزائيں مسلمہ طور پر بہت خفيف ہو
اس بنا پر بلوغ وعقل کامل مرحلہ عالی وکامل ميں شرط تکليف ہے، ليکن نچلے مراحل ميں يعنی چند ايسے گناہوں کے 

بارے ميں کہ جن کی قباحت اور برائی نچلی سطح کے انسانوں کے لئے بھی مکمل طور سے قابل فہم ہے ان کے لئے بلوغ 
  اور عقل کامل کو شرط نہيں جانا جاسکتا ۔

مراتب تکليف کے فرق اور مراتب عقل کے فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکوره اعتراض جانوروں کے بارے ميں بھی 
  حل ہوئے گا ۔

۔ کيا يہ ٓايت تناسخ کی دليل ہے:تعجب کی بات يہ ہے کہ تناسخ کے بےہوده عقيده کے بعض طرفداروں نے اس ٓايت سے ٣
وں نے يہ کہا ہے کہ يہ ٓايت يہ کہتی ہے کہ جانور بھی تمھاری طرح امتيں ہيں،اپنے مسلک کے لئے استدالل کيا ہے اور انھ

جب کہ ہم جانتے ہيں کہ وه ذاتی طور پر ہماری طرح نہيں ہيں تو اس بنا پر يہ کہا جاسکتا ہے کہ انسانوں کی روح بدن سے 
  عض برے اعمال کی سزا پائے ۔جدا ہونے کے بعد جانوروں کے بدن ميں چلی جاتے ہے اور اس ذريعے سے وه اپنے ب

ليکن اس بات کے عالوه کہ عقيدٔه تناسخ قانون ارتقااور عقل ومنطق کے خالف ہے اور اس سے قيامت ومعاد کا انکار الزم 
ٓاتا ہے ( جيسا کہ اپنے مقام پر ہم نے اسے تفصيل کے ساتھ بيان کيا ہے) اوپر والی آيت کسی طرح بھی اس مسلک پر داللت 

ی کيون کہ جيسا کہ ہم بيان کر چکے مجتعات حيوانی کئی جہات سے انسانی مجتمعات کی طرح ہے اور شباہت نہيں کرت
صرف بالقوة نہيں بلکہ باالفعل ہے (يعنی عملی طور پر ايسا ہے) کيوں کہ وه بھی ادراک وشعور کا کچھ حصہ اور اور 

کا کچھ حصہ رکھتے ہيں لٰہذا ان جہات سے انسان کے  مسٔوليت کا کچھ حصہ اور حشر ونشر اور قيامت ميں اٹھائے جانے
  ساتھ شباہت رکھتے ہيں ۔

ليکن اس بات سے کوئی اشتباه اور غلط فہمی پيدا نہيں ہونی چاہئے مختلف جانوروں کے لئے ايک خاص مرحلہ ميں 
ہوتا ہے اور وه بھی کوئی  مسٔوليت وتکليف رکھنے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ ان کے لئے بھی کوئی رہبر وپيشوا (نبی وامام)

نہ کوئی مذہب اور شريعت رکھتے ہيں، جيسا کہ بعض صوفيوں سے نقل ہوا ہے بلکہ اس قسم کے موقع پر ان کا رہبر 
وارہنما صرف ان کا ادراک وشعور باطنی ہوتا ہے يعنی وه معين مسائل کا فہم رکھتے ہيں اور اپنے شعور کی مقدار 

  ابلہ ميں مسٔول وجوابده ہے ۔اوراندازے کے مطابق اس کے مق
..............  

  ۔ يہ احتمال المنار کے مولف نے ابن عباس سے نقل کيا ہے ۔١
  ۔ تفسير مجمع البيان ونورالثقلين، محل بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔2
  ۔ تفسير المنار، محل بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔3
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بُوابِآيَاتِنَا ُصمٌّ َوبُْکٌم فِی الظُّلَُماِت َمْن يََشٔا ّهللاُ يُْضلِْلہُ َوَمْن يََشٔا يَْجَعْلہُ عَ ٣٩   لَی ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم۔َوالَِّذيَن َکذَّ

  ترجمہ:
خدا چاہتا  ۔ اور وه لوگ جو ہماری ٓايات کی تکذيب کرتے ہيں تاريکيوں ميں بہرے اور گونگے قرار پاتے ہيں ، جيسا٣٩

ہے(اور وه اسی کا مستحق ہوتا ہے) اسے وه گمراه کرتا ہے اور جسے وه چاہتا ہے (اور اس کو اس بات کے الئق پاتا ہے) 
  اسے سيدھے راتے پر قرار ديتا ہے ۔

  بہرے اور گونگے 

ٓايات کو جھٹاليا بہرے قرٓان ہٹ دھرم منکرين کی بحث کو دوباره شروع کررہا ہے اور کہتا ہے: وه لوگ جنھوں نے ہماری 
بُوابِآيَاتِنَا ُصمٌّ َوبُْکٌم فِی الظُّلَُماِت ) نہ تو  وه ايسے سننے اور گونگے ہيں اور ظلمت اور تاريکی ميں قرار پاتے ہيں(َوالَِّذيَن َکذَّ

حقيقت کو  والے قرٓان رکھتے ہيں کہ جو حقائق کو سنيں اور نہ ہی ايسی حق گو زبان رکھتے ہيں کہ اگر انھوں نے کسی
سمجھ ليا ہو تو دوسروں سے بيان کرديں اور چونکہ خود خواہی ،خود پرستی،ہٹ دھرمی اور جہالت کی تاريکی نے انھی ہر

طرف سے گھير رکھا ہے لٰہذا وه حقائق کا چہره نہيں ديکھ سکتے تو اس طرح سے وه ان تين عظيم نعمتوں (يعنی سننا، 
  ی دنيا سے مربوط کرتی ہيں محروم ہيں ۔ديکھنا اور بولنا) سے جو انھيں خارج

بعض مفسرين کا نظريہ ہے کہ بہروں سے مراد وه مقلد ہيں جو جو بغير چون و چرا کے اپنے گمراه رہبروں کی پيروی 
کرتے ہيں اور انہوں نے اپنے کان بند کر رکھے ہيں اور خدائی رہبروں کی بات نہيں سنتے اور گونگے افاد سے مراد وہی 

بر ہيں جو حقائق کو اچھی طرح سمجھتے ہيں ليکن اپنی حيثيت اور اپنے مادی منافع کی حفاظت کے لئے انھو ں گمراه رہ
  )١نے اپنے اصول مہرسکوت لگائی ہوئی ہے اور دونوں گروه جہالت اور خودپرستی کی تاريکی ميں گرفتار ہيں (

  ر جسے چاہتا ہے جادٔه مستقيم پربر قرار رکھتا ہے ۔خدا جسے چاہتا ہے گمراه کرتا ہے او”اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ
ُ يُْضلِْلہُ َوَمْن يََشأْ يَْجَعْلہُ َعلَی ِصَراٍط ُمْستَِقيم) ۔   (َمْن يََشأْ ّهللاٰ

ہم اس سے پہلے بيان کرچکے ہيں کہ مشيت واراد ه خدا کی طرف ہدايت وضاللت کی نسبت دينا ايک ايسی بات ہے کہ جس 
  ی ٓايات سے اچھی طرح تفسير ہوجاتی ہے، ايک جگہ ہم پڑھتے ہيں:کی قرٓان کی دوسر

  ۔۔“يضل ّهللاٰ الظالمين” 
  خدا ظالموں کو گمراه کرتا ہے ۔

  دوسری جگہ ہے:
الفاسقين”   ۔“وما يضل بہ االَّ

  صرف فاسقين کو گمراه کرتا ہے ۔
  ايک اور جگہ ہے:

  ۔“والذين جاھدوا فينا لنھديھم سبيال”
  يں مجاہده کرتے ہيں ہم انھيں سيدھی راہوں کی ہدايت کريں گے ۔جو لوگ ہماری راه م

ان ٓايات اور قرٓان کريم کی دوسری ٓايات سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ه کہ وه ہدايتيں اور وه ضاللتيں کہ جن کی ان موقع پر 
نے بندوں کو اچھے يا برے خدا کے اراده کی طرف نسبت دی گئی ہے حقيقت ميں وه جزا ئيں اور وه سزائيں ہيں جو وه اپ

اعمال کے بدلے ديتا ہے اور زياده واضح الفاظ ميں يوں کہا جاسکتا ہے کہ بعض اوقات انسان سے ايسے برے اعمال سرزد 
ہوجاتے ہيں کہ جن کے زير اثر ايک ايسی وحشتناک تاريکی اس کی روح کو گھير ليتی ہے کہ جس سے حقيقت ميں ٓانکھيں 

  اس کے کان حق کی ٓاواز کو نہيں سنتے، اور اس کی زبان حق بات کہنے سے رک جاتی ہے ۔ چھين لی جاتی ہيں اور
اس کے برعکس کبھی انسان سے ايسے بہت سے نيک کام صادر ہوتے ہيں کہ ايک عالم نور وروشنی اس کی روح پر 

حق بات کہنے گويا تر ہوجاتی نچھاور ہوتا ہے، اس کی نظروادراک زياده وسيع اور اس کی فکر فزوں تر اور اس کی زبان 
  ہے، يہ ہے معنی ہدايت وضاللت کا جس کی خدا کے ارادے کی طرف نسبت دی جاتی ہے ۔

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

  -٨۴۔ الميزان، جلد ہفتم، صفحہ ١
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  5تفسير نمونہ جلد

 

  

ِ تَْدُعوَن ٕاِْن ُکنتُمْ  ۴٠
ِ ٔاَْو ٔاَتَْتُکْم السَّاَعةُ ٔاََغْيَر ّهللاٰ   َصاِدقِيَن۔ قُْل ٔاََرٔاَْيتَُکْم ٕاِْن ٔاَتَاُکْم َعَذاُب ّهللاٰ

  بَْل ٕاِيَّاهُ تَْدُعوَن فَيَْکِشُف َما تَْدُعوَن ٕاِلَْيِہ ٕاِْن َشاَء َوتَنَسْوَن َما تُْشِرُکوَن۔ ۴١
  ترجمہ:

۔کہہ دو کيا تم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ اگر خدا کا عذاب تم پر نازل ہوجائے يا قيامت ٓاجائے تو کياق تم (اپنی مشکالت ۴٠
  ور کو بالؤ گے اگر تم سچے ہو ۔کے حل کے لئے) خدا کے سوا کسی ا

۔نہيں بلکہ تم صرف اسی کو بالؤ گے اور اگر وه چاہے گا تو اس مشکل کو جس کے لئے تم نے اسے باليا ہے برطرف ۴١
  کردے گا اور جسے (ٓاج ) تم (خدا کا) شريک قرار ديتے ہو( اسے اس دن)بھول جاؤ گے ۔

  فطری توحيد 

تے ہوئے ايک دوسرے طريقہ سے توحيد ويگانہ پرستی کے لئے ان کے سامنے دوباره روئے سخن مشرکين کی طرف کر
استدالل کرتا ہے، وه اس طريقہ سے کہ انھيں ان کی زندگی کے بہت ہی سخت اور دردناک لمحات ياد دالتا ہے اور ان کے 

خدا کے عالوه اور کوئیوجدان سے مدد چاہتا ہے کہ اس قسم کے لمحات ميں جب کہ ہرچيز کو بھول جاتے ہيں تو اس وقت 
پناه گاه انھيں اپنے لئے سمجھا ديتا ہے، اے پيغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر خدا کا دردناک عذاب تمھارے پيچھے ٓاپہنچے يا 

قيامت اپنی اس ہولناک ،ہيجان اور وحشتناک حادثات کے ساتھ برپا ہوجائے، تو سچ بتاؤ کہ کيا تم خدا کے سوا کسی اور کو 
ِ ٔاَْو ٔاَتَْتُکْم السَّاَعةُ ٔاََغْيرَ اپنے شدائد  ِ تَْدُعوَن ٕاِْن ُکنتُْم  کو بر طرف کرنے کے لئے پکارو گے( قُْل ٔاََرٔاَْيتَُکْم ٕاِْن ٔاَتَاُکْم َعَذاُب ّهللاٰ

ّهللاٰ
  )١َصاِدقِيَن )(

لئے شدائد اور سخت حوادثيہ ٓايت نہ صرف مشرکين کے لئے ہے بلکہ معنی کے اعتبار سے باطنی طور پر تمام افراد کے 
کے ظہور کے وقت قابل فہم ہے، ممکن ہے کہ عام حاالت ميں اور چھوٹے چھوٹے حادثات ميں انسان غير خدا کے ساتھ 

متوسل ہوجائے ليکن جب حادثہ بہت زياده سخت ہو تو انسان تمام چيزوں کو بھول جاتا ہے ، البتہ يہی حالت ہوتی وه جب کہ 
يوں ميں نجات کے لئے ايک قسم کی اميد محسوس کرتا ہے کہ جو ايک پوشيده اور نامعلوم قدرت سے وه اپنے دل کی گہرائ

  سرچشمہ حاصل کرتی ہے، يہی وه توجہ ہوتی ہے جو خدا کی طرف ہوتی ہے اور يہی حقيقت توحيد ہے ۔
ہيں التے اور وه سب کو بھاليہاں تک کہ مشرکين اور بت پرست بھی اس قسم کے لمحات ميں بتوں کی بات کو درميان ميں ن

  ديتے ہيں ۔
بعد والی ٓايت ميں فرمای گيا ہے :بلکہ تم صرف اسی کو پکارتے ہو اگر وه چاہے تو تمھاری مشکل کو حل کردے اور 

لَْيِہ ٕاِْن َشاَء شريک جو تم نے خدا کے لئے تيار کررکھے تھے ان سب کو بھال ديتے ہو( بَْل ٕاِيَّاهُ تَْدُعوَن فَيَْکِشُف َما تَْدُعوَن إِ 
  َوتَنَسْوَن َما تُْشِرُکوَن )

ميں نہ اسم ہے نہ ضمير “ ارٔايتکم“ کم”ميں اور “ اريتک“ ک”۔ جيسا کہ عربی ادب کے علماء نے تصريح کی ہے کہ ١
ہے اوربلکہ صرف خطاب ہے، جو حقيقت ميں تاکيد کے لئے ٓاتا ہے، ايسے موقع پر عام طور پر فعل مفرد کی شکل ميں ٓاتا 

ميں باوجود يہ کہ “ ارٔايتکم”اس کا مفرد ، تثنيہ اور جمع ہونا اسی حرف خطاب کی تغيرات سے ظاہر ہوتا ہے، اسی لئے 
سے جو کہ حرف خطاب ہے سمجھا گيا ہے، ايک “ کم”مفرد ال يا گيا ہے اور اس کا جمع ہونا “رئيت”مخاطب جمع ہے فعل 

کے ليکن حق يہ ہے کہ يہ لفظ اپنے “ يا اخبرونی“ اخبرنی”اظ سے مساوی ہے گروه کا نظريہ ہے کہ يہ لفظ معنی کے لح
اس کے معنی کا الزمہ ہے نہ کہ خود اس کے معنی ہے(غور “ اخبرونی”استفہامی معنی کی مکمل حفاظت کرتا ہے اور 

  کيجئے گا)
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  چند اہم نکات 
الاستدالل ہے کہ جس سے دو مباحث ميں استفاده کيا ۔ جواستدالل اوپر کی دوٓايات ميننظر ٓاتا ہے وہی توحيد فطری وا١

جاسکتا ہے ،ايک خدا کے اصل وجود کے اثبات ميں اور دوسرا اس کی يگانگت اور توحيد ثابت کرنے ميں، اسی لئے 
اسالمی روايات ميں اور اسی طرح علماء کے کالم ميں منکرين خدا کے مقابلے ميں بھی اور مشرکين کے ،مقابلے ميں بھی 

  تدالل کيا گيا ہے ۔اس
۔قابل توجہ بات يہ ہے کہ اوپر والے استدالل ميں قيامت کے برپا ہونے کی بات درميان ميں ٓائی ہے، حاالنکہ ممکن ہے کہ ٢

يہ کہا جائے کہ وه تو اس قسم کے دن کو بالکل قبول ہی نہيں کرتے تھے، اس بنا پر يہ کس طرح ممکن ہے کہ ان کے 
  ل پيش کيا جائے ۔سامنے اس قسم کا استدال

ليکن اس حقيقت پر توجہ کرنا چاہئے کہ پہلے تو وه سب قيامت کے منکر نہيں تھے بلکہ ان ميں سے ايک گروه ايک طرح 
سے مراد ہی موت کی گھڑی يا وحشتناک “ ساعة”سے قيامت کا اعتقاد رکھتا تھا، دوسری بات يہ ہے کہ ممکن ہے کہ 

کی چھوکھٹ تک لے جاتی ہے، تيسری بات يہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ يہ تعبير حوادث کی گھڑی ہو جو انسان کو موت 
ہولناک حوادث کی طرف اشاره ہو کيوں کہ قرٓانی ٓايات بار بار کہتی ہے کہ قيامت کی ابتدا بہت ہی ہولناک حوادث کے سلسلہ

  وقت وقوع پذير ہوں گی ۔ کے ساتھ شروع ہوگی اور زلزلے، طوفان، بجلياں او ايسی ہی دوسری ناگہانی ٓافتيں اس
۔ ہم يہ بات جانتے ہيں کہ قيامت کا دن اور اس سے قبل کے حوادث حتمی اور يقينی مسائل ميں سے ہيں اور کسی طرح ٣

بھی قابل تغير نہيں ہيں تو پھر اوپر والی ٓايت ميں يہ کيوں کہا گيا ہے :اگر خدا چاہے تو اسے برطرف کردے گا، کيا اس 
  عالم کی قدرت کا بيان کرنا مقصود ہے يا کوئی اور معنی مراد ہے ۔سے صرف پروردگار 

اس سوال کا جواب يہ ہے کہ اس سے يہ مراد نہيں ہے کہ خدا ان کی دعا سے اصل قيام ساعة اور روز قيامت کو ہی ختم 
س کے حوادث کردے گا بلکہ اس سے مراد يہ ہے کہ مشرکين بلکہ غير مشرکين بھی جب قيامت کے روبرو ہوں گے تو ا

ومشکالت اور اس کے سخت تريں عذاب سے جو انھيں درپيش ہوگا، وحشت اور پريشانی ميں ہوں گے اور خدا سے 
درخواست کريں گے کہ وه اس کيفيت اور حالت کو ان کے لئے ٓاسان کردے اور انھيں خطرات سے رہائی بخشے، تو حقيقت

  لئے ہے نہ کہ قيامت کےختم ہوجانے کی دعا ۔ ميں يہ دعا دردناک حوادث سے اپنے ٓاپ کی نجات کے
..............  

ميں نہ اسم ہے نہ ضمير بلکہ صرف “ ارٔايتکم“ کم”ميں اور “ اريتک“ ک”۔ جيسا کہ عربی ادب کے علماء نے تصريح کی ہے کہ ١
ٓاتا ہے اور اس کا مفرد ، تثنيہ اور خطاب ہے، جو حقيقت ميں تاکيد کے لئے ٓاتا ہے، ايسے موقع پر عام طور پر فعل مفرد کی شکل ميں

مفرد ال “رئيت”ميں باوجود يہ کہ مخاطب جمع ہے فعل “ ارٔايتکم”جمع ہونا اسی حرف خطاب کی تغيرات سے ظاہر ہوتا ہے، اسی لئے 
کے لحاظ سے سے جو کہ حرف خطاب ہے سمجھا گيا ہے، ايک گروه کا نظريہ ہے کہ يہ لفظ معنی“ کم”يا گيا ہے اور اس کا جمع ہونا 

اس “ اخبرونی”کے ليکن حق يہ ہے کہ يہ لفظ اپنے استفہامی معنی کی مکمل حفاظت کرتا ہے اور “ يا اخبرونی“ اخبرنی”مساوی ہے 
  کے معنی کا الزمہ ہے نہ کہ خود اس کے معنی ہے(غور کيجئے گا)

  

ُعوَن۔ َولَقَْد ٔاَْرَسْلنَا ٕاِلَی ٔاَُمٍم ِمْن قَْبلَِک فَٔاََخْذنَاہُمْ ۴٢ اِء لََعلَّھُْم يَتََضرَّ رَّ   بِاْلبَأَْساِء َوالضَّ
ُعوا َولَِکْن قََسْت قُلُوبُہُْم َوَزيََّن لَہُْم الشَّْيطَاُن َما َکانُوا يَْعَملُ  ۴٣   وَن۔فَلَْوالَٕاِْذ َجائَھُْم بَأُْسنَا تََضرَّ
ُروا بِِہ فَتَْحنَا َعلَْيِھْم ٔاَ  ۴۴ ا نَُسوا َما ُذکِّ   ْبَواَب ُکلِّ َشْیٍء َحتَّی ٕاَِذا فَِرُحوا بَِما ٔاُوتُوا ٔاََخْذنَاھُْم بَْغتَةً فَإَِذا ھُْم ُمْبِلُسوَن۔فَلَمَّ
ِ َربِّ اْلَعالَِميَن۔۴۵ َّ ِ   فَقُِطَع َدابُِر اْلقَْوِم الَِّذيَن ظَلَُموا َواْلَحْمُد 

  ترجمہ:
ھيجے اور جب وه ان کی مخالفت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے) تو ہم نے ۔ہم نے ان امتوں پر جو تم سے پہلے تھيں (پيغمبر ب۴٢

انھيں شدت وتکليف اور رنج وبے ٓارامی ميں مبتال کرديا کہ شايد (وه بيدار ہوجائيں اور حق کے سامنے ) سرتسليم خم کرديں 
  ۔

وں خم نہ کيا؟، ليکن ان کے دل۔جب ہمارا عذاب ان کے پاس پہنچا تو انھوں نے (خضوع کيوں نہيں کيا ؟) اور سرتسليم کي۴٣
  سخت ہوں گے اور شيطان نے ہر اس کام کو جو وه کرتے تھے ان کی نظروں ميں پسنديده کرکے دکھاےا ۔

۔ جب (نصيحتوں نے کوئی فائده نہ ديا اور ) جو کچھ يا ددہانی کرائی گئی تھی وه اسے بھول گئے تو ہم نے (نعمتوں ميں ۴۴
ن کے لئے کھول دئےے يہانتک کہ وه (مکمل طور پر) خوشحال ہوگئے( اور انھوں نے ان سے) تمام چيزوں کے دروازے ا
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کے ساتھ دل لگا ليا ) تو ہم نے يکا يک انھيں دھر پکڑا(اور سخت سزا دی) تو اس وقت وه سب کے سب مايوس ہوگئے( اور 
  اميد کے تمام دروازے ان پر بند ہوگئے) ۔

م کيا تھا ان کی زندگی کا خاتمہ کرديا گيا( اور ان کی نسل منقطع ہوگئی) اور ۔اور (اس طرح سے ) جن لوگوں نے ظل۴۵
  حمد مخصوص ہے اس خدا کے لئے جو عالمين کا پروردگار ہے ۔

  نصيحت قبول نہ کرنے والوں کا انجام 

ن کو بيدار ان ٓايا ت ميں بھی گمراہوں اور مشرکين کے بارے ميں گفتگو جاری ہے اور قرٓان ايک دوسرے راستے سے ا
کرنے کے لئے اس موضوع کا پيچھا کرتا ہے، يعنی ان کا ہاتھ پکڑ کر انھيں گذشتہ زمانوں اور صديوں کی طرف لے جاتا 
ہے اور گمراه، ستمگر اور مشرک امتوں کی کيفيت ان سے بيان کرتا ہے کہ کس طرح سے تربيت وبيداری کے عوامل ان 

ں سے ايک گروه نے پھر بھی کسی کی طرف توجہ نہ کی اور ٓاخر کار ايسی کے لئے بروئے کا ر الئے گئے ليکن ان مي
  بدبختی ان کو دامنگير ہوئی کہ وه ٓانے والوں کے لئے عبرت بن گئے ۔

پہلے کہتا ہے کہ ہم نے گذشتہ امتوں کی طرف پيغمبر بھيجے اور چونکہ انھوں نے کوئی پرواه نہيں کی لٰہذا ہم نے انھيں 
  کی خاطربيداری اور تربيت 

  )١“ (ضراء”و“ بٔاساء”مشکالت اور سخت حوادث مثال، فقرفاقہ، خشک سالی وبيماری دردورنج اور 
نَاھُْم بِاْلبَأَْساِء سے دو چار کرديا،کہ شايد وه متوجہ ہوجائيں اور خدا کی طرف پلٹ ٓائيں(َولَقَْد ٔاَْرَسْلنَا ٕاِلَی ٔاَُمٍم ِمْن قَْبِلَک فَٔاََخذْ 

اءِ  رَّ ُعوَن ) ۔ َوالضَّ   لََعلَّھُْم يَتََضرَّ
بعد والی ٓايت ميں کہتا ہے کہ انھوں نے ان دردناک اور بيدار کرنے والے عوامل سے نصيحت کيوں لی اور بيدار کيوں نہ 

  ہوئے اور خدا کی طرف کيوں نہ لوٹے
  
  

ُعوا ) ۔   ( فَلَْوالَٕاِْذ َجائَھُْم بَأُْسنَا تََضرَّ
نے کی دو وجوہات تھيں، ان ميں سے پہلی وجہ تو يہ تھی کہ گناه کی زيادتی اور شرک ميں ہٹ اصل ميں ان کے بيدار نہ ہو

دھرمی کی وجہ سے ان کے دل تاريک اور سخت ہوگئے اور ان کی روح کوئی اثر قبول نہيں کرتی تھی(َولَِکْن قََسْت قُلُوبُھُم) 
  ۔

ٹھاتے ہوئے) ان کے اعمال کو ان کی نگاه ميں زينت دے دوسری وجہ يہ تھی کہ شيطان نے (ان کی بت پرستی سے فائده ا
رکھا تھا اور جس برے عمل کو وه انجام ديتے تھے اسے خوبصورت وزيبااور ہر غلط کام کو درست وصحيح خيال کرتے 

  تھے(ْ َوَزيََّن لَھُْم الشَّْيطَاُن َما َکانُوا يَْعَملُوَن ) ۔
گيرياں اور گوشمالياں ان کے لئے موثر ثابت نہ ہوئيں تو ہم نے ان کے ساتھ بعد والی ٓايت ميں مزيد کہتا ہے کہ جب سخت 

محبت اور مہربانی کا راستہ اختيار کيا اورجب انھوں نے پہلے سبق کو بھال ديا تو ہم نے ان کے لئے دوسر سبق شروع 
ےں اور اپنے پيدا کرنے کرديا اور طرح طرح کی نعمتوں کے دروازے ان کے لئے کھول دئےے کہ شايد وه بيدار ہوجائ

  والے اور ان نعمتوں کو بخشنے والے کی طرف توجہ کرليں اور راه راست کو پاليں
  
  

ُروا بِِہ فَتَْحنَا َعلَْيِھْم ٔاَْبَواَب ُکلِّ َشْیٍء ) ۔ ا نَُسوا َما ُذکِّ   ( فَلَمَّ
حبت تھيں اور اگر بيدار نہ ہوں تو ليکن يہ سب نعمتيں دوہری خصوصيت رکھتی تھيں، يہ ان کی بيداری کے لئے اظہار م

دردناک عذاب کا مقدمہ بھی تھيں کيوں کہ ہم جانتے ہيں کہ جب انسان ناز ونعمت ميں ڈوبا ہوا ہو اور اچانک وه سب نعمتيں 
اس سے چھين لی جائيں تو اس کے لئے انتہائی دردناک ہوتا ہے ، اس کے برخالف اگر اس سے تدريجا واپس لی جائيں تو 

  ت ميں اس پر کوئی اثر نہ ہوگا ۔اس صور
اسی لئے کہتا ہے کہ ہم نے انھيں اس قدر نعمتيں دی کہ جس سے وه مکمل طور پر خوشحال ہوگئے، ليکن وه بيدار نہ 

ہوئے، لٰہذا ہم نے ان سے وه اچانک چھين لی اور ہم نے انھيں عذاب ديا اور اميد کے سب دروازے ان پر بند ہوگئے(َحتَّی ٕاَِذا 
  )2ُحوا بَِما ٔاُوتُوا أََخْذنَاھُْم بَْغتَةً فَإَِذا ھُْم ُمْبلُِسوَن )(فَرِ 

  اور اس طرح ستمگروں کی نسل منقطع ہوگئی اور ان کی دوسری نسل ٓاگے نہ چل سکی(فَقُِطَع َدابُِر اْلقَْوِم الَِّذيَن ظَلَُموا ) ۔
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ورچونکہ خدا وند تعالٰی نے ان کی تربيت کے لئے اصل ميں کسی چيز کے پچھلے اور ٓاخری حصہ کو کہتے ہيں ا“دابر”
تمام ذرائع کو بروئے کار النے ميں کسی قسم کی کوئی کسر نہيں چھوڑی تھی، لٰہذا ٓايت کے ٓاخر ميں کہتا ہے:حمد 

  مخصوص اس خدا کے لئے ہے کہ جو عالمين کا پروردگار ہے
  
  

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن ) ۔ َّ ِ   (َواْلَحْمُد 
..............  

اصل ميں شدت ورنج کے معنی ميں ہے اور جنگ کے معنی ميں بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح قحط و خشک سالی اور “ بٔاسا”۔١
روحانی تکليف مثال غم واندوه، جہالت،نادانی يا وه پريشانياں ہوں بيماری يا مقام ومنصب اور “ ضراء”فقروغيره کے لئے بھی ليکن 
عام “ بٔاسا”ل جانے سے پيدا ہوتی ہے کہ معنی ميں ہے، شايد ان دونوں ميں فرق اس سبب سے ہے کہ مال ثروت کے ہاتھ سے نک

کہتے ہيں، تو اس “ ضراء”روحانی اور معنوی پہلو رکھتا ہے، يعنی روحانی تکاليف کو “ ضراء”طور سے خاجی پہلو رکھتا ہے اور 
  ہے(غور کيجئے گا) ۔ کے عوامل کی ايجاد ميں سے ايک عامل“ضراء“ ”بٔاسا”بناپر 

سے اس غم واندوه کے معنی ميں ہے جو انسان کو ناگوار حوادث کی شدت سے عارض ہوا اور “ابالس”اصل ميں ماده “ مبلسون”۔ 2
  ابليس کا نام بھی يہی سے ليا گيا ہے اور اوپر والی تعبير شدت غم واندوه کی نشاندہی کرتی ہے جو گنہگاروں کو گھير ليتی ہے ۔

  م نکات چند اہ

۔ بعض اوقات يہ خيال کيا جاتا ہے کہ ان ٓايات اور گذشتہ ٓايات کے درميان اختالف پايا جاتا ہے کيوں کہ گذشتہ ٓايات ميں يہ ١
بات صراحت کے ساتھ بيان کی گئی تھی کہ مشرکين ہجوم مشکالت کے وقت خدا کی طرف متوجہ ہوجاتے ہيں اور خدا کے

  ليکن ان ٓايات ميں ہے کہ ہجوم مشکال ت کے وقت بھی وه بيدار نہيں ہوتے ۔سوا ہر کسی کو بھال ديتے ہيں 
ايک نکتہ کی طرف توجہ کرنے سے يہ ظاہری اختالف ختم ہوجاتا ہے اور وه نکتہ يہ ہے کہ شدائد کے ظہور کے وقت 

حالت کی طرف پلٹ جاتے ہيں جلدی گزرجانے والی اور وقتی بيدارياں بيداری شمار نہيں ہوتيں کيوں کہ وه جلد ہی اپنی پہلی
  ۔

گذشتہ ٓايات ميں چونکہ توحيد فطری کا بيان کرنا مقصود تھا، اس کے ثبوت کے لئے وہی بيدارياں اور وقتی توجہات اور 
غير خدا کو فراموش کرنا ہی کافی تھا خواه ايسا حادثہ کے موقع پرہی ہوا ہو ليکن ان ٓايات ميں موضوع سخن ہدايت يابی اور 

روی سے رای راست کی طرف پلٹنے سے مطلق ہے اور مسلمہ طور پر جلد گزرجانے والی اور وقتی بيداری اس  بے راه
  ميں کوئی اثر نہيں کرتی۔

بعض اوقات خيال ہوتا ہے کہ ان دونوں ميں فرق يہ ہے کہ گذشتہ ٓايات پيغمبر کے ہمعصر مشرکين کے ساتھ مربوط ہے 
  ) ۔1متعلق ہيں لٰہذا ان دونوں ميں ٓاپس ميں کوئی تضاد نہيں ہے(ليکن زير بحث ٓايات گذشتہ اقوام سے 

ليکن يہ بات بہت بعيد نظر ٓاتی ہے کہ پيغمبر کے ہمعصر ہٹ دھرم مشرک گذشتہ زمانہ کے گمراہوں سے بہتر ہوں، اس بنا 
  پر صحيح حل وہی ہے ج اوپر بيان ہوچکا ۔

بيتی اثر نہ ہوتو خدا وند عالم ايسے گناہگاروں پر نعمتوں کے ۔ زير نظر ٓايات ميں ہے کہ جب شدائد کے ظہور سے تر٢
درازے کھو ديتا ہے، تو کيا يہ کام تنبليہ کے بعد تشويق کے لئے ہے يا عذاب کے دردناک ہونے کا ايک مقدمہ ہے؟ يعنی 

نازونعمت، خوشحالی اصطالح کے مطابق اس قسم کی نعمتيں نعمت استدراجی ہيں، جو سرکش بندوں کو بتدريج ٓاہستہ ٓاہستہ 
  وسروراور ايک قسم کی غفلت ميں ڈبو ديتی ہے اور پھر ايک دم ان سے تمام نعمتوں کو چھين ليا جا تا ہے ۔

ٓايت ميں کچھ ايسے قرائن موجود ہيں جن سے دوسرے احتمال کی تقويت ملتی ہے ليکن اس بات ميں کوئی امر مانع نہيں ہے
پہلے بيداری کے لئے تشويق ہو اور اگر وه موثر نہ ہو تو وه نعمت کے چھيننے اور  کہ دونوں ہی احتمال مراد ہوں، يعنی

دردناک عذاب کرنے کے لئے ايک مقدمہ ہو ، ايک حديث ميں پيغمبر اکرم صلّی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے اس طرح نقل ہوا 
  ہے:

  --- دراج ثم تال رسول ّهللاٰ فلما نسواذا رٔايت ّهللاٰ يعطی العبد من الدنيا علی معاصيہ ما يحب فانما ھو است
جب تم يہ ديکھو کہ خدا گناہوں کے مقابلے ميں نعمت بخشتا ہے تو تم سمجھ لو کہ يہ سزا کا مقدمہ اور تمہيد ہے، پھر ٓاپ ”

  (مجمع البيان ونورالثقلين ذيل ٓايہ)“ نے اوپر والی ٓايت کی تالوت کی
  رح نقل ہوا ہے کہ ٓاپ (عليه السالم) نے فرمايا:حضرت علی عليہ السالم سے ايک حديث ميں اس ط
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  “يا ابن ٓادم اذا رٔايت ربک سبحناه يتابع عليک نعمہ وانت تعصيہ فاحذره”
  )٢۵(نہج البالغہ ،کلمہ 

اے ٓادم کے بيٹے! تو يہ ديکھے کہ خدا تجھے پے در پے نعمتيں بخش رہا ہے جب کہ تو گنا ه کرتا جارہا ہے، تو تو اس ”
  “عذاب سے ڈر کيوں کہ يہ عذا ب کا مقدمہ ہے کی سزا اور

  کتاب تلخيص االقوال ميں امام حسن عسکری عليہ السالم سے اس طرح نقل ہوا ہے :
امير المومنين کے غالم قنبر کو حجاج کے سامنے پيش کيا گيا تو حجاج نے اس سے پوچھا کہ تو علی ابن ابی طالب (عليه 

ھا، قنبر نے کہا کہ ميں ٓاپ(عليه السالم) کے لئے وضو کے اسباب فراہم کرتا تھا، حجاج السالم) کے لئے کيا کام کيا کرتا ت
نے پوچھا کہ علی (عليه السالم) جب وضو سے فارغ ہوتے تھے تو کيا کہا کرتے تھے، قنبر نے کہا کہ وه يہ ٓايت پڑھا 

  کرتے تھے:
تک تالوت کی، حجاج نے کہا کہ ميرا گمان يہ ہے کہ علی اس  اور ٓاخر ٓايت“فلما ھوا ما ذکروا بہ فتحنا عليھم ابواب کل شی”

 ۔) ١٨،صفحہ ١ٓايت کو ہم پر تطبيق کيا کرتے تھے، قنبر نے پوری دليری کے ساتھ جواب ديا، کہ جی ہاں! (نورالثقلين، جلد 
ہے اور يہ ٓافات اور ۔ ان ٓايات ميں ہے کہ بہت سے رنج اور حوادث سے مراد توجہ اور بيداری کی حالت کو ايجاد کرنا ٣

  )کی بحث ميں گفتگو کرچکے ہيں ۔2بالؤں کے فلسفوں ميں سے ايک فلسفہ ہے، جس کے متعلق ہم توحيد (
(شايد) کے ساتھ ذکر کيا گيا ہے، اس کے ذکر کا سبب يہ ہے “ لعل”ليکن توجہ کے الئق بات يہ ہے کہ اس امر کو پہلے لفظ 

ہا کافی نہيں ہے بلکہ يہ توٓامادگی رکھنے والے دلوں کے لئے زمين ہموار کرتی کہ مصائب اور بالئيں بيداری کے لئے تن
کالم خدا ميں عام طور سے ايسے مواقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں اور دوسری “ لعل”ہے، ہم نے پہلے بھی بيان کيا ہے کہ 

  شرائط بھی درميان ميں پائی جاتی ہےں ۔
ہوا ہے، جو اصل ميں دودھ کے پستان ميں ٓاجانے اور دوہنے والے کے سامنے اس دوسرا يہ کہ يہاں تضرع کا لفظ استعمال 

کے مطيع ہونے کے معنی ميں ہے، پھر اس کے بعد يہ لفظ تواضع اور خضوع کے ساتھ ملی ہوئی اطاعت کے معنی ميں 
سرکشی اور خودخواہی کی بھی استعمال ہونے لگا يعنی ان دردناک حادثات کو ہم اس لئے ايجاد کرتے تھے تاکہ وه غرور و

  سواری سے نيچے اترے اور حق کے سامنے سر تسليم خم کريں ۔
۔ يہ بات بھی الئق توجہ ہے کہ ٓايت کے ٓاخر ميں خدا وند تعالٰی ( الحمد رب العالمين) کہتا ہے اور يہ اس بات کی عالمت ۴

ام کو جاری رکھ سکے اس قدر اہميت رکھتا ہے کہ ہے کہ ظلم فساد کی جڑ کا کاٹنا اور ايسی نسل کا نابود ہوجانا جو اس ک
  شکر وسپاس کی جگہ ہے ۔

  اس حديث ميں جو فضيل بن عياض نے امام صادق عليہ السالم سے نقل کی ہے کہ ٓاپ (عليه السالم) نے فرمايا:
،ان ّهللاٰ تبارک وتعالٰی حمد بنفسہ بھالک الظلمة ف قال: فقطع دابرالقوم الذين ظلموا من احب بقاء الظالمين فقد احب ان يعصی ّهللاٰ

ّٰ رب العالمين۔   والحمد 
جو ستمگروں اور ظالموں کی بقا چاہے تو اس کا مطلب يہ ہے کہ وه چاہتا ہے کہ خدا کی نافرمانی ہوتی رہے اور يہ فرمايا 

  ور دگار ہے ۔کہ ستمگر قوم کی نسل منقطع کردی گئی اور حمد وسپاس مخصوص ہے اس خدا کے لئے جو عالمين کا پر
..............  

  ۔) ٢٢۴،صفحہ ١٢۔ فخرالدين رازی نے اپنی تفسير ميں اس فرق کی طرف اشره کيا ہے (جلد 1
  کی طرف رجوع فرمائيں ۔“ جستجوئے خدا”اور کتاب “ٓافريدگار جہاں”۔ کتاب 2

  

ُ َسْمَعُکْم َؤاَْبَصاَرُکْم َوخَ ۴۶ ُف اآْليَاِت ثُمَّ ھُْم يَْصِدفُونَ قُْل ٔاََرٔاَْيتُْم ٕاِْن ٔاََخَذ هللاَّ ِ يَأْتِيُکْم بِِہ انظُْر َکْيَف نَُصرِّ  ۔تََم َعلَی قُلُوبُِکْم َمْن ٕاِلَہٌ َغْيُر هللاَّ
ِ بَْغتَةً ٔاَْو َجْھَرةً ھَْل يُْھلَُک ٕاِالَّ اْلقَْوُم الظَّالُِموَن  ۴٧   ۔قُْل ٔاََرٔاَْيتَُکْم ٕاِْن ٔاَتَاُکْم َعَذاُب هللاَّ
ِريَن َوُمنِذِريَن فََمْن آَمَن َؤاَْصلََح فاَلََخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَھُْم يَحْ  ۴٨   َزنُوَن ۔َوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسلِيَن ٕاِالَّ ُمبَشِّ
ھُْم اْلَعَذاُب بَِما َکانُوا يَْفُسقُوَن ۔ ۴٩ بُوا بِآيَاتِنَا يََمسُّ   َوالَِّذيَن َکذَّ

  ترجمہ:
نے اس بات پر بھی غور کيا ہے کہ اگرخدا تمھارے کان اور ٓانکھيں تم سے لے لے اور تمھارے دلوں  ۔کہہ دو کہ کيا تم۶۴

پر مہر لگا دے(کہ تم کوئی بات نہ سمجھ سکو)تو خدا کے سوااور کون ہے کہ جو يہ چيزيں تمھيں ديدے، ديکھو ہم ٓايات کی 
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  نہ پھير ليتے ہيں ۔کس طرح مختلف طريقوں سے تشريح کرتے ہيں اس کے بعد وه لوگ م
۔کہہ دو کہ کيا تم نے يہ بھی غور کيا کہ اگر خدا کا عذاب اچانک (اور پوشيده) يا ٓاشکار تمھارے پاس ٓاجائے تو کيا ۴٧

  ظالموں کے گروه کے سوا اور کوئی ہالک ہوگا ۔
ہوتے ہيں ، پس جو لوگ  ۔ اور ہم پيغمبروں کو نہيں بھيجتے سوائے اس کے کہ وه بشارت دينے والے اور ڈرانے والے۴٨

  ايمان لے ٓائےں اور اپنی اصالح کرليں تو ان کے لئے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وه غمگين ہوں گے ۔
  ۔ وه لوگ جو ہماری ٓايات کو جھٹالتے ہيں ، ان کی نافرمانيوں کے سبب خدا وندتعالٰی کا عذاب انھيں پہنچے گا ۔۴٩

  نعمتيں بخشے والے کو پہچانيے 

  وئے سخن بدستور مشرکين ہی کی طرف ہےر
ان ٓايات ميں ايک دوسرے بيان کے ذريعے ان کو بيدار کرنے کے لئے استدالل ہوا ہے اور دفع ضرر کے حوالے سے کہا 

گيا ہے: اگر خدا ٓانکھ جيسی اپنی گراں بہا نعمتيں تم سے لے لے اور تمھارے دلوں پر مہر لگا دے اس طرح سے کہ تم 
ے اور حق وباطل کے درميان تميز نہ کرسکو تو خدا کے سوا کون ہے جو نعمتيں تمھيں پلٹا سکے ۔ (قُْل ٔاََرٔاَْيتُْم اچھے اور بر

ِ يَأْتِيُکْم بِِہ )  ُ َسْمَعُکْم َؤاَْبَصاَرُکْم َوَختََم َعلَی قُلُوبُِکْم َمْن ٕاِلَہٌ َغْيُر هللاَّ   ۔ٕاِْن ٔاََخَذ هللاَّ
قبول کرتے تھے کہ خالق ورازق خدا ہی ہے اور بتوں کی بارگاه خدا ميں شفاعت کے عنوان سے حقيقت ميں مشرکين بھی 

پرستش کرتے تھے، قرٓان کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم ان بے قدر وقيمت بتوں کی پرستش کرو کہ جن کے پاس کچھ 
  ام نيکيوں اور برکات کا سرچشمہ ہے ۔بھی نہيں ہے، تم براه راست خدا کے دروازے پے کيوں نہيں جاتے، وه خدا جو تم

اس اعتقاد کے عالوه جو تمام بت پرست خدا کے بارے ميں رکھتے تھے ، يہاں پر ان کی عقل کو بھی فيصلہ کی دعوت دی 
جارہی ہے کہ وه بت جو نہ ديکھتے ہيں نہ سنتے ہيں اور نہ ہی عقل ہوش رکھتے ہيں، دوسروں کو يہ چيزيں کيسے عطا 

  کرسکتے ہيں ۔
اس کے بعد فرمايا گيا ہے: ديکھو ہم کس طرح مختلف طريقوں سے ٓايات ودالئل کی تشريح کرتے ہيں ليکن وه پھر بھی حق 

  سے منہ پھر ليتے ہيں
  
  

ُف اآْليَاِت ثُمَّ ھُْم يَْصِدفُوَن) ۔   (انظُْر َکْيَف نَُصرِّ
ر پر مفرد اور ابصار جمع کيوں ٓاتا ہے؟ اس قرٓان کی ٓايت ميں عام طو“ سمع”کے معنی اور اس بات کی علت کے “ ختم”

  اردو ترجمہ) پر بحث کی ہے ۔(١٠١بارے ميں ہم نے اسی تفسير کی پہلی جلد، ص 
  تصريف کے ماده سے تغير کے معنی ميں ہے اور يہاں مختلف شکل کے استدالل کرنا مراد ہے ۔“نصرف ”
کے معنی ميں ہے اور چونکہ انسان اعراض“ رفط”اور “ سمت”(بروزن ہدف) کے ماده سے ہے جو“ صدف“ ”يصدفون”

کرنے اور منہ پھيرنے کے وقت دوسری طرف متوجہ ہوجاتا ہے لٰہذا يہ لفظ اعراض کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے البتہ 
  جيسا کہ راغب نے مفردات ميں کہا ہے يہ ماده اعراض کرنے اور شديد روگردانی کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے ۔

ٓايت ميں ان تينوں عظيم اٰلہی نعمتوں(ٓانکھ، کان اور فہم) کے ذکر کے بعد کہ جو دنيا وٓاخرت کی تمام نعمتوں کا  بعد والی
سرچشمہ ہے، تمام نعمتوں کے کلی طور پرسلب ہونے کے امکان کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: انھيں کہہ دو 

آشکار ہانکے پکارے تمھارے پاس ٓاجائے تو کيا ظالموں کے سوا کوئی کہ اگر خدا کا عذاب اچانک بالکسی اطالع کے يا 
ِ بَْغتَةً ٔاَْو َجْھَرةً ھَْل يُْھلَُک ٕاِالَّ اْلقَْوُم    ۔) ١الظَّالُِموَن) (اورنابود ہوگا(قُْل ٔاََرٔاَْيتَُکْم ٕاِْن ٔاَتَاُکْم َعَذاُب هللاَّ

ٓاشکار اور علی االعالن کے معنی ميں ہے،قاعده کی رو سے تو “جھرتہ ”کا معنی ناگہانی اور اچانک ہے اور “ بغتة”
آاشکار کے کے مقابلہ ميں پنہاں ہونا چاہئے نہ کہ نا گہانی، چونکہ ناگہانی امور کے مقدمات عام طور پر مخفی اور پنہاں 

 ں پنہاں کا مفہوم بھی پوشيده ہے ۔کے لفظ مي“ بغتة”ہوتے ہيں، کيوں کہ اگر وه پنہاں نہ ہوں تو ناگہانی نہيں بنتے، اس بنا پر 
اس سے منظور يہ ہے کہ جو ذات طرح طرح کی سزائيں دينے اور نعمتوں کے چھين لينے پر قدرت رکھتی ہے وه صرف 

  اور صرف ذات خدا ہے اور بتوں کا اس معاملے ميں کوئی عمل دخل نہيں ہے ۔
چونکہ خدا حکيم اور رحيم ہے لٰہذا وہی ستمگاروں کی کوہی  اس بنا پر کوئی دليل اور وجہ نہيں ہے کہ ان کی پناه لوليکن

  سزا ديتا ہے ۔
ايک وسيع معنی رکھتا ہے جو قسم قسم کے شرک اور گناہوں“ ظلم”ضمنی طور پر اس تعبير سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 
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ضرت لقمان نے اپنے بيٹے سے کو شامل ہے بلکہ قرٓان کی ٓايات ميں شرک کو ظلم عظيم سے تعبير کيا گيا ہے، جيسا کہ ح
  کہا تھا:

ّٰ ان الشرک لظلم عظيم”   “التشرک با
  ۔) ١٣بيٹا!خدا کا کسی کو شريک نہ بنانا کيوں کہ شرک ظلم عظيم ہے،(لقمان،

بعد والی ٓايت ميں خدائی پيغمبروں کے فرائض کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : نہ صرف يہ کہ بے جان بتوں 
يں ہوسکتا بلکہ بزرگ انبياء اور خدائی رہبر ورہنما بھی سوائے ابلغ رسالت، بشارت ونذارت اور تشويق اور سے کچھ نہ

تہديد کے اور کوئی کام نہيں کرتے اور جو بھی نعمت ہے وه خدا کے حکم سے اور اسی کی طرف سے ہے اور وه (انبياء) 
ِريَن َوُمنِذِريَن) ۔ بھی اپنی حاجات کو اسی سے طلب کرتے ہيں( َوَما نُْرِسلُ    اْلُمْرَسلِيَن ٕاِالَّ ُمبَشِّ

اس ٓايت کے گذشتہ ٓايات کے ساتھ تعلق کے بارے ميں اور دوسرا احتمال يہ ہے کہ گذشتہ ٓايات مينکئی قسم کہ تشويق وتہديد 
کا کام بھی بشارت سے متعلق گفتگو ہے، اس ٓايت ميں ہے کہ يہ وہی ہدف ہے کہ جس کے لئے پيغمبر مبعوث ہوئے ہيں، ان 

  ونذارت (خوشخبری دينا اور ڈراناہی) تھا ۔
۔ اور اپنی اصالح ٢۔وه لوگ جو ايمان لے ٓائے،١اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ راه نجات دو چيزوں ميں منحصر ہے 

ه ہے (فََمْن آَمَن کرليں(اور عمل صالح انجام ديں) انھيں نہ خدائی سزا کا خوف ہے اور نہ ہی اپنے گذشتہ اعمال کا غم واندو
  َؤاَْصلََح فاَلََخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَھُْم يَْحَزنُوَن ) ۔

اور ان کے مقابلے می جو لوگ ٓايات اٰلہی کی تکذيب کرتے ہيں وه اس فسق اور نافرمانی کے بدلے ميں خدائی سزا اور 
  عذاب ميں گرفتار ہوں گے

  
  

ھُمْ  بُوا بِآيَاتِنَا يََمسُّ   اْلَعَذاُب بَِما َکانُوا يَْفُسقُوَن ) ۔ (َوالَِّذيَن َکذَّ
ھُْم اْلَعَذاب” يہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ ٓايات خدا کی تکذيب کرنے والوں کی سزا کے بارے ميں  کی تعبير “ يََمسُّ

ر اس کے بعد ہوئی ہے (يعنی پروردگار کا عذاب انھيں لمس کرتا ہے ) ، گويا عذاب ہر جگہ ان کے پيچھے لگا رہتا ہے او
  وه انھيں بدترين طريقہ سے اپنی گرفت ميں لے ليتا ہے ۔

ايک وسيع المعنی لفظ ہے اور ہر طرح کلی نافرمانی، خدا کی اطاعت سے باہر “ فسق”اس نکتے کا ذکر بھی الزم ہے کہ 
نی مراد ہے، اس بنا پر ان ہوجانا يہاں تک کہ کفر کے معنی ميں بھی استعمال ہوتا ہے اور اوپر والی ٓايت ميں بھی يہی مع

بحثوں کا جو فخرالدين رازی اور ديگر مفسرين نے فسق کے بارے ميں اس مقام پر کی ہے اور اسے گناہوں کے معنی ميں 
  بھی شامل سمجھتے ہوئے دفاع کے لئے کھڑے ہوگئے ہيں ، کوئی محل باقی نہيں رہتا ۔

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

کے ذيل ميں بحث کر چکے ہيں اور يہ بيان  ۴٠ہ اور ترکيب کے بارے ميں اس سوره کی ٓايہ کے معنی اور اس کے تجزي“ارئيتکم ”۔ ١
“ ھل علمتم” کے معنی ميں ليں بلکہ اس کامفہوم ہے“ اخبرونی”کرچکے ہيں کہ ہمارے پاس اس بات کی کوئی دليل نہيں ہے کہ اسے 

  کيا تمھيں معلوم ہے ۔

 

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

ِ َوالَٔاَْعلَُم اْلَغْيَب َوالَٔاَقُوُل لَُکْم ٕاِنِّی َملٌَک ٕاِْن ٔاَتَّبِعُ  ۵٠  ٕاِالَّ َما يُوَحی ٕاِلَیَّ قُْل ھَْل يَْستَِوی ااْلَْٔعَمی َواْلبَِصيُرقُْل الَٔاَقُوُل لَُکْم ِعنِدی َخَزائُِن هللاَّ
  ٔاَفاَلَتَتَفَکَُّروَن۔

  ترجمہ:
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و نہيں کہتا کہ خدا کے خزانے ميرے پاس ہيں اور نہ ميں غيب سے ٓاگاه ہوں( سوائے اس کے کہ جو ۔کہہ دو کہ ميں يہ ت۵٠
خدا مجھے تعليم ديتا ہے) اور ميں تمھيں يہ بھی نہيں کہتا کہ ميں فرشتہ ہوں، ميں توصرف اس کی پيروی کرتا ہوں جو خدا 

  ينا برابر ہيں تم اس پر غور کيوں نہيں کرتے ؟کی طرف سے مجھ پر وحی ہوتی ہے، کہہ دو کہ کيا نا بينا اور ب

  غيب سے ٓاگاہی 

اوپروالی ٓايت ميں کفار ومشرکين کے مختلف اعترضات پر دئے گئے جوابات کآاخری حصہ بيان ہوا ہے اور ان کے 
  اعتراضات کے تين حصوں کا مختصر جملوں ميں جواب ديا گيا ہے ۔

غمبر سے عجيب وغريب معجزات کے مطالبے کيا کرتے تھے اور ان ميں سے ہر پہلی بات يہ ہے کہ وه (کفار ومشرکين) پي
ايک کا مطالبہ اس کی اپنی خواہش کے مطابق ہوا کرتا تھا يہاں تک کہ وه دوسروں کی درخواست پر دکھائے جانے والے 

ھی مالئک کے نزول معجزات کے مشاہدے پر بھی قناعت نہيں کرتے تھے، وه پيغمبر سے کبھی سونے کے مکانات کا ، کب
کا، کبھی مکہ کی خشک اور بے ٓاب وگياه زمين کے سرسبزوشاداب باغوں مينبدل جانے کا اور کبھی دوسری قسم کے 

  کے ذيل ميں اس کی تفصيل ٓائے گی ۔  ٩٠مطالبات کا تقاضا کيا کرتے تھے، جيسا کہ سورٔه بنی اسرائيل کی ٓايت 
غمبر کے لئے ايک قسم کے مقام الوہيت اور زمين وٓاسمان کی ملکيت کی توقعگويا وه ايسے عجيب وغريب تقاضے کرکے پي

رکھتے تھے، لٰہذا ان افراد کے جواب ميں پيغمبر کو حکم ديا جاتا ہے کہ وه يہ کہينکہ ميرا يہ ہر گز دعوٰی نہيں ہے کہ 
 ِ   ) ۔خدائی خزانے ميرے ہاتھ ميں ہيں (قُْل الَٔاَقُوُل لَُکْم ِعنِدی َخَزائُِن هللاَّ

کی اور خزانہ ہر چيز کے منبع و مرکز کو کہتے ہيں کہ جس کی حفاظت کے لئے اور “ خزانہ ” جمع ہے“ خزائن”
  دوسروں کے اس تک دسترس حاصل کرنے کے لئے اسے وہاں جمع کيا گيا ہو ۔

  ۔) ٢١وان من شٔی اال عندنا خزائنہ وما ننزلہ اال بقدر معلوم (سورٔه حجر ٓايہ 
  ے خزانے ہمارے پاس ہيں اور ہم معلوم انداز ے کے سوا اسے نازل نہيں کرتے ۔اور ہر چيز ک

تمام چيزوں کے منبع اور مرکز کو اپنے اندر لئے “ خزائن ّهللاٰ ”اس ٓايت کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ 
کماالت اور قدرتوں کا سرچشمہ  ہوئے ہے اور حقيقت ميں يہ منبع اسی ذات المتناہی کے قبضٔہ قدرت ميں ہے کہ جو تمام

  ہے ۔
اس کے بعد ان افراد کے مقابلے ميں جو يہ توقع رکھتے تھے کہ پيغمبر انھيں تمام گذشتہ اور ٓائنده کے اسرار سے ٓاگاه کريں

يہاں تک کہ انھيں يہ بھی بتالئيں کہ ان کی زندگی سے متعلق کون سے حادثات رونما ہونگے تاکہ وه رفع ضرر اور جلب 
نفعت کے لئے آماده ہوجائيں کہتا ہے: کہئے ! ميں ہرگز دعوٰی نہيں کرتا کہ ميں تمام پوشيده امور اور اسرار غيب سے ٓاگاهم

  ہوں (ِ َوالَٔاَْعلَُم اْلَغْيَب) ۔
جيسا کہ ہم پہلے بھی بيان کرچکے ہيں کہ تمام چيزوں صرف وہی ذات باخبر ہوسکتی ہے جو ہر مکان اور ہر زمان ميں 

ضر وناظر ہو اور وه صرف خدا ہی کی ذات پاک ہے ليکن اس کے سوا ہر وه شخص کہ جس کا وجود ايک معين زمان حا
ومکان ميں محدود ہو طبعا ہر چيز سے باخبر نہيں ہوسکتا ليکن اس بات ميں کوئی امر مانع نہيں ہے کہ خدا وند عالم غيب 

ی رہبروں کی رہبری کی تکميل کے لئے ضروری ہے ان کے کا کچھ حصہ کہ جس کی وه مصلحت جانتا ہے اور جو خدائ
اختيار ميں ديدے، البتہ اس کو بالذات علم غيب نہيں نہيں کہتے بلکہ اس کو بالعرض علم غيب کہتے ہيں اور دوسرے لفظوں 

  ميں يہ عالم الغيب سے ياد کيا ہو اور پڑھا ہوا ہوتا ہے ۔
نے اس قسم کا علم نہ صرف يہ کہ انبياء اور خدائی رہنماؤں کو ديا ہے بلکہ قرٓان کی متعدد ٓايات گواہی ديتی ہے کہ خدا 

  ميں ہے: ٢٧و ٢۶بعض اوقات ان کے غير کو بھی ديا ہے ،منجملہ ان ٓايات کے سورٔه جن ٓايہ 
ه راضی خدا تمام پوشيده امور سے ٓاگاه ہے اور وه کسی کو اپنے علم غيب سے ٓاگاه نہيں کرتا مگر ان رسولوں کو جن سے و

ہو ۔ اصولی طور پر مقام رہبری کی تکميل کے لئے ۔علی الخصوص ايسی رہبری جو تمام لوگوں کے لئے ہو، بہت سے 
ايسے مسائل پر مطلع ہونے کی ضرورت ہے جو باقی دوسرے لوگوں کی نگاه سے پوشيده ہيں اور اگر خدا يہ علم غيب 

  و ان کا مقام رہبری تکميل تک نہيں پہنچتا(غور کيجئے گا) ۔اپنے بھيجے ہوئے افراد اور اپنے اولياء کو نہ دے ت
يہ بات تو اپنے مقام پر مسلم ہے کہ بعض اوقات ايک موجود زنده بھی اپنی زندگی کو جاری رکھنے کے لئے غيب کے ايک

اور کيڑے  گوشہ کو جاننے کا محتاج ہے اور خدا اسے اس کے اختيار ميں ديتا ہے، مثال ہم نے سنا ہے کہ بعض حشرات
مکوڑے گرميوں ميں سرديوں کے موسمی حاالت کی پيش بينی کرتے ہيں، يعنی خدا وند تعالٰی نے يہ علم غيب خصوصيت 
کے ساتھ انھيں دے رکھا ہے کيوں کہ ان کی زندگی اس کے بغير بسا اوقات فنا کی گود ميں چلی جاتی ہے، ہم اس امر کی 
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  کے ذيل ميں بيان کريں گے ۔ ١٨٨ٓايہمذيد تفصيل انشاء هللا سورٔه اعراف کی 
تيسرے جملے ميں ان لوگوں کے سوال کے جواب ميں کہ جو يہ توقع رکھتے تھے کہ خود پيغمبر کو فرشتہ ہونا چاہئے يا 

کسی فرشتہ کو ان کے ہمراه ہونا چاہئے اور کسی قسم کے عوارض بشری (مثال کھانا، کوچہ وبازار ميں چلنا پھر نا) ان ميں 
  ہ ٓائےں ارشاد ہوتا ہے: ميرا ہر گز دعوٰی نہيں ہے کہ ميں فرشتہ ہوں ( َوالَٔاَقُوُل لَُکْم ٕاِنِّی َملَک) ۔نظر ن

بلکہ ميں تو صرف ان احکام وتعليمات کی پيروی کرتا ہوں کہ جو پرور دگار کی طرف سے بذريعہ وحی مجھ تک پہنچتے 
  ) ۔ہيں ( ٕاِْن ٔاَتَّبُِع ٕاِالَّ َما يُوَحی ٕاِلَیَّ 

اس جملے سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ پيغمبر اکرم کے پاس جو کچھ بھی تھا اور ٓاپ جو کچھ بھی کرتے تھے اس 
کا سرچشمہ وحی اٰلہی ہی تھی اور جيسا کہ بعض حضرات نے خيال کيا کہ وه اپنے اجتہاد پر عمل کرتے تھے، ايسا ہرگز 

تے تھے اور نہ ہی کسی اور بات پر بلکہ دينی امور ميں ٓاپ کا پروگرام نہيں ہے اور اسی طرح نہ وه قياس پر عمل کر
  ۔) ١صرف وحی کی پيروی ميں ہوتا تھا (

اور ٓايات کے ٓاخر ميں پيغمبر کو حکم ديا جارہا ہے کہ کہہ دو کہ نابينا اور بينا افراد برابر ہيں اور کيا وه لوگ کہ جنھوں نے
کررکھا ہے ان اشخاص کے برابر ہے جو حقائق کو اچھی طرح سے ديکھتے ہيں اور اپنی ٓانکھوں اور فکر وعقل کو بند 

  سمجھتے ہيں کيا تم اس بات پر غور نہيں کرتے
  
  

  (قُْل ھَْل يَْستَِوی ااْلَْٔعَمی َواْلبَِصيُر ٔاَفاَلَتَتَفَکَُّروَن) ۔
لے جملوں ميں پيغمبر نے فرمايا: ميں نہ گذشتہ تين جملوں کے بعد اس جملے کا ذکر ممکن ہے اس بنا پر ہو کہ اس سے پہ

خدائی خزانے رکھتا ہوں، نہ غيب کا عالم ہو اور نہ ہی ميں فرشتہ ہوں ميں تو صرف وحی کا پيروکار ہوں، ليکن يہ 
گفتگواس معنی ميں نہيں ہے کہ تم جيسے ہٹ دھرم بت پرستوں کی طرح ہوں بلکہ ميں ايک بينا انسان ہوں جب کہ تم 

  طرح ہو اور يہ دونوں مساوی نہيں ہے ۔نابيناؤں کی 
اس جملہ کا پہلے جملوں سے تعلق اور جوڑ کے بارے ميں دوسرا احتمال يہ ہے کہ توحيد اور پيغمبر کی حقانيت کی دليليں 
بالکل واضح وٓاشکار ہے ليکن انھيں ديکھنے کے لئے چشم بينا کی ضرورت ہے اور اگر تم قبول نہيں کرتے تو اس کی وجہ

  ہيں ہے کہ بات مبہم اور يا پيچيده ہے بلکہ اس کی وجہ يہ ہے کہ تم بينانہيں ہو، کيا بينا اور نابينا برابر ہيں؟۔يہ ن
..............  

  ۔ پيغمبر کے تمام امور دينی تھے وہاں دنياوی اور دينی امور کا کوئی الگ الگ تصور نہيں ہے(مترجم)١

  

  َن ٔاَْن يُْحَشُروا ٕاِلَی َربِِّھْم لَْيَس لَھُْم ِمْن ُدونِِہ َولِیٌّ َوالََشفِيٌع لََعلَّھُْم يَتَّقُوَن۔َؤاَنِذْر بِِہ الَِّذيَن يََخافُو۵١

  ترجمہ:
۔اس (قرٓان) کے ذريعہ ان لوگوں کو ڈراؤ جو حشر ونشر اور قيامت کے دن سے ڈرتے ہيں( وه دن کہ جس ميں ) ۵١

ائے اس (خدا) کے نہ رکھتے ہوں گے، شايد وه تقوٰی اور پرہيزگاری اختيار ياروياور ، سرپرست اور شفاعت کرنے واال سو
  کريں ۔

  قرٓان کے ذريعہ ايسے لوگوں کو ڈراؤ 

گذشتہ ٓايت کے آخر ميں فرمايا گيا تھا کہ نابينا اور بينا يکساں نہيں ہےں اور اس کے ميں بعد اس ٓايت ميں پيغمبر کو حکم ديا
ايسے لوگوں کو ڈراؤ اور بيدرا کرو جو قيامت کے دن سے ڈرتے ہيں، يعنی کم از کم ان کی جارہا ہے :قرٓان کے ذريعہ 

ٓانکھيں انتی ضرور کھلی ہوئی ہيں کہ وه يہ احتمال رکھتے ہيں کہ حساب وکتاب ہوگا اور اس احتمال کے زير سايہ اور 
  ِذيَن يََخافُوَن ٔاَْن يُْحَشُروا ٕاِلَی َربِِّھْم) ۔جوابدہی کے خوف سے قبول کرنے کے لئے ٓامادگی کريں (َؤاَنِذْر بِِہ الَّ 

شايد ہم کئی بار بيان کرچکے ہيں کہ افراد کی ہدايت کے لئے صرف ايک الئق رہبر اور ايک جامع تربيتی پروگرام ہی کافی 
راه کو تالش کرنے نہيں ہے بلکہ خود افراد ميں بھی ايک قسم کی ٓامادگی ضروری ہے ، جيسا کہ ٓافتاب کی روشنی چاه سے
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کے لئے کافی نہيں ہے، بلکہ چشم بينا کی بھی ضرورت ہے اور مستعد وٓاماده بيج بھی بار ٓاونہيں ہوسکتا جب تک کہ زمين 
  ٓاماده وتيار نہ ہو ۔

کی ضمير قرٓان کی طرف لوٹتی ہے اگر چہ قبل کی ٓايات ميں “بہ”ہم نے جو کچھ بيان کيا ہے اس سے واضح ہوگيا ہے کہ 
  رٓان کا صراحت کے ساتھ ذکر نہيں ہو، ليکن يہ بات قرائن سے واضح ہے ۔ق

ڈرتے ہيں) سے مراد وہی نقصان وضرر کا احتمال ہے کہ جو ہر عقلمند کے ذہن ميں اس وقت پيدا ہوتا“(يخافون”اسی طرح 
اس کی مخالفت زيان اور  ہے جب وه انبياء اور رہبران خدا کی دعوت پر غور کرتا ہے کہ شايد ان کی دعوت حق ہو، اور

  خسارے کا سبب بنے لٰہذا کيا يہ بہتر نہيں ہے کہ ان کی دعوت کا مطالعہ کريں اور ان کے دالئل پر غور کريں ؟۔
کے عنوان “ دفع ضرر محتمل”يہ ہدايت کی اولين شرائط ميں سے ايک ہے، اور يہ ايسا ہی ہے کہ جيسے علماء عقائدلزوم

طالعہ کے وجوب اور خدا کی شناسائی کے بارے ميں مطالعہ کے لزوم کی دليل قرار سے مدعی نبوت کی دعوت کے م
  ديتے ہيں ۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اس قسم کے بيدار دل افراد اس دن سے ڈرتے ہيں کہ جب سوائے خدا کے اور کوئی پناه گا ه 
  اور شفاعت کرنے واال نہيں ہوگا

  
  

  یٌّ َوالََشفِيٌع) ۔( لَْيَس لَھُْم ِمْن ُدونِِہ َولِ 
ہاں ايسے افراد کو ڈراؤ اور انھيں خدا کی طرف دعوت دو کيوں کہ ان کے بارے ميں تقوی اور پرہيزگاری کی اميد ہے( 

  لََعلَّھُْم يَتَّقُون) ۔
رشاد البتہ اس ٓايت ميں غير خدا کی واليت و شفاعت کے ساتھ کسی قسم کا تضاد نہيں رکھتی، کيوں کہ جيسا کہ ہم پہلے ا

کرچکے ہيں کہ يہاں بالذات شفاعت وواليت کی نفی مراد ہے، يعنی دومقام ذاتی طور پر خدا کے ساتھ مخصوص ہيں، اب 
اگر اس کا غير مقام واليت وشفاعت رکھتا ہے تو وه اس کے اذن و اجازت اور فرمان کے ساتھ ہے جيسا کہ قرٓان صراحت 

  کے ساتھ کہتا ہے:
   باذنہمن ذاالذی يشفع عنده ااِلَّ 

  ۔) ٢۵۵کون ہے جو اس کی بارگاه ميں اس کے حکم کے بغير شفاعت کرے(سورٔه بقره،
اردو ترجمہ) اور جلد (١٩٨اس کی مزيد توضيح اور شفاعت کی مکمل بحث کے بارے ميں تفسير نمونہ کی جلد اول ،صفحہ 

  اردو ترجمہ) کی طرف رجوع فرمائيں ۔(١۵۵دوم، صفحہ 

ِحَسابَِک َعلَْيِھْم ِمْن َشْیٍء ِذيَن يَْدُعوَن َربَّھُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشیِّ يُِريُدوَن َوْجھَہُ َما َعلَْيَک ِمْن ِحَسابِِھْم ِمْن َشْیٍء َوَما ِمْن َوالَتَْطُرْد الَّ  ۵٢
  فَتَْطُرَدھُْم فَتَُکوَن ِمْن الظَّالِِميَن ۔

ُ بِٔاَْعلََم بِالشَّاِکِريَن ۔َوَکَذلَِک فَتَنَّا بَْعَضھُْم بِبَْعض لِيَقُولُ  ۵٣ ُ َعلَْيِھْم ِمْن بَْينِنَا ٔاَلَْيَس هللاَّ   وا ٔاَھَُؤالَِء َمنَّ هللاَّ
  ترجمہ:

۔ ان لوگوں کو جو صبح شام خدا کو پکارتے ہيں اور اس کی ذات پاک کے عالوه کسی پر نگاه نہيں رکھتے اپنے سے ۵٢
تيرا حساب ان پر ہے، اگر تو ان کو دھتکارے گا تو ظالموں ميں سے ہوجائے  دور نہ کر ۔نہ ان کا حساب تجھ پر ہے اور نہ

  گا ۔
۔ اور اس طرح ہم نے ان ميں سے بعض کو دوسرے بعض کے ساتھ ٓازمايا ہے (تونگروں کو فقيروں کے ذريعے) تاکہ ۵٣

کيا ہے (اور انھيں نعمت ايمان وه يہ کہيں کہ کيا يہ ہے وه جنھيں خدا نے ہمارے درميان سے (چنا ہے اور) ان پر احسان 
  سے نوازا ہے)تو کيا خدا شکر کرنے والوں کو بہتر طور پر پہچانتا نہيں ہے؟۔

  شان نزول
اوپر والی ٓايات کی شان نزول ميں بہت سے روايات نقل ہوئی ہيں کہ جو سب کی سب ايک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہيں،

ميں اس طرح نقل ہوئی ہے کہ قريش کی ايک جماعت پيغمبر اکرم صلی “ نثور در الم”منجملہ ان کے ايک وه ہے جو تفسير 
هللا عليه و آله وسلم کے پاس سے گزری جب کہ صہيب ، عمار ،بالل اور خباب اور ان ہی جيسے دوسرے فقير اور مزدور 

نکہ وه شخصيت کو مال قسم کے مسلمان پيغمبر کی خدمت ميں حاضر تھے ،انھوں نے يہ منظر ديکھ کر تعجب کيا( اور چو
وثروت اور مقام ومنصب ميں منحصر سمجھتے تھے لٰہذا وه ان مردان بزرگ کے مقام روحانی کی عظمت اور ٓائنده کے 
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عظيم اسالمی اور انسانی معاشرے کی تشکيل کے سلسلے ميں ان کے کار ناموں کے نقوش کو سمجھ نہ سکے )اور کہنے 
جمعيت ميں سے بس ان ہی افراد پر قناعت کرلی ہے؟ کيا يہی ہے وه کہ جنھيں خدا لگے کہ اے محمد ! کيا ٓاپ نے ساری 

نے ہمارے درميان ميں سے منتخب کيا ہے؟ کياہم ان کے پيرو ہوجائيں؟ جتنا جلدی ہو سکے ٓاپ انھيں اپنے سے دور 
ٓايات نازل ہوئيں اور ان کے اس کرديجئے تو شايد ہم ٓاپ کے قرايب ٓاجائيں اور ٓاپ کی پيروی کرليں،اس پر مندرجہ باال 

  تقاضے اورمطالبے کو شدت کے ساتھ رد کرديا گيا ۔
کے مولف نے اسی کے مانند روايت کرتے “ المنار”بعض مفسرين اہل سنت نے اسی جيسی ايک حديث نقل کی ہے، مثال

ہ تقاضا کيا کہ اس ميں کيا ہوئے مزيد اضافہ کيا ہے کہ عمر بن خطاب وہاں حاضر تھے اور انھوں نے پيغمبر اکرم سے ي
حرج ہے کہ ہم ان کے مطالبہ کو مان ليں اور يہ ديکھيں کہ وه کيا کرتے ہينتو ان پر مندرجہ باال ٓايات نازل ہوئی اور ان کے 

  اس تقاضے کو بھی رد کرديا گيا ۔
ر کرنا اس بات کے منافی اس بارے ميں کوئی غلط فہمی نہيں ہونی چاہئے کہ اس سوره کی بعض ٓايات کی شان نزول کا ذک

نہيں کہ يہ پوری صورت ايک سورة ايک ہی جگہ نازل ہوئی ہو، کيوں کہ جيسا کہ ہم پہلے بھی ارشا د کرچکے ہيں کہ يہ 
ہوسکتا ہے کہ اس سورت کے نزول سے پہلے طرح طرح کے حوادث مختلف فاصلوں ميں رونما ہوچکے ہوں اور يہ 

  سميٹے ہوئے ہو ۔ سورت ان سب حوادث کو اپنے دامن ميں
اس مقام پر اس نکتہ کاذکر کرنا بھی ضروری نظر ٓاتا ہے کہ کچھ روايات ميں يہ نقل ہوا ہے کہ جس وقت پيغمبر نے ان کی 
پيش کش قبول نہ کی تو انھوں نے يہ درخواست کی کہ اشراف قريش اور فقير صحابہ کے درميان باری مقرر کرليں ، يعنی 

ک دن ان کے لئے مقرر کردينتاکہ وه اکھٹے ميں ايک ہی جلسہ ميں نہ بيٹھيں تو پيغمبر اکرم نے ايک روزان کے لئے اور اي
(پہلے ) ان کی يہ تجويز قبول کرلی تاکہ شايد يہ بات ان کے ايمان النے کا ذريعہ بن جائے تو انھوں نے کہا کہ يہ مطلب 

ت علی (عليه السالم) کو مذکوره قرار داد لکھنے پر ايک قرار داد کے عنوان سے تحرير ميں اليا جائے پيغمبر نے حضر
  مامور ہی کيا تھا کہ اوپر والی ٓايت نازل ہوئی اور اس کام سے روک ديا گيا ۔

ليکن يہ روايت عالوه اس کے کہ تعليمات اسالمی کی روح کے ساتھ مطابقت نہيں رکھتی اور ٓاپ نے کبھی اس قسم کے 
ہرنہيں کيا بلکہ ہر جگہ معاشره اسالمی کی وحدت کی بات کی ہے، قبل کی ٓايت ساتھامتيازی سلوک کی طرف جھکاؤ کا مظا

ميں تو صرف وحی الہی کی پيروی کرتا ہوں)، يہ “(ان اتبع اال مايوحی الی” بھی مطابقت نہيں رکھتی جس ميں کہا گيا ہے
سامنے سر تسليم خم کرليا ہو ۔ عالوه ازيںکيسے باور کيا جاسکتا ہے کہ پيغمبر نے وحی کا انتظار کئے بغير اس تجويز کے 

کا جملہ جو زير بحث ٓايت کی ابتدا ميں ہے اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ ان کا مطالبہ اصحاب پيغمبر کے “ال تطرد”
اس گروه کو مطلقا ہميشہ کے لئے اپنے سے دور کرنے کے لئے تھا نہ کہ نبوت اور باری مقرر کرنے کا مطالبہ تھا، کيوں 

ميں بہت فرق ہے اور يہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شان نزول وہی ہے جو ہم ابتدا ميں بيان “ طرد”اور “ تناوب”کہ
  کرچکے ہيں ۔

  طبقاتی تقسيم کے خالف جنگ 
بقےاس ٓايت ميں مشرکين کی ايک اور بہانہ جوئی کی طرف اشاره ہوا ہے اور وه يہ ہے کہ انھيں توقع تھی کہ پيغمبر فقير ط

کے مقابلے ميں ثروت مندوں کے لئے امتياز کے قائل ہوجائيں گے اور ان کا خيال تھا کہ ان اصحاب پيغمبر کے پاس بيٹھنا 
اور ان کے لئے عيب اور بہت بڑا نقص ہے حاالنکہ وه اس بات سے غافل تھے کہ اسالم ٓايا ہی اس لئے ہے کہ وه اس قسم 

کردے، اسی لئے وه اس تجويز پر بہت مصر تھے،کہ پيغمبر اس گروه کو اپنے قرب  کے لغو اور بے بنياد امتيازات کو ختم
سے دور کريں ليکن قرٓان صراحت کے ساتھ اور وزنی دالئل پيش کرکے ان کی تجويز کی نفی کرتا ہے، پہلے کہتا ہے :ان 

ان کی نظر کسی پر نہيں ہے اشخاص کو کہ جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہيں اور سوائے اس کی ذات پاک کے 
  انھيں ہرگز اپنے سے دور نہ کرنا

  
  

  ۔) ١(الَتَْطُرْد الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَّھُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشیِّ يُِريُدوَن َوْجھَہُ ) (
نے پرقابل توجہ امر يہ ہے کہ يہاں بجائے اس کے کہ ان اشخاص کا نام يا عنوان ذکر کيا جاتا صرف اس صفت کے ذکر کر

قناعت ہوئی ہے کہ وه صبح اور شام ۔ اور دوسرے لفظوں ميں ہميشہ۔ خدا کی ياد ميں لگے رہتے ہيں اور يہ عبادت وپرستش
اور پروردگار کی طرف توجہ نہ تو کسی اورغرض کے لئے ہے اور نہ رياکاری سے بلکہ (ان کی يہ عبادت) صرف اس 

کی خاطر چاہتے ہيں اور اس کے پاس ہيں اور کوئی امتياز اس امتياز کی ذات پاک کے لئے ہے، وه اسے صرف ، خود اسی
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  کی برابری نہيں کرسکتا ۔
قرٓان کی مختلف ٓايات سے معلوم ہوتا ہے کہ ثروت مند اور خود پسند مشرکين کی طرف سے يہ پہلی اور ٓاخری بار نہ تھا کہ

اعتراض کرچکے تھے کہ پيغمبر نے کچھ بيکس وبينوا افراد کو انھوں نے پيغمبر کو ايسی تجويز پيش ہو بلکہ وه بار ہا ايسا 
  اپنے گرد کيوں جمع کرليا ہے اور ان کا يہ اصرا رتھا کہ ٓاپ انھيں اپنے پاس سے چلتا کرديں ۔

حقيقت ميں يہ لوگ ايک پرانی غلط روايت کی بنا پر سمجھتے تھے کہ افراد ميں امتياز دولت وثروت کے سبب سے ہوتا ہے
کا عقيده يہ تھا کہ معاشرے کے طبقات جو ثروت کی بنياد پر وجود ميں ٓائے ہيں اه محفوظ رہنے چاہيئں اور ہر وه  اور ان

دين اور ہر وه دعوت جو طبقاتی زندگی کو ختم کرنا چاہے اور ان امتيازات کو نظر انداز کرے اور ان کی نظر ميں مطرود 
  اور ناقابل قبول ہے ۔

  ان سے يہ کہتے تھے:“ بڑے ٓادمی”م کے حاالت ميں بھی پڑھتے ہيں کے ان کے زمانے کے ہم حضرت نوح عليہ السال
  وما نراک اتبعک اال الذين ھم ارازلنا بادی الرٔای

ہم نہيں ديکھتے کہ کسی نے تمھاری پيروی کی ہو سوائے ان لوگوں کے جو ہم ميں سے فرو مايہ اور نچلے طبقے سے 
  ۔) ٢٧تعلق رکھتے ہيں ( ھود ٓايہ 

  اور وه اسے ان کی رسالت کے باطل ہونے کی دليل سمجھتے تھے ۔
ايک نشانی اسالم اور قرٓان کی عظمت کی بلکہ کلی طور پر انبياء کی عظمت کی يہ ہے کہ ان سے جتنی سختی کے ساتھ ہو 

دائمی مسئلہ شمار ہوتا سکتا تھا اس قسم کی سوچوں کا مقابلہ کيا اور ايسے معاشروں ميں کہ جن ميں طبقاتی اختالف ايک 
تھا، ايک موہوم امتياز کو کچلنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ معلوم ہوجائے کہ سلمان، ابو ذر، صہيب، خباب اور بالل 

جيسے پاک دل غالم، صاحب ايمان اور عقلمند افراد ميں مال ودولت نہ رکھنے کے باوجود معمولی سی بھی کمزوری اور 
، کور دل، خود خواه اور متکبر ثروت مند اپنی دولت وثروت کی وجہ سے اجتماعی اور معنوی  نقص نہيں ہے اور بے مغز

  امتيازات سے بہره اندوز نہيں ہوسکتے ۔
بعد والے جملے ميں فرمايا گيا ہے: کوئی وجہ نہيں کہ اس قسم کے صاحبان ايمان کو تو اپنے سے دور کرے نہ ان کا 

ان کے اوپر ہے (َما َعلَْيَک ِمْن ِحَسابِِھْم ِمْن َشْیٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِک َعلَْيِھْم ِمْن َشْیٍء) اس حساب تيرے اوپر اور نہ تيرا حساب 
کے با وجود اگر تم ان کو اپنے سے دور کرو گے تو ستمگروں اور ظالموں ميں سے ہوجاؤ گے( فَتَْطُرَدھُْم فَتَُکوَن ِمْن 

  الظَّالِِميَن ) ۔
ں پر حساب سے کونسا حساب مراد ہے، مفسرين کے درميان اختالف ہے بعض کا احتمال ہے کہ اس کے بارے ميں کہ يہا

  اس سے مراد ان کی روزی کا حساب ہے ۔
يعنی اگر ان کا ہاتھ مال دولت سے خالی ہے تو وه تمھارے کندھے پر کوئی بوجھ نہيں ڈالتے کيوں کہ ان کی روزی کا 

  پنی زندگی کا بوجھ ان پر نہيں ڈالتے ، اور تمھاری روزی کا حساب ان پر نہيں ہے ۔حساب تو هللا پر ہے، جيسا کہ تم بھی ا
ابھی ہم وضاحت کريں گے يہ احتمال بعيد نظر ٓاتا ہے بلکہ ظاہر يہ ہے کہ حساب سے مراد عمل کا حساب ہے جيسا کہ بہت 

ا ہے کہ ان کے اعمال کا حساب تم پر نہيں سے مفسرين نے کہا ہے ليکن ديکھنا يہ ہے کہ خدا وند تعالٰی يہ کس طرح فرمات
ہے حاالنکہ ان کا کوئی برا عمل نہيں تھا کہ ايسی بات کرنا ضروری ہوتا، يہ اس بنا پر ہے کہ مشرکين اصحاب پيغمبر ميں 

سے فقراء کو مال ثروت نہ ہونے کی وجہ سے خدا سے دور سمجھتے تھے ان کا خيال تھا کہ اگر ان کے اعمال خدا کے 
قابل قبول ہوتے تو پھر انھيں زندگی کے لحاظ سے خوش حال کيوں نہيں بنا يا گيا، عالوه ازايں وه انھيں اس بات سے ہاں 

  متہم کرتے تھے کہ شايد ان کا ايمان النا زندگی کی اصالح اور روٹی پانی کے حصول کے لئے تھا ۔
ان کا حساب توخدا کے ساتھ ہے، صرف اس بات پر کہ قرٓان انھيں جواب ديتا ہے کہ فرض کرو کہ وه ايسے ہی ہو ں، ليکن 

وه ايمان لے ٓائيں اور مسلمانوں کی صفوں ميں شامل ہوگئے ہيں، کسی قيمت پر انھيں دھتکارا نہينجا نا چاہئے اور اس طرح 
  سے امراء قريش کی بہانہ جوئيوں پر گرفت کی گئی ہے ۔
) کی داستان ميں بيان ہوئی ہے جو اشراف قريش کی داستان کے شايد يہ تفسير وہی کہ کہ جو حضرت نوح (عليه السالم

  مشابہ ہے، جہاں قوم نوح ٓاپ سے کہتی ہے:
  انٔو من لک واتبعک اال رذلون

  کيا ہم تجھ پر ايمان لے ٓائيں؟ حاالنکہ بے وقعت افراد نے تيری پيروی کی ہے ۔
  حضرت نوح (عليه السالم) ان کے جواب ميں کہتے ہيں:

  اکانوا يعلمون ان حسابھم االعلی ربی لو تشعرون وما انا بطاردالمومنينوما علمی مم
مجھے ان کے اعمال کی کيا خبر ہے، ان کے اعمال کا حساب تو هللا پر ہے اگر تم جانو اور جنھوں نے ايمان کا اظہار کيا 
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  ) ۔2ہے ميں انھيں اپنے سے دور نہيں کرسکتا (
کہ بغير فرق وامتياز کے جو شخص بھی ايمان کا اظہار کرے خواه وه کسی بھی  خالصہ يہ کہ پيغمبر کی ذمہ داری يہ ہے

قوم ، قبيلہ اور طبقہ سے تعلق کيوں نہ رکھتا ہو اسے قبول کر لے چہ جائيکہ وه پاک دل اور صاحب ايمان افراد ہوں کہ جو 
و ثروت سے خالی ہے اوروه اشراف کی خدا کے سوا کسی کے جويا نہيں ہيں اور ان کا گناه صرف يہ ہے کہ ان کا ہاتھ مال

  نکبت بار زندگی ميں ٓالوده نہيں ہيں ۔
..............  

کا معنی لغت ميں چہره ہے اور بعض اوقات ذات کے معنی ميں استعمال ہوا ہے، زير نظر ٓايت اس سے مراد دوسرا معنی ہی “ وجہ”۔ ١
  اردو ترجمہ) پر مطالعہ کريں ۔(٢٠۵دوم،صفحہ  ہے اس موضوع کے بارے ميں مزيد تفصيل تفسير نمونہ کہ جلد

  ۔١١۴تا١١١۔ شعرا،2

  اسالم کا ايک عظيم امتياز 

ہم جانتے ہيں کہ ٓاج کل کی مسيحيت ميں مذہبی راہنماؤں کا دائره اختيار مضحکہ انگيزحد تک پاچکا ہے ۔ يہاں تک کہ وه 
ر وه چاہيں کسی شخص کو معمولی سی بات پر دھتکار ديںاپنے لئے گناه بخش دينے کے حق کے قائل ہيں اور اسی بنا پر اگ

  اور کافر قرار سے ديں اور چاہيں تو کسی کو قبول کرليں ۔
قرٓان مجيد زير نظر ٓايت ميں اور ديگر ٓايات ميں راحت کے ساتھ ياددہانی کراتا ہے کہ نہ صرف مذہبی علماء بلکہ پيغمبر کی

ھتکار نے اور دور کرنے کا حق نہيں رکھتے تھے، جب کہ انھوں نے کوئی ايسا ذات تک بھی اظہار ايمان کرنے والے کو د
کام بھی انجام نہيں ديا کہ جو ان کے اسالم سے خارج ہونے کا سبب بنے، گناہوں کی بخشش اور بندوں کا حساب وکتاب 

  ۔ صرف خدا کے ہاتھ ميں ہے اور اس کے سوا کوئی بھی اس کام ميں دخل دينے کا حق نہيں رکھتا
اس معنی مينکہ اگر مثال ايک “ طرد حقوقی”ہے نہ کہ “طردمذہبی”ليکن کوئی غلط فہمی پيدا نہ ہو، ٓايت ميں موضوع بحث 

مدرسہ خاص قسم کے طالب علموں کے لئے وقف ہو اور کوئی شخص ابتدا سے ان شرائط کا حامل ہو اور بعد ان ميں يہ 
کوئی منع نہيں رکھتا اور اسی طرح اگر مدرسہ کا متولی مدرسہ کی  شرائط باقی نہ رہے تو اسے اس مدرسہ سے نکالنا

مصلحتوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کچھ اختيارات رکھتا ہو تو اس مدرسے کے نظام اور اس کی حيثيت وموقعيت کی 
ر المنار ميں اسحفاظت کی لئے ان جائز اختيارات سے استفاده کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے( اس بنا پر وه مطالب جو تفسي

 سے اشتباه سے پيدا ہوئے ہيں ) ۔“ طرد حقوقی”کے “طرد مذہبی”ٓايہ کے ذيل ميں اس مطالب کے برخالف نظر ٓاتے ہيں وه 
بعد والی ٓايت ميں بے ايمان دولت مند افراد کو تنبيہ کی گئی ہے کہ يہ واقعات ان کے لئے ٓازمائش ہيں اور اگر وه ان 

حيح طريقے سے باہر نہ نکل سکے تو وه دردناک عواقب وانجام کے متحمل ہوں گے فرمايا گيا ٓازمائشوں کی بھٹی سے ص
“فتنتہ”ہے کہ ہم نے اس طرح سے ان ميں سے بعض کو دوسرے بعض کے ذريعے ٓازمايا (َوَکَذلَِک فَتَنَّا بَْعَضھُْم بِبَْعض)يہاں 

  ) ۔1ٓازمائش کے معنی ميں ہے(
وگی کہ وه اشراف اور دولت مندکہ جنھوں نے سالہا سال سے يہ عادت بنائی ہوئی ہے کہ اس سے سخت ٓازمائش اور کيا ہ

اپنے تمام معامالت کو نچلے طبقے کے لوگوں سے بالکل الگ رکھيں ، نہ ان کی خوشی ميں شريک ہوں اور نہ ہی ان کے 
ا يک ان تمام ٓاداب ورسوم توڑ ڈاليں رنج وغم ميں ، يہاں تک کہ ان کی قبريں بھی ايک دوسرے سے فاصلے پر ہوں ، وه يک

اور ان کی عظيم زنجيروں کو اپنے ہاتھ پاؤں سے نکال پھينکےں اور ايسے دين کو اپناليں کہ جس کی طرف سبقت کرنے 
  والے لوگ اصطالح کے مطابق نچلے درجے اور طبقہ فقراء کے ٓادمی شمار ہوتے ہيں ۔

املہ يہاں تک پہنچ گيا ہے کہ سچے مومنين کی طرف حقارت کی نگاه ڈال کر پھر مزيد ارشاد ہوتا ہے کہ ان تونگروں کا مع
کہتے ہيں : کيا يہی لوگ ہيں جنھيں خدا نے ہمارے درمياں سے چن ليا ہے اور انھيں نعمت ايمان واسالم کے ساتھ نوازا ہے،

  کيا يہ اس قسم کی باتوں کی قابليت رکھتے ہيں
  
  

ُ َعلَْيِھْم ِمْن بَْينِنَا )( ( لِيَقُولُوا ٔاَھَُؤالَِء َمنَّ    )2هللاَّ
بعد ميں ان کا جواب ديا گيا ہے کہ يہ صاحبان ايمان ايسے افراد ہيں کہ انھوں نے عمل وتشخيص کی نعمت کا شکر ادا کيا 
ہے اور اس کو روبہ عمل الئے ہيں، اسی طرح انھوں نے پيغمبر کی دعوت کی نعمت کا شکرادا کيا ہے اور ان کی دعوت 
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قبول کيا ہے، اس سے بڑی نعمت اور کيا ہوگی اور اس سے بڑھ کر شکر اور کيا ہوگا، اسی بنا پر خدانے ايمان کو ان  کو
ُ بِٔاَْعلََم بِالشَّاِکِريَن) ۔   کے دلوں ميں راسخ کرديا ہے، کيا خدا شکر گزاروں کو بہتر نہيں پہچانتا(ٔاَلَْيَس هللاَّ

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

اردو  ٢٩صفحہ ( ١٩٣اردو ترجمہ ) اور ٓايہ  ٢۶صفحہ ( ١٩١، سورٔه بقره کی ٓايہ ٢تفسير نمونہ کہ جلد  ۔مزيد وضاحت کے لئے1
  ترجمہ) کی طرف روجوع کريں ۔

اصل ميں نعمت بخشنے کے معنی ميں ہے مزيد وضاحت کے لئے“ منة”کے ذيل ميں اشاره ہوچکا ہے کہ  ١۶۴۔ سورٔه ٓال عمران ٓايہ 2
  اردو ترجمہ ) کی طرف رجوع کريں ۔ ١٢٢فحہ ص(٣تفسير نمونہ جلد 

  

ْحَمةَ ٔاَنَّ ۵۴ ہُ َمْن َعِمَل ِمْنُکْم ُسوئًا بَِجھَالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدِه َوٕاَِذا َجائََک الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِآيَاتِنَا فَقُْل َسالٌَم َعلَْيُکْم َکتََب َربُُّکْم َعلَی نَْفِسِہ الرَّ
  َٔنَّہُ َغفُوٌر َرِحيٌم ۔َؤاَْصلََح فَا

ُل اآْليَاِت َولِتَْستَبِيَن َسبِيُل اْلُمْجِرِميَن۔ ۵۵   َوَکَذلَِک نُفَصِّ

  ترجمہ:
۔ جب وه لوگ ہماری ٓايات پر ايمان الئے ہيں تمھارے پاس ٓائيں تو ان سے کہو، تم پر سالم ہو تمھارے پرور دگار نے ۵۴

اپنے اوپر رحمت فرض کرلی ہے، تم ميں سے جو ٓادمی نادانی سے کوئی برا کام کرلے اس کے بعد توبہ اور اصالح 
  (وتالفی) کرلے تو وه بخشنے واال مہربان ہے ۔

ور ہم اس طرح سے ٓايات کو تفصيل کے ساتھ بيان کرتے ہيں (اور واضح کرتے ہيں) تاکہ گناہگاروں کا راستہ ٓاشکار ۔ا۵۵
  ہوجائے ۔

  سالم بر مؤمنان! 

بعض کا نظريہ تو يہ ہے کہ پہلی ٓايت ان لوگوں کے بارے ميں نازل ہوئی يے کہ جن کے متعلق گذشتہ ٓايات ميں پيغمبر کو 
کہ انھيں اپنے پاس سے دھتکارے نہيں اور انھيں اپنے پاس سے جدا نہ کرےں، اور بعض يہ کہتے ہيں کہ يہ حکم ديا گيا تھا

ٓايت کچھ گنہگاروں کے بارے ميں ہے جو پيغمبر کے پاس ٓائے تھے اور انھوں نے يہ اظہار کيا تھا کہ ہم نے بہت گناه کئے 
  ٓايت نازل ہوئی ۔ ہيں اس پر رسول هللا نے سکوت اختيار کيا تو زير نظر

بہرحال اس کی شان نزول خواه کچھ ہی کيوں نہ ہو اس ميں شک نہيں کہ ٓايت کا مفہوم کلی اور وسيع ہے اور سب پر محيط 
ہے، کيوں کہ پہلے ايک قانون کلی کے طور پر پيغمبر کو حکم ديا گيا کہ تما م اہل ايمان کو خواه وه گنہگار ہی کيوں نہ ہو ، 

پنے پاس سے دھتکارےں نہيں بلکہ انھيں گلے لگائيں اور قبول کريں، اور فرمايا گيا کہ : جب وه لوگ کہ نہ صرف يہ کہ ا
  جو ہماری ٓايات پر ايمان ال چکے ہيں تيرے پاس ٓائيں تو ان سے کہو تم پر سالم ہو

  
  

  (َوٕاَِذا َجائََک الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِآيَاتِنَا فَقُْل َسالٌَم َعلَْيُکْم) ۔
ہ سالم ممکن ہے کہ خدا کی طرف سے اور پيغمبر کے وسيلہ سے ہو اور يا براه راست خود پيغبر کی طرف سے ہو، اور ي

  يہ ہرحال ميں ان کی پذيرائی اور استقبال کرنے اور ان سے افہام وتفہيم اور دوستی کرنے کی دليل ہے ۔
کو اپنے اوپر فرض کرليا ہے( َکتََب َربُُّکْم َعلَی نَْفِسِہ  دوسرے جملہ ميں مزيد فرمايا گيا ہے: تمھارے پروردگار نے رحمت

ْحَمةَ ) ۔   الرَّ
جو ماده کتابت سے ہے لکھنے کے معنی ميں ہيں اور بہت سے موقع پر الزم ہونے، قبول کرنے اور ذمہ لينے کے “ کتب”

  لم ہونا ااور ثابت ره جانا ہے ۔معنی ميں استعمال ہوتا ہے کيوں کہ لکھنے کے ٓاثار ميں سے ايک اثر کسی چيز کا مس
تيسرے جملہ ميں جو درحقيقت رحمت اٰلہی کی توضيح وتفسير ہے، ايک محبت ٓاميز تعبير کے ساتھ يوں فرمايا گيا ہے : تم 

ميں سے جو شخص کوئی کام ازروئے جہالت انجام دے ، اس کے بعد توبہ کرلے اور اصالح اور تالفی کرے تو خدا 
  بان ہےبخشنے واال اور مہر
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  (ٔاَنَّہُ َمْن َعِمَل ِمْنُکْم ُسوئًا بَِجھَالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدِه َؤاَْصلََح فَٔاَنَّہُ َغفُوٌر َرِحيٌم) ۔

سے مراد وہی شہوت اور خواہش نفسانی اور غلبہ اور طغيان “ جہالت”، ايسے موقع پر )١جيسا کہ ہم بيان کرچکے ہيں (
دشمنی اور عداوت کی بنا پر نہيں بلکہ ہوٰی وہوس کے غلبہ کی خاطر اس طرح ہوجاتا ہے کہوسرکشی ہے، جس ميں انسان 

فروغ عقل اور خواہش کا کنٹرول ہاتھ سے دے بيٹھتا ہے، ايسا شخص اگرچہ گناه اور حرام کا علم رکھتا ہے مگرچونکہ اس 
ق ہوا ہے، مسلمہ طور پر ايسا شخص اپنے گناه کا اطال“ جہالت”کا علم ہوٰی وہوس کے پردے ميں ٓاگيا ہے اس لئے اس پر 

کے لئے جوابده ہے، ليکن چونکہ وه گناه عداوت اور دشمنی کی بنا پر نہيں تھا لٰہذا وه سعی وکوشش کرتا ہے کہ اس کی 
  اصالح اور تالفی ہوجائے ۔

واه وه کسی طبقہ سے ہو، کسی حقيقت ميں يہ ٓايت پيغمبر اسالم کو حکم دے رہی ہے کہ تم کسی بھی صاحب ايمان فرد کو خ
نسل سے ہو اور کيسے ہی حاالت سے دوچار ہو نہ صرف يہ کہ اپنے پاس سے نہ دھتکارو بلکہ اپنے دامن کو يکساں طور 

پر سب کے لئے کھول، يہاں تک کہ اگر کچھ لوگ بہت سے گناہوں ميں ٓالوده بھی ہو تو انھيں بھی قبول کرلو اور ان کی 
  اصالح کرو ۔

لی ٓايت ميں اس مطلب کی تاکيد کے لئے فرمايا گيا ہے: ہم اپنی ٓايات ، نشانياں اور احکام اس روشن اور مشخص بعد وا
کرتے ہيں کہ حق کے متالشيوں اور اطاعت گزاروں کا راستہ بھی واضح وٓاشکار ہوجائے اور ہٹ دھر م گنہگاروں اور حق

  کے دشمنوں کی راه بھی معلوم وروشن ہوجائے
  
  

ُل اآْليَاِت َولِتَْستَبِيَن َسبِيُل اْلُمْجِرِميَن)((وَکذَ    ) ۔2لَِک نُفَصِّ
سے مراد ہر گنہگار نہيں ہے، کيوں کہ اس ٓايت ميں پيغمبر کو يہ حکم ديا گيا ہے“ مجرم” واضح ہے کہ اوپر والی ٓايت ميں 

اعمال انجام دئے ہوں ، انھيں قبول کرليں،  کہ جب گنہگار ان کے پاس ٓائيں ،خواه انھوں نے نادا نی کی بنا پر کتنے ہی غلط
اس بنا پر يہاں مجرم سے مراد ہی ہٹ دھرم اور سخت قسم کے گنہگار ہيں جو جو کسی ذريعہ سے بھی حق کے سامنے 
سرتسليم کرنے کے لئے تيار نہ ہوتے ہوں ، يعنی حق کی طرف اس عمومی اور ہمہ گير دعوت کے بعد، يہاں تک کہ ان 

عوت دينے کے بعد کہ جو اپنے کام سے پشيمان ہيں ، اب ہٹ دھرم اور ناقابل توجہ ہيں مجرموں کے طرز گنہگاروں کو د
  عمل کو مکمل طور پر واضح کيا جارہا ہے ۔

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

  اردو ترجمہ) ۔(٣٢٨، ص٣۔ تفسير نمونہ جلد ١
َولِتَْستَبِيَن َسبِيُل” بلہ کے کے قرينہ سے سمجھا جاتا ہے يعنیعطف ہے ايک محزوف جملہ پر جو مقا“ َولِتَْستَبِيَن ” ۔ حقيقت ميں جملہ 2

  تاکہ اطاعت کرنے والے مومنين کا راستہ اور گنہگاروں کا راسہ الگ الگ واضح اور روشن ہوجائے ۔“اْلُمْجِرِمين

 

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

ِ قُْل الَٔاَتَّبُِع ٔاَْھَوائَُکْم قَْد َضلَْلُت إِ ۵۶   ًذا َوَما ٔاَنَا ِمْن اْلُمْھتَِديَن۔قُْل ٕاِنِّی نُِھيُت ٔاَْن ٔاَْعبَُد الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ
۵٧  ِ َّ ِ ْبتُْم بِِہ َما ِعنِدی َما تَْستَْعِجلُوَن بِِہ ٕاِْن اْلُحْکُم ٕاِالَّ     يَقُصُّ اْلَحقَّ َوھَُو َخْيُر اْلفَاِصلِين۔قُْل ٕاِنِّی َعلَی بَيِّنٍَة ِمْن َربِّی َوَکذَّ
ُ ٔاَْعلَُم بِالظَّالِِميَن ۔قُْل لَْو ٔاَنَّ ِعنِدی َما تَْستَْعِجلُوَن بِِہ لَقُِضَی ااْلَْٔمُر بَْينِی  ۵٨   َوبَْينَُکْم َوهللاَّ

  ترجمہ:
۔ تم کہہ دو کہ مجھے ان کی پرستش سے منع کيا گيا ہے جنھيں تم خدا کے سوا پکارتے ہو، کہہ دو کہ ميں تمھاری ہوٰی ۵۶
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  سے نہ ہوں گا ۔ وہوس کی پيروی نہيں کرتا، اگر ميں ايسا کروں گا توگمراه ہوجاؤں گا اور ہدايت پانے والوں ميں
۔ تم کہہ دو کہ ميں اپنے پرور دگار کی طرف سے ايک واضح اور روشن دليل رکھتا ہوں اور تم نے اس کی تکذيب کی ۵٧

ہے( اور اسے قبول نہيں کيا) وه چيز کہ جس کے بارے ميں تمھيں زياده جلدی ہے وه ميرے ہاتھ ميں نہيں ہے، حکم اور 
اختيار ميں ہے جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے اور وه (حق کو باطل سے) بہترين فرمان جاری کرنا صرف خدا ہی کے 

  (طريقے پر) جدا کرنے واال ہے ۔
۔ تم کہہ دو کہ اگر وه چيز جس کے بارے ميں تمھيں جلدی ميرے پاس ہوتی (اور ميں تمھاری درخواست پر عمل کرتا تو ۵٨

  ارا کام انجام کو پہنچ جاتا اور خدا ظالموں کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے ۔عذاب اٰلہی تم پر نازل ہوجاتا اور ) ميرا اورتمھ

  بے جا اصرار اور ہٹ دھرمی 

ان ٓايات ميں روئے سخن اسی طرح ہٹ دھرم مشرکين اور بت پرستوں کی طرف ہے جيسا کہ اس سوره کی زياده تر ٓايات 
ح کا ہے جيسا کہ انھوں نے پيغمبر کو دعوت دی تھی کہ اسی بحث کے گرد گھومتی ہے، ان ٓايات کا لب ولہجہ کچھ اس طر

پيغمبر ان کے دين کی طرف جھک جائيں لٰہذا پيغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ وه انھيں صراحت کے ساتھ کہہ دے کہ: مجھے ان 
  کی پرستش سے منع کيا گيا ہے جن کی تم خدا کے عالوه پرستش کرتے ہو

  
  

)((قُْل ٕاِنِّی نُِھيُت ٔاَْن ٔاَْعبُ    ۔) ١َد الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ
(ممنوع قرار ديا گيا ہوں) جو فعل مجہول کی صورت ميں اليا گيا ہے اس طرف اشاره ہے کہ بتوں کی پرستش “ نھيت”لفظ 

  کا ممنوع ہونا کوئی نئی بات نہيں ہے، بلکہ ہميشہ سے ايسا ہی تھا اور ہميشہ ايسا ہی رہے گا ۔
قُْل الَٔاَتَّبُِع ٔاَْھَوائَُکْم)، اس جملے کے ذريعہ “ ( ہہ دو اے پيغمبر کہ مينتمھاری ہوٰی وہوس کی پيروی نہيں کرتاک” اس کے بعد 

ان کا مطالبہ کا واضح جواب ديا گيا ہے اور وه يہ کہ بت پرستی کوئی منطقی دليل نہيں رکھتی اور ہرگز عقل وخرد سے 
طرح سے سمجھتی ہے کہ انسان جماد سے اشرف ہے تو پھر کس طرح ممکن ہے مطابقت نہيں رکھتی کيوں کہ عقل اچھی 

کہ انسان دوسری مخلوق کے سامنے يہاں تک کہ ايک پست تر مخلوق کے سامنے سر تعظيم جھکائے، اس کے عالوه وه 
نسان کی زياده تر بت خود انسان کے گھڑے اور بنے ہوئے ہوتے تھے تويہ کس طرح ممکن ہے کہ وه چيز کہ جو خود ا

مخلوق ہو اس کی معبود اور اس کی حالل مشکالت ہوجائے، اس بنا پر بت پرستی کا سرچشمہ اندھی تقليد، خرافات اور ہوا 
  پرستی کی پيروی کے سوا اور کچھ نہيں ہے ۔

يت يافتہ لوگوں ميں ٓاخر ميں ميں مزيد تاکيد کے لئے ارشاد ہوتا ہے: اگر ميں ايسا کام کروں تو يقينا گمراه ہوجاؤں گا اور ہدا
  سے نہ ہوں گا

  
  

  ( قَْد َضلَْلُت ٕاًِذا َوَما ٔاَنَا ِمْن اْلُمْھتَِديَن) ۔
بعد والی ٓايت ميں انھيں ايک اور جواب ديا گيا ہے اور وه يہ ہے کہ :ميں اپنے پرور دگار کی طرف سے ايک واضح اور 

ْبتُْم بِِہ ) ۔روشن دليل رکھتا ہوں، اگرچہ تم نے اسے قبول نہيں کيا اور ا  س کی تکذيب کی ہے ( قُْل ٕاِنِّی َعلَی بَيِّنٍَة ِمْن َربِّی َوَکذَّ
اصل ميں ايسی چيز کو کہتے ہيں کہ جو دو چيزوں کے درميان اس طرح سے جدائی ڈال دے کہ ان ميں کسی طرح “ بينة”

و بھی کہا جانے لگا کيونکے وه حق سے دوباره اتصال اور باہمی تعلق نہ ہوسکے، اس کے بعد روشن اور واضح دليل ک
  وباطل کو ايک دوسرے سے جدا کرديتی ہے ۔

دوعادل افراد کی گواہی کو کہا جاتا ہے ليکن اس کا لغوی معنی کا مل طور پر وسيع ہيں “ بينة”فقہی اصطالح ميں اگرچہ 
ہے تو وه بھی اسی بنا پر ہے کہ وه کہا جاتا “ بينة”اور دو عادلوں کی گواہی اس کا ايک مصداق ہے، اور اگر معجزات کو 

کہتے ہيں تو وه بھی اس وسيع مفہوم کے ايک مصداق“ بينة”حق کو باطل سے جدا کرتے ہيں، اور اگر ٓايات واحکام اٰلہی کو 
  کے طور پر ۔

راه ميں اور خالصہ يہ ہے کہ اس ٓايت ميں بھی پيغمبر کويہ حکم ديا گيا ہے کہ وه اس بات کا سہارا ليں کہ خدا پرستی کی 
بتوں سے جنگ ميں ميرا مدرک کامل طور سے روشن اور ٓاشکار ہے اور تمھارا انکار اور تکذيب اس کی اہميت ميں کوئی 

  کمی پيدا نہيں کرسکتے ۔
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اس کے بعد ان کی بہانہ سازيوں ميں سے ايک اور بہانہ جوئی کی طرف اشاره کيا گيا ہے اور وه يہ ہے کہ وه لوگ کہتے 
ر تم حق پر ہو تو وه عذاب کہ جس سے تم ہميں ڈراتے ہو اسے جلدی لے آؤ، پيغمبر ان کے جواب ميں کہتے ہيں:تھے کہ اگ

وه چيز کہ جس کے بارے ميں تم جلدی کررہے ہو وه ميرے ہاتھ ميں نہيں ہے (َما ِعنِدی َما تَْستَْعِجلُوَن بِِہ)تمام کام اور تمام 
) ۔ احکام سب کے سب خدا کے ہاتھ ميں ہيں ِ َّ ِ   ( ٕاِْن اْلُحْکُم ٕاِالَّ 

اور بعد ميں تاکيد کے طور پر فرمايا گيا ہے : وہی ہے کہ جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے اور وه حق کو باطل سے بہتر 
  طور پر جدا کرنے واال ہے

  
  

  (يَقُصُّ اْلَحقَّ َوھَُو َخْيُر اْلفَاِصلِين) ۔
رح جدا کرسکتا ہے کہ جس کا علم سب سے زياده ہو اور اس کے لئے حق ظاہر ہے کہ حق کو باطل سے وہی اچھی ط

وباطل کی شناخت کامل طور سے روشن ہو، عالوه ازايں وه اپنے علم ودانش کو روبہ عمل النے کے لئے کافی قدرت بھی 
ات پاک کے ساتھ رکھتا ہو اور يہ دونوں صفات (علم وقدرت) نامحدود اور بے پاياں طور پر صرف خدا وند تعالٰی کی ذ

  مخصوص ہے، لٰہذا وه حق کو باطل سے سب سے بہتر طور پر جدا کرنے واال ہے ۔
بعد والی ٓايت ميں پيغمبر کو حکم ديا گيا ہے کہ اس ہٹ دھرم اور نادان گروه کی جانب سے عذاب وسزا کے مطالبہ پر انھيں 

ہو اگر وه ميرے قبضہ واختيار ميں ہوتی اور ميں کہہ دو کہ وه چيز جس کے جلدی ہوجانے کا مطالبہ تم اس سے کرتے 
  تمھاری درخواست پر عمل کرديتا تو ميرا اور تمھارا کام ختم ہوگيا ہوتا

  
  

  ( قُْل لَْو ٔاَنَّ ِعنِدی َما تَْستَْعِجلُوَن بِِہ لَقُِضَی ااْلَْٔمُر بَْينِی َوبَْينَُکْم) ۔
کی سزا کو بھال ديا گيا ہے آخر ميں قرٓان کہتا ہے: خدا وند تعالٰی  ليکن اس غرض سے کہ کہيں وه يہ خيال نہ کريں کہ ان

ُ ٔاَْعلَُم بِالظَّالِِميَن ) ۔   ستمگاروں اور ظالموں کو سب سے بہتر طور پر پہچانتا ہے اور موقع پر انھيں سزا دے گا( َوهللاَّ
..............  

ئے ہوتا ہے بتوں کے لئے اس بنا پرہوا، کيوں کہ ان کی فکر کے دريچہ کا استعمال جو ذوی العقول جمع مذکر کے ل“ الذين ”۔ لفظ ١
  سے ان سے گفتگو کی جاری ہے ۔

بالوں اور ناخونوں کو مقارض يعنی قينچی سے کاٹنے کو “ ۔قاموس کہتا ہے: قص الشعر والظفر قطع منھما بالمقص ای المقراض 2
  کہتے ہيں ۔ عرب قص اور مقراض کو مقص (کسر ميم وفتح قاف کے ساتھ )

  چند اہم نکات 

۔ قرٓانی ٓايات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے گذشتہ قوميں اپنے انبياء سے يہی درخواست کرتی رہی کہ اگر تم سچے ہو تو١
  پھر اس عذاب کو ،جس کے ہمارے اوپر نازل ہونے کی توقع رکھتے ہو ہماری طرف کيوں نہيں بھيجتے ۔

ان سے يہی درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ اے نوح ! تم ہم سے اتنی باتيں کيوں کرتے ہو قوم نوح (عليه السالم) نے بھی 
  اور ہم سے کيوں جھگڑتے ہو ،اگر تم سچ کہتے ہو تو وه عذاب جس سے ہميں ڈرا رہے ہو اسے جلدی سے لے ٓاؤ ۔

  قالوا يا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقين
  )٣٢د (ھو

  ۔) ٧٧ايسا ہی تقاضا قوم صالح(عليه السالم) نے بھی ان سے کيا تھا ۔ (اعراف، 
  ۔) ٧٠قوم عاد نے بھی اپنے پيغمبر ہود (عليه السالم) سے ايسا ہی تقاضا کيا تھا(اعراف 

يہ کہا کہ ہم تم  سورٔه بنی اسرائيل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ يہ درخواست پيغمبر سے بارہا کی گئی يہاں تک کہ انھوں نے
پر ايمان نہيں الئيں گے مگر اس وقت جب تم چند کاموں ميں سے کوئی ايک انجام نہ دو ان ميں سے ايک يہ ہے کہ تم 

  ٓاسمانی پتھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر پھينکو
  
  

  ۔) ٩٢(او تسقط السماء کما زعمت علينا کسفا( بنی اسرائيل 
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  مسخر کے طور پر ہوتے تھے ۔يہ نامعقول تقاضے يا تو استہزاء اور ت
اور يا سچ مچ طلب اعجاز کے لئے اور دونوں صورتوں ميں يہ احمقانہ فعل تھا کيونکہ دوسری صورت ميں ان کی نابودی 

کا سبب ہوتا لٰہذا معجزه سے استفاده کا محل ہی باقی نہ رہتا اور پہلی صوت ميں بھی ان واضح دالئل اور نشانيوں کے ہوتے 
مام پيغمبر اپنے ساتھ رکھتے تھے اور جن سے ہر ديکھنے والے کی نگاه ميں کم از کم ان کی صداقت کا ہوئے کہ جو ت

احتمال تو پيدا ہوجاتا تھا تو ايسے احتمال کے ہوتے ہوئے کيسے ممکن ہے کہ انسان اپنی نابودی کا تقاضا کرے يا اس سے 
ہ جو ہر قسم کی فکر ومنطق کے راستے ميں حائل ہوجا مذاق کرے، ليکن تعصب اورہٹ دھرمی ايک ايسی عظيم بال ہے ک

  تی ہے ۔
ِ ” ۔ ٢ َّ ِ کا جملہ ايک واضح معنی رکھتا ہے اور وه يہ ہے کہ ہر قسم کے فرامين واحکام کا وه عالم ٓافرينش “ ٕاِْن اْلُحْکُم ٕاِالَّ 

سب خدا کے ہاتھ ميں ہيں، اس بنا پر  وتکوين سے متعلق ہوں يا وه عالم احکام دين وتشريح سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے
  اگرکوئی پيغمبر ان کاموں ميں سے کسی کام کو کرکے ديکھتا ہے تو وه بھی اسی کے فرمان سے کرتا ہے ۔

مثال اگر حضرت عيسی(عليه السالم) مرده کو زنده کرتے ہيں تو بھی اسی کے اذن سے ہے اسی طرح ہر وه منصب جو 
ہبری اٰلہی ہو يا قضاوت وحکمرانی، پروردگار کی طرف سے ہے ليکن افسوس کے ساتھ کسی کو سپرد ہوا ہے خواه وه ر

کہنا پڑتا ہے کہ اتنے واضح اور رشن جملہ سے پوری تاريخ ميں بارہا غلط استفاده کيا گيا ہے ۔ کبھی خوارج نے جنگ 
جيسے لوگوں کے تقاضے پر  کے تعين کے مسئلہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہ جو خود ان کے اور ان“ حکمين”صفين ميں 

صورت پذير ہوا تھا اس جملے کا سہارا ليا اور حضرت علی (عليه السالم) کے ارشاد کے مطابق وه ايک کلمٔہ حق کو ايک 
  ان کا شعار ہوگيا ۔“ ال حکم اال ّهللاٰ ”باطل معنی ميں استعمال کرتے رہے اور رفتہ رفتہ جملٔہ 

کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص خدا کے فرمان اور دستور اسالم کے مطابق بھی وه اس قدر نادان واحمق تھے کہ خيال 
َّ ” کسی موضوع ميں حکم مقرر ہوجائے تو وه  ِ کا مخالف ہے حاالنکہ وه قرٓان کو زياده پڑھتے تھے ليکن “ٕاِْن اْلُحْکُم ٕاِالَّ 

لے ميں بھی عورت اور مرد کی طرف سےاسے بہت کم سمجھتے تھے کيوں کہ قرٓان تو اسالمی خاندانی جھگڑوں کے سلس
  حکم کے انتخاب کی تصريح کرتا ہے:
  ۔) ٣۵فابعثوا حکما من اھلہ وحکما من اھلھا(

کچھ دوسرے لوگوں نے ۔ جيسا کہ فخرالدين رازی نے اپنی تفسير ميں نقل کيا ہے ۔ اس جملے کو مسلک جبر کی ايک دليل 
ہ جہاں ٓافرينش کے تمام فرمان خدا کے ہاتھ ميں ہيں تو پھر تو کوئی اختيار قرار ديا ہے، کيوں کہ جب ہم يہ قبول کرليں ک

  کسی کے لئے باقی ہی نہيں رہتا ۔
حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ بندوں کے اراده کی ٓازادی اور ان کا مختار ہونا بھی پروردگار کے فرمان سے ہے، يہ خدا ہی تو 

مختار اور ٓازاد ہونتاکہ ان کے مختار اور ٓازاد ہونے کی حالت ميں ان کے ہے کہ جو يہ چاہتا ہے کہ وه اپنے کاموں ميں 
  کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالے اور ان کی تربيت ہو ۔

)اور يہ جو زير نظر ٓايت ميں 2کے معنی ميں ٓايا ہے، (“ کسی چيز کو توڑنے”اور “قطع کرنے ”لغت ميں “ يقص”۔ ٣
يعنی مکمل طور پر اسے باطل سے جدا اور الگ کرديتا ہے، تو اس بنا پر بعد واال خدا حق کو توڑتا ہے ) “(يقص الحق”

(وه بہترين طور پر جدا کرنے واال ہے ) اس امر کی تاکيد شمار ہوگا اور اس بات پر بھی توجہ “ وھو خيرالفاصلين”جملہ 
رنا ہے، جيسا کہ بعض مفسرين نےسے نہيں کہ جس کا معنی سرگذشت اور داستان بيان ک“ قصہ“ ”يقص”رکھنی چاہئے کہ 

  بيان کيا ہے ۔ 
..............  

کا استعمال جو ذوی العقول جمع مذکر کے لئے ہوتا ہے بتوں کے لئے اس بنا پرہوا، کيوں کہ ان کی فکر کے دريچہ “ الذين ”۔ لفظ ١
  سے ان سے گفتگو کی جاری ہے ۔

بالوں اور ناخونوں کو مقارض يعنی قينچی سے کاٹنے کو “ ای المقراض ۔قاموس کہتا ہے: قص الشعر والظفر قطع منھما بالمقص 2
  عرب قص اور مقراض کو مقص (کسر ميم وفتح قاف کے ساتھ ) کہتے ہيں ۔

  

ٍَّة فِی ظُلَُماِت ااْلَْٔرِض َوالََرْطٍب َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلَغْيِب الَيَْعلَُمھَا ٕاِالَّ ھَُو َويَْعلَُم َما فِی اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَما تَْسقُطُ ِمْن َوَرقَ ۵٩ ٍة ٕاِالَّ يَْعلَُمھَا
  َوالَيَابٍِس ٕاِالَّ فِی ِکتَاٍب ُمبِيٍن ۔

 ِہ َمْرِجُعُکْم ثُمَّ يُنَبِّئُُکْم بَِما ُکنتُْم تَْعَملُوَن۔َسّمًی ثُمَّ ٕاِلَيْ َوھَُو الَِّذی يَتََوفَّاُکْم بِاللَّْيِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُْم بِالنَّھَاِر ثُمَّ يَْبَعثُُکْم فِيِہ لِيُْقَضی ٔاََجٌل مُ  ۶٠
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طُوَن۔َوھَُو اْلقَاِھُر فَْوَق ِعبَاِدِه َويُْرِسُل َعلَْيُکْم َحفَظَةً َحتَّی ٕاَِذا َجاَء ٔاَحَدُکْم اْلَمْوُت تََوفَّْتہُ ُرُسلُ ۶١   نَا َوھُْم الَيُفَرِّ
ِ َمْوالَ  ۶٢ وا ٕاِلَی هللاَّ   ھُْم اْلَحقِّ أَالَلَہُ اْلُحْکُم َوھَُو ٔاَْسَرُع اْلَحاِسبِيَن۔ثُمَّ ُردُّ

  ترجمہ:
۔ غيب کی چابياں صرف اسی کے پاس ہيں اور اس کے عالوه کوئی اسے نہيں جانتا اور خشکی اور دريا ميں جو کچھ ۵٩

ہے اور زمين کی پوشيده وتاريک  ہے وه اسے جانتا ہے کوئی پتہ (کسی درخت سے ) نہيں گرتا مگر يہ کہ وه اس سے ٓاگاه
جگہوں ميں کوئی کوئی دانہ ہے اور نہ ہی کوئی خشک وتر چيزوجود رکھتی ہے مگر يہ کہ وه واضح کتاب ( کتاب علم 

  خدا) ميں ثبت ہے ۔
۔وہی وه ذات ہے کہ جو تمھاری روح کو رات کے وقت (نيند ميں) لے لےتا ہے اور جو کچھ تم نے دن ميں کسب کيا  ۶٠
ر انجام ديا) ہے اس سے با خبر ہے پھر وه دن ميں ( نيند سے) تمھيں اٹھاتا ہے( اور يہ کيفيت ہميشہ جاری رہتی ہے) (او

يہاں تک کہ معين گھڑی ٓاپہنچے، اس کے بعد تمھاری بازگشت اسی کی طرح ہوگی اور جو کچھ عمل تم کرتے ہو وه اس کی
  تمھيں خبر دے گا ۔

سلط رکھتا ہے ، اور تمھارے اوپر نگہبان بھيجتا ہے، يہاں تک کہ تم ميں سے کسی کی موت کا۔وه اپنے بندوں پر مکمل ت۶١
وقت ٓاپہنچے تو ہمارے بھيجے ہوئے اس کی جان لے ليتے ہيں اوروه ( بندوں کے اعمال کے حساب کی نگہداری ميں ) 

  کوتاہی نہيں کرتے ۔
ئے حقيقی ہے پلٹ جائيں گے، جان لو کہ حکم کرنا اسے کے ۔ اس کے بعد (تمام بندے) خدا کی طرف جو ان کا موال ۶٢

  ساتھ مخصوص ہے اور وه سب سے جلدی حساب کرنے واال ہے ۔

  اسرار غيب 

گذشتہ ٓايات ميں گفتگو خدا کے علم وقدرت اور اس کے حکم وفرماں کے دائرے کی وسعت کے بارے ميں تھی اب ان ٓايات 
  ال ذکر ہوا تھا وضاحت کی کی جارہی ہے ۔ميں اس بيان کی گذشتہ ٓايات ميں اجما

  سب سے پہلے علم خدا کے موضوع کو ليتے ہوئے کہتا ہے:
غيب کے خزانے(يا غيب کی چابياں) سب کی سب خدا کے پاس ہيں اور اس کے عالوه کوئی انھيں نہيں جانتا(َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح ”

  اْلَغْيِب الَيَْعلَُمھَا ٕاِالَّ ھَُو) ۔
(بروزن دفتر) خزانہ اور “ مفتح”چابی کے معنی ميں ہے او يہ بھی ممکن ہے کہ جمع “(بروزن بہتر“ مفتح”جمع “ مفاتح”

  کسی چيز کی حفاظت کے مرکز کے معنی ميں ہو ۔
پہلی صورت ميں ٓايت کا معنی اس طرح ہوگا کہ تمام غيب کی چابياں اسی کے ہاتھ ميں ہيں اور دوسری صورت ميں معنی 

  کے تمام خزانے اسے کے قبضے ميں ہيں ۔ يہ ہو گا کہ غيب
يہ احتمال بھی موجود ہے کہ دونوں ہی معانی ايک عبارت ميں مراد ہوں اور جيسا کہ ہم علم اصول ميں ثابت کرچکے ہيں 

کہ ايک لفظ کا استعمال چند معانی ميں کوئی مانع نہيں رکھتا اور دونوں صورتوں ميں يہ دونوں ايک دوسرے کے الزم 
  ہيں، کيوں کہ جہاں کہيں خزانہ ہے وہاں چابی بھی موجود ہے ۔وملزوم 

چابيوں کے معنی ميں ہے نہ کہ خزائن کے معنی ميں، کيوں کہ مقصد وہدف “مفاتح”ليکن زياده تر يہی نظر ميں ٓاتا ہے کہ 
رنے کا ذريعہ ہے، يہاں علم خدا کو بيان کرنا ہے اور وه چابی کے مسئلہ کے ساتھ ۔جو مختلف ذخائر سے ٓاگاہی حاصل ک

  ۔) ١استعمال ہوا ہے، وہاں بھی چابی ہی مراد ہے (“ مفاتح”زياده مناسبت رکھتا ہے ۔ دو اور مواقع پر جہان قرٓان ميں لفظ 
 ۔ اس کے بعد مزيد توضيح وتاکيد کے لئے کہتا ہے: جو کچھ بر وبحر ميں ہے خدا اسے جانتا ہے ( َويَْعلَُم َما فِی اْلبَرِّ َواْلبَْحِر)

بھی اصل ميں وسيع “ بحر”کہا جاتا ہے اور “ بر”وسيع مکان کے معنی ميں ہے اور عام طور پر خشک عالقوں کو “ بر”
جگہ کے معنی ميں ہے کہ جس ميں زياد پانی جمع ہو اور عام طور پر يہ لفظ سمندروں پر اور کبھی بڑے بڑے درياؤں پر 

  بھی بوال جاتا ہے ۔
ں سے ٓاگاہی کہ جو خشکيوں اور سمندروں ميں ہے اس کے علم کے تمام چيزوں پر احاطے بہر حال خدا ان کی ان چيزو

کے معنی ميں ہے اور اس جملہ کے معنی کی وسعت کی طرف توجہ سے (جو کچھ خشکيوں اور سمندروں ميں ہے خدا 
  اسے جانتا ہے) حقيقت ميں اس کے وسيع علم کا ايک گوشہ واضح ہوتا ہے ۔

  ی گہرائيوں ميں چھوٹے اور بڑے اربوں زنده موجودات کی جنبش سے ۔يعنی وه سمندروں ک
  اور تمام جنگلوں اور پہاڑوں ميں درختوں کے پتوں کے ہلنے سے ۔
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  اورہر غنچہ کے چٹخنے اور ہر پھول کے کھلنے کی قطعی تاريخ سے ۔
  اور بيابانو ں ميں نسيم کی موجوں کے چلنے اور دروں کی خميدگی سے ۔

  )سے ۔GLOBULESکے بدن کی رگوں کی صحيح گنتی اورخون کے گلوبيولز( اور ہر انسان
  )کی مخفی حرکتوں سے ۔ELECTROLSاور ايٹم کے اندر تمام اليکٹرانوں (

  اور ٓاخر يہ کہ تمام افکار وتخيالت جو ہمارے دماغوں کے اندر سے گزرتے ہيں ۔
  ور پر باخبر ہے ۔ہاں ہاں وه ان سب سے يکساں ط----اور ہماری روح کی گہرايوں ۔

پھر بعد والے جملے ميں خدا کے علمی احاطہ تاکيد کے لئے اس بارے ميں خصوصيت کے ساتھ اشاره کرتے ہوئے فرمايا 
َّ) ۔   گيا ہے:کوئی پتہ درخت سے جدا نہيں ہوتا مگر يہ کہ وه اسے جانتا ہے ( َوَما تَْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة ٕاِالَّ يَْعلَُمھَا

تعداد اور شاخوں سے ان کے جدا ہونے کا وقت ، ہوا کے درميان ان کی گردش،اور ان کے زمين پر يعنی ان پتوں کے 
ٓاگرنے کا لمحہ۔ يہ سب امور اس کے علم کے سامنے واضح اور روشن ہے اسی طرح کوئی دانہ زمين کی کسی پوشيده جگہ

  ميں نہيں ٹھہرتا مگر يہ کہ وه اس کی تمام خصوصيات کو جاجنتا ہے
  
  
   حبة فِی ظُلَُماِت ااْلَْٔرِض ) ۔(وال

در حقيقت ( اس ٓايت ميں ) دو حساس نقطوں پر انگشت رکھی گئی ہے، کہ جن کا احاطہ کرنا کسی بھی انسان کے لئے ممکن
نہيں ہے،خواه ہزاروں سال اس کی عمر کے گزر جائيں اور خواه وه کتنی بھی صنعتی مہارت اور حيرت انگيز ارتقائی 

نہ طے کرلے ايسا کونسا انسان ہے جو يہ جانتا ہو کہ ہوائيں ہر شب وروز ميں تمام کرٔه زمين پر کتنی قسم کے  منزليں کيوں
گھاس پھوس کے بيچ ان کے پودوں سے جدا کرکے کہاں کہاں بکھر رہی ہے، ايسے ايسے بيج جو بعض اوقات ممکن ہے 

ے پڑے رہيں جب کہ ان کی نشو نما کے لئے کافی مقدار کہ سالہا سال تک زمين کی گہرائيوں ميں اس وقت تک چھپے ہوئ
  ميں پانی حاصل نہ ہوجائے ۔

ايسا کونساانسان ہے جو يہ جانتا ہو کہ ہر لمحے کيڑے مکوڑوں کے ذريعے يا انسانونکے وسيلہ سے، کتنے دانے اور کس 
  کس قسم کے بيج، اور زمين کے کن کن نقاط ميں، بکھيرے جارہے ہيں ۔

اغ ہے وه جو جنگلوں کے درختوں کی شاخوں سے ہر روز جھڑنے والے پتوں کی تعداد کا شمار کرسکے کونسا برقی دم
کسی ايک جنگل کے منظر کی طرف نگاه کرتے ہوئے، خاص طور پر موسم خزاں ميں اور خصوصا مسلسل بارش يا تيز 

رنے سے پيدا ہوتا ہے ، يہ حقيقت ہوا کے بعد،اور اس عجيب وغريب منظر کو ديکھتے ہوئے کہ جو پتوں کے پے درپے گ
  اچھی طرح ثابت ہوجاتی ہے کہ يہ بات ہرگز ہرگز ممکن نہيں ہے کہ اس قسم کے علوم تک انسان کی دسترس ہوسکے ۔

حقيقتا پتوں کا گرنا ان کی مو ت کا وقت ہے اور تايک زمينوں ميں دانوں کا کا گرنا، ان کی حيات وزندگی کی طرف پہال قدم
اسی کی ذات ہے کہ جو اس موت وزندگی کے نظام سے خبر ہے، يہاں تک کہ ايک دانہ اپنی کامل زندگی ہے اور صرف 

  اور پھوٹنے کی طرف جو مختلف قدم اٹھاتا ہے، وه ہر لمحہ اور ہر گھڑی اس کے علم کی بارگاه ميں واضح وٓاشکار ہے ۔
فی اثر تو يہ ہے کہ يہ ان لوگوں کے خيال کی کہ جو خدا اس امر کے بيان کا ايک اثر فلسفی ہے اور اثر تربيتی، اس کا فلس

کے علم کو کليات ميں منحصر سمجھتے ہيں اور ان کاعقيده يہ ہے کہ خدا اس جہان کے جزئيات سے ٓاگاه نہيں ہے، نفی 
  ) ۔2کرتا ہے اور صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ خدا تمام کليات وجزئيات سے مکمل ٓاگاہی رکھتا ہے(

س کا تربيتی اثر تو وه واضح ہے، کيوں کہ اس وسيع وبے پاياں علم پر ايمان رکھنا انسان سے يہ کہتا ہے کہ تيرےباقی رہا ا
وجود کے تمام اسرار، اعمال، گفتار، نيات، اور افکار سب کے سب اس کی ذات پاک کے لئے واضح وٓاشکار ہے، اس قسم 

الت پر نگاه نہ رکھے اور اپنے اعمال، گفتار اور نيات پر کنٹرول کے ايمان کے ساتھ کس طرح ممکن ہے کہ انسان اپنے حا
  نہ کرے ۔

ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے:کوئی خشک و تر نہيں ہے مگر يہ کہ وه کتاب مبين ميں ثبت ہے (َوالََرْطٍب َوالَيَابٍِس ٕاِالَّ فِی 
  ِکتَاٍب ُمبِيٍن) ۔

جودات کے لئے خدا کے غير متناہی علم کی وسعت کو بيان کرتا ہے اور يہ جملہ ايک مختصر سی عبادت کے ساتھ تمام مو
سے مراد ان کا لغوی معنی نہيں ہے بلکہ يہ تعبير معموال“ خشک”اور “ تر”کوئی چيز اس سے مستثنی نہيں ہوگی کيوں کہ 

  عموميت کے لئے استعمال ہوتی ہے ۔
ہيں ليکن ان ميں جو بات زياده صحيح دکھائی ديتی ہے وه يہ کتاب مبين کے بارے ميں مفسرين نے مختلف احتمال پيش کئے 
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ہے کہ کتاب مبين سے مراد وہی مقام علم پروردگار ہے يعنی تمام موجودات اس کے بے پاياں علم ميں ثبت ہے اور اس کی 
کہ لوح محفوظ  لوح محفوظ سے تعبير کرنا بھی اسی معنی کے مطابق قرار دينے کے قابل ہے کيوں کہ يہ بات بعيد نہيں ہے

  سے مراد وہی صفحہ علم خدا ہو ۔
کتاب مبين کے معنی ميں يہ احتمال بھی موجود ہے کہ علم خلقت اور سلسلہ علت ومعلول ہو کہ جو تمام چيزيں اس ميں لکھ 

  دی گئی ہيں ۔
ين کے معنی ميں، سقط شده جن“ ورقة ”بہت سی روايات ميں ميں جو اہلبيت عليہم السالم کے طرق سے پہنچی ہيں ان ميں 

ان نطفوں کے معنی ميں جو زنده “ رطب”ماؤں کے رحم کے معنی ميں اور “ ظلمات االرض ”فرزند کے معنی ميں “ حبہ”
  ) ۔3ان کے معنی ميں جو ختم ہوجاتے ہيں تفسير ہوئی ہے (“ يابس”رہتے ہيں اور 

کامعنی “ ورقہ” تو تطبيق نہيں کرتی کيوں کہ اس ميں شک نہيں کہ يہ تفسير ان الفاظ کے لغوی معنی جمود کی صورت ميں
“يابس ”کا معنی تر اور“ رطب”کا معنی ہے زمين کی تاريکياں اور “ ظلمات االرض ”کا معنی ہے دانہ اور “ حبہ” ہے پتہ 

کا معنی ہے خشک، ليکن ائمہ اہل بيت عليہم السالم نے حقيقت ميں اس تفسير سے مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ 
رنا چاہا ہے کہ انھيں ٓايات قرٓان ميں ايک وسيع اور کشاده نگاه کے ساتھ غور کرنا چاہئے اور ان کے معانی سمجھنے ميں ک

 صرف لفظ پر جمود نہ کريں بلکہ جہاں قرائن معنی کی وسعت پر داللت کرتے ہوں تو وسعت معنی کی طرف نگاه رکھيں ۔
رف اشاره ہے کہ اوپر والی ٓايت کا مفہوم صرف گھاس پھوس کے دانوں ميںاوپر والی روايت ميں حقيقت ميں اس بات کی ط

  منحصر نہيں ہے بلکہ انسانی نطفوں کے بيج تک اس کے مفہوم ميں شامل ہے ۔
بعد والی ٓايت ميں اعمال انسانی پر علم خدا کے احاطہ کی بحث کی گئی ہے کہ جو اس کا ہدف اصلی ہے اور خدا کی قدرت 

  شخص کيا گيا ہے تاکہ لوگ اس مجموعی بحث سے ضروری تربيتی نتائج حاصل کر سکيں ۔قاہره کو بھی م
پہلے ارشاد ہوتا ہے: وه ايسی ذات ہے کہ جو تمھاری روح کو رات کے وقت قبض کرليتی ہے اور جوو کچھ تم دن ميں 

  بِاللَّْيِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُْم بِالنَّھَاِر) ۔ انجام ديتے ہو اور کمائی کرتے ہيں اس سے ٓاگاه ہے ( َوھَُو الَِّذی يَتََوفَّاُکمْ 
لغت ميں واپس لے لينے کے معنی ميں ہے اور اور يہ جو نيند کو ايک طرح سے روح کو واپس لے لينا کہا گيا ہے “ توفی”

مل طور سے تو اس کا سبب يہ ہے کہ نيند ۔جيسا کہ معروف ہے ۔ موت کی بہن ہے، موت انسانی دماغ کے کارخانہ کا مک
معطل ہوجانا ہے اور روح وجسم کے تعلق کامطلقا منقطع ہوجانا ہے ، جب کہ نيند صرف دماغی کارخانہ کے ايک حصہ کا 

  ) ۔4تعطل ہے اور اس تعلق کا ضعيف ہوجا نا اس بنا پر نيند موت کا ايک چھوٹا مرحلہ شمار ہوتی ہے(
چيز کا حاصل کرنے معنی ميں ہے يعنی تم رات دن خدا کے کے ماده سے ہے يہاں اکتساب اور کسی “ جرح“ ”جرحتم” 

علم قدرت کے سائے ميں رہتے ہو ، وه ذات کہ جو مٹی کے اندر نباتات کے دانوں کی پرورش اور ہر زمان ومکان ميں 
  پتوں کے گرنے اور ان کی موت سے ٓاگاه ہے، وه تمھارے اعمال سے بھی ٓاگاه ہے ۔

اور بيداری کا نظام بار بار دہرايا جارہا ہے رات کو تم سوجاتے ہو اور دن تمھيں بيدار کرديتا  اس کے بعد کہتا ہے کہ يہ نيند
ہے ، اور يہ حالت اسی طرح سے جاری رہتی ہے يہاں تک کہ زندگی کے ٓاخری لمحات ٓاجاتے ہيں( ثُمَّ يَْبَعثُُکْم فِيِہ لِيُْقَضی 

  )5ٔاََجٌل ُمَسّمًی) ۔ (
نتيجہ کو يوں بيان کيا گيا ہے : پھر سب کی بازگشت خدا کی طرف ہے، اور وه تمھيں اس سے جو بال ٓاخر بحث کے ٓاخری 

  تم انجام دے چکے ہو ٓاگاه کرے گا
  
  

  ( ثُمَّ ٕاِلَْيِہ َمْرِجُعُکْم ثُمَّ يُنَبِّئُُکْم بَِما ُکنتُْم تَْعَملُوَن) ۔
لمی احاطے کی مزيد وضاحت اور قيامت کے دن ان کے (بعد والی ٓايت ميں دوباره بندوں کے اعمال کی نسبت خدا کے ع

حساب کی انتہائی دقيق نگہداشت کے بارے ميں قرٓان کہتا ہے:وه اپنے بندوں پر مکمل تسلط رکھتا ہے اور وہی ہے جو 
اْلقَاِھُر  تمھارے لئے محافظ ونگہبان بھيجتا ہے تاکہ وه تمھارے اعمال کا حساب انتہائی احتياط کے ساتھ محفوظ کريں (َوھُوَ 

  فَْوَق ِعبَاِدِه َويُْرِسُل َعلَْيُکْم َحفَظَةً) ۔
کسی چيز پر ايسے غلبہ اور تسلط کامل کے معنی ميں ہے کہ جس ميں “ قاہريت”جيسا کہ ہم پہلے اشاره کرچکے ہيں کہ 

موقع پر استعمال  مدمقابل ميں ٹھہرنے کی طاقت وسکت ہی نہ ہو اور بعض کے نظريہ کے مطابق يہ لفظ عام طور پر ايسے
ہوتا ہے کہ جس ميں مد مقابل عقل رکھتا ہو جب کہ لفظ غلبہ ان دونوں باتوں ميں سے کوئی سی خصوصيت نہيں رکھتا ، 

  بلکہ اس کامعنی کامل طور سے وسيع ہے ۔
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ہيں  کی جمع ہے اور يہاں ان فرشتوں کے معنی ميں ہے کہ جوانسانوں کے اعمال کی حفاظت پر مامور“ حافظ“ ”حفظة”
  ميں ہے:١٢تا ١٠جيسا کہ سورٔه انفطار کی ٓايہ 

  ان عليکم لحافظين کراما کاتبين يعلمون ما تفعلون
تمھارے اوپر نگہبانی کرنے والے محافظ (فرشتے) متعين کردئے گئے ہيں دو محترم ومکرم لکھنے والے ہيں جو تمھارے 

  ہر کام سے ٓاگاه ہيں ۔
انسانی کے محافظ نہيں ہيں بلکہ ان کی ڈيوٹی خود انسان کی اجل معين تک حوادث بعض مفسرين کانظريہ ہے کہ وه اعمال 

کے بعد ذکر ہوا ہے اس کا قرينہ “ حفظة”کو کہ جو “ حتی اذا جاء احدکم الموت ”باليا سے حفاظت کرنا ہے اور وه 
  ) ۔6کو بھی ممکن ہے اس بات پر شاہد قرار ديں( ١١سمجھتے ہيں اور سورٔه رعد کی ٓايہ 

سے مراد يہاں وہی حفظ اعمال “ حفظة”ليکن پوری زير بحث ٓايت پر غور فکر کرنے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی کہ 
ہيں، باقی رہے وه فرشتے جو انسانوں کی حفاظت پر مامور ہيں ان کے بارے ميں انشاء هللا سورٔه رعد کی تفسير ميں بحث 

  کريں گے ۔
کی نگہداری زندگی کے ختم ہونے کے ٓاخری لمحے اور موت کے ٓاجانے تک اس کے بعد فرمايا گيا ہے کہ اس حساب 
  جاری ہے ( َحتَّی ٕاَِذا َجاَء ٔاََحَدُکْم اْلَمْوُت ) ۔

)7اس وقت ہمارے بھيجے ہوئے (فرشتے) جو قبض ارواح پر مامور ہيں اس کی روح کو قبض کرليتے ہيں (تََوفَّْتہُ ُرُسلُنَا) ۔ (
ے کہ يہ فرشتے کسی طرح بھی اپنے فرائض کی انجام دہی ميں کوتاہی ، قصور اور تفريط نہيں کرتے ٓاخر ميں مزيد کہتا ہ

طُوَن) يہ احتمال بھی موجود ہے کہ يہ صفت  نہ روح کے لينے کے لمحہ کو مقدم کرتے ہيں اور نہ موخر ( َوھُْم الَيُفَرِّ
ہو کہ وه اعمال کے حساب کی نگرانی وحفاظت  انسانوں کے اعماک ے حسا کی حفاظت کرنے والے فرشتوں سے مربوط

  ميں کم سے کم کوتاہی اور قصور نہيں کرتے اور زير بحث ٓايت ميں گفتگو کامدار بھی اسی حصہ پر ہے ۔
بعد والی ٓايت ميں انسان کے ٓاخری مرحلہ کار کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : افراد بشر اپنے دوران زندگی کو

ے بعد اپنے ان اعمال ناموں کے ساتھ کہ جن ميں پوری تنظيم کے ساتھ سب کچھ ثبت و ضبط ہوگا قيامت کے ختم کرنے ک
  دن اپنے اس پروردگار کی طرف جو ان کا حقيقی موال ہے پلٹ جائيں گے

  
  

ِ َمْوالَھُْم اْلَحقِّ ) ۔ وا ٕاِلَی هللاَّ   ( ثُمَّ ُردُّ
اور فيصلہ کرنا خدا کی پاک ذات کے ساتھ مخصوص ہے(ٔاَالَلَہُ اْلُحْکُم)، اور اور اس کی عدالت ميں انصاف کرنا، حکم دينا 

افراد بشر اپنی پر شور طوالنی تاريخ ميں ميں جو جو عمل کرتے رہے اور ان کے جو اعمال نامے تھے ان کا بڑی تيزی 
  کے ساتھ حساب کرے گا( َوھَُو ٔاَْسَرُع اْلَحاِسبِيَن) ۔

  ميں ہے کہ :يہاں تک کہ بعض روايات 
  انہ سبحانہ يحاسب جميع عباده مقدار حلب شاة

خدا وند تعالٰی اپنے تمام بندوں کا حساب اتنے تھوڑے سے وقت ميں لے لے گا جتنے وقت ميں ايک بکری کا دودھ دوہا جاتا 
  )8ہے ۔ (

کے ساتھ ليا جائے گا کہ لمحہ  کی تفسير يں بيان کرچکے ہيں بندوں کا حساب اتنی تيزی٢٠٢جيسا کہ ہم سورٔه بقره کی ٓايہ 
بھر يں ان سب کا تمام حساب کر ليا جائے گا اور ايک بکری کے دودھ دوہنے کے وقت کا بيان اور اوپر والی روايت کم 

  سے کم وقت کی نشادہی کے لئے ہے اور اسی ايک دوسری روايت ميں ہے
  )9ان ّهللاٰ تعالٰی يح+اسب الخالئق کلھم فی مقدار لمح البصر ۔ (
  خدا وند تعالٰی تمام بندوں کا حساب ايک لحظہ ميں کرے گا ۔

اور اس کی دليل وہی ہے جو اوپر والی ٓايت کی تفسير ميں گزر چکی ہے اور وه يہ کہ انسان کے اعمال خواه اس کے وجود 
کہ جو اپنی حرکت  ميں اور اس کے اطراف کے موجودات ميں اپنا اثر چھوڑتے ہيں، يعنی وه بالکل ان مشينوں کی طرح ہيں

کی مقدار اور اپنی کارکردگی کو نمبروں والے ٓاالت ميں ظاہر کر ديتے ہيں زياده واضح الفاظ ميں( يوں کہا جاسکتا ہے) اگر
اايسے دقيق ٓاالت موجود ہوں تو انسان کی ٓانکھ ايسی خيانت ٓاميز نظروں کی تعداد کو جو اس نے کی ، پڑھا جاسکتا ہے اور 

ان پر ٓائے ہوئے جھوٹ، تہمتوں، زبان کے زخموں او غلط باتوں کی تعداد کا مطالعہ کيا جاسکتا ہے، خالصہ اانسان کی زب
يہ کہ انسان کی روح کے عالوه اس کے بدن کا ہر عضو خود اپنے اندر اعداد وشمار بتالنے والے اور حساب وکتاب ظاہر 
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  ا حساب وکتاب معلوم ہوجائے گا ۔کرنے والے ٓاالت رکھتا ہے کہ ايک ہی لمحہ ميں اس کا سار
اب اگر ہم کچھ روايات ميں يہ پڑھتے ہيں کہ زياده فرائض رکھنے والے اور بہت زياده مال ودولت کے مالک افرادکا حساب 
اس دن بہت طوالنی ہوگا تو وه حقيقت ميں اس بنا پر نہيں ہے کہ ان کے اصل حساب تک رسائی نہيں ہوئی ہے، بلکہ وه اس 

ے کہ ان کے لئے يہ الزم ہے کہ وه ان سواالت کا جو ان کے اعمال کی نسبت ہو ں گے جواب ديں، يعنی جوابدہی بنا پر ہ
کے بوجھ کی سنگينی اور جواب دينے کا الزمی وضروری ہونا اور اتمام حجت ان کی پيشی کے وقت کو طوالنی کردے گا ۔

ا اس جہان کے کے چھوٹے چھوٹے ذرات سے ٓاگاه ہونا تمام يہ ٓايات بندگان خدا کے لئے مکمل تربيتی درس ہے، خدا ک
چيزوں پر اس کا احاطہ علمی، بندوں کی نسبت اس کی قدرت قہاريت اس کا تمام اعمال بشر سے مطلع ہونا، باريک بين 

لکھنے والوں کے ذريعہ حساب اعمال کی نگہداری وحفاظت، وقت مقرر پر اس کی جان کا لينا، قيامت کے دن اس کا 
  اٹھاياجانا اور پھر اس انسان کے تمام کاموں کی دقت نظر اور سرعت کے ساتھ جانچ پڑتال۔

کون ہے کہ جو ان تمام چيزوں پر ايمان رکھتا ہو اور پھر اپنے اعمال پر نظر نہ رکھے؟بے حساب ظلم ستم کرے، بال وجہ 
مان، اعتقاد اور توجہ کے ساتھ کبھی جمع جھوٹ بولے اور دوسرے پر زيادتی کرے ، کيا يہ اعمال مذکوره اصول پر اي

  ہوسکتے ہيں؟ ۔
..............  

  )۶١، ٔاوما ملکتم مفاتحہ(نور )٧۶۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوة ۔ (قصص ١
  کی طرف رجوع کريں ۔“ خدا را چگونہ بشاسيم” ۔ مزيد وضاحت کے لئے کتاب2
  ۔۵٢٨۔ تفسير برہان جلد اول صفحہ 3
  پر بھی اس سلسلہ ميں گفتگو کرچکے ہيں ۔ ٣۴١صفحہ  ٢مونہ کی جلد ۔تفسير ن4
اجل ”بھی يہاں نيند سے اٹھنے اور بيدار ہونے کے معنی ميں ہے اور “ بعث”کی طرف لوٹتی ہے اور “ نھار ”کی ضمير “ ۔ فيھا 5

  سے مراد وه عمر ہے جو کسی شخص کے لئے مقرر ہے ۔“ مسمیٰ 
  ۔١٣۴صفحہ  ٧۔ تفسير الميزان جلد 6
  کی طرف رجوع کريں ۔ ٨٣۔ قبض ارواح اور ٓادمی کی جان کے لينے کے بارے ميں تفسير نمونہ کی چوتھی جلد صفحہ 7
  ۔٣١٣صفحہ  ٣۔ مجمع البيان، جلد8
  ۔٢٩٨،صفحہ  ٢و جلد ١۔ تفسير مجمع البيان، جلد9

  

يُکْم ِمْن ظُلَُماِت اْلبَرِّ َواْلبَْحِر تَْدُعونَ ۶٣ اِکِريَن ۔قُْل َمْن يُنَجِّ ًعا َوُخْفيَةً لَئِْن ٔاَنَجانَا ِمْن ھَِذِه لَنَُکونَنَّ ِمْن الشَّ   ہُ تََضرُّ
يُکْم ِمْنھَا َوِمْن ُکلِّ َکْرٍب ثُمَّ ٔاَْنتُْم تُْشِرُکوَن۔ ۶۴ ُ يُنَجِّ   قُْل هللاَّ

  ترجمہ:
بخشتا ہے جب کہ تم اسے ٓاشکار اور ۔ کہہ دو کہ کون ہے وه کہ جو تمھيں خشکی اور سمندروں کی تاريکيوں سے رہائی۶٣

پوشيده طور پر (دل ہی دل ميں)پکارتے ہو(اور کہتے ہو) اگر تونے ہميں ان (خطرات اور تاريکيوں) سے رہائی بخش دی، 
  تو ہم شکرگزاروں ميں سے ہوجائيں گے ۔

ی تم اس کے لئے شريک قرار۔ کہہ دو کہ خدا تمھيں ان چيزوں سے اور ہر مشکل وپريشانی سے نجات بخشتا ہے پھر بھ۶۴
  ديتے ہو(اور کفر کی راه پر چلتے ہو)

  تفسير وه نور جو تاريکی ميں چمکتا ہے 

دوباره قرٓان مشرکين کا ہاتھ پکڑ کر ان کی فطرت کے اندر لے جاتا ہے، اور اس اسرار ٓاميز نہاں خانہ ميں انھيں توحيد کے 
يغمبر کو حکم ديتا ہے کہ وه انھيں اس طرح کہيں:کون ہے وه کہ جو تمھيں نور اور يکتا پرستی کی نشاندہی کراتا ہے اور پ

  بر وبحر کی تارکيوں سے نجات ديتا ہے
  
  

يُکْم ِمْن ظُلَُماِت اْلبَرِّ َواْلبَْحِر) ۔   (قُْل َمْن يُنَجِّ
ھی جنبٔہ معنوی، اس بات کی ياددہانی کرادينا بھی ضروری ہے کہ ظلمت وتاريکی کبھی تو جنبٔہ حسی رکھتی ہے اور کب
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ظلمت حسی يہ ہے کہ نور کلی طور پر منقطع ہوجائے يا اس قدر کمزور ہوجائے کہ انسان کسی جگہ کو نہ ديکھ سکے يا 
مشکل سے ديکھ سکے اور ظلمت معنوی مشکالت ،مصيبتيں اور پريشانياں ہيں کہ جن کا انجام تاريک ونامعلوم ہے، جہالت 

ج مرج اور فکری بے سروسايبانياں، انحراف اور اخالقی ٓالودگياں کہ جن کے برے انجامتاريکی ہے، اجتماعی واقتصادی ہر
  پيش بينی کے قابل نہيں ہيں يا وه چيز کہ جو بدبختی اور پريشانی کے سواکچھ نہ ہو، يہ سب کی سب ظلمت ہيں ۔

وروں ، چوروں اورمجرموں کا ظلمت وتاريکی اپنی ذات سے ہولناک اور توہم انگيز ہيں کيوں کہ بہت سے خطرناک جان
حملہ رات کی تاريکی ميں ہی ہوتا ہے اور ہر شخص کو اس سلسلے ميں کوئی نہ کوئی خطره درپيش رہتا ہے، لٰہذا تاريکی 

ميں پھنس جانے کی صور ت ميں اوہام وخياالت انسان کی جان لے ليتے ہيں، خياالت کے مختلف زاويوں سے مختلف 
  نکل نکل کر بھاگنے لگتی ہيں اور عام افراد کو خوف و ہراس ميں پھنساديتی ہيں ۔ صورتيں اور وحشتناک شکليں

ظلمت وتاريکی عدم کا شعبہ ہے اور انسان ذاتی طور پر عدم سے بھاگتا ہے اور وحشت رکھتا ہے، اسی سبب سے وه عام 
  طور سے تاريکی سے ڈرتا ہے ۔

انسان ايک ايس سمندری سفر ميں پھنس جائے جس ميں اندھيری  اگر يہ تاريکی واقعی وحشتناک حوادث سے مل جائے،مثال
رات، موجوں کا خوف ہو اور طوفان ٓايا ہوا ہو، تو اس کی وحشت وپريشانی ان مشکالت سے کئی درجے زياده ہوگی جو دن 

  ں ۔کے وقت ظاہرہوں، کيوں کہ عام طور سے ايسے حاالت ميں انسان کے لئے چھٹکارے کی راہيں مسدود ہوجاتی ہي
اسی طرح اگر اندھيری رات ميں کسی جنگل بيابان ميں انسان راستہ بھول جائے اور درندوں کی وحشتناک ٓاوازيں، جو رات 

کے وقت اپنے شکار کی تالش ميں ہوتے ہيں دور اور نزديک سے سنائی دے رہی ہوں، يہی وه وقت ہوتا ہے کہ جس ميں 
اس تابناک نور کے سوا جو اس کی روح کی گہرائی ميں چمکتا ہے اور  انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور خود اپنے اور

اسے ايک مبدا کی طرف بالتا ہے کہ صرف وہی ہے کہ جو اس قسم کی مشکالت کو حل کرسکتا ہے، باقی اسے کچھ ياد 
وتا ہے: اس قسم نہيں رہتا اس قسم کے حاالت جہان توحيد وخدا شناسائی کا دريچہ ہے، اسی لئے بعد کے جملے ميں ارشاد ہ

کی حالت ميں تم اس کے المتناہی لطف وکرم سے مدد طلب کرتے ہو، بعض اوقات ٓاشکار خضوع وخشوع کے ساتھ اور 
ًعا َوُخْفيَةً ) ۔   کبھی پوشيده طريقے سے دل ہی دل کے اندر اسے پکارتے ہو(تَْدُعونَہُ تََضرُّ

وپيمان باندھتے ہو کہ اگر ہم اس خطرے سے نجات دے دے تو ہم اور ايسی حالت ميں تم فورا اس عظيم مبدٔا کے ساتھ عہد 
ْن يقينا اس کی نعمتوں کا شکر اداکريں گے اور اس کے سوا کسی اور سے دل نہيں لگائيں گے(لَئِْن ٔاَنَجانَا ِمْن ھَِذِه لَنَُکونَنَّ مِ 

  الشَّاِکِرين)
ے اور ہر قسم کے دوسرے غم واندوه سے نجات دےتا ليکن اے پيغمبر! تم ان سے کہہ دو کہ خدا تمھيں ان تاريکيوں س

يُکْم ُ يُنَجِّ ہے(اور بارہا تمھيں نجات دی ہے) ليکن تم رہائی پانے کے بعد اسی شرک وکفر کے راستے پر چل پڑتے ہو ( قُْل هللاَّ
  ِمْنھَا َوِمْن ُکلِّ َکْرٍب ثُمَّ ٔاَْنتُْم تُْشِرُکوَن) ۔

  چند اہم نکات 
کا تذکره جو کہ پنہانی دعا ہے شايد اس سبب سے ہو “ خفية”ر جو دعائے ٓاشکار کے معنی ميں ہے اور کا ذک“ تضرع”۔ ١

کہ مشکالت ايک دوسرے سے مختلف ہوتی ہيں، بعض اوقات شدت کے مرحلہ تک نہ پہنچنے کی وجہ سے انسان کو پنہانی 
تو علی االعالن دست دعا بلند کرتا ہے اور بعضدعا کی دعوت ديتی ہے اور بعض اوقات وه شديد مرحلہ تک پہنچ جاتی ہے 

اوقات نالہ وفرياد کی نوبت ٓاجاتی ہے، مقصد يہ ہے کہ خدا تمھاری شديد مشکالت کو بھی حل کرتا ہے اور ضعيف مشکالت
  کو بھی۔

الت کے ۔ بعض کا عقيده يہ ہے کہ انسان کی چار نفسياتی حالتوں کی طرف اشاره ہوا ہے کہ جن ميں سے ہر ايک مشک٢
ظہور کے وقت ايک قسم کا عکس العمل ہے حالت دعا ونياز ،حالت تضرع وخضوع، حالت اخالص اور مشکالت سے نجات

  حاصل ہوتے وقت شکر گزاری کے التزام کی حالت۔
ليکن افسوس کی بات يہ ہے کہ ان افراد ميں سے بہت سوں کے لئے قيمتی حاالت بجلی کی طرح جلدی سے گزرجانے والے

شدائد ومشکالت کے مقابلے ميں تقريبا اضطراری شکل ميں پيدا ہوتے ہيں، ليکن چونکہ ان ميں علم و ٓاگاہی نہيں ہوتی اور 
  لٰہذا شدائد ومشکالت کے برطرف ہوتے ہی خاموشی سے ہمکنار ہوجاتے ہيں ۔

کے سلسلے ميں دليل بن سکتے اس بنا پر يہ حاالت اگر چہ زود گزرہی ہوں پھر بھی دور افتاده افراد کے لئے خدا شناسی 
  ہيں ۔
(بروزن حرب) در اصل زمين کو نيچے اوپر کرنے اور کھودنے کے معنی ميں ہے، نيز وه محکم گره جو کنويں “ کرب”۔ ٣

کے ڈول کی طناب ميں لگائی جاتی ہے، کے معنی ميں بھی ٓاتا ہے، اس کے بعد وه غم واندو ه جو انسان کے دل کو زير 
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  جو گره کی طرح انسان کے دل پر بيٹھ جاتے ہيں کے لئے بھی بوال جانے لگا ۔ وزبرکرتے ہيں اور
جو ايک وسيع معنی رکھتا ہے اور ہر قسم کی بڑی سے بڑی مشکالت پر محيط ہے“ کرب”اس بنا پر اوپر والی ٓايت ميں لفظ

جاتا ہے، ايک خاص مفہوم بيانکا ذکر کرنے کے بعد کہ جو شدائد کے ايک خاص حصہ کا کہا “ بر وبحر کی تاريکيوں”يہ 
  کرنے کے بعد ايک عام مفہوم کے طور پر ٓايا ہے(غور کيجئے گا) ۔

يہاں پر وه حديث بيان کرنا کہ جو اس ٓايت کے ذيل ميں بعض اسالمی تفاسير ميں نقل ہوئی ہے نامناسب نہ ہوگا، پيغمبر اکرم 
  :صلی هللا عليه و آله وسلم سے نقل ہواہے کہ ٓاپ نے فرمايا

  خير الدعاء الخفی وخير الرزق ما يکفی
بہترين دعا وه ہے کہ جو پنہانی (اور انتہائی خلوص کے ساتھ) صورت پذير ہو اور بہترين روزی وه ہے کہ جو بقدر کفايت 
  ہو (نہ کہ اسی ثروت اندوزی کہ جو دوسروں کی محروميت کا سبب بنے اور انسان کے کندھے پر ايک سنگين بوجھ ہو) ۔

  سی حديث کے ذيل ميں ہے :اور ا
  )١مر بقوم رفعوا اصواتھم بالدعا فقال انکم التدعون االصم وال غائبا وانما تدعون سميعا قريبا ۔ (

پيغمبر صلی هللا عليه و آله وسلم ايک گروه کے قريب سے گزرے وه لوگ بلند ٓاواز سے دعا کررہے تھے تو ٓاپ نے فرمايا: 
ے اور نہ ہی کسی ايسے شخص کو پکاررہے ہو کہ جو تم سے پوشيده اور دور ہو بلکہ تم تم کسی بہرے کو تو نہيں پکار ہ

  تو ايک ايسی ہستی کو پکاررہے ہو کہ جو سننے واال بھی ہے اور قريب بھی ہے ۔
  اس حديث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دعا ٓاہستہ ٓاہستہ اور توجہ اور اخالص کے ساتھ کی جائے تو بہتر ہے ۔

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

  ۔ تفسير مجمع البيان ونورالثقلين مندر جہ باال ٓايت کے ذيل ميں ۔١

  

ْم ِشيًَعا َويُِذيَق بَْعَضُکْم بَأَْس بَْعٍض انظُْر َکْيَف قُْل ھَُو اْلقَاِدُر َعلَی ٔاَْن يَْبَعَث َعلَْيُکْم َعَذابًا ِمْن فَْوقُِکْم ٔاَْو ِمْن تَْحِت ٔاَْرُجلُِکْم ٔاَْو يَْلبَِسکُ ۶۵
ُف اآْليَاِت لََعلَّھُْم يَْفقَھُوَن ۔   نَُصرِّ

  ترجمہ:
کہ وه اس بات پر قادر ہے کہ کوئی عذاب يا تو اوپر کی طرف سے تم پر نازل کردے يا تمھارے پاؤں کے  ۔ تم کہہ دو۶۵

نيچے کی طرف سے بھيج دے،يا تمھيں مختلف گروہوں کی صورت ميں ايک دوسرے کے سامنے بھڑا دے او رجنگ 
م طرح طرح کی ٓايات کو کس طرح ان (وناراحتی) کا ذائقہ تم ميں سے ہر ايک کو دوسرے کے ذريعے چکھا دے، ديکھو ہ

  کے لئے واضح کرتے ہيں شايد وه سمجھ ليں( اور پلٹ ٓائيں) ۔

  رنگ رنگ کے عذاب 

گذشتہ ٓايات ميں توحيد فطری کے بيان کے ضمن ميں در حقيقت بندوں کے ساتھ ايک قسم کی تشويق اور اظہار محبت ہوا تھا
 ھيں کس طرح اپنی پناه ميں لے ليتا ہے اور ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے ۔کہ خدا وند تعالٰی شدائد ومشکالت کے وقت ان

اس ٓايت ميں تربيت کے مختلف طرق کی تکميل کے لئے خدائی عذاب اور سزا سے ڈرانے کے مسئلہ کا سہارا ليا گيا ہے 
ح طغيانگروں اور سرکشوں کے يعنی جس طرح کہ خدا الرحمن الرحيم اور بے سہارا لوگوں کو پناه دينے واال ہے، اسی طر

مقابلے ميں قہار ومنتقم بھی ہے، اس ٓايت ميں پيغمبر کو حکم ديا جارہا ہے کہ مجرموں کو تين قسم کی سزاؤں کی دھمکی 
دو،اوپر کی طرف کے عذابوں کی، نيچے کے طرف کے عذابوں کی اور باہمی اختالف کے ذريعے جنگ کی ٓاگ کے 

زائيں، لٰہذا فرمايا گيا کہ :کہہ دو کہ وه اس بات پر قادر ہے کہ کوئی عذاب يا تو اوپر کی بھڑک اٹھنے اور خونريزی کی س
ْوقُِکْم ٔاَْو طرف سے تم پر نازل کرے يا تمھارے پاؤں کے نيچے سے بھيج دے(قُْل ھَُو اْلقَاِدُر َعلَی ٔاَْن يَْبَعَث َعلَْيُکْم َعَذابًا ِمْن فَ 

  ِمْن تَْحِت ٔاَْرُجلُِکْم) ۔
ا تمھيں مختلف گروه کی صورت ميں ايک دوسرے کے ساتھ بھڑا دے اور جنگ وخونريزی کا ذائقہ تم سے ہر ايک کو ي

  دوسرے کے ذريعے چکھا دے
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  (ٔاَْو يَْلبَِسُکْم ِشيًَعا َويُِذيَق بَْعَضُکْم بَأَْس بَْعٍض ) ۔

انيوں اور داالئل کو کس طرح ان کے لئے بيان کرتےاور ٓايت کے ٓاخر ميں قرٓان مزيد کہتا ہے :ديکھو! ہم طرح طرح کی نش
ُف اآْليَاِت لََعلَّھُْم يَْفقَھُوَن ) ۔   ہيں شايد وه سمجھ جائيں اور حق کی طرف لوٹ ٓائيں(انظُْر َکْيَف نَُصرِّ

  چند اہم نکات 
رين کے درميان کی طرف عذاب سے کيا مراد ہے، مفس“ نيچے”اور “ عذاب”کی طرف سے “ اوپر”۔ اس بارے ميں کہ ١

اختالف ہے ليکن ظاہر يہ ہے کہ يہ دونوں لفظ (فوق وتحت) بہت ہی وسيع معنی رکھتے ہيں، ان ميں حسی طور پر اوپر اور 
نيچے کا مفہوم بھی شام ہے يعنی ايسی سزائيں جو اوپر کی طرف سے ٓاتی ہيں ،مثال بجلياں، خطرناک بارشيں اور طوفان 

طرف سے ٓاتی ہيں مثال زلزلے اور زمين کو ويران وبرباد کرنے والے شگاف اور درياؤں اور ايسی سزائيں جو نيچے کی 
  اور سمندروں کے طوفان، سب اس ميں داخل ہيں ۔

وه دردناک عذاب بھی اس کے مفہوم ميں شامل ہيں کہ جو حکام کے طبقہ اور معاشرے کے اوپر والے حصے کی طرف 
وه پريشانياں اور سختياں جو مزدوروں اور نافہم اور فرض ناشناس افراد کی سے بعض قوموں کے سروں پر ٓاتے ہيں اور 

طرف سے لوگوں کودامنگيرہوجاتی ہيں جو بعض اوقات پہلے گروه کے عذاب سے کم تر نہيں ہوتی، سبھی اس کے معنی 
  ميں داخل ہيں ۔

ا اور زمين سے وحشتناک صورت اور اسی طرح يہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے زمانے کے خوفناک جنگی ہتھيار کہ جو فض
ميں انسانی زندگی کو تباه کرديتے ہيں اور تھوڑی سی دير ميں ٓاباد ترين شہروں کو ہوائی بمباری اور زمينی حملوں سے، 

  ميزائيلوں اور ٓابدوزونسے خاکستری ٹيلوں ميں بدل جاتے ہيں وه بھی ٓايت کے وسيع مفہوم ميں داخل ہيں ۔
“ لبس”زن حبس) مڈھ بھيڑ کرانے اور ايک دوسرے سے ٹکرانے کے معنی ميں ہے نہ کہ ماده (برو“ لبس“ ”يلبسکم”۔ ٢

(بروزن قرض) لباس پہننے کے معنی ميں، اس بنا پر جملہ کے معنی يوں ہوگا کہ وه تمھيں مختلف گروه اور دستوں کی 
  )١شکل ميں ايک دوسرے سے ٹکرابھی سکتا ہے ۔ (

کرتی کہ اختالف کلمہ (تفرقہ بازی ياپھوٹ )اور جمعيت کی پراگندگی کا مسئلہ اس قدر  اور يہ تعبير اس بات کی نشاندہی
خطرناک ہے کہ وه ٓاسمانی عذاب اور بجليوں اور زلزلوں کا ہم پلہ اور ہم پايہ قرار پايا ہے، حقيقتا ہے بھی ايسا ہی بلکہ 

يوں سے کئی درجے زياده ہوتی ہے جو بجليوں اور بعض اوقات اختالف و پراگندگی سے پيدا ہونے والی ويرانياں ان ويران
زلزلوں سے ٓاتی ہے، بارہا ديکھا گيا ہے کہ ٓاباد ملک نفاق اور تفرقہ بازی کے منحوس سائے متعلق تباہی کی نظر ہوجاتے 

  ہيں اور يہ جملہ تمام مسلمانان عالم کے لئے ايک تنبيہ اور صدائے ہوشيار باش ہے ۔
ی تفسير ميں موجود ہے کہ خدا نے ٓاسمانی اورزمينی عذاب کے مقابلہ ميں دو دوسرے عذاب بيان يہ احتمال بھی اس جملہ ک

کئے ہيں، ايک عقيده اور فکرونظر ميں اختالف کا عذاب (جو حقيقت ميں اوپر کے عذابوں کی مانند ہے) اور دوسرے عمل 
نريزی کی صورت ميں ظاہر ہوتا ہے، جو اور اجتماعی طور طريقوں ميں اختالف کا عذاب جس کا نتيجہ جنگ اور خو

نيچے کی طرف کے عذاب کے مشابہ ہے، اس بنا پر ٓايت ميں چار قسم کے طبيعی عذابوں اور دو قسم کے اجتماعی عذابوں 
  کی طرف اشاره ہوا ہے ۔

تو اس کا مطلب يہ ۔ اس بات کا اشتباه نہ ہونے پائے کہ زير بحث ٓايت کہتی ہے کہ خدا تمھارے درميان تفرقہ ڈال دے گا ٣
نہيں ہے کہ خدا بال وجہ لوگوں کو نفاق واختالف ميں گرفتار کردے گا بلکہ يہ لوگوں کے برے اعمال، خودخواہيوں، 

خودپرستيوں اور شخصی نفع خوريوں کا نتيجہ ہے کہ جس کا اثر نفاق اور تفرقہ کی صورت ميں ظاہر ہوتا ہے اور خدا کی 
  کہ اس نے اس قسم کا اثر ان برے اعمال ميں قرار دے ديا ہے ۔طرف اس کی نسبت اس سبب سے ہے 

۔ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ان ٓايات ميں روئے سخن مشرکين اور بت پرستوں کی طرف ہے، ہم يہ نتيجہ ۴
ظلم  نکالتے ہيں کہ ايک مشرک معاشره جو توحيد اور يکتا پرستی کے راستے سے منحرف ہوچکا ہے، وه طبقات باال کے

وستم ميں بھی گرفتار ہوتا ہے اور نچلے طبقہ کی فرض نا شناسی کی مصيبت ميں بھی گرفتار ہوتا ہے، اختالف عقيده کی 
خرابيون سے بھی دوچار ہوتا ہے اور اجتماعی خونيں کشمکشوں مينہی گرفتارہوتا ہے، جيسا کہ ٓاج کی مادی دنيا ميں 

امنے سجده کرتے ہيں ان تمام عظيم بالؤں ميں مبتال ہيں اور ان کے معاشرے ، جو صرط صنعت وثروت کے بتوں کے س
  درميان ہاتھ پاؤں ماررہے ہيں ۔

ہميں اسے مذاہب کا بھی علم ہے کہ جو توحيد وخدا پرستی کا دم بھرتے ہيں ليکن عملی طور پر مشرک اور بت پرست ہيں، 
ہوں گے اور يہ جو ہم بعض احاديث ميں پڑھتے ہيں کہ  ايسے مذاہب واقوام بھی انھيں مشرکين کے سے انجام ميں گرفتار
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  امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا ہے کہ :
  قل ھذا فی اھل القبلة۔

  يہ سب سزائيں مسلمانوں مينہی واقع ہوں گی۔
ود ممکن ہے کہ يہ اسی بات کی طرف اشاره ہو کہ جب مسلمان توحيد کے راستے سے منحرف ہوجائيں، خود خواہی اور خ

پرستی اخوت اسالمی کی جگہ لے لے، شخصی مفاد عمومی مفاد پر مقدم سمجھا جانے لگے اور ہر شخص اپنی ہی فکر ميں
  لگ جائے اور خدائی احکام بھال دئے جائيں ، تو وه بھی ايسے انجام ميں گرفتار ہوجائيں گے ۔

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

  جمع ہے شيعہ کی جس کا معنی گروه ہے ۔“ شيعا” ۔١

 

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

  َوَکذََّب بِِہ قَْوُمَک َوھَُو اْلَحقُّ قُْل لَْسُت َعلَْيُکْم بَِوِکيٍل ۔ ۶۶
  لُِکلِّ نَبَإٍ ُمْستَقَرٌّ َوَسْوَف تَْعلَُموَن۔ ۶٧

  ترجمہ:
۔تيری قوم نے اس کی تکذيب اور انکار کيا حاالنکہ وه حق ہيں( ان سے ) کہہ دو کہ ميں تمھارے بارے ميں(قبول کرنے ۶۶

  اور ايمان النے کا) جوابده ہوں
  

  ( ميرا فريضہ صرف ابالغ رسالت ہے نہ کہ تمھيں ايمان پر مجبور کرنا) ۔
ک قرار گاه ہے (اور وه اپنی وعده گاه ميں انجام پائی گی) اور تم ۔ہر خبر (جوخدا نے تمھيں دی ہے ٓاخر کار اس) کی اي۶٧

  جلدی ہی جان لوگے ۔

  جس وقت تم ان لوگوں کو ديکھو کہ 

يہ دونوں ٓايات حقيقت ميں اس بحث کی تکميل ہے جو خدا ، معاد اورحقائق اسالم کی طرف دعوت دينے اور خدائی سزاؤں 
ں گزرچکی ہے ۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ: تيری قوم وجمعيت يعنی قريش اور سے ڈرانے کے سلسلے ميں گذشتہ ٓايات مي

مکہ کے لوگوں نے تيری تعليمات کی تکذيب کی حاالنکہ کہ وه سب حق ہے اور مختلف عقلی ، فطری اور حسی دالئل ان 
) ۔ (   )١کی تائيد کرتے ہيں(َوَکذََّب بِِہ قَْوُمَک َوھَُو اْلَحقُّ

اور انکار سے ان حقائق کی اہميت ميں کوئی کمی نہيں ٓاتی خواه مخالفت کرنے والے اور منکرين  اس بنا پر ان کی تکذيب
  کتنے ہی زياده کيوں نہ ہو ۔

اس کے بعد حکم ديا گيا کہ :ان سے کہہ دو کہ ميری ذمہ داری تو صرف ابالغ رسالت ہے اور ميں تمھارے قبول کرنے کا 
  بَِوِکيٍل ) ضامن نہيں ہوں(قُْل لَْسُت َعلَْيُکمْ 

اور شورٰی  ۴١، زمر۔١٠٨، يونس ۔١٠٧ان متعدد ٓايات سے کہ جن ميں يہی تعبير اور اسی کے مانند تعبير آئی ہے(مثالانعام۔ 
سے مراد ايسا شخص ہے کہ جو ہدايت عملی کے لئے جوابده اوردوسروں کا“ وکيل”سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مواقع پر ) ۶۔

انھيں بتاتے ہيں کہ يہ صرف تم ہو کہ جو حقيقت کو قبول کرنے يا روکنے کے سلسلے ميں پورا  ضامن ہو، اس طرح پيغمبر
  پورا اختيار رکھتے ہو اورہدايت کو قبول کرتے ہو، ميں تو صرف ابالغ رسالت اور دعوت اٰلہی پر مامور ہوں ۔

ہے اور صحيح راستہ انتخاب کرنے کے بارے بعد والی ٓايت ميں ايک مختصر اور پر معنی جملہ کے ساتھ انھيں تنبيہ کررہا 
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ميں دقت نظر اور باريک بينی کی دعوت ديتا ہے اور کہتا ہے: ہر خبر جو خدا يا پيغمبر تمھيں ديتے ہيں بالٓاخر اس جہاں 
تمھيں ميں يا دوسرے جہاں ميں اس کی کوئی نہ کوئی قرار گاه ہے اور ٓاخر کار وه اپنی مقرره ميعاد پر انجام پائے گی اور 

  )٢بہت جلد اس کی خبر ہوجائے گی( لُِکلِّ نَبَإٍ ُمْستَقَرٌّ َوَسْوَف تَْعلَُموَن) ۔ (
..............  

کو بعض نے قرٓان کی طرف لوٹايا ہے اور بعض نے اس خاص عذاب کی طرف جو اس سے پہلی ٓايت ميں بيان ہوا تھا “ بہ”۔ ضمير ١
طرف اور پيغمبر کی تمام تعليمات کی طرف جن کی دشمنان پيغمبر تکذيب وانکار کيا کرتے  ليکن ظاہر يہ ہے کہ يہ ان تمام باتوں کی

  تھے ،لوٹتی ہے اور ٓايت کا ٓاخری جملہ بھی اس معنی پر گواه ہے ۔
خدائیمصدر ميمی بمعنٔی اسقرار ہو ، يا يہ اسم زمان ومکان محل استقرار کے معنی ميں ہو، پہلی صورت ميں “ مستقر”۔ ہوسکتا ہے ٢

  وعدوں کے اصل تحقق کی خبر دے رہا ہے اور دوسری صور ميں ان وعدوں کے زمان ومکان کی خبر ہے ۔

  

ا يُنسِ ۶٨ ْکَری يَنََّک الشَّْيطَاُن فاَلَتَْقعُ واَِذا َرٔاَْيَت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِی آيَاتِنَا فَٔاَْعِرْض َعْنھُْم َحتَّی يَُخوُضوا فِی َحِديٍث َغْيِرِه َوٕاِمَّ ْد بَْعَد الذِّ
  َمَع اْلقَْوِم الظَّالِِميَن ۔

  َوَما َعلَی الَِّذيَن يَتَّقُوَن ِمْن ِحَسابِِھْم ِمْن َشْیٍء َولَِکْن ِذْکَری لََعلَّھُْم يَتَّقُوَن ۔۶٩

  ترجمہ:
يہاں تک کہ وه دوسری ۔جس وقت تم ان لوگوں کو ديکھو کہ جو ہماری ٓايات کا مذاق اڑاتے ہيں تو ان سے منہ پھير لو، ۶٨

باتوں ميں مشغول ہوجائيں اور اگر شيطان تمھيں بھال دے تو جو نہی (اس ) ستمگر گروه کی طرف تمھاری توجہ ہوجائے تو 
  ان کے پاس بيٹھنے سے کناره کشی کرلو ۔

ان کے حساب  ۔ اور اگر صاحب تقوی افراد (انھيں ہدايت اور پند ونصيحت کرنے کے لئے ان کے پاس بيٹھ جائيں)تو۶٩
(وگناه) ميں سے کوئی چيز ان کے اوپر عائد نہيں ہوگی ليکن (يہ کام صرف انھيں ) ياددہانی کرانے کے لئے ہونا چاہئے 

  شايد (وه سنے اور) پرہيزگاری اختيار کرليں ۔

  شان نزول
ی اور مسلمانوں کو کفار اور ٓايات اٰلہیتفسير مجمع البيان ميں امام باقر عليہ السالم سے نقل ہوا ہے کہ جب پہلی آيت نازل ہوئ

کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اٹھنے بيٹھنے سے منع کيا گيا، تو مسلمانوں کی ايک جماعت کہنے لگی کہ اگر ہم چاہيں کہ 
وں کہ اس حکم پر ہر جگہ عمل کريں تو نہ ہميں مسجدالحرام ميں جانا چاہئے اور نہ ہی خانۂ  کعبہ کا طواف کرنا چاہئے( کي

وه مسجد کے کونے کونے ميں پھيلے ہوئے ہيں اور ٓايات اٰلہی کے بارے مينباطل باتوں ميں مشغول ہيں اور ہم مسجد الحرام 
کے کسی بھی گوشہ ميں خواه کتنا بھی مختصر توقف کريں اس ميں ان کی باتيں ہمارے کانوں تک پہنچ سکتی ہيں)، اس 

مانوں کو يہ حکم ديا گيا کہ وه ايسے مواقع پر انھيں نصيحت کرے اور جتنا ہوسکے موقع پر دوسری ٓايت نازل ہوئی اور مسل
  ان کی ہدايت اور رہنمائی کريں ۔

اس ٓايت کے لئے شان نزول کا ذکر جيسا کہ ہم پہلے بھی اشاره کرچکے ہيں تمام سورة کے اکٹھا نازل ہونے کے منافی 
ے مختلف حوادث پيش ٓائيں، اس کے بعدا يک سوره اکٹھی نازل ہو اور نہينکيوں کہ ممکن ہے مسلمانوں کی زندگی ميں ايس

  اس کی کوئی ٓايت ان حوادث ميں سے کسی حصہ کو مدنظر رکھتے ہوئے ٓائی ہو ۔

  اہل باطل کی مجالس سے دوری 

يں ان سے چونکہ اس سوره کے زياده تر مباحث مشرکين اور بت پرستوں کی کيفيت کے بارے ميں ہے لٰہذا ان دو ٓايات م
مربوط ايک دوسرے مسئلہ کی طرف اشاره ہورہا ہے، پہلے پيغمبر صلی هللا عليه و آله وسلمسے ارشاد ہوتا ہے کہ:جس 

وقت تم ہٹ دھرم اور بے منطق مخالفين کو ديکھو کہ وه ٓايات خدا کا استہزاء کررہے ہيں تو ان سے منہ پھير لوجب تک وه 
و کو شروع نہ کرليں(واَِذا َرٔاَْيَت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِی آيَاتِنَا فَٔاَْعِرْض َعْنھُْم َحتَّی اس کام سے صرف نظر کرکے دوسری گفتگ

  )١يَُخوُضوا فِی َحِديٍث َغْيِرِه) ۔ (
اس جملے ميں اگرچہ روئے سخن پيغمبر کی طرف ہے، ليکن يہ بات مسلم ہے کہ يہ حکم ٓاپ کے ساتھ مخصوص نہيں ہے 
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ے لئے ہے ۔ اس حکم کا فلسفہ بھی واضح ہے کہ اگر مسلمان ان کی مجالس ميں شرکت کرتے تھے تو وهبلکہ تمام مومنين ک
انتقام لينے اور انھيں تکليف پہنچانے کے لئے اپنی باطل اور ناروا باتوں کو جاری رکھتے تھے، ليکن جب وه بے اعتنائی 

گے اور دوسرے مسائل شروع کرديں گے، کيوں کہ ان کے ساتھ ان کے قريب سے گزرجائيں تو وه فطرتا خاموش ہوجائيں 
  کا سارا مقصد تو پيغمبر اورمسلمانوں کو تکليف پہچانا تھا ۔

اگر شيطان تمھيں يہ بات بھال دے اور اس قسم کے ”اس کے بعد مزيد کہتا ہے کہ يہ موضوع اس قدر اہميت رکھتا ہے کہ 
موضوع کی طرف توجہ ہوجائے فورا اس مجلس سے کھڑے ہوجاؤ  افراد کے ساتھ بھول کر ہم نشين ہوجاؤ تو جب بھی اس

ْکَری َمَع اْلقَْوِم الظَّالِِمينَ  ا يُنِسيَنََّک الشَّْيطَاُن فاَلَتَْقُعْد بَْعَد الذِّ   )٢ ) ۔ (اور ان ظالموں کے پاس نہ بيٹھو(َوٕاِمَّ
..............  

صل پانی ميں وارد ہونے اور اس ميں چلنے(اور نہانے) کے معنی ميںميں کہتا ہے درا“ مفردات”کتاب “ راغب”جيسا کہ “ خوض”۔ ١
ہے ليکن بعد اور امور ميں وارد ہونے کے معنی ميں بھی بوال جانے لگا، ليکن قرٓان ميں اس لفظ کا اطالق زياده تر باطل اور بے بنياد 

  مطلب ميں وارد ہونے کے معنی ميں ہوا ہے ۔
(ان کے پاس نہ بيٹھو) سے مراد يہ نہيں ہے کہ صرف ايسے افراد کے پاس “ ال تقعد”رت نہ ہو کہ ۔ شايد يہ بات ياد دالنے کی ضرو٢

بيٹھنا ممنوع ہے، بلکہ مقصد تو ان کی جماعت ميں شرکت کرنا ہے، چاہے بيٹھنے کی شکل ميں ہو يا قيام کی صورت مينياچلنے کی 
  حالت ميں ۔

  دوسوال اور ان کا جواب 

کہ کيا يہ ممکن ہے کہ شيطان پيغمبر پر تسلط پيدا کرے اور ان کے نسيان کا باعث بنے، دوسرے لفظوںپہال سوال تو يہ ہے 
ميں کيا مقام عصمت اور خطا مصئونيت کے باوجود حتی کہ موضوعات ميں يہ بات ممکن ہے کہ پيغمبر اشتباه اور نسيان 

  ميں گرفتار ہوجائے ۔
اگر چہ روئے سخن ٓايت ميں پيغمبر کی طرف سے ہے ليکن حقيقت ميں ان  اس سوال کے جواب ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ

کے پيروکار مراد ہيں کہ اگر وه فراموش کاری ميں گرفتار ہوجائيں اور کفار کے گناه ٓاميز اجتماعات ميں شرک ہوجائی تو 
کی بحث ہماری روزمره کی گفتگو جس وقت بھی انھيں ياد ٓاجائے فورا وہاں سے اٹھ کھڑے ہو اور باہر نکل جائيں، اور قسم 

ميں اور مختلف زبانوں کے ادبيات ميں عام نظر ٓاتی ہے کہ انسان روئے سخن تو کسی اور کی طرف کرتا ہے مگر اس 
  کامقصد يہ ہوتا ہے کہ دوسرے سن ليں، عربوں کی مشہور ضرب المثل کی طرح، جس ميں کہتے ہيں:

  اياک اعنی واسمعی ياجارة
  ہو اور اے پڑوسن تو سن لے ۔ميری مراد تو تم 

بعض مفسرين نے مثال طبرسی نے مجمع البيان ميں اور ابو الفتوح نے اپنی مشہور تفسير ميں ايک دوسرا جواب ديا ہے کہ 
جس کاماحصل يہ ہے انبياء کے لئے خدا کی طرف سے احکام کے پہنچانے اور مقام رسالت ميں سہو وفراموشی اور بھول 

ز نہيں ہے ليکن موضوعات خارجی ميں اگر لوگوں کی گمراہی کا سبب نہ ہو تو کوئی حرج نہيں ہے چوک کا ہونا تو جائ
ليکن يہ جواب اس اصول کے ساتھ جو ہمارے متکلمين کے درميان مشہور ہے کہ انبياء وائمہ عليہم السالم احکام کے عالوه 

  ا ۔عام موضوعات ميں بھی غلطی سے معصوم ومصئون ہيں مناسبت نہيں رکھت
دوسرا سوال يہ ہے کہ بعض علمائے اہل سنت نے اس ٓايت کو رہبران دينی کے لئے تقيہ جائز نہ ہونے کی دليل قرار ديا ہے 
کيوں کہ ٓايت صراحت کے ساتھ کہتی ہے:دشمنوں کے سامنے تقيہ نہ کرو يہاں تک کہ اگر تم ان کی مجلس ميں بھی موجود 

  ہوتو ان کی مجلس سے کھڑے ہوجاؤ،
تراض کا جواب بھی بالکل واضح اور روشن ہے، کيوں کہ شيعہ ہرگز يہ نہيں کہتے کہ ہرجگہ تقيہ ضروری ہے بلکہاس اع

تقيہ بعض مواقع پر تو قطعا حرام ہے اور اس کا وجوب صرف ايسے مواقع کے لئے ہے کہ جہاں تقيہ کرنے اور اظہار حق 
ظہار سے زياده ہو يا يہ کہ تقيہ دفع ضرر اور خطر کلی کے دور نہ کرنے ميں کچھ ايسے فوائد ومنافع ہوں کہ جو اس کے ا

  ہونے کا موجب ہو ۔
بعد والی ٓايت ميں ايک موقع کو مستثنٰی کرتے ہوئے قرٓان کہتا ہے: اگر صاحب تقوی لوگ نہی از منکر کی غرض سے ان 

اميد پر انھيں نصيحت کريں تو کوئی کے جلسوں ميں شرکت کريں اور پرہزگاری کی اميد اور ان کے گناه سے پلٹ ٓانے کی 
مانع نہيں ہے اور ہم ان کے گناه کو ايسے افراد کے حسا ميں نہيں لکھے گ، کيوں کہ ہر حالت ميں ان کا اراده تو خدامت 

  لَّھُْم يَتَّقُوَن) ۔اور اپنے فرض کی بجآاوری تھا (َوَما َعلَی الَِّذيَن يَتَّقُوَن ِمْن ِحَسابِِھْم ِمْن َشْیٍء َولَِکْن ِذْکَری لَعَ 
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اس ٓايت کے لئے ايک دوسری تفسير بھی بيان ہوئی ہے ليکن ہم نے جو کچھ بيان کيا ہے وه ظاہر ٓايت اور اس کی شان نزول
  کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے ۔

عبير کے ضمنا اس بات پر بھی توجہ رکھنا چاہئے کہ صرف وه افراد استثنٰی سے فائده اٹھا سکتے ہيں کہ جو ٓايت کی ت
مطابق تقوی اور پرہيزگاری کے مقام کے حامل ہوں اور نہ صرف يہ کہ وه خود ان سے متاثر ہوں، بلکہ وه انھيں خود اپنے 

  سے متاثر کرسکيں ۔
کے ذيل ميں بھی مذکوره ٓايت کے مشابہ ايک مضمون ٓاياہے اور وہاں پر دوسرے مطالب بيان ہوئے ١۴٠سورٔه نساء کی ٓايت

  )1ہيں ۔ (
..............  

  ۔١۴٢۔تفسير نمونہ جلد چہارم صفحہ 1

  

ْر بِِہ ٔاَْن تُْبَسَل نَفْ  ٧٠ ْنيَا َوَذکِّ ْتھُْم اْلَحيَاةُ الدُّ ِ َولِیٌّ َوال ََشفِيٌع َوَذِر الَِّذيَن اتََّخُذوا ِدينَھُْم لَِعبًا َولَْھًوا َوَغرَّ ٌس بَِما َکَسبَْت لَْيَس لَھَا ِمْن ُدوِن هللاَّ
  َذاٌب ٔاَلِيٌم بَِما َکانُوا يَْکفُُروَن ۔ْن تَْعِدْل ُکلَّ َعْدٍل الَيُْؤَخْذ ِمْنھَا ٔاُْولَئَِک الَِّذيَن ٔاُْبِسلُوا بَِما َکَسبُوا لَھُْم َشَراٌب ِمْن َحِميٍم َوعَ َوإِ 

  ترجمہ:
ہے اور دنياوی زندگی نے انھيں  ۔ تم ايسے لوگوں کہ جنھوں نے اپنے فطری دين کو کھيل تماشہ (اور استہزاء) بنا ليا٧٠

مغرور کرديا ہے، چھوڑ دو اور انھيں نصيحت کرو تاکہ وه اپنے اعمال کے (برے نتائج ) ميں گرفتار نہ ہوں، (اس دن ) خدا 
کے سوا نہ ان کا کوئی ياروياور ہوگا اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے واال ہوگا اور (ايسے شخص سے) خواه وه کسی بھی 

کيوں نہ دے اس سے قبول نہيں کيا جائے گا، وه ايسے لوگ ہيں کہ جو ان اعمال ميں گرفتار ہوئے ہيں کہ جو  قسم کا عوض
انھوں نے انجام دئے ہيں، ان کے پينے کے لئے گرم پانی ہے اور دردناک عذاب ہے، يہ اس سبب سے ہوگا کيوں کہ انھوں 

  نے کفر اختيار کيا ہے ۔

  دين حق کو کھيل بنانے والے 

ايسے اشخاص ” ہ ٓايت اصل ميں گذشتہ ٓايت کی بحث کی تکميل کررہی ہے اور پيغمبر اکرم کو حکم دے رہی ہے کہ وهي
سے کہ جنھوں نے اپنے دين وٓائين کو مذاق بنا ليا ہے اور لہو لعاب کو دين قراد دے ليا ہے اور دنياوی زندگی اور اس کے 

َوَذِر الَِّذيَن اتََّخُذوا ِدينَھُْم لَِعبًا َولَْھًوا “ ( اور انھيں ان کے حال پر چھوڑ ديں وسائل نے انھينمغرور کرديا ہے، منہ پھير ليں
ْنيَا ) ۔ ْتھُْم اْلَحيَاةُ الدُّ   َوَغرَّ

يہ بات واضح ہے کہ ايسے اشخاص کو چھوڑ دينے کا حکم مسئلہ جہاد کے ساتھ کسی قسم کا تضاد نہيں رکھتا، کيوں کہ 
ط ہيں اور کفار کے ساتھ بے احتياطی برتنے کے شرائط دوسری ہيں، ان دونوں ميں سے ہر ايک جہاد کی کچھ خاص شرائ

اپنی اپنی جگہ پر انجام پذيرہونا چاہئے، بعض اوقات تو بے اعتنائی کے ذريعہ ہی مخالفين کو دبانا الزم ہوتا ہے اور کبھی 
بعض حضرات نے جو يہ تصور کرليا ہے کہ ٓايات  مبارزه وجہاد اور مسلح جنگ کے ذريعہ مقابلہ ضروری ہوتا ہے اور

  جہاد نے اوپر والی ٓايت کو منسوخ کرديا ہے، بالکل بے بنياد ہے ۔
حقيقت ميں مندرجہ باال ٓايت ميں اس بات کی طرف اشاره ہے کہ ان کا ديم اپنے مفاہيم کے لحاظ سے بيہوده اور فضول ہے 

ھ ليا ہے جو بچوں کے کاموں اور بوڑھوں کی لغويات سے زياده مشابہ ہے، اور انھوں نے چند ايسے اعمال کا نا م دين رک
ايسے لوگ بحث وگفتگو کے قابل نہيں ہے، لٰہذا حکم ديا گيا ہے ک تم ان سے رخ موڑ لو اور ان کی اور ان کے کھوکھلے 

  مذہب کی پرواه نہ کرو ۔
د وہی ان کا شرک وبت پرستی واال مذہب ہی ہے، يہ سے مرا“ دينھم”ہم نے جو کچھ بيان کيا ہے اس سے معلوم ہوگيا کہ 

ہوااور ان کی طرف دين کی اضافت ونسبت دين کے فطری ہونے کی وجہ سے ہو، بہت “دين حق ”احتمال کہ اس سے مراد 
  ہی بعيد نظر ٓاتا ہے ۔

ی طرف اشاره کررہاہے ٓايت کی تفسير ميں ايک اور احتمال بھی موجود ہے اور وه يہ ہے کہ قرٓان کفار کی ايک جماعت ک
کہ وه خود اپنے دين ومذہب کو ايک لہو لعاب ہی سمجھتے تھے، اور ہرگز اس ميں ايک حقيقی مطلب کے طور پر غور 
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نہيں کرتے تھے،يعنی وه اپنی بے ايمانی ميں بھی بے ايمان تھے اور اپنے بے بنياد مذہب کے اصولوں سے بھی وفادار نہيں
  تھے ۔

ے ساتھ اختصاص نہيں رکھتی اور ان تمام لوگوں کے حالت پر محيط ہے جو مقدسات اٰلہی اور احکام بہر حال ٓايت کفار ک
خداوندی کو اپنے شخصی اور مادی مقصد کے حصول کا ايک کھيل قرار ديتے ہيں، دين کو دنيا کا ٓالہ اورخدا کے حکم کو 

  اعتراض شخصی کا کھلونہ بنا ليتے ہيں ۔
 عليه و آله وسلمکو حکم ديا گيا کہ وه انھيں ان اعمال پر تنبيہ کريں کيوں کہ ايسا دن ٓانے واال ہےاس کے بعد پيغمبر صلی هللا

ْر جس ميں ہر شخص اپنے اعمال کے ٓاگے سپرانداختہ ہوگا اور اس کے لئے اس کے چنگل سے فرار کی راه نہيں ہوگی(َوَذکِّ
  )١بِِہ ٔاَْن تُْبَسَل نَْفٌس بَِما َکَسبَْت) ۔ (

ِ او ر اس دن خدا کے سوا نا تو کوئی اس کا حامی ومددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے واال ہوگا( لَْيَس لَھَا ِمْن ُدوِن هللاَّ
  َولِیٌّ َوال ََشفِيٌع) ۔

اس کا معاملہ اس دن اس قدر سخت اور درد ناک ہوگا اور وه اپنے اعمال کی زنجير ميں اس طرح گرفتار ہوں گے کہ:خواه 
تنا بھی تاوان اورجرمانہ (بالغرض ان کے پاس ہو اور وه ) ديں کہ اپنے ٓاپ کو سزاؤں سے نجات دالليں تو وه ان سے قبولک

  )٢نہيں کيا جائے گا( َوٕاِْن تَْعِدْل ُکلَّ َعْدٍل الَيُْؤَخْذ ِمْنھَا)(
ائش ہے اور نہ ہی توبہ کا وقت باقی ہے کيوں کہ وه اپنے اعمال ميں گرفتار ہوچکے ہيں، اس دن نہ تو تالفی کی کوئی گنج

  لٰہذا ان کے لئے نجات کی کوئی صورت نہيں ہوسکتی ( ٔاُْولَئَِک الَِّذيَن ٔاُْبِسلُوا بَِما َکَسبُوا) ۔
اس کے بعد ان کی دردناک سزاؤں کے ايک پہلو کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے:کيوں کہ انھوں نے حق اور 

ا ہے لٰہذا ان کے لئے دردناک عذاب کے ساتھ پينے کے لئے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا ( لَھُْم َشَراٌب ِمْن حقيقت کو ٹھکرا دي
 َحِميٍم َوَعَذاٌب ٔاَلِيٌم بَِما َکانُوا يَْکفُُروَن) وه گرم گرم کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے اندر سے جل رہے ہوں گے اور باہر کی

  طرف سے ٓاگ ميں جل رہے ہوں گے ۔
وه اپنے اعمال ميں”ايک نکتہ کہ جس کی طرف خاص طورپر توجہ کرنی چاہئے يہ ہے کہ ( ٔاُْولَئَِک الَِّذيَن ٔاُْبِسلُوا بَِما َکَسبُوا)،

حقيقت ميں ان سے تاوان قبول نہ ہونے اور ان کا ولی وشفيع نہ ہونے کی دليل وعلت کے طور پر ہے، “ گرفتار ہوں گے
جی عامل کی وجہ سے نہيں ہے کہ جسے کسی طرح سے دفع کيا جاسکے، بلکہ خود ان کی ذات يعنی ان کی سزا کسی خار

وصفات اور اعمال کے اندر ہی اس کا سرچشمہ ہے، وه اپنے برے اعمال کے قيدی ہيں اس لئے ان کی رہائی ممکن نہيں 
  ترادف ہے ۔ہے، کيوں کہ اعمال اور ان کے ٓاثار سے الگ ہونا خود اپنے ٓاپ سے جدا ہونے کے م

ليکن اس بات پر بھی توجہ رکھنی چاہئے کہ يہ شدت وسختی اور راه بازگشت کا مسدود ہونا اور شفاعت کا عدم وجود ايسے 
لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو کفر پر اصرار کرتے ہيں اور ہميشہ اسی پر کاربند رہے، جيسا کہ (بما کانوا يکفرون)

  کہ فعل مضارع کسی چيز کے استمرار کے بيان کے لئے ہوتا ہے ۔کے جملے سے معلوم ہوتا ہے کيوں 
..............  

(بروزن نسل) کسی چيز سے قہر وغلبہ کے ذريعہ بچنے اور منع کرنے کے معنی ميں، اسی لئے “ بسل”اصل ميں ماده “ تبسل ”۔ ١
سے سزا دينے اور يرغمال بنانے کے لئے بھی بوالکسی کو تسليم وسپردگی کے لئے ابھارنے کو ابسال کہا جاتا ہے، نيز اسی مناسبت 

لشکر شجاع کے معنی ميں بھی اسی مناسبت سے ہے، کيوں کہ وی دوسروں کو قہر وغلبہ سے جھکنے “ جيش باسل”جاتا ہے، اور 
ے معنی ميں ٓايا پر مجبور کرديتا ہے، اوپروالی ٓايت ميں بھی کسی شخص کا تسليم اور گرفتار ہونا اپنے برے اعمال کے چنگل ميں ک

  ہے ۔
يہاں معادل اور وه چيز جو کسی غلط کام کی تالفی کے طور پر دی جائے کے معنی ميں ہے تاکہ مدمقابل ٓازاد ہوجائے، “ عدل”۔ ٢

  حقيقت ميں اس کا معنی غرامت ، جرمانے اور فديہ سے شباہت رکھتا ہے ۔

  

٧١  ُ نَا َونَُردُّ َعلَی ٔاَْعقَابِنَا بَْعَد ٕاِْذ ھََدانَا هللاَّ ِ َما الَيَنفَُعنَا َوالَيَُضرُّ يَاِطيُن فِی ااْلَْٔرِض َحْيَراَن لَہُ قُْل ٔاَنَْدُعو ِمْن ُدوِن هللاَّ  َکالَِّذی اْستَْھَوْتہُ الشَّ
ِ ھَُو اْلھَُدی َؤاُِمْرنَا لِنُْسلَِم لَِربِّ اْلَعالَِميَن۔ٔاَْصَحاٌب يَْدُعونَہُ ٕاِلَی اْلھَُدی اْئتِنَا قُْل إِ    نَّ ھَُدی هللاَّ

الَةَ َواتَّقُوهُ َوھَُو الَِّذی ٕاِلَْيِہ تُْحَشُروَن ۔ ٧٢   َؤاَْن ٔاَقِيُموا الصَّ

  ترجمہ:
دينے والی ہے اور نہ ہی  ۔ تم کہہ دو کہ کيا ہم خدا کے سواکسی اور چيز کو پکاريں کہ جو نہ ہمارے لئے کوئی فائده٧١



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

 
 

کوئی نقصان پہنچانے والی اور (اس طرح سے ) ہم پيچھے کی طرف پلٹ جائيں جب کہ خدا نے ہميں ہدايت کردی ہے، اس 
شخص کی مانند کہ جسے شياطين کے وسوسوں نے گمراه کرديا ہو اور وه زمين ميں حيراں ہو، حاالنکہ اس کے لئے ايسے 

اسے ہدايت کی طرف بالتے ہيں (اور يہ کہتے ہيں) کہ ہماری طرف ٓاؤ، تم کہہ دو کہ صرف خدايارومددگار بھی ہيں کہ جو 
  کی ہدايت ہی (اصل ) ہدايت ہے، اور ہميں يہ حکم ديا گيا ہے کہ ہم عالمين کے پروردگار کے سامنے سرتسيلم خم کريں ۔

  س کی طرف تم محشور ہو گے ۔۔ اور يہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے وه ذات کہ ج٧٢

  کيا ہم سابقہ حالت کی طرف پلٹ جائيں ۔ 

يہ ٓايت اس اصرار کے مقابلہ ميں ہے جو مشرکين مسلمانوں کو کفروبت پرستی کی دعوت کے لئے کرتے تھے، پيغمبر کو 
رت ميں ان سے حکم دے رہی ہے کہ ايک دندان شکن دليل کے ساتھ انھيں جواب ديں اور ايک استفہام انکاری کی صو

پوچھيں کہ : کيا تم يہ کہتے ہو ہم کسی ايسی چيز کو خدا کا شريک قرار ديں کہ جو نہ ہمارے لئے فائده رکھتی ہے کہ اس 
  فائده کی خاطر ہم اس کی طرف جائيں اور نہ ہی کوئی ضرر رکھتی ہے کہ ہم اس کے نقصان سے ڈريں

  
  

ِ َما الَ  نَا ) ۔( قُْل ٔاَنَْدُعو ِمْن ُدوِن هللاَّ   يَنفَُعنَا َوالَيَُضرُّ
يہ جملہ حقيقت ميں اس جملہ کی طرف اشاره ہے کہ عام طور سے انسان کے تمام کام انھيں دونوں سرچشموں ميں سے 

کسی ايک سر چشمہ سے پيدا ہوتے ہيں، يا تو نفع کے حصول کی خاطر ہوتے ہيں ( خواه وه مادی نفع ہو يا معنوی) اور يا 
  طر ہوتے ہيں (ضرر بھی خواه معنوی ہو يامادی) ۔وه دفع ضرر کی خا

  کوئی عاقل کيسے کوئی ايسا کام کرے گا کہ جس ميں ان دونوں ميں سے کوئی سا عامل بھی موجود نہ ہو؟ ۔
اس کے بعد مشرکين کے مقابلے ميں ايک اور استدالل پيش کيا گيا ہے اور يوں ارشاد ہوتا ہے:اگر ہم بت پرستی کی طرف 

اور ہدايت اٰلہی کے بعد شرک کی راه ميں گامزن ہوجائيں( تو اس طرح) تو ہم پيچھے کی طرف لوٹ جائيں گے پلٹ جائيں 
ُ) ۔ (اور يہ بات قانون ارتقاء کے خالف ہے کہ جو عالم حيات کا ايک عمومی قانون ہے(َونَُردُّ َعلَی ٔاَْعقَابِنَا بَْعَد ٕاِْذ ھََدانَا    )١هللاَّ

ے ذريعہ اس مطلب کو اور زياده واضح اور روشن کيا گيا ہے اور قرٓان يوں کہتا ہے: (توحيد سے اس کے بعد ايک مثال ک
شرک کی طرف بازگشت) مثل اس کے ہے کہ کوئی شخص شيطانی وسوسوں سے ( يا غولہائے بيابانی سے کہ جو جاہليت 

مسافروں کو ان کی راه سے بے راه  کے عربوں کے خيال کے مطابق راستوں ميں گھات لگا کر بيٹھے ہوا کرتے تھے اور
  کرديا کرتے تھے) راه مقصد گم کردے اور بيابان ميں حيران وسرگرداں ره گيا ہو

  
  

يَاِطيُن فِی ااْلَْٔرِض َحْيَراَن) ۔   ( َکالَِّذی ُ اْستَْھَوْتہُ الشَّ
يں اور اسے ٓاوازيں دے رہيں حاالنکہ اس کے ايسے دوست بھی ہيں کہ جو اسے ہدايت اور شاہراه ( حق) کی طرف بالتے ہ

ہيں کہ ہماری طرف ٓاؤ۔ ليکن وه اس طرح سے حيران وسرگرداں ہيں کہ جيسے وه ان کی باتوں کو سن ہی نہيں رہا ہے، يا 
  )٢وه قوت ارادی نہيں رکھتا(لَہُ ٔاَْصَحاٌب يَْدُعونَہُ ٕاِلَی اْلھَُدی اْئتِنَا ) ۔ (

ہدايت صرف خدا کی ہدايت ہے ”ا گيا ہے کہ تم صراحت کے ساتھ يہ کہہ دو کہ : اور ٓايت کے ٓاخر ميں پيغمبر کو حکم دي
ِ ھَُو اْلھَُدی “(اور ہميں يہ حکم ديا گيا ہے کہ ہم صرف عالمين کے پروردگار کے سامنے سرتسليم خم کريں قُْل ٕاِنَّ ھَُدی هللاَّ

  َؤاُِمْرنَا لِنُْسلَِم لَِربِّ اْلَعالَِميَن) ۔
ميں مشرکين کی مذہب کی نفی پر ايک اور دليل ہے کيوں کہ صرف ايسی ذات کے سامنے ہی سرتسليم خم يہ جملہ حقيقت 

کرنا چاہئے کہ جو مالک خالق اور مربی عالم ہستی ہو ، نہ کہ بتوں کے سامنے کہ جو اس جہاں کی ايجاد وتخليق ميں کوئی 
  نقش و اثر نہيں رکھتے ۔

  ٓ◌ٰ◌ايک سوال اور اس کا جواب
يک سوال سامنے ٓاتا ہے کہ پيغمبر صلی هللا عليه و آله وسلم بعثت سے پہلے مشرکين کے مذہب کے پيرو تھے کہ جو يہاں ا

  يہ کہہ رہے ہيں کہ :
  “َردُّ َعلَی ٔاَْعقَابِنَا ب”
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  کيا ہم سابقہ حالت کی طرف پلٹ جائيں ۔
کيا اور کسی بھی تاريخ ميں اس قسم کی کوئی حاالنکہ کہ ہميں معلوم ہے کہ ٓاپ نے کبھی بھی بت سے سامنے سجده نہيں 

  چيز لکھی ہوئی نہيں ہے پھر اصولی طور پر مقام عصمت بھی ايسے کسی امر کی اجازت نہيں ديتا ۔
يہ لفظ حقيقت ميں مسلمانوں کی ايک جماعت کی زبان سے ادا ہوا ہے ناکہ ذات پيغمبر کی زبان سے اسی لئے جمع کے 

  داہوا ہے ۔صيغہ اور ضميروں کے ساتھ ا
بعد والی ٓايت ميں دعوت اٰلہی کے بعد عائد ہونے والے فرائض کی يوں تشريح کی گئی ہے کہ ہم نے توحيد کے عالوه يہ 

  واقم الصالة واتقوه) ۔“(نماز قائم کرو اور تقوی اختيار کرو”حکم ديا ہے کہ 
تمھارا حشرونشر اور بازگشت خدا کی طرف ہے اور ٓاخر ميں مسئلہ معاد و قيامت کی طرف توجہ کرواتے ہوئے اور يہ کہ 

  اس بحث کو ختم کرديا گيا ہے
  
  

  (وھوالذی اليہ تحشرون) ۔
حقيقت ميں ان چند مختصر جملوں وه پروگرام جس کی طرف پيغمبر دعوت ديا کرتے تھے اور جس کا سرچشمہ عقل اور 

حيد اور انجام معادوقيامت تھا اور اس کے فرمان خدا تھا، چار اصولوں کے پروگرام کی صورت ميں جس کا ٓاغاز تو
  درميانی مراحل خدائی رشتوں کو محکم کرنا اور ہرگناه سے پرہيز کرنا تھا، پيش کيا گيا ہے ۔

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

(بروزن خشم) ايڑی کے معنی ميں اور ايڑی پر پھرنے کو پيچھے کی طرف پھرنا کہتے ہيں اور يہ ہدف “ عقب”جمع “اعقاب” ۔١
ے انحراف اور پھر نے کی طرف اشاره ہے اور يہ وہی چيز ہے کہ جسے آجکل ارتجاع (يعنی رجعت پسندی) سے تعبير ومقصد س
  کرتے ہيں ۔

لغت “ حيران” کے ماده سے ہے اور يہ لفظ کسی کو ہوا وہوس کی پيروی پر ٓاماده کرنے کے معنی ميں ہے“ ھوی“ ”اْستَْھَوْتہُ ”۔ ٢
ے اور عام طور سے سرگردانی سے کنايہ ہے، کيوں کی لوگ سرگردانی سے کچھ راستہ چلتے ہيں پھر ميں ٓامد ورفت کے معنی ميں ہ

پلٹ ٓاتے ہيں اس بنا پر يہ ٓايت ان افراد کو جو ايمان سے شرک کی طرف پلٹ جائيں سرگرداں ہوا پرستوں سے تشبيہ ديتی ہے جو اپنا 
  اصل پروگرام شيطانی الہام کے ذريعہ حاصل کرتے ہيں ۔

 

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

وِر َعالُِم اْلَغْيِب َوھَُو الَِّذی َخلََق السََّماَواِت َوااْلَْٔرَض بِاْلَحقِّ َويَْوَم يَقُوُل ُکْن فَيَُکوُن قَْولُہُ اْلَحقُّ َولَہُ اْلُمْلکُ  ٧٣  يَْوَم يُنفَُخ فِی الصُّ
  َوالشَّھَاَدِة َوھَُو اْلَحِکيُم اْلَخبِيُر۔

  ترجمہ:
ہوجاتو (جس بات ’نے ٓاسمانوں اور زمين کو حق کے ساتھ پيدا کيا، اور اس دن وه کہے گا ۔ اور وہی ہے وه ذات کہ جس٧٣

کا اراده کيا ہے) وه ہوجائے گا، اس کاقول حق ہے، اور جس دن صور ميں پھونکا جائے گا اس دن تو حکومت اسی کے ساتھ
  ر وه حکيم وخبير ہے ۔مخصوص ہوگی، وه( تمام )پوشيده اور ظاہر وٓاشکار( چيزوں )سے باخبر ہے او

  صر ف وہی ذات کہ جو مبداء عالم ہستی ہے، 

يہ ٓايت حقيقت ميں گذشتہ ٓايت کے مطالب پر ايک دليل، اور پروردگار عالم کے سامنے سرتسليم خم کرنے اور اس کی ہدايت 
ے کہ جس نے ٓاسمانوں اور کی پيروی کرنے کے الزم ہونے کی بھی ايک دليل ہے، لٰہذا پہلے ارشاد ہوتا ہے: وه خدا ہی ہ
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  زمين کو پيدا کيا ہے ( َوھَُو الَِّذی َخلََق السََّماَواِت َوااْلَْٔرَض بِاْلَحق ۔
صر ف وہی ذات کہ جو مبداء عالم ہستی ہے، اور رہبری کے لئے شائستہ و الئق ہے اور صرف اسی کے فرمان کے 

  و ايک صحيح مقصد کے لئے پيدا کيا ہے ۔سامنے سرتسليم خم کرنا چاہئے کيونکہ اس نے تمام چيزوں ک
سے مراد وہی نتيجہ ، مقصد، ہدف، مصلح اور حکمتيں ہيں، يعنی اس نے ہر چيز کوکسی “ حق”اوپر والے جملے ميں

ميں ٢٧مصلحت اور اور ہدف ونتيجہ کے لئے پيدا کيا ہے حقيقت ميں يہ جملہ اس مطلب سے مشابہ ہے جو سورٔه ص ٓايہ 
  م جہاں پر ہے:بيان ہوا ہے کہ ہ

  وما خلق السماء واالرض ومابينھما باطال ۔
  ہم نے ٓاسمان کو اور زمين کو اور جو کچھ ان کے درميان ہے فضول اور بے مقصد پيدا نہيں کيا ۔

اور’ اس کے بعد فرمايا گيا ہے: نہ صرف مبداء عالم ہستی وہی بلکہ معاد وقيامت بھی اسی کے حکم سے صورت پذير ہوگی
  )١َويَْوَم يَقُوُل ُکْن فَيَُکوُن ) ۔ (“( ه حکم دينا کہ قيامت بپا ہوجائے تو وه فورا بپا ہوجائے گیجس دن و

بعض نے يہ احتمال پيش کيا ہے کہ اس جملہ سے مراد وہی ٓاغازٓافرينش اور مبداء جہاں ہستی ہے کہ تمام چيزيں اس کے 
فعل مضارع ہے، اور يہ کہ اس جملے “ يقول”تے ہوئے کہفرمان سے ايجاد ہوئی ہيں، ليکن اس بات کی طرف توجہ کر

پہلے اصل ٓافرينش کی طرف اشاره ہوا ہے اور اسی طرح بعد کے جملوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ يہ
  جملہ قيامت اور اس کے بارے ميں حکم خدا کے ساتھ ہی مربوط ہے ۔

سے “ کن فيکون”کے ذی ميں ) ميں بيان کرچکے ہيں، کہ ١١٧ٔ بقره کی ٓايہ جيسا کہ ہم ( تفسير نمونہ کی ) جلد اول (سوره
کی طرف صادر فرماتا ہے، بلکہ اس سے مراد يہ ہے کہ جب وه کسی “ ہوجا”مراد يہ نہيں ہے کہ خدا ايک لفظی فرمان 

ود جامہ عمل پہن ليتا چيز کے خلق کرنے کا اراده کرتا ہے تو کسی دوسرے عامل کی احتياج کے بغير اس کا اراده خودبخ
ہے، اگر اس نے يہ اراد کيا ہے کہ وه چيز دفعتا اور ايک ہی مرتبہ موجود ہوجائے تو وه ايک ہی دفعہ موجود ہوجاتی ہے 

  اور اگر اس نے يہ اراده کيا ہے کہ وه چيز تدريجا وجود ميں ٓائے تو اس کا تدريجی پروگرام شروع ہوجا تا ہے ۔
ا ہے کہ :خدا کی بات حق ہے، يعنی جس طرح ٓافرينش کی ابتدا ہدف ونتيجہ اور مصلحت کی بنياد اس کے بعد قرٓان مزيدکہت

  تھی، قيامت و معاد بھی اسی طرح ہوگی(قَْولُہُ اْلَحقُّ ) ۔
اور اس دن جب صور ميں پھونکا جائے گا اور قيامت پرپا ہو جائے گی، تو حکومت وملکيت اسی کی ذات پاک کے ساتھ 

  مخصوص ہوگی
  
  

وِر) ۔   (َولَہُ اْلُمْلُک يَْوَم يُنفَُخ فِی الصُّ
يہ صحيح ہے کہ خدا کی ملکيت اور حکومت تمام عالم ہستی پر ابتدا جہاں سے رہی ہے اور دنيا کے خاتمہ تک اور عالم 

اصد قيامت ميں بھی جاری رہے گی اور قيامت کے ساتھ کوئی اختصاص نہيں رکھتی ليکن چونکہ اس جہان ميں اہداف ومق
کی تکميل اور کاموں کے انجام دينے کے لئے عوامل واسباب کا ايک سلسلہ اثر انداز ہوتا ہے لٰہذا بعض اوقات يہ عوامل 

واسباب خدا سے جو مسبب االسباب ہے غافل کرديتے ہيں، مگر وه دن کہ جس ميں تمام اسباب بے کار ہوجائيں گے تو اس 
ار وواضح ہوجائی گی، ٹھيک ايک دوسری ٓايت کی طرح جو يہ کہتی ہے کہ کی ملکيت وحکومت ہر زمانے سے زياده ٓاشک

:  
ّٰ الواحد القھار۔   لمن ملک اليوم 

  ۔) ١۶حکومت اور ملکيت ٓاج(قيامت کے دن) کس کی ہے؟صرف خدائے يگانہ وقہار کے لئے ہے،(سوره المومن،ٓايہ 
ہے اور اسرافيل صور ميں کس طرح پھونکے گا کہ اس اس بارے ميں کہ صور ۔ جس ميں پھونکا جائے گا ۔ سے مراد کيا 

سے تمام جہاں والے مرجائيں گے اور دوباره صور ميں پھونکے گا تو سب زنده ہوجائيں گے اور قيامت برپا ہوجائے گی، 
ھ کے ذيل ميں شرح وبسط کے ساتھ بحث کريں گے کيوں کہ يہ بحث اس ٓايت کے سات ۶٨انشاء هللا ہم سورٔه زمر کی ٓايہ 

  زياده مناسبت رکھتی ہے ۔
اور ٓايت کے ٓاخر ميں خدا کی صفات ميں سے تين صفات کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: خدا پنہاں وٓاشکار سے 

  باخبر ہے ( َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّھَاَدِة)
اْلَحِکيُم اْلَخبِيُر)،قيامت سے  اور اس کے تمام کام حکمت کی رو سے ہوتے ہيں او ر وه تمام چيزوں سے باخبر ہے( َوھُوَ 

مربوط ٓايات ميں اکثر خدا کی ان صفات کی طرط اشاره ہوا ہے کہ وه ٓاگاه بھی ہے اور قادر وحکيم بھی، يعنی اپنے علم 
  وٓاگاہی کے اقتضاء کے مطابق وه ہر شخص کو مناسب جزا ديتا ہے ۔
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..............  

ے مطابق ظرف ہے کس سے متعلق ہے، مفسرين کے درميان اختالف ہے، بعض اسے جو قواعد ادبی ک“ يوم”۔ اس بارے ميں کہ ١
“ يکن”کے جملہ سے جو محذوف ہے متعلق سمجھتے ہيں، ليکن يہ بات بعيد نہيں ہے کہ وه “ اذکروا”کے جملے سے بعض“ خلق”

  ۔“يکن القيامة يوم يقول ّهللاٰ کن” سے متعلق ہو، اور پھر جملے کے معنی اس طرح ہوگا:

  

  ۔ َوٕاِْذ قَاَل ٕاِْبَراِھيُم اِلَٔبِيِہ آَزَر ٔاَتَتَِّخُذ ٔاَْصنَاًما آلِھَةً ٕاِنِّی ٔاََراَک َوقَْوَمَک فِی َضالٍَل ُمبِينٍ ٧۴

  ترجمہ:
اور ياد کرو )جب ابراہيم نے اپنے مربی (چچا) ٓازر سے يہ کہا کہ کيا تم بتوں کو اپنا خدا بناتے ہو، ميں تو تمھيں اور (٧۴
  مھاری قوم کو واضح گمراہی ميں پاتا ہوں ۔ت

  کيوں کہ يہ سوره شرک وبت پرستی سے مقابلے کا پہلو رکھتی ہے 

کيوں کہ يہ سوره شرک وبت پرستی سے مقابلے کا پہلو رکھتی ہے اور اس ميں روئے سخن زياده تر بت پرستوں کی طرف 
ده کيا گيا ہے ، يہاں بہادر بت شکن ابرہيم کی سرنوشت کے ہے لٰہذا ان کو بيدار کرنے کے لئے مختلف طريقوں سے استفا

  ايک گوشہ کی طرف اشاره کيا گيا ہے اور بت شکنی کے سلسلہ ميں ان کی قومی منطق کو چند ٓايات ميں بيان کيا گيا ہے ۔
سی سرگذشت کو قابل توجہ بات يہ ہے کہ قرٓان نے بيان توحيد اور بتوں سے مبارزه کے سلسلہ ميں بہت سے مباحث ميں ا

  ذکر کيا ہے، کيوں کہ حضرت ابراہيم (عليه السالم) تمام اقوام کے لئے خصوصا مشرکين عرب کے لئے قابل احترام تھے ۔
پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ ابرہيم نے اپنے باپ (چچا) کو تنبيہ کی اور اس سے کہا کہ : کيا تم ان بے قيمت اور بے جان بتوں 

  َوٕاِْذ قَاَل ٕاِْبَراِھيُم اِلَٔبِيِہ آَزَر ٔاَتَتَِّخُذ ٔاَْصنَاًما آلِھَةً) ۔کو اپنا خدا بنا رکھا ہے(
اس مينشک نہيں کہ ميں تجھے اور تيرے پيروکار اور ہم مسلک گروه کو واضح گمراہی ميں ديکھتا ہو،اس سے زياده 

ور بے شعور موجود کو اپنی پناه گا سمجھ گمراہی اور کيا ہوگی کہ انسان اپنی مخلوق کو اپنا معبود قرار دے اور بے جان ا
  لے اور اپنی مشکالت حل ان سے طلب کرے( ٕاِنِّی ٔاََراَک َوقَْوَمَک فِی َضالٍَل ُمِبين) ۔

  کيا ٓازر حضرت ابرہيم (عليه السالم) کا باپ تھا 
کہ بعض اوقات چچا ،  عربی زبان ميں عام طور پر باپ کے لئے بوال جاتا ہے، اور جيسا کہ ہم ديکھے گے“ اب”لفظ 

نانا،مربی ومعلم اور اسی طرح وه افراد کہ جو انسان کی تربيت ميں کچھ نہ کچھ زحمت ومشقت اٹھاتے ہيں ان پر بھی بوال 
جاتا ہے ، ليکن اس ميں شک نہيں کہ جب يہ لفظ بوال جائے اور کوئی قرينہ موجود نہ ہو تو پھر معنی کے لئے پہلے باپ ہی

  ہے ۔ذہن ميں ٓاجاتا 
اب يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا سچ مچ اوپر والی ٓايت يہ کہتی ہے کہ وه بت پرست شخص(ٓازر) حضرت ابراہيم (عليه 

السالم) کا باپ تھا تو کيا ايک بت پرست اور بت ساز شخص ايک اولوالعزم کا پيغمبر کا باپ ہوسکتا ہے، اس صورت ميں 
  کے بيٹے ميں غير مطلوب اثرات پيدا نہيں کردے گی۔ کيا انسان کی نفسيات و صفات کی وراثت اس

اہل سنت مفسرين کی ايک جماعت نے پہلے سوال کا مثبت جواب ديا ہے اور ٓازر کا حضرت ابراہيم (عليه السالم) کا حقيقی 
پ نہيں تھا، باپ سمجھا ہے، جب کہ تمام مفسرين وعلماء شيعہ کا عقيده يہ ہے کہ ٓازر حضرت ابراہيم (عليه السالم) کا با

  بعض اسے ٓاپ کا نانا اور بہت سے حضرت ابراہيم (عليه السالم) کا چچا سمجھتے ہيں ۔
  وه قرائن جو شيعہ علماء کے نقطہ نظر کی تائيد کرتے ہيں حسب ذيل ہے:

ا بلکہ سب نے۔ کسی تاريخی منبع ومصدر اور کتاب ميں حضرت ابراہيم (عليه السالم) کے والد کا نام ٓازر شمار نہيں کيا گي١
لکھا کتب عھدين ميں بھی يہی نام ٓايا ہے، قابل توجہ بات يہ ہے کہ جو لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہيں کہ “ تارخ”

حضرت ابراہيم (عليه السالم) کا باپ ٓازر تھا، يہاں انھوں نے ايسی توجيہات کی ہے جو کسی طرح قابل قبول نہيں ہيں، 
(عليه السالم) کے باپ کا نام تارخ اور اس کا لقب ٓازر تھا، حاالنکہ يہ لقب بھی منابع تاريخ منجملہ ان کے يہ ہے کہ ابراہيم 

ميں ذکر نہيں ہوا، يا يہ کہ ٓازر ايک بت تھا کہ جس کی حضرت ابراہيم (عليه السالم) کا باپ پوجا کرتا تھا حاالنکہ يہ احتمال 
ر ان کا باپ تھا کسی طرح بھی مطابقت نہيں رکھتی، مگر يہ کہ اوپر والی ٓايت کے ظاہر کے ساتھ جويہ کہتی ہے کہ ٓاز
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  کوئی جملہ يا لفظ مقدر مانيں جو کہ خالف ظاہر ہو ۔
۔ قرٓان مجيد کہتا ہے کہ مسلمان يہ حق نہينرکھتے کہ مشرکين کے لئے استغفار کريں اگرچہ وه ان کے عزيز وقريب ہی ٢

رے ميں ابراہيم (عليه السالم) کے استغفار کو دستاويز قرار نہ دے اس ہوں، اس کے بعد اس غرض سے کہ کوئی ٓازر کے با
  طرح کہتا ہے:

ّٰ تبرا منہ (سوره توبہ:    ۔) ١١۴وماکان استغفار ابراھيم البيہ اال عن موعدة وعدھافلما تبين لہ انہ عدو 
تھے جو انھوں نے اس سے کيا تھا، ابراہيم (عليه السالم) کی اپنے باپ ٓازر کے لئے استغفار صرف اس وعده کی بنا پر 

  چونکہ ٓاپ نے يہ کہا تھا کہ :
  ۔) ۴٧سٔاستغفرلک ربی(مريم :

  يعنی ميں عنقريب تيرے لئے استغفار کروں گا ۔
يہ اس اميد پر تھا کہ شايدوه اس وعده کی وجہ سے خوش ہوجائے اور بت پرستی سے بعض ٓاجائے ليکن جب اسی بت 

  ٹ دھرم پايا تو اس کے لئے استغفار سے دستبردار ہوگئے ۔پرستی کی راه ميں پختہ اور ہ
اس ٓايت سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ ابراہيم (عليه السالم) نے ٓازر سے مايوس ہوجانے کے بعد پھر کبھی اس کے 

ہ يہ واقعہ لئے طلب مغفرت نہيں کی، اور ايسا کرنا مناسب بھی نہيں تھا، تمام قرائن اس بات کی نشاندہی کرتے ہيں ک
حضرت ابراہيم(عليه السالم) کی جوانی کے زمانے کا ہے جب کہ ٓاپ شہر بابل ميں رہائش پذير تھے اور بت پرستوں کے 

  ساتھ مبارزه اور مقابلہ کررہے تھے ۔
ير کے بعد ليکن قرٓان کی دوسری ٓايات نشاندہی کرتی ہے کہ ابراہيم (عليه السالم) نے اپنی ٓاخری عمر ميں خانہ کعبہ کی تعم

کو تعبير نہيں کيا “ اب”اپنے باپ کے لئے طلب مغفرت کی ہے (البتہ ان ٓايات ميں جيسا کہ ٓائنده بيان ہوگا، نشان باپ سے 
  سے تعبير کيا ہے جو صراحت کے ساتھ باپ کے مفہوم کو ادا کرتا ہے ) ۔“ والد”بلکہ 

  
  جيسا کہ قرٓان ميں ہے:

-  
نے مجھے بڑھاپے ميں اسماعيل اور اسحاق عطا کئے، ميرا پروردگار دعاؤں کا  حمد ثنا اس خدا کے لئے ہے کہ جس”

  )١۔(“قبول کرنے واال ہے، اے پروردگار مجھے، ميرے ماں باپ اور مومنين کو قيامت کے دن بخش دے
تی ہے اس ٓايت کو سورٔه توبہ کی ٓايت کے ساتھ مالنے سے جو مسلمانوں کو مشرکين کے لئے استغفار کرنے سے منع کر

کو بھی ايسے کام سے، سوائے ايک مدت محدود کے وه بھی صرف ايک مقدس مقصد وہدف کے لئے، روکتی  -اور ابراہيم 
سے مراد باپ نہيں ہے بلکہ چچا يا نانا يا کوئی اور اسی قسم “ اب”ہے، اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ زير بحث ٓايت ميں 

  ميں صراحت نہيں پائی جاتی ۔“ اب”کے معنی ميں صريح ہے جب کہباپ “ والد” کا رشتہ ہے۔دوسرے لفظوں ميں
  :١٣٣ايک مقام پر چچا کی لئے بھی استعمال ہوا ہے مثال سورٔه بقره ٓايہ “ ٔاب”قرٓان کی ٓايات ميں لفظ 

  
ش کرتےيعقوب کے بيٹوں نے اس سے کہا ہم تيرے خدا اور تيرے ٓاباء ابراہيم واسماعيل واسحاق کے خدائے يکتا کی پرست”

  ۔“ہيں
  کے چچا تھے باپ نہيں تھے۔ - ،يعقوب -ہم يہ بات اچھی طرح سے جانتے ہيں کہ اسماعيل 

۔مختلف اسالمی روايات سے بھی يہ بات معلوم ہوتی ہے ، پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کی ايک مشہور حديث ميں ٣
  ٓانحضرت سے منقول ہے:

  ۔“طاھرين الی ارحام المطھرات حتی اخرجنی فی عالمکم ھذا لم يدنسنی بدنس الجاھليہلم يزل ينقلنی ّهللاٰ من اصالب ال”
خدا وند تعالی مجھے ہميشہ پاک ٓاباء واجداد کے صلب سے پاک ماؤں کے رحم ميں منتقل کرتا رہا اور اس نے مجھے ”

  )٢۔(“کبھی زمانۂ  جاہليت کی ٓالودگيوں اور گندگيوں ميں ٓالوده نہيں کيا
کوئی شک نہيں ہے کہ زمانہ جاہليت کی واضح ترين آلودگی شرک وبت پرستی ہے اور جنھوں نے اسے آلودگٔی زنا اس ميں

  ميں منحصر سمجھا ہے ان کے پاس اپنے قول پر کوئی دليل موجود نہيں ہے۔ خصوصاً جبکہ قرآن کہتا ہے کہ :
  “نََّما اْلُمْشِرُکوَن نََجسٌ ”
  )3۔(“پاک ہيںمشرکين گندگی ميں آلوده اور نا”

ميں مشہور مفسر مجاہد سے نقل کرتا ہے کہ وه صراحت “ جامع البيان”طبری جو علمائے اہِل سنت ميں سے ہے اپنی تفسير 
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  )4کے ساتھ يہ کہتا ہے کہ آزر ابراہيم کا باپ نہيں تھا۔(
ا ہے کہ جو لوگ يہ کہتے ہيں کہاہِل سنت کا ايک دوسرا مفسر آلوسی اپنی تفسير روح المعانی ميں اسی آيت کے ذيل ميں کہت

يہ عقيده کہ آزر ابرہيم کا باپ نہيں تھا شيعوں سے مخصوص ہے ان کی کم اطالعی کی وجہ سے ہے کيونکہ بہت سے 
  )5کا چچا تھا۔( -علماء (اہِل سنت) بھی اسی بات کا قيده رکھتے ہيں کہ آزر ابرہيم 

سے نقل کرتا ہے کہ “ اسرار التنزيل”فخر الدين رازی کی کتاب ميں “ مسالک الحنفاء”مشہور سنی عالم کتاب “ سيوطی”
کے ماں باپ اور اجداد کبھی بھی مشرک نہيں تھے اور اس حديث سے جو ہم اُوپر پيغمبر اکرم سے نقل  -پيغمبر اسالم 

  کرچکے ہيں استدالل کيا ہے۔ اس کے بعد سيوطی خود اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے:
ی اسالمی روايات سے ثابت کرسکتے ہيں۔ پہلی قسم کی روايات تو وه ہيں کہ جو يہ کہتی ہيں کہ ہم اس حقيقت کو دو طرح ک

دالئل ”اور “صحيح بخاری”تک ہر ايک اپنے زمانے کا بہترين فرد تھا (ان احاديث کو  -پيغمبر کے آباؤ اجداد حضرت آدم
  سے بيہقی وغيره نے نقل کيا ہے)۔“النبوة

وه ہيں جو يہ کہتی ہيں کہ ہر زمانے ميں موحد و خدا پرست افراد موجود رہے ہيں، ان دونوں اور دوسروں قسم کی روايات 
قسم کی روايات کو باہم مالنے سے ثابت ہوجاتا ہے کہ اجداد پيغمبر کہ جن ميں سے ايک ابرہيم کے باپ بھی ہيں يقينا موحد 

  )6تھے۔(
ا ہے کہ زير بحث آيت کی مذکوره باال تفسير ايک ايسی تفسيرجو کچھ کہا جا چکا ہے اس طرف توجہ کرتے ہوئے معلوم ہوت

ہے جو خود قرآن اور مختلف اسالمی روايات کے واضح قرائن کی بنياد پر بيان ہوئی ہے نہ کہ تفسير بالرائے ہے جيسا کہ 
  بعض متعصب اہِل سنت مثالً مٔولِف المنار نے کہا ہے۔

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

  ۔٣٩،۴١۔ سورٔه ابراہيم ، ٓايہ١
۔ اس روايت کو بہت سے شيعہ وسنی مفسرين مثال طبرسی نے مجمع البيان ميں، نيشاپوری نے تفسير غرائب القرٓان ميں، فخر رازی ٢

  نے تفسير کبير ميں اور ٓالوسی نے تفسير روح المعانی ميں نقل کيا ہے۔
  -٢٨۔ سورئہ توبہ آيہ 3
  - ١۵٨صفحہ  ٧۔ جامع البيان جلد 4
  - ١۶٩صفحہ  ٧انی جلد ۔ تفسير روح المع5
  اور بعد۔ ١١٨صفحہ  ١۵امطابِق نقل حاشيہ بحار االنوار طبع جديد جلد  ٧۔ مسالک الحنقاء صفحہ 6

  

  -َوَکٰذلَِک نُِری ٕاِْبَراِہيَم َملَُکوَت السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َولِيَُکوَن ِمْن اْلُموقِنِينَ ٧۵
ا َجنَّ َعلَْيِہ اللَّْيُل َرٔاَ  ٧۶ ا ٔاَفََل قَاَل الَٔاُِحبُّ اآْلفِلِينَ فَلَمَّ   -ی َکْوَکبًا قَاَل ٰہَذا َربِّی فَلَمَّ
ا ٔاَفََل قَاَل لَئِْن لَْم يَْہِدنِی َربِّی اَلَُٔکونَنَّ ِمْن  ٧٧ ا َرٔاَی اْلقََمَر بَاِزًغا قَاَل ٰہَذا َربِّی فَلَمَّ الِّينَ فَلَمَّ   -اْلقَْوِم الضَّ
ا َرٔاَی الشَّمْ  ٧٨ ا تُْشِرُکونَ فَلَمَّ ا ٔاَفَلَْت قَاَل يَاقَْوِم ٕاِنِّی بَِریٌء ِممَّ   -َس بَاِزَغةً قَاَل ٰہَذا َربِّی ٰہَذا ٔاَْکبَُر فَلَمَّ
ْہُت َوْجِہی لِلَِّذی فَطََر السََّماَواِت َوااْلَْٔرَض َحنِيفًا َوَما ٔاَنَا ِمْن اْلُمْشِرِکينَ  ٧٩   - ٕاِنِّی َوجَّ

  ترجمہ:
  نے آسمانوں اور زمين کے ملکوت ابراہيم کو دکھائے تاکہ وه اہِل يقين ميں سے ہوجائے۔۔اس طرح ہم ٧۵
۔جب رات (کی تاريکی) نے اُسے ڈھانپ ليا تو اُس نے ايک ستارے کو ديکھا تو کہا۔ کيا يہ ميرا خدا ہے؟ ليکن جب وه ٧۶

  غروب ہوگيا تو کہا کہ ميں غروب ہوجانے والوں کو پسند نہيں کرتا۔
جب اُس نے چاند کو ديکھا کہ وه (سينہ افق کو چير کر) نکال ہے تو اُس نے کہا کيا يہ ميرا خدا ہے؟ ليکن جب وه  ۔اور٧٧

بھی غروب ہوگيا تو کہا کہ اگر ميرا پروردگار ميری رہنمائی نہ کرے تو ميں يقينی طور پر گمراه جماعت ميں سے ہوجاؤں 
  گا۔
سينٔہ افق کو چير کر) نکل رہا ہے تو کہا کہ کيا يہ ميرا خدا ہے؟ يہ تو (سب ۔اور جب اُس نے سورج کو ديکھا کہ وه (٧٨

سے) بڑا ہے ليکن جب وه بھی غروب ہوگيا تو کہا اے قوم ميں اُن شريکوں سے جنھيں تم (خدا کے ليے) قرار ديتے ہو 
  بيزار ہوں۔

ين کو پيدا کيا ہے۔ ميں اپنے ايمان ميں ۔ميں نے تو اپنا ُرخ اس ہستی کی طرف کرليا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زم٧٩
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  مخلص ہوں اور ميں مشرکين ميں سے نہيں ہوں۔

  آسمانوں ميں توحيد کی دليليں 

نے آزر کو بت پرستی  -بتوں کی کرتے تھے، اور اُس دعوت کے بعد جو آپ -اس سرزنش اور مالمت کے بعد جو ابرہيم 
اہيم کے بت پرستوں کے مختلف گرد ہوں کے ساتھ منطقی مقابلوں کی کے ترک کرنے کے ليے کی تھی ان آيات ميں خدا ابر

طرف اشاره کرتے ہوئے اُن کے واضح عقلی استدالالت کے طريق سے اصل توحيد کو ثابت کرنے کی کيفيت بيان کرتا ہے۔
تمام آسمانوں  پہلے کہتا ہے: جس طرح ہم نے ابرہيم کو بت پرستی کے نقصانات سے آگاه کيا اسی طرح ہم نے اس کے ليے

  )١ِض)۔(اور زمين پر پروردگار کی مالکيت مطلقہ اور تسلط کی نشاندہی کی (َوَکٰذلَِک نُِری ٕاِْبَراِہيَم َملَُکوَت السََّماَواِت َوااْلَٔرْ 
کا “ ت”اور “ و”(بروزن حکم) کے ماده سے ہے جو حکومت و مالکيت کے معنی ميں ہے اور“ ملک”اصل ميں “ملکوت”

  د و مبالغہ کے ليے ہے، اس بناپر يہاں اس سے مراد تمام عالِم ہستی پر خدا کی حکومت مطلقہ ہے۔اضافہ تاکي
يہ آيت اصل ميں اُس تفصيل کا ايک اجمال ہے کہ جو بعد کی آيات ميں سورج، چاند اور ستاروں کی کيفيت کا مشاہده کرنے 

  ليل النے کے سلسلہ ميں بيان ہوئی ہے۔کے بارے ميں اور اُن کے غروب ہونے سے اُن کے مخلوق ہونے پر د
يعنی قرآن نے پہلے ان مجموعی واقعات کا اجمالی بيان کيا ہے اس کے بعد ان کی تشريح شروع کی ہے اور اس طرح سے 

  کو ملکوِت آسمان و زمين دکھانے کا مقصد واضح ہوجاتا ہے۔ -ابراہيم
 ہ تھا کہ ابرہيم اہِل يقين ميں سے ہوجائے (َولِيَُکوَن ِمْن اْلُموقِنِيَن)اور آيت کے آخر ميں قرآن فرماتا ہے: ہمارا ہدف و مقصد ي

خدا کی يگانگت کا استداللی و فطری يقين رکھتے تھے، ليکن اسرار آفرينش کے مطالبہ  -اس ميں شک نہيں ہے کہ ابراہيم 
ھے، ليکن سر بريده پرندوں کے زنده ہونےسے يہ يقين درجہ کمال کو پہنچ گيا، جيسا کہ وه قيامت اور معاد کا يقين رکھتے ت

  کے مرحلہ کو پہنچ گيا۔“ عين اليقين”کے مشاہده سے ان کا ايمان 
کے -بعد والی آيات ميں اس موضوع کو تفصيلی طور پر بيان کيا ہے جو ستاروں اور آفتاب کے طلوع و غروب سے ابراہيم 

  استدالل کو ان کے خدا نہ ہونے پر واضح کرتا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے: جب رات کے تاريک پردے نے سارے عالم کو چھپاليا تو اُن کی آنکھوں کے سامنے ايک ستاره ظاہر پہلے 

ہوا۔ ابراہيم نے پکار کر کہا کہ کيا يہ ميرا خدا ہے؟ ليکن جب وه غروب ہوگيا تو اُنہوں نے پورے يقين کے ساتھ کہا کہ ميں 
ا َجنَّ َعلَْيِہ اللَّْيُل  ہرگز ہرگز غروب ہوجانے والوں کو پسند نہيں کرتا اور انھيں عبوديت و ربوبيت کے الئق نہيں سمجھتا ( فَلَمَّ

ا ٔاَفََل قَاَل الَٔاُِحبُّ اآْلفِلِيَن )۔   َرٔاَی َکْوَکبًا قَاَل ٰہَذا َربِّی فَلَمَّ
وسيع اور دل پذير روشنائی کے انھوں نے دوباره اپنی آنکھيں صفحہ آسمان پر گاڑديں۔ اس دفعہ چاند کی چاندی جيسی ٹکيہ 

نے پکار کر کہا کہ کيا يہ ہے ميرا پروردگار ؟ ليکن آخر کار -ساتھ صفحہ آسمان پر ظاہر ہوئی۔ جب چاند کو ديکھا تو ابراہيم
 -ہيم چاند کا انجام بھی اُس ستارے جيسا ہی ہوا اور اُس نے بھی اپنا چہره پر ؤه افق ميں ُچھپاليا تو حقيقت کے متالشی ابرا

ا َرٔاَی  نے کہا کہ اگر ميرا پروردگار مجھے اپنی طرف رہنمائی نہ کرے تو ميں گمراہوں کی صف ميں جاکھڑا ہوں گا ( فَلَمَّ
ا ا ٔاَفََل قَاَل لَئِْن لَْم يَْہِدنِی َربِّی اَلَُٔکونَنَّ ِمْن اْلقَْوِم الضَّ   لِّيَن )۔اْلقََمَر بَاِزًغا قَاَل ٰہَذا َربِّی فَلَمَّ

س وقت رات آخر کو پہنچ چکی تھی اور اپنے تاريک پردوں کو سميٹ کو آسمان کے منظر سے بھاگ رہی تھی، آفتاب نے اُ 
افق مشرق سے نکاال اور اپنے زيبا اور لطيف نور کو زربفت کے ايک ٹکڑے کی طرح دشت و کوه و بيابان پر پھيال ديا، 

رنے والے نور پر پڑی تو پکار کر کہا: کيا ميرا خدا يہ ہے؟ جو سب کی حقيقت بين نظر اُس کے خيره ک -جس وقت ابراہيم 
سے بڑا ہے اور سب سے زياده روشن ہے، ليکن سورج کے غروب ہوجانے اور آفتاب کی ٹکيہ کے ہيوالئے شب کے منہ 

عبودوں سے جنھيں تمنے اپنی آخری بات ادا کی، اور کہا: اے گروِه (قوم) ميں ان تمام بناوئی م -ميں چلے جانے سے ابراہيم 
ا َرٔاَی الشَّْمَس بَاِزَغةً قَاَل ٰہَذا َربِّی ٰہَذا ٔاَْکبَُر فَلَمَّ  ا ٔاَفَلَْت قَاَل يَاقَْوِم ٕاِنِّی نے خدا کا شريک قرار دے ليا ہے بری و بيزار ہوں ( فَلَمَّ

ا تُْشِرُکوَن )۔   بَِریٌء ِممَّ
محدود اور قوانيِن طبيعت کے چنگل ميں اسير مخلوقات کے ماو اء ايک اب جب کہ ميں نے يہ سمجھ ليا ہے کہ اس متغير و 

ايسا خدا ہے کہ جو اس سارے نظاِم کائنات پر قادر حاکم ہے تو ميں تو اپنا رڑخ ايسی ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے 
يں تو موحد خالص ہوں اور آسمانوں اور زمين کو پيدا کيا ہے اور اس عقيدے ميں کم سے کم شرک کو بھی راه نہيں ديتا، م
ْہُت َوْجِہی لِلَِّذی فَطََر السََّماَواِت َوااْلَْٔرَض َحنِيفًا َوَما ٔاَنَا ِمْن اْلمُ    ْشِرِکيَن )۔مشرکين ميں سے نہيں ہوں ( ٕاِنِّی َوجَّ

..............  
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حقيقت ميں آيت کا مضمون اس طرح ہے:  ۔ اس بناپر آيت ميں ايک حذف اور تقدير موجود ہے جو آيات قبل سے واضح ہوتی ہے اور١
  (کما ارينا ابراہيم قبح ما کان علی عليہ قومہ من عبادة االصنام کذلک نری ابراہيم ملکوت السٰمٰوت و االرض)۔

  يہ گفتگو تحقيق کے طور پر کی تھی 

رست نے کس طرح آسمان کے جيسے موحد و يکتا پ -اس آيت کی تفسير اور بعد والی آيات کی تفسير ميں اور يہ کہ ابراہيم
ستارے کی طرف اشاره کيا اور يہ کہا کہ يہ ميرا خدا ہے مفسّرين نے بہت بحث کی ہے۔ ان تمام تفاسير ميں سے دو تفسيريں
زياده قابِل مالحظہ ہيں کہ جن ميں سے ہر ايک کو بعض بزرگ مفسرين نے اختيار کيا ہے اور ان پر منابِع حديث ميں بھی 

  يں۔شواہد موجود ہ
ذاتی طور پر يہ چاہتے تھے کہ خداشناسی کے بارے ميں غور و فکر کريں اور اُس معبود  -پہلی يہ ہے کہ حضرت ابراہيم 

کو جسے وه اپنی پاک فطرت کی بناء پر اپنی روح و جان کی گہرائيوں ميں پاتے تھے تالش کريں۔ وه خدا کو نوِر فطرت 
ھے، اور ان کی تمام تعميرات بتالتی ہيں کہ انھيں اُس کے وجود ميں کسی قسم اور عقلی احمالی دليل سے تو پہنچان چکے ت

کا شک و يعبہ نہيں تھا، ليکن وه اس کے حقيقی مصداق کی تالش ميں تھے، بلکہ اُس کے حقيقی مصداق کو بھی جانتے تھے
پہنچ جائيں۔ اور يہ واقعہ دور ان کے مرحلہ تک “ حق اليقين”مگر چاہتے يہ تھے کہ زياده واضح عقلی اتدالالت کے ذريعہ 

  نبوت سے پہلے کا ہے اور احتمال يہ ہے کہ ابتداء بلوغ يا قبل از بلوغ کا ہے۔
کی نظر آسمان کے ستاروں پر پڑی تھی اور و رات کے  -کچھ روايات اور تواريخ ميں ہے کہ يہ پہال موقع تھا کہ ابراہيم 

ہوئے ستاروں کو ديکھ رہے تھے۔ کيونکہ آپ کی والده اُن کے بچپنے نيلگوں صفحہ آسمان کو اس کے روشن اور چمکتے 
  سے ہی نمرود جبار کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے خوف سے ايک غار کے اندر ان کی پرورش کررہی تھيں۔

ليکن يہ بات بہت ہی بعيد نظر آتی ہے کہ کوئی انسان کئی سالوں تک غار کے اندر ہی زندگی گزارتا رہے يہاں تک ايک 
تاريک رات ميں بھی اس سے باہر قدم نہ رکھا ہو۔ شايد بعض کی نظر ميں اس احتمال کی تقويت (رای کو کبا) کے جملے 

  کے سبب سے ہو کہ جس کا مفہوم يہ ہے کہ انھوں نے اس وقت تک ستاره نہيں ديکھا تھا۔
راد يہ ہے کہ اگر چہ اُنہوں نے اس وقت ليکن يہ تعبير کسی لحاظ سے بھی يہ مفہوم اپنے اندر نہيں رکھتی، بلکہ اس سے م

تک ستارے، چاند اور سورج کو ديکھا تو بہت دفعہ تھا ليکن ايک محقق توحيد کے طور پر يہ پہلی دفعہ تھی کہ اُن پر نظر 
نے  -ڈالی اور ان کے طلوع و غروب کو مقام خدائی کی نفی کمے ساتھ مربوط ہونے پر غور کرنے لگے۔ در حقيقت ابراہيم 

  ھيں بار ہا ديکھا تھا ليکن اس نظر سے نہيں۔ان
يہ کہتے ہيں کہ : ٰہذا ربی (يہ ميرا خدا ہے) تو يہ ايک قطعی خبر کے عنوان سے نہيں ہے، بلکہ يہ  -اس بناپر جب ابراہيم 

ايک فرض اور احتمال کے طور پر اور ہے اور غور وفکر کے لئے ہے۔ اس کی صحيح مثال يہ ہے کہ جس طرح ہم کسی 
دثہ کی ملت معلوم کرنا چاہتے ہيں تو تمام احتماالت اور فروض کو ايک ايک کرکے مطالعہ کے ليے فرض کرتے چلے حا

ہيں اور ہر ايک کے لوازم کی تحقيق ملت کو پاسکيں اور اس قسم کی بات نہ ہی نفی ايمان پر داللت کرتی ہے بلکہ يہ زياده 
ايک طريقہ ہے اور ايمان کے بلند مراتب تک پہنچنے کا ايک راستہ ہے ۔ سے زياده تحقيق اور بہتر سے بہتر شناسائی کا 

م مرحلہ شہود اور اس سے پيدا ہونے والے اطمينان تک پہنچنے کے -کے سلسلہ ميں بھی حضرت ابراہی“ معاد” جيسا کہ
ا امام صادق سے اسي -ليے بيشتر تحقيق کے در پے ہوئے تھے۔ تفسير عياشی ميں محمد بن مسلم کے واسطے سے امام باقر

  طرح منقول ہے :
  ۔“اِنََّما َکاَن اِبَراِھيم طَالباً لَِربِِّہ ولم يبلغ کفًراو انّہ ِمن النّاس فِی ِمثِل َذالَِک فَاِنَّہُ بَِمنزلتہ”

م نے يہ گفتگو تحقيق کے طور پر کی تھی اور لوگوں ميں سے جو شخص بھی تفکرو تحقيق کے ليے يہ بات کہتے -ابراہی
  )1کی طرح ہوگا( -وه ابراہيمتو 

  اس سلسلے ميں دو روايات اور بھی تفسيرنور الثقلين سے نقل ہوئی ہے ۔
نے يہ بات ستاره پرستوں اور سورج پرست لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کی  -دوسری تفسير يہ ہے کہ حضرت ابراہيم 

ے اور مبارزات کرنے اور اس زمين سے شام کی اور احتمال يہ ہے کہ بابل ميں بت پرستوں کے ساتھ سخت قسم کے مقابل
بابل ميں نادان  -طرف نکلنے کے بعد جب ان اقوام سے ان کا آمناسامنا ہوا تو اس وقت يہ گفتگو کی تھی ۔حضرت ابراہيم 

قوموں کی ہٹ وھرمی کو ان کی غلط راه و رسم ميں آزما چکے تھے لٰہذا اس بناپر کہ آفتاب و مہتاب کے پجاريوں اور 
تاره پرستوں کو اپنی طرف متوجہ کريں، پہلے ان کے ہم صدا ہوگئے اور ستاره پرستوں سے کہنے لگے کہ تم يہ کہتے ہوس

کہ يہ زہره ستاره ميرا پروردگار ہے، بہت اچھا چلو اسے ديکھتے ہيں يہاں تک کہ اس عقيدے کا انجام تمہارے سامنے پيش 



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

 
 

ا چمکدار چہره افق کے تاريک پردے کے پيچھے چھپ گيا، يہ وه مقام تھاکروں۔ تھوڑی ہی دير گزری تھی کہ اس ستارے ک
”کے ہاتھ ميں ايک محکم ہتھيار آگيا اور وه کہنے لگے ميں تو کبھی ايسے معبود کو قبول نہيں کرسکتا۔ اس بناپر -کہ ابراہيم 
نے بطور استفہام فرمايا: کيا يہ ميرا خدا کا مفہوم يہ ہے کہ تمہارے عقيدے کے مطابق يہ ميرا خدا ہے، يا يہ کہ آپ“ھذا ربی

  ہے؟ اس سلسلے ميں بھی ايک حديث تفسير نور الثقلين اور ديگر تفاسير ميں عيون اخبار
..............  

  ۔٧٣٨۔ تفسير نور اثقلين جلد اّول صفحہ 1

  کا توحيد پر استدالل  -حضرت ابراہيم 

نے آفتاب و مہتاب اور ستاروں کے غروب ہونے سے ان کی ربوبيت کی  -اب يہ سوال سامنے آتا ہے کہ حضرت ابراہيم 
  نفی پر کس سے استدالل کيا؟

  ممکن ہے کہ يہ استدالل تين طريقوں سے ہو:
کا مخلوقات کے ساتھ  سے معلوم ہوتا ہے) ايسا ہونا چاہيے کہ جس“رب” ۔ موجودات کا پروردگار اور مربی( جيسا کہ لفظ١

ہميشہ قريبی ربط ہو کہ ايک لحظہ کے ليے بھی اُن سے جدا نہ ہو، اس بناء پر وه موجود جو غروب ہوجائے اور کئی ساعت
تک اپنے نور و برکت کو ختم کيے رکھے اور بہت سے موجودات سے بالکل بيگانہ ہوجائے، ان کا پروردگار اور رب کس 

  طرح ہوسکتا ہے؟
د جو غروب و طلوع کرنے واال ہے وه قوانين کے چنگل کا اسير ہے، وه چيز جو خود ان قوانين کی محکوم ہے ۔ وه موجو٢

وه ان پر حاکم اور ان کی مالک کس طرح ہوسکتی ہے۔ وه خود ايک کمزور مخلوق ہے اور ان کے تابع فرمان ہے اور اُن 
  سے انحراف اور تخلف کی کم سے کم توانائی بھی نہيں رکھتی۔

۔ جو موجود حرکت رکھتا ہے وه يقينا ايک حادث موجود ہے کيونکہ جيسا کہ فلسفہ ميں تفصيل کے ساتھ ثابت ہوچکا ہے ٣
کہ حرکت ہر مقام پر حدوث کی دليل ہے کيونکہ حرکت خود ايک قسم کا وجود حادث ہے اور وه چيز جو معرض حوادث 

  نہيں ہوسکتی۔ميں ہے يعنی حرکت رکھتی ہے وه ايک ازلی و ابدی وجود 
  (غور کيجئے)۔

  سے کيامراد ہے۔ ؟ “کذالک”
اسی طرح سے) اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کا مفہوم يہ ہے کہ جس طرح سے ہم “(کذالک”۔ زير بحث آيت ميں لفظ ١

نے ابراہيم کی عقل و خرد کے ليے بت پرستی کے مضراّت و نقائص واضح کيے تھے اِسی طرح سے آسمان و زمين پر خدا
کی حکومت و مالکيت کی بھی ہم نے اُسے نشاندہی کرائی، بعض مفّسرين نے کہا ہے اس کا معنی يہ ہے کہ جس طرح ہم 

نے تجھے اپنی قدرت و حکومت کے آثار آسمانوں پر دکھائے اسی طرح ابراہيم کو ہم نے دکھائے تھے تاکہ ان کے ذريعے 
  وه خدا سے زياده آشنا ہوجائے۔

  سے مراد “ “جن”
سے)کسی چيز کو چھپانے کے معنی ميں ہے اور زير بحث آيت ميں جملہ کا معنی يہ ہے“فن”بروزن “ جن”(ماده “ جن”۔ ٢

۔ اور يہ جو ديوانہ کو مجنون کہتے ہيں تو اس کی وجہ بھی “سے موجودات کا چہره چھپاديا اور -جب رات نے ابراہيم”کہ 
اور نظر آنے والے موجود کو جو جن کہتے ہيں تو وه بھی اسی لحاظ سےيہ ہے کہ گويا ايک پرده اس کی عقل پر پڑگيا ہے 

ہے۔ جنين بھی بچے کے شکم مادر ميں پوشيده ہونے کی وجہ سے ہے اور جنت کا اطالق بہشت اور باغ پر بھی اسی بناپر 
تے ہيں چونکہ وه ہے کہ اس کی زمين درختوں کے نيچے چھپی ہوئی ہوتی ہے اور دل کو جنان (بروزن زمان) اسی ليے کہ

  سينہ کے اندر پوشيده ہے، يا يہ کہ وه انسان کے اسرار اور رازوں کو چھپائے رکھتا ہے۔

” ً   کونسا ستاره مراد ہے؟ “کوکبا
ً ”۔ يہ کہ ٣ (ايک ستاره )سے کونسا ستاره مراد ہے؟ اس بارے ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے ليکن زياده تر “ کوکبا

تری کا ذکر کيا ہے اور کچھ تواريخ سے معلوم ہوتا ہے کہ قديم زمانوں ميں ستاروں کی پرستش کی مفسرين نے زہره يا مش
عيون ”بن موسٰی رضا سے  -(خدأوں )کا حصہّ شمار ہوتی تھے ليکن اس حديث ميں جو امام علی“ ٰالھة”جايا کرتی اور 
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سے يہی -ھا، تفسير علی بن ابراہيم ميں بھی امام صادقميں نقل ہوئی ہے کہ يہ تصريح ہوئی ہے کہ يہ زہره ستاره ت“ االخبار
  )1بات مروی ہے ۔(

بعض مفّسرين نے کہا ہے کہ کلده اور بابل کے لوگوں نے وہاں بت پرستوں کے ساتھ مقابلے اور مبارزے شروع کررکھے 
النوع جنگ اور  کو رب“مريخ ” تھے اور ہر ايک ستارے کو خالق يا کسی خاص موجودات کا رب النوع سمجھے تھے، 

  )2مشتری کو رب النوع عدل وعلم اور عطارد کو رب النوع وزراء اور آفتاب کو سب کا پادشاه سمجھے تھے ۔(
..............  

  - ٧٣٧و صفحہ  ٧٣۵۔ تفسير نور الثقلين جلد اول صفحہ 1
  - حاشيہ )( ۴۶٧۔ تفسير ابوالفتوح جلد چہارم صفحہ 2

  سے مراد “ بازغ” 

کے ماده سے(بروزن نذر) ہے۔يہ اصل ميں شگاف کرنے اور خون جاری کرنے کے معنی ميں استعمال “ غبز“ ”بازغ” ۔ ۴
ہوتا ہے۔ اسی ليے جيوانات کی جراحی کو بزغ کہتے ہيں۔ اس لفظ کا آفتاب يا ماہتاب کے طلوع پر اطالق حقيقت ميں ايک 

ت گويا تاريکی کے پردے کو پھاڑ تے ہيں۔ عالوه قسم کی خوبصورت تشبيہ ہے کيونکہ آفتاب و ماہتاب اپنے طلوع کے وق
ازيں افق کے کنارے پر ايک ہلکی سی سرخی جو خون کے رنگ سے ملتی جلتی ہوتی ہے اپنے اطراف ميں ايجاد کرليتے 

  ہيں۔

  ۔سے مراد “فطر”
کے ذيل ١۴يت کے ماده سے شگاف کرنے اور پھاڑ نے کے معنی ميں ہے اور جيسا کہ اسی سوره کی آ“ فطور”۔“فطر”۔ ۵

ميں ہم لکھ چکے ہيں کہ اس لفظ کا آسمان و زمين کی پيدائش پر اطالق شايد اس سبب سے ہو کہ موجوده زمانے کے علم 
کے مطابق ابتداء ميں سارا عالم ايک ہی کّره تھا اور بعد ميں مختلف ٹکڑے ايک دوسرے سے عليحده ہوتے گئے اور آسمانی

  تے گئے (مزيد توضيح کے ليے مذکوره آيت کی تفسير کی طرف رجوع کيا جائے)۔کرات يکے بعد ديگرے وجود ميں آ

  کا معنی “ حنيف”۔ ۶
 ٣٢٩کے ذيل ميں جلد دوم تفسير نمونہ ص  ۶٧کا معنی خالص ہے جيسا کہ اس کی تفصيل سورٔه آِل عمران آيت “ حنيف”۔ ۶
 اردو ترجمہ) ميں بيان ہوچکی ہے۔(

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

ِ َوقَْد ہََدانِی َوالَٔاََخاُف َما تُْشِرُکوَن بِِہ ٕاِالَّ ٔاَْن يََشاءَ  ٨٠ ونِی فِی هللاَّ ہُ قَْوُمہُ قَاَل ٔاَتَُحاجُّ  َربِّی َشْيئًا َوِسَع َربِّی ُکلَّ َشْیٍء ِعْلًما َوَحاجَّ
  --ٔاَفاَلَتَتََذکَُّرونَ 

ْل بِِہ َعلَْيُکْم ُسلْ  ٨١ ِ َما لَْم يُنَزِّ َّ   -طَانًا فَٔاَیُّ اْلفَِريقَْيِن ٔاََحقُّ بِااْلَْٔمِن ٕاِْن ُکنتُْم تَْعلَُمونَ َوَکْيَف ٔاََخاُف َما ٔاَْشَرْکتُْم َوالَتََخافُوَن ٔاَنَُّکْم ٔاَْشَرْکتُْم ِبا
  -نَہُْم بِظُْلٍم ٔاُْولَئَِک لَہُْم ااْلَْٔمُن َوہُْم ُمْہتَُدونَ اَلَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا ٕاِيَما ٨٢
تُنَا آتَْينَاہَا ٕاِْبَراِہيَم َعلٰی قَْوِمِہ نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء ٕاِنَّ َربََّک َحِکيٌم َعلِيمٌ  ٨٣   -َوتِْلَک ُحجَّ

  ترجمہ:
اُنہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے ميں حجت بازی ۔ اُس (ابراہيم) کی قوم نے اُس سے حجت بازی شروع کی تو٨٠

کيوں کرتے ہو۔ حاالنکہ خدانے مجھے (واضح والئل کے ساتھ) ہدايت کی ہے اور جسے تم خدا کا شريک قرار ديتے ہو ميں 
دگار کی اُس سے نہيں ڈرتا۔ (اور مجھے کوئی نقصان نہيں پہنچے گا) مگر يہ کہ ميرا پروردگار کچھ چاہے۔ ميرے پرور
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  آگاہی اور علم اس قدر وسيع ہے کہ وه تمام چيزوں پر حاوی ہے، کيا تم متذکر (اور بيدار) نہيں ہوتے۔
۔ ميں تمہارے بتوں سے کس طرح ڈروں جب کہ تم اس بات سے نہيں ڈرتے کہ تم نے خدا کا ايسا شريک قرار دے ليا ٨١

کی (سچ بتاؤ) ان دونوں گروہوں (بت پرستوں اور خدا  ہے کہ جس کے بارے ميں اس نے تم پر کوئی دليل نازل نہيں
  پرستوں) ميں سے کونسا گروه (سزا سے) اَمن ميں رہنے کے زياده الئق ہے۔ اگر تم جانتے ہو۔

۔ ہاں ہاں وه لوگ جو ايمان الئے ہيں اور انھوں نے اپنے ايمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہيں کيا، ان کا انجام امن ہے ٨٢
  يافتہ ہيں۔ اور وه ہدايت

۔ يہ ہمارے دالئل تھے جو ہم نے ابراہيم کو اس کی قوم کے مقابلے ميں ديئے تھے۔ ہم جس شخص کے درجات کو چاہتے٨٣
  ہيں (اور اُسے الئق ديکھتے ہيں) اُوپر لے جاتے ہيں۔ تيرا پروردگار حکيم اور دانا ہے۔

  کی بت پرست قوم و جمعيت سےبحث و گفتگو  -حضرت ابراہيم 
کے توحيدی استدالالت کے سلسلہ ميں گزرچکی ہے، اِن آيات ميں  -بحث کے بعد جو گذشتہ آيات ميں حضرت ابراہيم  اس

کی بت پرست قوم و جمعيت سے ہوئی تھی۔ پہلے فرمايا گيا  -اُسی بحث و گفتگو کی طرف اشاره ہے جو حضرت ابراہيم 
  لگی (و حاجہ قومہ)ہے: قوِم ابراہيم ان کے ساتھ گفتگو اور کج بحثی کرنے 

نے ان کے جواب ميں کہا: تم مجھ سے خدائے يگانہ کے سلسلہ ميں بحث اور مخالفت کيوں کرتے ہو حاالنکہ  -ابرہيم 
ِ َو قَد ہََدان)۔   خدانے مجھے منطقی اور واضح دالئل کے ساتھ راه توحيد کی ہدايت کی ہے (قَاَل ٔاَتََحاجونِی فِی ّهللاٰ

کی قوم کے بت پرستوں کی جمعيت اس کوشش ميں لگی  -لوم ہوجاتا ہے کہ حضرت ابراہيم اس آيت سے اچھی طرح مع
کو اُن کے عقيدے سے پلٹاليں اور بت پرستی کے آئين کی طرف  -ہوئی تھی کہ جس قيمت پر بھی ممکن ہوسکے ابراہيم 

ليے ڈٹ گئے اور منطقی دالئل کے  انتہائی شجاعت و شہامت کے ساتھ ان کے مقابلہ کے -کھينچ ليں۔ ليکن حضرت ابراہيم 
  ساتھ سب کی باتوں کے جواب ديئے۔

کا مقابلہ کرتے تھے ان آيات ميں صراحت کے ساتھ کوئی چيز  -يہ بات کہ وه (بت پرست) کس منطق سے حضرت ابراہيم 
پانے خداؤں اور  کے جواب سے اجمالی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے آپ کو -بيان نہيں ہوئی ليکن حضرت ابراہيم 

بتوں کے غيض و غضب اور سزا کی دھمکی دی اور ان کی مخالفت سے ڈرايا تھا، کيونکہ آيت کے آخر ميں ہم حضرت 
کی زبانی اس طرح پڑھتے ہيں: ميں ہرگز تمہارے بتوں سے نہيں ڈرتا کيونکہ اُن ميں يہ قدرت ہی نہيں ہے کہ  -ابراہيم 

اَل ٔاََخاُف َما تُشِرُکوَن بہ)۔کوئی شخص اور کوئی چيز مجھے نقصان نہيں پہنچاسکتی کسی کو نقصان و ضرر پہنچا سکيں (وَ 
  )١مگر يہ کہ خدا چاہے (ااِلَّ ٔاَْن يََشاَء َربِّی َشيئاً)۔(

اس جملے کے ذريعے يہ جاہتے ہيں کہ ايک اجتمالی پيش بندی کرليں اور کہيں کہ اگر اس کشمش کے دوران  -گويا ابراہيم 
جھے کوئی حادثہ پيش آجائے، تو اس کا بتوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ربط نہيں ہوگا بلکہ اس کا تعلق مشيت بالفرض م

اٰلہی کے ساتھ ہوگا کيونکہ بے شعور وبے جان بت تو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہيں ہيں وه کيا دوسرے کے نفع ونقصان
  کيا مالک ہوں گے؟

روردگار کا علم و دانش اس طرح ہمہ گير و وسيع ہے کہ ہر چيز کو اپنے احاطہ ميں اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: ميرے پ
  ليے ہوئے ہے (َوِسَع َربِّی ُکلَّ َشْیٍء ِعْلًما)۔

يہ جملہ حقيقت ميں سابقہ جملے کی ايک دليل ہے اور وه يہ ہے کہ بت ہرگز کوئی نفع يا نقصان پہنچاہی نہيں سکتے کيونکہ 
آگاہی نہيں رکھتے، اور نفع اور نقصان پہنچانے کی پہلی شرط علم و شعور اور آگاہی ہے۔ صرف وه وه کسی قسم کا علم و 

خدا کہ جس کے علم و دانش نے تمام چيزوں کا احاط کيا ہوا ہے وہی سود و زياں بھی پہنچا سکتا ہے، تو پھر ميں اُس کے 
  غير کے غيض و غضب سے کيوں ڈروں۔

بيدار کرنے کے ليے، اُنہيں مخاطب کرکے فرمايا گيا ہے: کيا ان تما باتوں کے باوجود بھی تم آخر ميں اُن کے فکر و فہم کو 
  متذکر اور بيدار نہيں ہوتے

  
  

  ( ٔاَفاَلَتَتََذکَُّروَن)۔
کی ايک اور منطق و استدالل کو بيان کيا گيا ہے کہ وه بت پرست گروه سے کہتے ہيں:  -بعد والی آيت ميں حضرت ابراہيم 

طرح ممکن ہے کہ ميں بتوں سے ڈروں اور تمہاری دھمکيوں کے مقابلہ ميں اپنے اندر وحشت اور خوف پيدا  يہ کس”
کرلوں حاالنکہ مجھے تو ان بتوں ميں عقل و شعور اور قدرت کی کسی قسم کی کوئی نشانی دکھائی نہيں ديتی، ليکن تم 
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درت اور علم کو بھی جانتے ہو اور اُس نے کسی قسم کا باوجود اس کے کہ خدا کے وجود پر ايمان رکھتے ہو اور اس کی ق
کوئی حکم بتوں کی پرستش کے بارے ميں تمہاری طرف نازل نہيں کيا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود تم تو اُس سے نہيں 

ْل بِِہ َعلَْيُکْمڈرتے، تو ميں بتوں کے غضب سے کس طرح ڈروں (َوَکْيَف ٔاََخاُف َما ٔاَْشَرْکتُْم َوالَتََخافُوَن ٔاَنَّکُ  ِ َما لَْم يُنَزِّ َّ ْم ٔاَْشَرْکتُْم بِا
کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ بت پرست ايسے خدا کے منکر نہ تھے جو آسمان اور زمين کا خالق ہے۔ وه تو صرف  -)2ُسْلطَانًا)(

  بتوں کو عبادت ميں شريک کرتے تھے اور انھيں درگاه خداوندی ميں شفيع خيال کرتے تھے۔
  ُموَن)۔تم ہی انصاف کرو کہ ميں امن و امان کا زياده حقدار ہوں يا تم (فَٔاَیُّ اْلفَِريقَْيِن ٔاََحقُّ بِااْلَْٔمِن ٕاِْن ُکنتُْم تَْعلَ  اب

کی منطق ايک عقلی منطق ہے جو اس واقعيت کی بنياد پر قائم ہے کہ تم مجھے بتوں کے  -حقيقت ميں اس مقام پر ابراہيم 
کی دھمکی دے رہے ہو۔ حاالنکہ اِن کے وجود کی تاثير مو ہوم ہے، ليکن تم اُس عظيم خدا سے بالکل نہيںغضب ناک ہونے 

ڈرتے جسے تم اور ميں دونوں قبول کرتے ہيں اور ہميں اُس کے حکم کا پيرو ہونا چاہيے اور اس کی طرف سے بتوں کی 
کو تو چھوڑ رکھا ہے اور ايک موہوم چيز کے ساتھ چمٹے پرستش کا کوئی حکم نہيں پہنچا۔ تم نے ايک قطعی و يقينی امر 

  ہوئے ہو۔
کی زبانی اُس سوال کا جواب نقل ہوا ہے جو خود اُنہوں نے قبل کی آيت ميں پيش کيا تھا  -بعد والی آيت ميں حضرت ابراہيم 

کی طرف سے سوال کرکے (اور علمی استدالالت ميں يہ ايک عمده طريقہ ہے کہ بعض اوقات استدالل کننده شخص مد مقابل
پھر خود ہی اس کا جواب ديتا ہے۔ يہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ يہ مطلب اتنا واضح ہے کہ جس کا جواب ہر شخص کو

  معلوم ہونا چاہيے) ۔
ی ارشاد ہوتا ہے: وه لوگ جو ايمان الئے اور انھوں نے اپنے ايمان کو ظلم و ستم کے ساتھ مخلوط نہيں کيا، امن و امان بھ

ہُْم ااْلَْٔمُن َوہُْم انہی کے ليے ہے اور ہدايت بھی انہی کے ساتھ مخصوص ہے (اَلَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا ٕاِيَمانَہُْم بِظُْلٍم ٔاُْولَئَِک لَ 
  ُمْہتَُدوَن)۔

ی ہے کہ يہ گفتگو اُس روايت ميں بھی جو امير المومنين حضرت علی عليہ السالم سے نقل ہوئی ہے، اس بات کی تاکيد ہوت
  )3کی بت پرستوں کے ساتھ گفتگو کا ضميمہ ہے۔( -حضرت ابراہيم 

کی گفتگو۔ ليکن پہال احتمال  -بعض مفّسرين نے يہ احتمال ظاہر کيا ہے کہ يہ جملہ خدا کا بيان ہوگا نہ کہ حضرت ابراہيم 
بھی زياده بہتر مطابقت رکھتا ہے ليکن يہ  عالوه اس کے کہ يہ روايت ميں وارد ہوا ہے، آيات کی وضع و ترتيب کے ساتھ

کی باتيں سننے کے بعد بيدار ہوئے ہوں بہت ہی بعيد نظر -احتمال کہ يہ جملہ بت پرستوں کی گفتگو ہو جو حضررت ابراہيم 
  آتا ہے۔

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

ع و نقصان کی قدرت کی کلی طور پر نفی ۔ حقيقت ميں اُوپر واال استثناء، استثناء منقطع سے شباہت رکھتاہے، کيونکہ بتوں سے نف١
ہوئی ہے اور خدا کے ليے ثابت ہے۔ اگر چہ اس جملے کے معنی ميں اور مفسّرين نے اور احتمال بھی ذکر کيے ہيں، ليک جو کچھ ہم 

  نے اُوپر بيان کيا ہے وه زياده صحيح معلوم ہوتا ہے۔
رہان کاميابی کا سبب ہوتی ہے لٰہذا بعض اوقات اُسے بھی سلطان کہتے ہيں ۔ سلطان کا معنی برتری و کاميابی ہے اور چونکہ دليل و ب2

اور اُوپر والی آيت اسی معنی ميں ہے۔ يعنی بتوں کی پرستش کی اجازت کے ليے کسی قسم کی کوئی دليل موجود نہيں ہے اور حقيقت 
ا حکم عقل يا وحی و نبوت کے ذريعہ سے ہی ميں يہ ايسا مطلب ہے جس کا کوئی بت پرست انکار نہيں کرسکتا کيونکہ اس قسم ک

  معلوم ہوسکتا ہے اور ان دونوں باتوں ميں سے کوئی سی دليل موجود نہيں ہے۔
  ۔ تفسير مجمع البيان ذيل آيہ زيِر بحث۔3

  يہاں ظلم سے کيا مراد ہے؟ 

ميں جو يہ وارد ہوا ہے) ١٣يہ شرک کے معنی ميں ہے۔ سورٔه لقمان (کی آ“ ظلم”مفّسرين کے درميان مشہور يہ ہے کہ يہاں 
  (شرک ظلم عظيم ہے) کو اس معنی کا شاہد قرار ديا ہے۔“ اِنَّ الشِّرک لَظُْلٌم َعِظيٌم ”کہ 

ايک روايت ميں بھی ابن مسعود سے يہ نقل ہوا ہے کہ جس وقت يہ (زير بحث) آيت نازل ہوئی، تو يہ بات لوگوں کو بہت 
کے رسول ايسا کون ہے کہ جس نے اپنے اُوپر تھوڑا بہت ظلم نہ کيا ہو (لٰہذا يہ آيت تو گراں معلوم ہوئی۔ عرض کيا: اے هللا 

  سبھی کو شامل کرليتی ہے)
رسول هللا نے فرمايا:جو تم نے خيال کيا ہے اس سے وه مراد نہيں ہے۔ کيا تم نے خدا کے صالح بندے (لقمان کا) قول نہيں 

  )1۔(“خدا کا شريک قرار نہ دے کہ شرک، ظلم عظيم ہے ميرے بيٹے”سنا (جو اپنے بيٹے سے) کہتا ہے 
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ليکن چونکہ قرآن کی آيات بہت سے مواقع پر دو يا دو سے زياده معانی کی حامل ہوتی ہيں لٰہذا ممکن ہے کہ اُن ميں سے 
مراد  سے“ امنيت”ايک معنی دوسرے معنی دوسرے معنی سے زياده وسيع اور عمومی ہوتو آيت ميں يہ احتمال بھی ہے کہ 

  عام امنيت ہے خواه خدا کے عذاب سے امن و امان ہو يا اجتماعی دردناک حوادث سے امن و امان ہو۔
يعنی جنگيں ايک دوسرے پر زيادتياں، مفاسد اور جرائم سے امان، يہاں تک کہ روحانی سکون و اطمينان صرف اسی 

مرانی ہو، اّول ايمان اور دوسرے عدالت صورت ميں حاصل ہوتا ہے جب کہ انسانی معاشرے ميں دو اصولوں کی حک
اجتماعی، اگر خدا پر ايمان کی بنياديں ہل جائيں اور پروردگار کے سامنے جواہدہی کا احساس ختم ہوجائے اور عدالت 

اجتماعی کی جگہ ظلم و ستم کا َدوره ہو، تو ايسے معاشرے ميں ان و امان ختم ہوجائے گا اور يہی سبب ہے کہ دنيا کے بہت
مفکرين کی طرف سے دنيا ميں بدامنی کی مختلف صورتوں کو ختم کرنے کی تمام کوششونکے باوجود دنيا کے لوگوں  سے

کا واقعی امن دامان سے دن بدن فاصلہ بڑھتا جارہا ہے، اس کيفيت کا سبب وہی ہے کہ طرف زير نظر آيت ميں اشاره ہوا 
  دالت کی جگہ ظلم کا دور دوره ہے ۔ہے اور وه يہ کہ ايمان کی بنياديں ہل رہی ہيں اور ع

خاص طور پر روحانی امن و سکون ميں ايمان کی تاثير سے تو کسی کے ليے بھی ترديد کی گنجايش نہيں ہے۔ جيسا کہ 
  ارتکاب ظلم سے وجدان کی پريشانی اور روحانی امن وسکون کا چھن جانا کسی سے پوشيده نہيں ہے ۔

السالم سے منقول ہے کہ زير بحث آيت سے مراد يہ ہے کہ:وه لوگ کہ جو  بعض روايات ميں بھی حضرت صادق عليہ
پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و آلہ و سلّم کے حکم کے مطابق اُمت اسالمی کی واليت و رہبری کے سلسلے ميں آپ کے بعد 

  )2و امان ميں ہيں۔ ( ايمان لے آئيں اور اُسے دوسرے لوگوں کی واليت و رہبری کے ساتھ مخلوط نہ کريں تو وه امن
يہ تفسير حقيقت ميں آيہ شريفہ ميں موجود مطلب کی روح اور نچوڑ پپر نظر رکھتے ہوئے بيان ہوئی ہے کيونکہ اس آيت 

ميں خدا کی واليت و رہبری کے متعلق گفتگو ہے اور اُسے اُس کے غير کی رہبری کے ساتھ خلط ملط نہ کرنے کے سلسلہ 
کے اقتضا کے مطابق خدا اور “““اِنََّما َولِيُّکُم ّهللاٰ َو َرُسولَہ”ی عليہ السالم کی رہبری آيہ ميں ہے اور چونکہ حضرت عل

پيغمبر صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کی رہبری کا پرتو ہے اور خدا کی طرف سے معين نہ ہونے والی رہبرياں ايسی نہيں ہيں 
ہوگی، اس بناء پر اس حديث سے مراد يہ نہيں ہے کہ آيت کا مفہوم  لٰہذا اُوپر والی آيت ايک وسيع نظر سے ان سب پر محيط

  اسی معنی ميں منحصر ہے، بلکہ يہ تفسير آيت کے اصلی مفہوم کا پرتو ہے۔
اسی ليے ہم حضرت امام صادق عليہ السالم کی ايک دوسری حديث ميں پڑھتے ہيں کہ يہ آيت خوارج جو ولی خدا کی واليت

  )3ان کی واليت و رہبری ميں چلے گئے تھے، کے بارے ميں بھی ہے۔(سے نکل گئے تھے اور شيط
کی طرف سے توحيد کے  -بعد والی آيت اُن تمام بحثوں کی طرف۔ ايک اجمالی اشاره کرتے ہوئے کہ جو حضرت ابراہيم

ہے: يہ ہمارے  بيان اور شرک کے خالف مبارزه و مقابلہ کے سلسلہ ميں نقل ہوئی ہيں ايک اجمالی اشاره کرتے ہوئے کہتی
تُنَا آتَْينَاہَا ٕاِْبَراِہيَم َعلٰی قَْوِمِہ)۔ -وه دالئل تھے جو ہم نے ابراہيم   کو اس کی قوم و جمعيت کے مقابلہ ميں ديئے تھے (َوتِْلَک ُحجَّ

پہنچے تھے عقلی قوت اور فطری الہام کی بناپر اُن تک  -يہ صحيح ہے کہ اس استدالل ميں منطقی پہلو بھی تھا اور ابراہيم 
ليکن چونکہ يہ قوت عقل اور وه الہام فطرت سب خدا کی ہی طرف سے تھے، لٰہذا خدا ان تمام استدالالت کو اپنی نعمات ميں 

  کے دل جيسے آماده دلوں ميں منعکس ہوتے ہيں۔ -سے شمار کررہا ہے کہ جو ابراہيم 
شاره ہے۔ ليکن بعض اوقات موضوع کی اہميت، اور اس عربی زبان ميں بعيد کے ليے اسم ا“ تلک”قابل توجہ بات يہ ہے کہ 

کا بلند پايہ ہونا اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ ايک نزديک کا موضوع بھی اسم اشارٔه بعيد سے ذکر ہو، جس کی مثال سورٔه 
  بقره کی ابتداء ميں ہے:

لَِک اْلِکٰتُب الَ َرْيَب فِْيہِ ”   ۔“َذٰ
  ۔“شک و شبہ نہيں ہے يہ عظيم کتاب وه ہے کہ جس ميں کوئی”

پھر اس بحث کی تکميل کے ليے فرمايا يا ہے: ہم جس کے درجات کو چاہتے ہيں بلند کرديتے ہيں (نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن 
  )4نََشاُء)۔(

ليکن اس غرض سے کہ کوئی اشتباه واقع نہ ہو۔ کہ لوگ يہ گمان کرنے لگ جائيں کہ خدا اس درجے کے بلند کرنے ميں 
سے کام ليتا ہے، قرآن فرماتا ہے: تيرا پروردگار حکيم اور عالم ہے اور وه درجات عطا فرماتا ہے وه ان کی کسی تبعيض 

لياقت و قابليت سے آگاہی اور ميزان حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے اور جب تک کوئی شخص الئق اور قابل نہ ہو اُس 
  )۔سے بہره مند نہيں ہوگا (ٕاِنَّ َربََّک َحِکيٌم َعلِيمٌ 

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

  ۔ تفسير مجمع البيان زير بحث آيت کے ذيل ميں۔1
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  ۔٧۴٠۔ تفسير نور الثقلين جلد اّول صفحہ 2
  ۔۵٣٨۔ تفسير برہان جلد اّول صفحہ 3
 ١۴٨جلد چہارم صفحہ  ١۴۵کے درميان فرق کے بارے ميں ہم سورٔه نساء آيہ “ درک”کے بار سے ميں اور اس کے اور “ درجہ”۔ 4

  کرچکے ہيں۔ ميں بحث

  

يَّتِِہ َداُووَد َوُسلَيْ  ٨۴ َماَن َؤاَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسی َوہَاُروَن َوَکٰذلَِک َوَوہَْبنَا لَہُ ٕاِْسَحاَق َويَْعقُوَب ُکاّلً ہََدْينَا َونُوًحا ہََدْينَا ِمْن قَْبُل َوِمْن ُذرِّ
  -نَْجِزی اْلُمْحِسنِينَ 

الِِحينَ َوَزَکِريَّا َويَْحيَی َوعِ  ٨۵   -يَسی َوٕاِْليَاَس ُکلٌّ ِمْن الصَّ
ْلنَا َعلَی اْلَعالَِمينَ  ٨۶   -َوٕاِْسَماِعيَل َواْليََسَع َويُونَُس َولُوطًا َوُکاّلً فَضَّ
يَّاتِِہْم َوٕاِْخَوانِِہْم َواْجتَبَْينَاہُْم َوہََدْينَاہُْم ٕاِلَی ِصَراٍط ُمْستَقِيمٍ  ٨٧   -َوِمْن آبَائِِہْم َوُذرِّ

  رجمہ:ت
کو) اسحاق و يعقوب عطا کيے اور ہم نے ہر ايک کو ہدايت کی، اور نوح کو (بھی) ہم نے (ان  -۔ور ہم نے اُسے (ابراہيم ٨۴

سے) پہلے ہدايت کی تھی، اور اس کی ذريت و اوالد ميں سے داؤد، سليمان، ايوب، يوسف، موسٰی اور ہارون کو (ہم نے 
  طرح سے جزا ديتے ہيں۔ہدايت کی) اور ہم نيکوکاروں کو اسی 

  ۔ اور (اسی طرح) زکريا، يحيٰی، عيسٰی اور الياس سب صالحين ميں سے تھے۔٨۵
  ۔ اور اسماعيل، اليسع، يونس اور ہر ايک کو ہم نے عالمين پر فضيلت دی۔٨۶
اور اُنہيں راه  ۔ اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کی اوالد اور ان کے بھائيوں ميں سے کچھ افراد کو ہم نے برگزيده کيا٨٧

  راست کی ہدايت کی۔

  نعمت ہے صالح اوالد اور آبرومند اور الئق نسل 

کو عطا کی تھيں اور  -اِن آيات ميں اپنی نعمات ميں سے ايک کی طرف اشاره ہوا ہے کہ جو خداوندتعالٰی نے حضرت ابراہيم
  سے ايک عظيم ترين نعمت ہے۔وه نعمت ہے صالح اوالد اور آبرومند اور الئق نسل جو نعمات اٰلہی ميں 

  کو اسحاق اور (فرزند اسحاق) عطا کيے (َوَوہَْبنَا لَہُ ٕاِْسَحاَق َويَْعقُوَب) ۔ -پہلے ارشاد ہوتا ہے: ہم نے ابراہيم
کے دوسرے فرزند اسماعيل کی طرف اشاره نہيں ہوا، بلکہ بحث کے دوران کہيں ذکر آيا ہے، شايد اس - اور اگر يہاں ابراہيم

ب يہ ہے کہ اسحاق کا ساره جيسی بانجھ ماں سے پيدا ہونا، وه بھی بڑھاپے کی عمر ميں، بہت عجيب وغريب امر اور کا سب
  ايک نعمت غير مترقبّہ تھی۔

پھر اس چيز کو بيان کرنے کے لئے کہ ان دونوں کا افتخار صرف پيغمبر زاده ہونے کے پہلو سے نہيں تھا، بلکہ وه ذاتی 
اور عمل صالح کے سائے ميں نور ہدايت کو اپنے دل ميں جاگزين کيے ہوئے تھے، قرآن کہتا ہے:  طور پر بھی فکر صحيح

  ان ميں سے ہر ايک کو ہم نے ہدايت کی (ُکاّلً ہََدْينَا )۔
سے قبل کے دور ميں کوئی علَم برداِر توحيد نہيں تھا اور  -اس کے بعديہ بتانے کے لئے کہ کہيں يہ تصور نہ ہو کہ ابراہيم

ہ کام بس انہی کے زمانے سے شروع ہوا ہے مزيد کہتا ہے: اس سے پہلے ہم نے نوح کی بھی ہدايت ورہبری کی تھی ي
  (َونُوًحا ہََدْينَا ِمْن قَْبُل)۔

پہلے اولوالعزم پيغمبر ہيں جو آئين وشريعت کے حامل تھے اور وه پيغمبران اولوالعزم کے  -اور ہم جانتے ہيں کہ نوح
  ے۔سلسلے کی کڑی تھ

کے اجداد ميں سے ہيں، اور  -کی حيثيت اوران تمام کی طرف اشاره کرکے کہ جو حضرت ابراہيم -حقيقت ميں حضرت نوح
کی اوالد اور ذريّت ميں سے تھے، حضرت  -اسی طرح پيغمبروں کے اس گروه کے مقام کا تذکره کرکے کہ جوابراہيم

  حوالے سے مشخص کيا گيا ہے۔کی ممتاز حيثيت کو دراثت، اصل اور ثمره کے  -ابراہيم
ميں سے تھے، پہلے ارشاد ہوتا ہے: ابراہيم کی ذريت  -اور اس کے بعد بہت سے انبياء کے نام گنوائے ہيں جو ذريت ابراہيم

يَّتِِہ َداُووَد َوُسلَْيَماَن َؤاَيُّوَب َويُوُسَف َوُموسَ  ی َوہَاُروَن)اور اس ميں سے داؤد، سليمان، ايوب، موسٰی اور ہارون تھے(َوِمْن ُذرِّ
واضح کرتا ہے کہ ان کا مقام وحيثيت ان کے اعمال “ اس قسم کے نيکوکار لوگوں کو ہم جزا ديں گے”جملے کے ساتھ کہ: 

  وکردار کی بناپر تھا(َوَکٰذلَِک نَْجِزی اْلُمْحِسنِيَن)۔
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يَّتِِہ”اس سلسلے ميں کہ   -کی طرف يا نوح -طرف لوٹتی ہے، ابراہيم(اس کی اوالد ميں سے) کی ضمير کس کی “ َوِمْن ُذرِّ
کی طرف لوٹاتے ہيں اور ظاہراً اس بات کی  -کی طرف، مفّسرين کے درميان بہت اختالف ہے ليکن زياده تر مفّسرين ابراہيم

کی  -ہيں کيونکہ آيت کی بحث ان خدائی نعمات کے بارے ميں ہے جو ابراہيم -ترديد نہيں کرنا چاہيے کہ مرجع ضمير ابراہيم
کے بارے ميں۔ عالوه ازيں اُن متعدد روايات ميں سے بھی يہی بات ثابت ہوتی  -نسبت سے ہوئی تھيں نہ کہ حضرت نوح
  ہے، جنھيں ہم بعد ميں نقل کريں گے۔

کی طرف لوٹايا ہے اور وه ہے بعد کی آيات  -صرف ايک مطب اس بات کا سبب بنا ہے کہ بعض مفّسرين نے ضمير کو نوح
کی اوالد ميں  -حضرت ابراہيم -کا نام، کيونکہ تواريخ ميں مشہور يہ ہے کہ يونس -اور حضرت لوط -سميں حضرت يون

  کے بھتيجے يا بھانجے تھے۔ -بھی حضرت ابراہيم -سے نہيں تھے اور لوط
اور ) ١ميں سے سمجھتے ہيں( -کے بارے ميں تمام مورخين ميں اتفاق نہيں ہے، بعض انھيں بھی اوالد ابراہيم -ليکن يونس

  )٢بعض انھيں انبياء بنی اسرائيل ميں سے شمار کرتے ہيں(
عالوه ازيں عام طور پر مورخين نسب کی باپ کی طرف سے حفاظت کرتے ہيں ليکن اس بات ميں کوئی امر مانع نہيں ہے 

کا سلسلہ کا بھی حضرت عيسٰی کی طرح کہ جن کا نام درج باال آيات ميں ہے  -کا بھی حضرت عيسٰی  -کہ حضرت يونس
  تک پہنچتا ہو۔ -نسب ماں کی طرف سے حضرت ابراہيم 

کے فرزند نہيں تھے ليکن ان کے خاندان اور رشتہ داروں ميں سے تھے، تو جس  -باقی رہے لوط تو وه اگر چہ ابراہيم 
اور “ ريتذ”(باپ) کہا جاتا ہے اسی طرح بھتيجے اور بھانجے پر بھی “ اب”کو “ چچا”طرح عربی زبان ميں بعض اوقات 

کے بارے ميں -فرزند کا اطالق ہوتا ہے، اس طرح سے يہ نہيں ہوسکتا کہ ظاہر آيات سے دست بردار ہوجائيں جو کہ ابرہيم 
  کی طرف پلٹاديں جو يہاں موضوِع ُسخن بھی نہيں ہيں۔ -ہيں اور ضمير کو نوح 
 ور مزيد کہا گيا ہے کہ يہ سب صالحين ميں سے تھے۔اور الياس کا نام ليا گيا ہے ا -، يحيٰی، عيسٰی -بعد کی آيت ميں زکری

يعنی ان کا مقام و منزلت تشرفاتی اور اجباری پہلو نہيں رکھتا تھا بلکہ انھوں نے عمل صالح کے ذريعہ بارگاه خداوندی ميں 
الِِحينَ    )۔عظمت و بزرگی حاصل کی تھی (َوَزَکِريَّا َويَْحيَی َوِعيَسی َوٕاِْليَاَس ُکلٌّ ِمْن الصَّ

بعد والی آيت ميں بھی چار اور پيغمبروں اور خدائی رہنماؤں کے نام آئے ہيں اور فرمايا گيا ہے: اور اسماعيل, اليسع، يونس 
ْلنَا َعلَی )۔اس اْلَعالَِمينَ  اور لوط بھی، اور سب کو ہم نے عالمين پر فضيلت عطا کی (َوٕاِْسَماِعيَل َواْليََسَع َويُونَُس َولُوطًا َوُکاّلً فَضَّ

بارے ميں اليسع کس قسم کا نام ہے اور پيغمبروں ميں سے کون سے پيغمبر کی طرف اشاره ہے مفسّرين اور ادباء عرب 
کے درميان اختالف ہے بعض اسے ايک عبرانی نام سمجھتے ہيں جو اصل ميں يوشع تھا اس کے بعد اس پر الف الم داخل 

سے ليا گيا ہے (جو “ يسع”نظريہ ہے کہ يہ ايک عربی نام ہے اور  ہوئے اور شين، سين سے تبديل ہوگئی اور بعض کا
وسعت کا فعل مضارع ہے)۔ يہ احتمال بھی ظاہر کيا گيا ہے کہ اسی صورت ميں گذشتہ انبياء ميں سے کسی نبی کا نام تھا 

  ميں سے ايک پيغمبر ہيں۔ -بہرحال وه جناب بھی نسل ابراہيم 
ے صالح آباؤ اجداد، اوالد اور بھائيوں کی طرف کہ جن کے نام يہاں پر تفصيل کے ساتھ اور آخری آيت ميں مذکوره انبياء ک

بيان نہيں کيے گوے ايک کلی اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: ان کے آباؤ اجداد، ان کی اوالد اور ان کے بھائيوں ميں سے 
يَّاتِِہْم َوٕاِْخَوانِِہْم َواْجتَبَْينَاہُْم کچھ افراد کو ہم نے فضيلت دی، انھيں برگزيده کيا اور راه راست کی ہد ايت کی (َوِمْن آبَائِِہْم َوُذرِّ

  َوہََدْينَاہُْم ٕاِلَی ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم)۔
..............  

  -١٨۴، ص٧۔ تفسير آلوسی, ج١
  ذيل ماده يونس)( ١٠۵۵، ص١٠۔ دائرة المعارف فريد وجدی، ج٢

  چند قابل توجہ امور 

(اور ايک احتمال کی بناپر فرزندان نوح) ميں  -کو فرزندان ابراہيم  -غمبر۔ اُوپر والی آيات ميں حضرت عيسٰی ۔ فرزنداِن پي١
  کی طرف منسوب ہوتے ہيں۔ -سے شمار کيا گيا ہے۔ حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ وه جناب صرف ماں کی طرف سے ابراہيم 

  سان کی ذريت اور فرزند شمار ہوتے ہيں۔يہ بات اس امر کی دليل سے پوتے اور نواسے دونوں ہی ان
“ ابناء رسول ّهللاٰ ”کو جو سب کے سب بيٹی کی طرف سے پيغمبر اکرم تک پہنچتے ہيں  -اسی سبب سے آئمہ اہِل بيت

  ) کہا جاتا ہے۔-(فرزندان رسول 
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تے تھے ليکن اگر چہ زمانہ جاہليت ميں جب کہ عورت کی کوئی اہميت نہيں تھی نسب کو صرف باپ کی طرف سے سمجھ
اسالم نے اس جاہالنہ فکر پر قلم بطالن پِھير ديا، ليکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لکھنے والوں ميں سے بعض قلم 

کے ساتھ صحيح لگاؤ نہيں رکھتے يہ کوشش کرتے رہے ہيں کہ اس امر کا انکار کريں اور ابن رسول -نگار جوائمہ اہل بيت
  ور سنِن جاہليت کو زنده کريں۔هللا کہنے سے اجتناب کريں ا

کے مانہ ميں پيدا ہوچکا تھا اور انھوں نے اسی آيت کے ساتھ کہ جو ايک دندان شکن دليل -اتفاق سے يہ موضوع خود ائمہ
  ہے، انھيں جواب ديا۔

  نے فرمايا: -منجملہ اُن کے کتاِب کافی اور تفسير عيّاشی ميں امام صادق عليہ السالم سے مروی ہے، آپ
تک پہنچتے تھے ذريّت (اوالد  -کا نسب جو کہ ماں کی طرف سے حضرت ابراہيم -ندعالم نے قرآن ميں حضرت عيسیخداو

  کی اوالد) کے عنوان سے بيان کيا ہے۔
يَّتِِہ َداُووَد َوُسلَْيَماَن) کو آخر تک اور بعد کی آيت کو لفظ عيسی -پھر آپ   تک تالوت فرمايا۔ -نے آيہ(َوِمْن ُذرِّ

  اشی ميں بھی ابواالسود سے مروی ہے وه کہتا ہے:تفسير عيّ 
ايک دن حجاج نے کسی کو يحيٰی بن معمر کے پاس بھيجا جو خاندان رسالت سے محبت رکھتا تھا (اور اُس سے پوچھا) کہ 

کو فرزندان رسول سمجھتا ہے اور اس سلسلے ميں آيات قرآن سے استدالل کرتا ہے،  - وحسين -ميں نے سنا ہے کہ تو حسن
االنکہ ميں نے قرآن کو اّول سے آخر تک پڑھا ہے مجھے تو کوئی ايسی آيت نہينملی، يحيٰی بن معمر نے اس کے جواب ح

يَّتِِہ َداُووَد َوُسلَْيَمانَ  َويَْحيٰی َوِعيسٰی ) ---- ميں کہا کہ کيا تونے سورٔه انعام کی وه آيت پڑھی ہے کہ جو يہ کہتی ہے کہ (َوِمْن ُذرِّ
ميں شمار نہيں کيا  - کو ذريت ابراہيم -اں ميں نے پڑھی ہے تو اس نے کہا کہ کيا ان آيات ميں حضرت عيسیاس نے کہا کہ ہ

  گيا ہے حاالنکہ وه باپ کی طرف سے اُن تک نہيں پہنچتے تھے۔
و کی ہارون الرشيد اور موسٰی بن مہدی سے گفتگ -بن جعفر -ميں ايک طويل حديث ہے جس ميں امام موسی“ عيون االخبار”

  منقول ہے جس ميں ہے:
اُس (ہارون) نے امام کاظم عليہ السالم سے کہا کہ تم لوگ کس طرح کہتے ہو کہ ہم ذريت پيغمبر ہيں حاالنکہ پيغمبر کا کوئی
بيٹا تو نہيں تھا اور نسل بيٹے سے چلتی ہے نہ کہ بيٹی سے اور تم اُن کی بيٹی کی اوالد ہو، امام عليہ السالم نے جواب ميں 

ے فرمايا کہ اس سوال کو رہنے دے ليکن ہارون نے اصرار کيا اور کہا کہ ميں کسی طرح بھی اس سوال سے صرِف اس س
نظر نہيں کروں گا کيونکہ تم لوگ عقيده رکھتے ہوکہ سب کچھ قرآن مجيد ميں موجود ہے لٰہذا اس بارے ميں قرآن کی کوئی 

  آيت دکھائيے، امام عليہ السالم نے فرمايا:
  - ّٰ من الشيطان الرجيم، بسم ّهللاٰ الرحٰمن الرحيماعوذ با”

کا تو کوئی باپ نہيں تھا۔ فرمايا: تو  -کا باپ کون تھا؟ اُس نے کہا: عيسی -نے سوال کيا: اے ہارون!عيسی -اس کے بعد آپ
-ميں اپنی ماں فاطمہاس بناپر اگر وه انبياء کی ذريت سے ملحق ہيں تو مريم کی طرف سے ہيں، ہم بھی رسوِل خدا کی ذريت 

  )1کے ذريعہ سے ملحق ہيں(
يہ بات خاص طور پر توجہ ہے کہ بعض متعصب سنّی مفّسرين نے بھی يہ موضوع اپنی تفسير ميں اسی آيت کے ذيل ميں 

  نقل کيا ہے۔ ان ميں سے ايک فخر الدين رازی ہيں جنھوں نے اپنی تفسير کبير ميں لکھا ہے:
ميں شمار  -کو ذريت ابراہيم -ذريت پيغمبر ہيں کيونکہ خدا ہے عيسی - وحسين -ی ہے کہ حسنيہ آيت اس بات پر داللت کرت”

  )2) سے تعلق رکھتے ہيں(-کيا ہے حاالنکہ وه صرف ماں کی طرف سے ان (حضرت ابراہيم
 کا مٔولف بھی جو بعض مخصوص مذہبی مباحث ميں فخر رازی سے کم متعصب نہيں ہے، فخر رازی کی“ المنار”تفسير 

  اس گفتگو کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے:
کی  -اس باب ميں ايک حديث حضرت ابوبکر سے بھی صحيح بخاری ميں پيغمبر سے نقل ہوئی ہے کہ آپ نے امام حسن”

  طرف اشاره کرکے فرمايا:
  “اِنَّ اْبنِی ٰہذا سيّد”
  “ميرا يہ بيٹا سيد وسردار ہے”

طالق فرمايا حاالنکہ زمانہ جاہليت ميں عربوں کے نزديک لفظ ابن (بيٹا) کا بيٹی کے لفظ کا امام پر ا“ ميرا بيٹا”يعنی آپ نے 
کو اوالد رسول اور عترت واہل  -کی اوالد پر اطالق نہيں ہوتا تھا۔ اس کے بعد مزيد کہتا ہے کہ اسی بناپر لوگ اوالد فاطمہ

  رسول جانتے تھے۔ -بيت
د بيٹی کی ہو يا بيٹے کی انسان کی اوالد شمار ہوتی ہے اور اس بہر حال اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ اوالد کی اوال
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سلسلے ميں دونوں ميں کوئی فرق نہيں ہے اور نہ ہی يہ تفريق ہمارے پيغمبر کے خصوصيات ميں سے ہے اور اس مسئلہ 
م اسالم ميں کا مخالفت کا سرچشمہ سوائے تعصب يا زمانہ جاہليت کے افکار کے اور کچھ نہيں ہے۔ اسی لئے تمام احکا

ازدواج، ارث وغيره کے قبيل سے ہيں اور دونوں ميں کوئی فرق نہيں ہے۔ اس ميں صرف ايک استثناء ہے اور وه مسئلہ 
خمس ہے، جو سيادت کے ساتھ مخصوص ہے اور ايک خاص جہت سے جو فقہ کی کتاِب خمس ميں بيان ہوئی ہے اس 

  موضوع کا استثناء ہوا ہے۔
، -تين حصوں ميں کيوں بيان ہوئے؟ بعض مفّسرين نے يہ احتمال بيان کيا ہے کہ پہال گروه يعنی داؤد۔ ان پيغمبروں کے نام ٢

اور ہارون، يہ چھ افراد ان پيغمبروں ميں سے تھے جو مقام نبوت ورسالت کے عالوه حکومت  -موسی -، ايوب-سليمان
جو ان کے ناموں کے ذکر کے بعد آيا ہے ان فراواں “ ِسنِينَ َوَکٰذِلَک نَْجِزی اْلُمحْ ”وسلطنت بھی رکھتے تھے، او رشايد جملہ 

  نيکيوں کی وجہ سے تھا جو انھوں نے اپنی اپنی حکومت کے زمانہ ميں لوگوں پر کی تھيں۔
اپن انبياء ميں سے ہيں کہ جو مقام نبوت ورسالت کے عالوه زہد  -اور الياس -، حيسی-، يحيی- ليکن دوسرا گروه يعنی زکری

الِِحْين”اعلٰی نمونہ تھے وتقوٰی ميں  کا جملہ اُن کے اسمائے گرامی کے بعد ہوسکتا ہے کہ اسی حقيقت کی “ ُکلٌّ ِمَن الصَّ
  طرف اشاره ہو۔

يہ امتياز رکھتے تھے کہ انھوں نے بڑی بڑی ہجرتيں  -او لوط -، يونس-، اليسع-اور تيسرا گروه (کے انبياء) يعنی اسماعيل
کا ذکر بھی“ کال فضلنا علی العالمين”ے ليے ہجرت کے پروگرام کو عملی شکل دی اور جملٔہ کيں اور دين خدا کو محکم کرن

(اس قول کی بناپر کہ اس ميں جملہ ميں انہی چار افراد کی طرف اشاره ہے نہ کہ ان تمام پيغمبروں کی طرف کہ جن کا ذکر 
 ا جہاں کے لوگوں کے درميان سير کی طرف اشاره ہو۔ان تين آيات ميں آيا ہے) ہوسکتا ہے کہ اُن کے مختلف قوموں اور دني

۔ انسان کی شخصيت کے تعارف ميں صالح اور نيک اوالد کی اہميت: ايک دو سرا موضوع جو زير بحث آيات سے معلوم ٣
کے مقاِم واال کے تعارف کے ليے عالم انسانيت کی عظيم  -ہوتا ہے يہی مسئلہ ہے کيونکہ خدا شجاع وبت شکن ابراہيم

صيتوں کا جو آپ کی اوالد ميں سے مختلف زمانوں ميں عالم وجود ميں آئی تھيں شرح وبسط اور تفصيل کے ساتھ ذکر شخ
کے  -نام ابراہيم ١۶انبياء ميں سے کہ جن کے نام سالم قرآن ميں بيان ہوئے ہيں ان آيات ميں ٢۵کرتا ہے، اس طور پر کہ ان 

ن کے اجداد ميں سے آيا ہے اور يہ حقيقت ميں عام مسلمانوں کے ليے ايک فرزندوں اور وابستگان کے ہيں اور ايک نام اُ 
عظيم درس ہے تاکہ وه يہ جان ليں کہ ان کی اوالد اور عزيزوں کی شخصيت ان کی شخصيت کا جزء شمار ہوتی ہے لٰہذا اُن

  سے مربوط تربيتی اور انسانی مسائل بہت زياده اہميت رکھتے ہيں۔
: ممکن ہے کہ کچھ لوگ آخری آيت سے، جو يہ کہتی ہے کہ ہم نے ان کے بعض آباؤ اجداد اور ۔ ايک اعتراض کا جواب۴

اوالد اور بھائيوں کو برگزيده کيا اور انھيں راه راست کی ہدايت کی، يہ سمجھا کريں کہ انبياء کے آباؤ اجداد سب کے سب يا 
بعض مفّسرين اہل سنّت نے اس آيت کے ذيل ميں کہا ہے ليکن  ايمان افراد نہيں تھے اور اُن ميں غير موّحد بھی ہيں، جيسا کہ

سے مراد اس تعبير کے قرينہ سے کہ جو اسی سلسلہ آيات ميں “ اجتبيناھم وہديناھم”اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ 
ن ميں سے بعض موجود ہے، مقاِم نبوت ورسالت ہے، يہ مشکل حل ہوجاتی ہے يعنی آيت کا مفہوم اس طرح ہوگا کہ ہم نے اُ 

کو مقاِم نبوت کے ليے برگزيده کيا۔ اور يہ باقی دوسروں کے موّحد وخدا پرست ہونے کی نفی نہيں ہے۔ اس سوره کی آيت 
  )3ميں بھی (جو اس آيت سے چند آيات بعد کی آيت ہے) ہدايت کا اطالق مقاِم نبوت پر ہوا ہے( ٩٠

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

  -٧۴٣، ص١۔ نور الثقلين، ج1
  - ۶۶، ص١٣ير فخر رازی، ج۔ تفس2
ہے جو قبل کی آيت ميں ذکر ہوا ہے، “ فضلنا”ہے کہ جس کا متعلق يا تو لفظ “ جارو ومجرور”، “ من آبائہم”۔ ترکيب کے لحاظ سے 3

ضمناً توجہ رکھنا “ اجتبيناہم من آبائہم”يا محذوف ہے اور بعد کا حّصہ اس محذوف پر داللت کرتا ہے اور اصل می اس طرح تھا: 
  تبعيضيہ ہے۔“ ِمن”چاہيے کہ اوپر والی آيت ميں 

  

ِ يَْہِدی بِِہ َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َولَْو ٔاَْشَرُکوا لََحبِطَ َعْنہُْم َما َکانُوا يَْعَملُونَ  ٨٨   -ٰذلَِک ہَُدی هللاَّ
ةَ فَإِ  ٨٩ ْلنَا بِہَا قَْوًما لَْيُسوا بِہَا بَِکافِِرينَ ٔاُْولَئَِک الَِّذيَن آتَْينَاہُْم اْلِکتَاَب َواْلُحْکَم َوالنُّبُوَّ   -ْن يَْکفُْر بِہَا ہَُؤالَِء فَقَْد َوکَّ
ُ فَبِہَُداہُْم اْقتَِدِه قُْل الَٔاَْسٔاَلُُکْم َعلَْيِہ ٔاَْجًرا ٕاِْن ہَُو ٕاِالَّ ِذْکرَ  ٩٠   -ی لِْلَعالَِمينَ ٔاُْولَئَِک الَِّذيَن ہََدی هللاَّ
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  ترجمہ:
ی ہدايت ہے کہ جو اپنے بندوں ميں سے جسے چاہتا ہے اس کی ہدايت کرتا ہے اور اگر وه مشرک ہوجائيں تو ۔ يہ خدا ک٨٨

  انھوں نے جو کچھ عمل کيا تھا وه سب کا سب (ضائع اور) نابود ہوجائے گا۔
کافر ہوجائيں تو ۔ وه ايسے لوگ ہيں جنھيں ہم نے کتاب اور حکم ونبوت عطا کی ہے اور اگر وه اس کا انکار کريں اور ٨٩

(کوئی اہميت نہيں رکھتا کيونکہ) ہم نے ايسے لوگوں کو اس کا نگہبان بنايا ہے کہ جو اُس کا کفر وانکار کرنے والے نہيں 
  ہيں۔
۔ وه ايسے لوگ ہيں کہ جنھيں خدا نے ہدايت کی ہے پس تم ان کی ہدايت کی اقتدا (وپيروی) کرو (اور) يہ کہو کہ ميں اس ٩٠

غ) کے بدلے ميں تم سے کوئی اجر اور بدلہ نہيں مانگتا يہ رسالت تو عالمين کے ليے ايک ياد دہانی کے سوا (رسالت وتبلي
  کچھ نہيں ہے۔

  تفسير
  تين اہم امتياز 

گذشتہ آيات ميں خداوند تعالٰی پيغمبروں کے مختلف گروہوں کے ناموں کے ذکر کے بعد يہاں ان کی زندگی کے کلی اور 
اصلی خطوط کی طرف اشاره کرتے ہوئے پہلے فرماتا ہے: يہ خدا کی ہدايت ہے کہ جس کے ذريعہ وه اپنے بندوں ميں سے

ِ يَْہِدی بِِہ َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه)۔ يعنی اگرچہ وه صالح اور نيک لوگ تھے  جسے چاہتا ہے ہدايت ورہبری کرتا ہے (ٰذلَِک ہَُدی هللاَّ
اور عقل وفکر کی قوت اور اپنے تمام وجود کے ساتھ ہدايت کی راه ميں قدم اٹھاتے تھے ليکن پھر بھی اگر توفيق اٰلہی ان 

ی کرتے ہوئے انھيں سہارا نہ ديتا تو اُن سب کے بارے کے شامل حال نہ ہوتی اور اس کی مہربانی کا ہاتھ ان کی دستگير
ميں بھی اور ہر شخص کے ليے لغزش کا امکان موجود تھا اور موجود ہے۔ پھر اس بناپر کہ کہيں يہ تصور نہ کيا جائے کہ 

ے بارے ميں انھوں نے اس راه ميں مجبوراً قدم اٹھايا ہے اور اسی طرح کوئی يہ تصور بھی نہ کرے کہ خداوندتعالٰی ان ک
ايک استثنائی اور بغير دليل اور وجہ کے کوئی خاص نظر رکھتا تھا فرماتا ہے: اگر فرض کريں کہ يہ پيغمبر اس مقام 

 وحيثيت کے باوجود جو وه رکھتے تھے مشرک ہوجاتے تو ان کے تمام اعمال حبط ہوجاتے (َولَْو ٔاَْشَرُکوا لََحبِطَ َعْنہُْم َما َکانُوا
  يَْعَملُوَن)۔

يعنی اُن کے ليے بھی وہی قوانين اٰلہی جاری ہيں جو دوسروں کے بارے ميں جاری ہوتے ہيں اور کوئی استثناء کسی کے 
  لئے نہيں ہے۔

بعد والی آيت ميں تين اہم امتيازات وخصوصيات کی طرف جو انبياء کے تمام امتيازات کی بنياد ہيں اشاره کرتے ہوئے فرماتا
نھيں ہم نے آسمانی کتاب عطا کی اور مقام حکم بھی اور نبوت بھی (ٔاُْولَئَِک الَِّذيَن آتَْينَاہُْم اْلِکتَاَب ہے: يہ ايسے لوگ تھ کہ ج

ةَ)۔   َواْلُحْکَم َوالنُّبُوَّ
البتہ اس سے يہ مراد نہيں ہے کہ وه سب صاحب کتاب تھے بلکہ چونکہ گفتگو ان سب کے متعلق ہورہی ہے لٰہذا اجتماعی 

رف نسبت دی گئی ہے اس کی مثال ٹھيک اس طرح ہے جيسا کہ ہم کہتے ہيں کہ فالں کتاب ميں علماء طور پر سب کی ط
  اور ان کی کتب کا تعارف کرايا گيا ہے، يعنی ان کی کتب کہ جنھوں نے کوئی کتاب لکھی ہے۔

  سے کيا مراد ہے تين احتمال پائے جاتے ہيں:“ حکم”ضمنی طور پر اس بارے ميں کہ 
ہوم: يہ لفظ يہاں عقل وفہم وادراک کے معنی ميں ہے يعنی اس کے عالوه کہ ہم نے انھيں آسمانی کتاب دی ہے ۔ حکم کا مف١

اس کو سمجھنے کی قدرت بھی انھيں بخشی ہے کيونکہ کتاب کا وجود قوی وکامل ادراک وفہم کے بغير کوئی اثر نہيں 
  رکھتا۔

ميں جو کتاب اٰلہی ميں تھے، لوگوں کے درميان فيصلہ کرسکتے  ۔ منَصب قضاوت: يعنی وه اُن آسمانی قوانين کے سائے٢
  تھے اور اُن سب ميں ايک قاضی اور دادرس عادل کی تمام شرائط کامل طور پر موجود تھيں۔

  ۔ حکومت وسلطنت: کيونکہ وه مقام نبوت ورسالت کے عالوه مقام حکومت کے بھی حامل تھے۔٣
عالوه کہ حکم کا لغوی معنی ان تمام معانی پر منطبق ہوتا ہے۔ يہ ہے کہ قرآن کی اُوپر والے تمام معانی کا شاہد۔ اس کے 

  )١مختلف آيات ميں بھی حکم ان تمام معانی ميں استعمال ہوا ہے(
اور اس بات ميں کوئی امر مانع نہيں ہے کہ اوپر والی آيت ميں لفظ حکم ايک جامع معنی ميں کہ جس ميں تينوں اُوپر والے 

ميں کہتا ہے منع کرنے اور روکنے کے “ مفردات”ہوں، استعمال ہوا ہو کيونکہ حکم اصل ميں جيسا کہ راغب  مفہوم موجود
معنی ميں ہے اور چونکہ عقل اشتباہات اور غلط کاريوں سے روکتی ہے، اسی طرح صحيح قضاوت و فيصلہ کرنا ظلم و 
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جائز حکومتوں کو روک ديتی ہے (لٰہذا لفظ حکم) ان ستم کرنے سے منع کرتا ہے اور عادل حکومت دوسروں کی ناروا و نا
  تينوں (معانی) ميں سے ہر ايک معنی ميں استعمال ہوتا ہے۔

البتہ جيسا کہ ہم اشاره کرچکے ہيں کہ تمام انبياء ان تمام مقامات کے حامل نہيں تھے۔ ليکن جب ايک گروه کچھ احکام کی 
جماعت کے تمام افراد اُن تمام احکام کے حامل ہوں بلکہ ہوسکتا ہے کہنسبت دی جائے، تو يہ بات ضروری نہيں ہے کہ اس 

ان ميں سے بعض ان احکام ميں سے فقط بعض احکام کے ہی حامل ہوں۔ لٰہذا کتاِب آسمانی کا موضوع جو صرف مذکوره و 
  دا نہيں کرتا۔معدودے چند انبياء کے بارے ميں تھا، مندرجہ باال آيت کے سمجھنے ميں ہمارے ليے کوئی مشکل پي

اس کے بعد فرمايا گيا ہے: اگر يہ گروه يعنی مشرکين، اہِل مکہ اور ان جيسے لوگ ان حقائق کو قبول نہ کريں تو تيری 
دعوت جواب کے بغير نہيں رہے گی کيونکہ ہم نے ايک گروه کو اس امر پر مامور کرديا ہے کہ وه نہ صرف يہ کہ اُسے 

گہبانی بھی کريں۔ وه ايسا گروه ہے کہ جو (ايمان النے کے بعد) کفر کے راستے پر قبول کريں بلکہ اس کی حفاظت و ن
ْلنَا بِہَا قَْوًما لَْيسُ    وا بِہَا بَِکافِِريَن)۔گامزن نہ ہوں گے اور حق کے سامنے سر تسليم خم رکھيں گے (فَإِْن يَْکفُْر بِہَا ہَُؤالَِء فَقَْد َوکَّ

ميں بعض مفسّرين سے نقل ہوا ہے کہ اس جماعت سے مراد ايرانی ہيں (کہ جنہوں“ معانیروح ال”اور تفسير “ المنار”تفسير 
نے بہت جلدی اسالم قبول کيا اور اس کی پيش رفت ميں اپنی ساری توانائيوں کے ساتھ کو شاں رہے اور ان کے علماء اور 

  )٢دانشمندوں نے مختلف اسالمی فنون ميں بہت زياده کتابيں لکھی ہيں)۔ (
ی آيت ميں ان بزرگ پيغمبروں کے پروگرام (اور کارناموں) کو ہدايت کے ايک اعلٰی نمونے کے طور پر پيغمبر اسالم آخر

صلی هللا عليہ و آلہ و سلم سے تعارف کراتے ہوئے قرآن کہتا ہے: يہ ايسے لوگ ہيں کہ ہدايت اٰلہی جن کے شامِل حال تھی 
ُ فَبِہَُداہُْم اْقتَِدِه)۔(لٰہذا تم بھی ان کی ہدايت کی اقتداء کرو (ا   )3ُْٔوٰلئَِک الَِّذيَن ہََدی هللاَّ

يہ آيت دوباره تاکيد کرتی ہے کہ تمام پيغمبروں کا اصوِل دعوت ايک ہی ہے۔ اگر چہ خصوصيات کے لحاظ سے مختلف 
سے کامل تر  زمانوں کی مختلف ضروريات کے تناسب سے احکام فرق رکھتے تھے اور بعد کے دين و آئين قبل کے اديان

  ہوتے رہے اور علمی و ترتيبی کالسيں اپنے انتہائی درجے تک کہ جو آخری کو رس تھا يعنی اسالم تک پہنچی ہيں۔
اس بارے ميں کہ اس ہدايت سے کونسی ہدايت مراد ہے کہ جو پيغمبر اسالم کے ليے نمونہ قرار پائی ہے۔ بعض مفسّرين نے

د مشکالت کے مقابلہ ميں صبر و پائداری ہے اور بعض يہ کہتے ہيں کہ اس سے تويہ احتمال ذکر کيا ہے کہ اس سے مرا
مقصود توحيد اور تبليِغ رسالت ہے ليکن ظاہرا ًہدايت ايک وسيع مفہوم رکھتی ہے کہ جو توحيد کو بھی اور دوسرے اصول 

اور تربيت کے اصول بھی اپنے اعتقادی کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور صبر و استقامت اور باقی اخالق، تعليم 
  اندر ليے ہوئے ہے۔

ہم نے جو کچھ بيان کيا ہے اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ زير نظر آيت اس بات کے منافی نہيں کہ اسالم تمام گذشتہ اديان و 
خشرائع کا ناسخ ہے کيونکہ نسخ تو صرف احکام کے ايک حصہ کے ليے ہوتا ہے نہ کہ اُن کی دعوت کے کلی اصول منسو

  ہوجاتے ہيں۔
اس کے بعد پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کو حکم ديا جاتا ہے کہ وه لوگوں سے يہ کہہ ديں کہ: ميں تم سے اپنی 

رسالت کے بدلے ميں کسی قسم کا کوئی اجرا اور بدلے کا مطالبہ نہيں کرتا۔ جيسا کہ گذشتہ انبياء نے بھی کوئی ايسی 
بھی انبياء کی ہميشہ کی اس سنت کی پيروی کرتے ہوئے ان کی اقتدا کرتا ہوں (قُْل الَٔاَْسٔاَلُُکْم  درخواست نہيں کی تھی ميں

  َعلَْيِہ ٔاَْجًرا)۔
نہ صرف يہ کہ انبياء اور ان کی سنِت جاويد کی اقتداء کا تقاضا يہ ہے کہ ميں کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہ کروں بلکہ 

و ميں تمہارے ليے اليا ہوں ايک خدائی امانت ہے جو ميں تمھيں سپرد کررہا ہوں تو اس سبب سے بھی کہ يہ پاک دين ج
  خدائی امانت تم تک پہنچانے کا اجر اور جزاء (مانگتے) کوئی مفہوم ہی نہيں ہے۔

الَّ ِذْکَری عالوه ازيں يہ قرآن، رسالت اور ہدايت تمام عالمين کے ليے ايک صدائے بيدار باش اور ياد آوری ہے ( ٕاِْن ہَُو إِ 
  لِْلَعالَِميَن)۔

اور اس قسم کی عمومی نعمت جو سب کے ليے ہے، نوِر آفتاب، نوِر آفتاب، امواج ہوا اور بارش برسنے کے مانند ہے کہ 
جو عمومی اورجہانی پہلو رکھتی ہے اور کبھی بھی اس کی خريد و فروخت نہيں ہوتی اور کوئی اس کے بدلے ميں اجرو 

ہ ہدايت و رسالت بھی کوئی خصوصی اور اختصاصی پہلو نہيں رکھتی کہ جس کے ليے کسی بدلے کا قائل جزا نہيں ليتا۔ ي
  ہوا جاسکے۔

(اس جملہ کی تفسير ميں جو کچھ بيان ہوا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے ان کا ايک دوسرے کے ساتھ جوڑاقبل کی 
  آيات کے ساتھ تعلق کامل طور پر واضح ہوجاتاہے)۔

پر آخری جملے سے يہ اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ ديِن اسالم کوئی عالقائی اور قومی پہلو نہيں رکھتا بلکہ ضمنی طور 
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  يہ ايک عالمی اور انسانی دين ہے جو ہر جگہ اور ہر شخص کے ليے ہے۔ّهللاَ

ُ َعلٰی بَ  ٩١ َ َحقَّ قَْدِرِه ٕاِْذ قَالُوا َما ٔاَنَزَل هللاَّ َشٍر ِمْن َشْیٍء قُْل َمْن ٔاَنَزَل اْلِکتَاَب الَِّذی َجاَء بِِہ ُموَسی نُوًرا َوہًُدی لِلنَّاِس َوَما قََدُروا ّهللاٰ
 ُ   -ِہْم يَْلَعبُونَ  ثُمَّ َذْرہُْم فِی َخْوضِ تَْجَعلُونَہُ قََراِطيَس تُْبُدونَہَا َوتُْخفُوَن َکثِيًرا َوُعلِّْمتُْم َما لَْم تَْعلَُموا ٔاَْنتُْم َوالَآبَاُؤُکْم قُْل هللاَّ

  ترجمہ:
۔ انھوں نے خدا کو جيسا کہ پہچاننا چاہيے تھا، نہيں پہنچانا جب کہ انھوں نے يہ کہا کہ اُس نے کسی انسان پر کوئی چيز ٩١

نازل نہيں کی، تم يہ کہہ دو کہ وه کتاب جو موسٰی الئے تھے، کس نے نازل کی تھی۔ وه کتاب جو لوگوں کے ليے نور اور 
ی۔ (ليکن تم لوگوں نے) اُسے پراگنده کرديا ہے۔ تم اس کے کچھ حّصے کو تو آشکار کرتے ہو اور کچھ کو پوشيده ہدايت تھ

رکھتے ہو اور تمھيں ايسے مطالب کی تعليم دی گئی ہے کہ جن سے تم اور تمہارے آباؤ اجداد باخبر نہيں تھے۔ کہہ دو کہ 
  چھوڑ دو تا کہ وه کھيل کود ميں پڑے رہيں۔اور پھر انھيں ان کی ہٹ دھرمی ميں  ------ خدا نے

  شان نزول
  خدا ناشناس

  ابن عباس سے منقول ہے:
  يہوديوں کی ايک جماعت نے کہا: اے محمد! کيا واقعاً خدانے تم پر کتاب نازل کی ہے؟

  پيغمبر نے فرمايا: ہاں،
  )4(وه کہنے لگے: خدا کی قسم خدا نے تو کوئی کتاب بھی آسمان سے نازل نہيں کی۔

اس آيت کی شان نزول ميں کچھ اور روايات بھی نقل ہوئی ہيں اور جيسا کہ بعد ميں معلوم ہوگا کہ جو کچھ ہم اُوپر بيان 
  کرچکے ہيں وه سب سے بہتر ہے اور زياده مناسب ہے۔

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

 ٢۶کے معنی ميں اور سورٔه کہف کی آيہ ميں قضاوت  ٢٢ميں علم و فہم کے معنی ہيں، سورٔه ص کی آيہ  ١٢۔ سورٔه لقمان کی آيہ ١
  ميں حکومت کے معنی ميں آيا ہے۔

سے مراد خود انبياء ہوں يعنی بفرض محال اگر يہ بزرگ انبيائے خدا ادائے “ ٰۂوالء”۔ آيت کی تفسير ميں يہ احتمال بھی ہے کہ ٢
ايک دوسری جماعت اسے عالمين تک پہنچانے پر رسالت سے سرتابی کرليتے، تو پھر بھی خدائی پيغام زمين پر نہ پڑا رہتا، اور 

لئن اشرکت ليحبطن ”مامور ہوجاتی۔ قرآن ميں ايسی تعبيرات کی نظير بھی پائی جاتی ہے جيسا کہ دوسرے مقام پر ہم پڑھتے ہيں: 
  ۔)۶۵(زمر:  -“عملک

ہے جو وقف کے وقت کالم ميں حرف  “ہاء سکت”ضمير نہيں ہے بلکہ ‘ ه”‘ِميں “اقتده” ۔ اس بات پر بھی توجہ رکھنی چاہيے کہ 3
متحرک سے متعلق ہوتی ہے جيسا کہ ہمزٔه وصل استعمال ہوتا ہے کہ جو شروع کے حرف کو ساکن کے ساتھ شروع نہ کرنے کی بناپر

بھی ساقط “ ہائے سکت”آغاز کا کالم ميں اليا جاتا ہے تو جس طرح ہمزٔه وصل اتصال کالم کے وقت ساقط ہوجاتا ہے اسی طرح 
قرآن کے رسم الخط ميں لکھی ہوئی ہے، لٰہذا رسم الخط کے ظاہر کی رعايت کرتے ہوئے، “ ہاء”وجانی چاہيے، ليکن چونکہ يہ ہ

  ظاہر ہوسکے۔“ ہاء”احتياط کو اسی بات ميں سمجھتے ہيں کہ يہاں وقف ہوتا کہ 
  ۔ تفسير مجمع البيان، ابوالفتوح رازی اور المنار زير نظر آيت کے ذيل ميں۔4

  دانشناسان خ

اس بارے ميں کہ يہ آيت يہوديوں کے متعلق ہے يا مشرکين کے بارے ميں، مفسّرين کے درميان اختالف ہے، ليکن اس لحاظ
سے کہ پيغمبر اکرم کی مکہ ميں يہود سے گفتگو اور مالقات نہيں تھی اور جو کچھ اُن کے ساتھ معاملہ رہا وه مدينہ ميں تھا 

ٔ انعام کہ يہ آيت جس کا جزء ہے مکی ہے، بعض کا نظريہ يہ ہے کہ يہ آيت استثنائی طور پر اور دوسری طرف يہ کہ سوره
مدينہ ميں نازل ہوئی ہے اور پيغمبر اکرم کے حکم سے کسی خاص مناسبت کی وجہ سے اس مکی سوره کے وسط ميں 

  رکھی گئی ہے اور قرآن ميں اس امر کے کئی نمونے موجود ہيں۔
ے کے ليے پہلے ضروری ہے کہ آيت کی اجمالی تفسير کو سمجھ ليں اور اس کے بعد اس بارے حقيقت مطلب واضح ہون

  ميں آيت کن لوگوں کے بارے ميں گفتگو کررہی ہے اور اس کا ہدف و مقصد کيا ہے بحث کريں۔
ہا ہے کہ خدا آيت پہلے يہ کہتی ہے کہ: انھوں نے خدا کو جس طرح چاہيے اس طرح نہيں پہنچانا، کيونکہ انھوں نے يہ ک

ُ َعلٰی بََشرٍ  َ َحقَّ قَْدِرِه ٕاِْذ قَالُوا َما ٔاَنَزَل هللاَّ    ِمْن َشْیٍء)۔نے کوئی کتاب کسی انسان پر نازل نہيں کی ( َوَما قََدُروا ّهللاٰ
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جو لوگوں  خداوند تعالٰی اپنے پيغمبر کو حکم ديتا ہے کہ تم اُن کے جواب ميں يہ کہو کہ وه کتاب جو موسٰی الئے تھے اور
  ۔کے ليے نور وہدايت تھی وه کس نے نازل کی تھی (قُْل َمْن ٔاَنَزَل اْلِکتَاَب الَِّذی َجاَء بِِہ ُموَسی نُوًرا َوہًُدی لِلنَّاِس)

وہی کتاب کہ جسے تم نے پرپراکنده صفحات ميں تبديل کرديا ہے، اس کا کچھ حّصہ جو تمھارے مفاد ميں ہے (لوگوں پر) 
اور اس کا بہت سا حّصہ جسے تم اپنے ليے مضر سمجھتے ہو (لوگوں سے) چھپاتے ہو (تَْجَعلُونَہُ قََراِطيَس ظاہر کرتے ہو 

  تُْبُدونَہَا َوتُْخفُوَن َکثِيًرا)۔
اور اس آسمانی کتاب ميں تمھيں ايسے مطالب کی تعليم دی گئی ہے کہ جنھيں تم اور تمھارے آباؤ اجداد جانتے نہيں تھے ”

  (َوُعلِّْمتُْم َما لَْم تَْعلَُموا ٔاَْنتُْم َوالَآبَاُؤُکْم)۔“ ليم کے بغير اُسے جان بھی نہيں سکتے تھےاور خدائی تع
آيت کے آخر ميں پيغمبر کو حکم ديتا ہے کہ: تم صرف خدا کو ياد کرو اور اُنھيں ان کی باطل باتوں، ہٹ دھرمی اور کھيل 

ُ ثُمَّ َذْرہُْم کود ميں چھوڑدو کيونکہ وه ايسے لوگ ہيں کہ جن ھوں نے کتاب اٰلہی اور اس کی آيات کو کھيل بنا رکھا ہے (قُْل هللاَّ
  فِی َخْوِضِہْم يَْلَعبُوَن)۔

اب اگر يہ آيت مدينہ ميں نازل ہوئی ہو اور روئے سخن يہوديوں کی طرف ہو تو اس کا معنی يہ ہوگا کہ يہوديوں کی ايک 
زول کی منکر تھی تو کيا يہ ممکن ہے کہ يہوديوں اور تورات کی پيروی کرنے جماعت تمام انبياء پر آسمانی کتاب کے ن

والے کتاب آسمانی کے نزول کا انکار کريں۔ جی ہاں! اگر آپ تعجب نہ کريں تو ايک خاص مطلب توجہ کرنے سے يہ نکتہ 
ساتھ وابستہ کتب) کا دقت نظر واضح ہوجاتا ہے۔ کيونکہ اگر ہم کتب عہد جديد (اناجيل) اور کتب قديم (تورات اور اس کے 

سے مطالعہ کريں تو ہم ديکھيں گے کہ ان کتب ميں سے کوئی بھی آسمانی لب ولہجہ نہيں رکھتی۔ يعنی خدا کے انسان سے 
اور حضرت  - گفتگو کرنے کا پہلو ان ميں نہيں ہے، بلکہ ان سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ يہ کتابيں حضرت موسیٰ 

  اور غير شاگرد پيروکاروں کی زبان سے تاريخ اور سيرت کی صورت ميں لکھی گئی ہيں۔ کے شاگردوں -عيسیٰ 
 -اور ظاہراً موجوده وقت کے يہودی اور عيسائی بھی اس مطلب کا انکار نہيں کرتے کيونکہ ان کتابوں ميں حضرت موسی

انے سے مربوط ہيں لکھے کی وفات کی داستان اور بہت سے ايسے واقعات جو ان کے بعد کے زم -اور حضرت عيسی
ہوئے ہيں يہ (واقعات) پيش گوئی کے طور پر نہيں بلکہ گزرے ہوئے زمانے کی ايک خبر کے طور پر ہيں۔ کيا يہ بات 

  پر نازل ہوئی ہو؟ -اور حضرت عيسی -ممکن ہے کہ ايسی کتاب حضرت موسی
تابيں چونکہ ايسے انسانوں کے ہاتھ سے لکھی ہوئی زياده سے زياده يہ ہے کہ عيسائيوں اور يہوديوں کا عقيده يہ ہے کہ يہ ک

  ہيں جو وحی آسمانی سے باخبر تھے لٰہذا يہ کتب مقدس، قابل اعتماد اور اشتباه سے پاک ہيں۔
تو اس نکتہ کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہوجاتا ہے وه قرآن کے لب ولہجہ سے کہ جو خدا کے پيغمبر سے اور بندوں 

يوں تعجب کرتے تھے؟ اور اُوپر والی شاِن نزول ميں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ انھوں نے سے خطاب کی شکل ميں ہے ک
تعجب کے ساتھ آپ سے پوچھا کہ کيا خدا نے آسمانی کتاب نازل کی ہے، اور پھر انھوں نے اس امر کا کلی طور پر انکار 

  ہوئی ہے۔پر بھی نازل  -کيا ہے کہ کوئی کتاب خدا کی طرف کسی انسان پر حتّٰی کہ موسی
ليکن خدا ان کے جواب ميں اس امر کی طرف اشاره کرتا ہے کہ تم خود عقيده رکھتے ہوکہ الواح اور کچھ مطالب موسٰی پر 
نازل ہوئے تھے ۔يعنی جو کچھ تمہارے ہاتھ ميں ہے اگر وه کتاب آسمانی نہيں ہے تو تم قبول کرتے ہو کہ اس قسم کی کوئی 

  ھی کہ جس کے کچھ حصہّ تو تم آشکار کرتے ہو اور زياده تر حصہّ چھپاتے ہو۔چيز خدا کی طرف سے نازل ہوئی ت
اس طرح سے اس بارے ميں کوئی اعتراض باتی نہيں رہتا کہ يہ کہا جائے کہ يہ کس طرح ممکن ہے کہ يہودی کتاب 

  آسمانی کے نزول کے منکر ہوں۔
يں ہو تو پھر اس کا معنی يہ ہوگا کہ وه ہر قسم کی اور اگر يہ آيت اس سوره کی باقی آيات کی طرح مشرکين کے بارے م

آسمانی کتاب کے نزول کے منکر ہوگئے تھے تا کہ پيغمبر اکرم هللا عليہ و آلہ و سلم کی دعوت کا انکار کرسکيں، ليکن خدا 
نے تورات  ان کے ليے يہ استدالل پيش کرتا ہے کہ يہ بات کس طرح ممکن ہے کہ وه اس قسم کا دعوٰی کريں حاالنکہ خدا

کو  -پر نازل کی ، اور مشرکين اگر چہ دين يہود قبول نہيں کرتے تھے ليکن وه گذشتہ انبياء اور حضرت ابراہيم  - موسی 
يہاں تک کہ حضرت موسٰی کو احتماالً ايک خاص عالقے اور زمانے کے پيغمبر کے طور پر قبول کرتے تھے اور خود کو 

ے۔ اسی ليے جب پيغمبر اسالم نے ظہور کيا تو وه ان کی عالمات کی جستجو کے ليے کا پيروکار سمجھتے تھ -دين ابراہيم 
اہل کتاب کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ وه اپنی کتب کا مطالعہ کريں اور تحقيق کريں کہ کيا وه اس قسم کے 

ح ممکن تھا کہ وه اس قسم کی پيغمبر کی خبر ديتی ہيں، تو اگر وه ان کتب کو بالکل قبول نہ کرتے ہوئے تو کس طر
درخواست کريں لٰہذا وه يہود سے سوال کرنے کے بعد جو کچھ اُن کے فائدے ميں تھا اُسے ظاہر کرتے اور جو اُن کے ليے 

مضر تھا اُسے مخفی رکھتے (مثل پيغمبر کی اُن نشانيوں کے جو گذشتہ کتب ميں آئی تھيں) ليکن پہلی تفسير آيہ کے لب 
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  ل اور اُن ضمائر کے ساتھ جو آيت ميں ہيں زياده مطابقت رکھتی ہے۔ولہجہ، شان نزو

  چند قابِل توجہ نکات
کی اور اس کی اصل جيسا کہ بعض نے کہا ہے يونانی زبان سے لی گئی ہے۔ اس کا “ قرطاس”۔ قراطيس: يہ جمع ہے ١

اس بناپر يہ لفظ عام خطکاغذ، “ وه چيز ہے کہ جس کے اوپر لکھا جائے”ميں کہا ہے “ مفردات”معنی جيسا کہ راغب 
جانوروں کے چمڑے، درختوں کی چھال اور اسی قسم کی دوسری چيزوں کے ليے بھی کہ جن پر قديم ايّام ميں خط اور 

  کتابيں لکھتے تھے، استعمال ہوتا ہے۔
انھوں نے وحی ۔ کاغذ پر لکھنے کی مذمت؟ ممکن ہے يہ سوال ہو کہ آيت ميں يہوديوں کی مذمت کيوں کی گئی ہے کہ ٢

  آسمانی کو کاغذ وغيره پر لکھا تھا، يہ تو کوئی مذمت کی بات نہيں ہے۔
ہم اس کے جواب ميں يہ کہيں گے کہ مذمت اس لحاظ سے نہيں ہے بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ وه مطالب تورات کو پراکنده 

فائده ميں ہوتا تھا اُس کو تو وه  کاغذات اور اسی کی مانند دوسری چيزوں کے اُوپر لکھتے تھے، پھر جو کچھ اُن کے
  دوسرے لوگوں کو دکھاتے تھے اور جو اُن کے نقصان ميں ہوتا تھا اُسے مخفی رکھتے تھے۔

(خدا کو جس طرح چاہيے انھوں نے نہيں پہچانا اور اس کے اوصاف کو سمجھا نہيں) حقيقت “ وما قدروا هللا حق قدره”۔ ٣
ص خدا صحيح طريقے سے پہچان لے وه انکار نہيں کرسکتا کہ اس کی طرف ميں اس نکتہ کی طرف اشاره ہے کہ جو شخ

  سے رہبر ورہنما کتِب آسمانی کے ساتھ نوع بشر کے ليے بھيجے گئے کيونکہ حکمِت خدا کا تقاضا يہ ہے کہ:
استہ اُس کے اّول تو اس نے انسان کو جس ہدف ومقصد کے ليے پيدا کياہے يعنی ہدِف ارتقا، اس کے ليے جو پُر پيچ وخم ر

سامنے ہے اُس ميں اس کی مدد کرے ورنہ بصورت ديگر اُس نے غرض تخليق کا تقاضا پورا نہيں کيا اور يہ ہدف ومقصد 
وحی بھيجنے، کتاب آسمانی نازل کرنے اورہر قسم کی خطا واشتباه سے خالی، پاک اور صحيح دتعليمات کے بغير ممکن 

  نہيں ہے۔
خدا کی رحمت عامہ وخاصہ کا مقام ای بات کی اجازت دے دے کہ وه انسان کو راِه  دوسرے يہ بات کيسے ممکن ہے کہ

سعادت ميں جہاں پر وه ہزارہا رکاوٹوں سے دوچار ہے اور بہت سی پھلسنے کی جگہيں اس کی راه ميں موجود ہی، اکيال 
بھيجے (اس بناپر اس کی حکمت چھوڑدے اور اس کی دستگيری اور رہنمائی کے ليے جامع تعليمات کے ساتھ رہبر ورہنما 

  بھی اور اس کی رحمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وه کتب آسمانی بھيجے)۔
اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ خداوندتعالٰی کی کنہ ذات اور کنہ صفات کی معرفت تو کسی کے ليے بھی ممکن نہيں ہے 

قصود يہ ہے کہ خدا کی ذات اور صفات کی جتنی مقدار انسان اور زيِربحث آيت ميں ايسا کوئی نظريہ نہيں ہے بلکہ اصل م
کے لئے ممکن ہے اگر وه حاصل ہوجائے تو اس بات ميں کوئی ترّدد باقی نہيں رہے گا کہ اس قسم کا خدا اپنے بندوں کو 

 بغير سرپرست اور بغير کتاب آسمانی کے نہيں چھوڑے گا۔ 

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

ُق الَِّذی بَْيَن يََدْيِہ َولِتُنِذَر ٔاُمَّ اْلقَُری َوَمْن َحْولَہَا َوالَّ  ٩٢ ِذيَن يُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة يُْؤِمنُوَن بِِہ َوہُْم َعلٰی َوٰہَذا ِکتَاٌب ٔاَنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌک ُمَصدِّ
  -َصالَتِِہْم يَُحافِظُونَ 

  ترجمہ:
۔ اور يہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کيا ہے، يہ ايک ايسی بابرکت ہے کہ جو کتابيں اس سے پہلے آئی ہيں اُن سب کی ٩٢

تصديق کرتی ہے (اسے ہم نے اس ليے بھيجا ہے تاکہ تم لوگوں کو خدائی جزاؤں کی بشارت دو) اور اس لئے بھيجا ہے تاکہ
رد کے لوگوں کو ڈارؤ ۔ جو لوگ آخرت پر ايمان رکھتے ہيں وه اس پر ايمان لے آتے تم اّم القرٰی (مکہ) اور اس کے اِردگِ 

  ہيں اور اپنی نمازوں کی حفاظت ونگرانی کرتے ہيں۔
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  يہ ايک بہت ہی بابرکت کتاب ہے 
 اُس بحث کے بعد جو گذشتہ آيت ميں يہوديوں کی اسمانی کتاب کے بارے ميں تھی، يہاں قرآن کی طرف جو ايک دوسری
آسمانی کتاب ہے اشاره ہوتا ہے اور حقيقت ميں تورات کا ذکر قرآن کے ذکر کے ليے ايک مقدمہ کے طور پر ہے، تاکہ 

  ايک بشر پر کتاِب آسمانی کے نزول پر تعجب نہ کريں۔
  پہلے ارشاد ہوتا ہے: يہ وه کتاب ہے جس ہم نے نازل کيا ہے (َوٰہَذا ِکتَاٌب ٔاَنَزْلنَاهُ)۔

  بابرکت کتاب ہے کيونکہ يہ طرح طرح کی خوبيوں، نيکوں اور کاميابيوں کا سرچشمہ ہے (ُمبَاَرٌک)۔يہ ايک بہت ہی 
ُق الَِّذی بَْيَن يََدْيِہ)۔   اس کے عالوه ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہيں تصديق کرتی ہے (ُمَصدِّ

وه تمام عالمات (اور نشانياں) جو اُن ميں آئی ہيں اس سے مراد کہ قرآن گذشتہ مقدس کتابوں کی تصديق کرتاہے يہ ہے کہ 
وه اس سے مطابقت رکھتی ہيں اور اس طرح گذشتہ دو جملوں ميں قرآن کی حقانيت کی دو نشانياں بيان ہوئی ہيں۔ ايک ان 

يہ کہ نشانيونکا موجود ہونا کہ جن کی گذشتہ کتب ميں خبر دی گئی تھی اور دوسرے قرآن کريم کے خود اپنے مضامين عال
جن ميں ہر قسم کی خيرو برکت اور وسيلٔہ سعادت موجود ہے۔ اس بناپر اس کے مضامين عاليہ کے لحاظ سے بھی اور اسناد 

  وتاريخی مدارک کی نظر سے بھی اس ميں حقانيت کی واضح نشانياں موجود ہيں۔
يے بھيجا ہے تاکہ تم اّم القرٰی اس کے بعد نزول قرآن کے ہدف ومقصد کی اس طرح وضاحت کی گئی ہے: ہم نے اسے اس ل

(مکہ) اور ان تمام لوگوں کو اس کے اطراف وجوانب ميں رہتے ہيں، ڈراؤ اور ان کی ذمہ داريوں اور فرائض سے انھيں 
  )١آگاه کرو (َولِتُنِذَر ٔاُمَّ اْلقَُری َوَمْن َحْولَہَا)۔(

ا اور ان کے ترک کرنے سے ڈرنا خصوصاً ايسے يعنی ذمہ داريوں اور فرائض کی طرف متوجہ کرن“ انذار”اور چونکہ 
اشخاص کو جو سرکش وطغيانگر ہوں قرآن کريم کا اہم ترين پورگرام ہے، لٰہذا صرف اسی حّصے کی طرف اشاره ہوا ہے 
اور آيت کے آخر ميں ارشاد ہوتا ہے کہ: وه لوگ جو قيامت کے دن پر، حساب وکتاب اور اعمال کی جزا پر ايمان رکھتے 

ہُْم س کتاب پر بھی ايمان لے آئيں گے اور اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کريں گے (َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة يُْؤِمنُوَن بِِہ وَ ہيں، ا
  َعلٰی َصالَتِِہْم يَُحافِظُوَن)۔

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

اده تر جو بات نظر آتی ہے يہ ہے يہ ايک کا عطف کس پر ہے، مفسرين کے درميان اختالف ہے، ليکن زي“ لتنذر”۔ اس بارے ميں کہ ١
  وغيره پر عطف ہو۔“ لتبشر”محذوف لفظ مثالً 

  چند قابِل توجہ مطالب 

۔ اسالم ايک عالمی دين ہے: قرآن کريم کی مختلف آيات اچھی طرح سے گواہی ديتی ہيں کہ اسالم ايک عالمی دين ہے۔ ١
  وتعبيرات جيسے :

  “اِلَْنِذَرُکْم بِِہ َوَمن بَلَغَ ”
  )١٩انعام/“(ميرا ہدف يہ ہے کہ تم سب کو اور اُن تمام لوگوں کو جن تک ميری بات پہنچے قرآن کے ذريعے ڈراؤں”
  “اِْن ہَُو ااِلَّ ِذْکرٰی لِْلَعالَِمينَ ”
  )٩٠انعام/“(يہ قرآن عالمين کے ليے تذکر وياد دہانی ہے”
ً  قُْل يَا اَيُّہَا النَّاُس اِنِّی َرُسوُل هللاِ اِلَيُکمْ ”   “َجِميعا
  )١۵٨اعراف/“(کہہ دو کہ اے لوگو! ميں تم سب کی طرف هللا کا بھيجا ہوا رسول ہوں”

اور ايسی بہت سی دوسری آيات کہ جو قرآن ميں بکثرت موجود ہيں اس حقيقت پر گواه ہيں اور خاص طور پر قابل توجہ 
س موقع پر جب کہ اسالم ابھی اس شہر کے حد ود بات يہ ہے کہ ان ميں سے بہت سی آيات مکہ ميں نازل ہوئی ہيں، يعنی ا

  اربعہ سے باہر نہيں نکال تھا۔
ليکن زير بحث آيت کی طرف توجہ کرتے ہوئے ی سوال سامنے آتا ہے کہ پيغمبر کی بعثت کا ہدف مکہ اور اس کے گردا 

  عالمی دين ہونے کے منافی نہيں؟گرد کے لوگوں کو ڈرانا اور انھيں ہدايت کرنا کيسے بيان کيا گيا ہے؟ کيا يہ اسالم کے 
اتفاق سے يہ اعتراض بعض يہوديوں اور بعض دوسرے مذاہب کے پيروکاروں سے نقل ہوا ہے اور انھوں نے اپنے گمان 

ميں اسالم کے عالمی دين ہونے کے مقابلہ ميں اس کو ايک محکم ہتھيار پايا ہے جو اسے ايک خاص عالقہ ميں محدود 
  )1ر اطراف مکہ(کرديتا ہے (يعنی مکہ او
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جواب دو نکات کی طرف توجہ کرنے سے يہ امر کامل طور پر واضح ہوجاتاہے کہ يہ آيت نہ صرف يہ کہ اسالم کے 
  عالمی ہونے کے منافی نہيں بلکہ کہا جاسکتا ہے يہ اسالم کے عالمی ہونے کی دليل ہے۔

بڑا شہر ہويا کوئی گاؤں، مثالً ہم سورئہ يوسف ميں ۔ قريہ، قرآن کی زبان ميں ہر قسم کی آبادی کے معنی ميں ہے چاہے وه١
  يوسف کے بھائيوں کی زبان سے ان کے باپ کے سامنے ان کا بيان پڑھتے ہيں کہ:

  “َو اْسئَِل اْلقَُريَةَ الَّتِی ُکنَّا فِْيہَا”
  )٨٢۔ (يوسف ۔ “ہم جس قريہ ميں تھے اس قريہ سے پوچھ ليجئے”

ے کہ يہ گفتگو انھوننے مصر کے پايہ تخت سے واپس لوٹنے اور عزير مصر کی اور ہميں يہ بات اچھی طرح معلوم ہ
کو مصر ميں روک لينے کے واقعہ کے بعد کی تھی۔ اسی طرح قرآن ميں “ بنيامين”حکومت کی طرف سے اُن کے بھائی 

  ہے:
َماِء َوااْلَْٔرضِ  َولَْو ٔاَنَّ ٔاَْھَل اْلقُرٰی آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِھْم بََرَکاتٍ ”   “ِمَن السَّ
اگر وه تمام لوگ جں روئے زمين کی آباديوں ميں زندگی بسر کرتے ہيں ايمان لے آئيں اور تقوٰی اختيار کريں تو ہم آسمان ”

  )٩۶۔(اعراف “ سے اور زمين سے ان پر (اپنی) برکتوں (کے دروازوں) کو کھول ديں گے
  ؤں) مراد نہيں ہيں بلکہ اس سے تمام دنيا کے رہائشی اور آباد عالقے مراد ہيں۔يہ بات ظاہر ہے کہ يہاں صرف بستياں (گا

دوسری طرف متعدد روايات ميں ہے کہ زمين کی خشکی کے عالقے خانہ کعبہ کے نيچے سے بچھائے گئے تھے اور اسی 
  (زمين کا بچھانا) کے نام سے ياد کيا جاتا ہے۔“ دحواالرض”وجہ سے 

ہ ابتداء ميں سيالبی بارشوں کے زيرا اثر تمام کره زمين پانی سے ڈھکا ہوا تھا، پانی رفتہ رفتہ نيچے ہم يہ بھی جانتے ہيں ک
چال گيا، اور زمين کے پست عالقوں ميں ٹھہر گيا اور خشکياں تدريجاً پانی کے نيچے سے سر نکالنے لگيں۔ اسالمی روايات

  ه سرزمين مکہ تھی۔کے مطابق زمين کا پہال ٹکڑا جس نے پانی سے سر نکاال و
اور اگر اس زمين کی بلندی موجوده وقت ميں تمام دنيا کی زمينوں کی بلنديوں سے بندترين نہيں ہے تو يہ امر ہماری اس 

گفتگو کے منافی نہيں کيونکہ اُس دن سے کئی الکھ سال گزرچکے ہيں اور اب روئے زمين کے نقاط کی کيفيت بالکل بدل 
کی تہوں ميں چلے گئے ہيں اور بعض مقامات سمندروں کی تہوں سے نکل کر پہاڑوں کی  چکی ہے۔ بعض پہاڑ سمندروں

  ) کے مسلمات ميں سے ہے۔GEOLOGYچوٹياں بن چکے ہيں اور يہ امر علم زمين شناسی (
  جيسا کہ ہم پہلے بھی بيان کرچکے ہيں ہر چيز کی اصل و اساس اور ابتدا و آغاز کے معنی ميں ہے۔“ ام”۔ لفظ ٢

ک جو کچھ بيان کيا جاچکا ہے اس پر توجہ کرتے ہوئے واضح ہوجاتاہے کہ اگر مکہ کو ام القرٰی کہتے ہيں تو اس کا اب ت
و من ”سبب يہ ہے کہ يہ روئے زمين کی تمام خشکيوں کے پيدا ہونے کی اصل و اساس اور ابتدا و آغاز ہے۔ تو اس بناپر 

  کے لوگوں کے ليے ہوگا۔ (جو اس کے گردا گرد ہيں) تمام روئے زمين“ حولہا
گذشتہ آيات بھی اسالم کے عالمی ہونے کے باے ميں اس تفسير کی تائيد کرتی ہيں۔ اسی طرح پيغمبر اکرم کے ايسے بہت 

سے مخلوط جو اُنہوں نے دنيا کے بڑے بڑے بادشاہوں مثالً کسرٰی و قصير کے نام لکھے تھے جن کی تفصيل تفسير نمونہ 
  دو ترجمہ) پر گزرچکی ہے، اس امر کا ايک اور گواه ہيں۔اُر( ٣۶٠جلد دوم صفحہ 

جو آخرت پر ايمان رکھتے ہيں وه قرآن پر بھی ايمان ”۔ قرآن پر ايمان اور آخرت ميں ربط: مندرجہ باال آيت ميں ہے کہ: ٢
يا يونيورسٹی لے آئينگے، يعنی وه اس حقيقت سے واقف ہيں کہ يہ جہاں دوسرے جہاں کے ليے ايک مقدمہ ہے، اور کھيتی 

يا تجارت خانہ کی مانند ہے۔ بہر صورت ايک سلسلہ قوانين، الئحہ عمل، اور آئين اور دستور اس کے ليے ناگزيز ہے اور 
  انبياء کے آئے بغير يہ ممکن نہيں کہ اس ہدف عالی تک پہنچ سکيں اور اس دن (آخرت) کے ليے تياری کرسکيں۔

وئے، کہ خدانے انسان کو اس دنيا ميں تکامل و ارتقا کے ليے بھيجا ہے، اور دوسرے لفظوں ميں يہ بات مد نظر رکھتے ہ
اس کی اصلی منزل دوسرا جہان ہے اگر وه انبياء اور آسمانی کتب اس کے ليے نہ بھنجے تو اس نے مقصد کو ضائع کرديا 

 نتيجہ نکاال جاتا ہے (غور کيجئے)۔ہے اور اِس طرح سے خدا و معاد پر ايمان سے نبوت انبياء اور کتب آسمانی پر ايمان کا 
۔ نماز کی اہميت: مندرجہ باال آيت ميں تمام دينی احکام ميں سے صرف نماز کی طرف اشاره ہوا ہے اور جيسا کہ ہم جانتے٣

ہيں کہ نماز خدا سے رشتہ جوڑنے اور اُس کے ساتھ ربط کا مظہر ہے اور اسی سبب سے تمام عبادات سے برتر و باالتر 
  )2کے عقيده کے مطابق ان آيات کے نزول کے وقت اسالمی فريضہ فقط نماز ہی تھا۔ ( ہے۔ بعض

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

  ميں کچھ مستشرقين کی طرف سے يہ اعتراض نقل ہوا ہے۔ ٣٠۵، ص٣۔ تفسير فی ضالل ، ج۶٢١، ص٧۔ تفسير المنار، ج1
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  ۔۶٢٢صفحہ  ٧۔ تفسير المنار جلد 2

  

ْن ا ٩٣ ِ َکِذبًا ٔاَْو قَاَل ٔاُوِحَی ٕاِلَیَّ َولَْم يُوَح ٕاِلَْيِہ َشْیٌء َوَمْن قَاَل َسٔاُنِزُل ِمْثَل َما َوَمْن ٔاَْظلَُم ِممَّ ُ َولَْو تََری ٕاِْذ ْفتََری َعلَی هللاَّ ٔاَنَزَل هللاَّ
ِ َغْيَر الظَّالُِموَن فِی َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمالَئَِکةُ بَاِسطُوا ٔاَْيِديِہْم ٔاَْخِرُجوا ٔاَنفُ  َسُکْم اْليَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلہُوِن بَِما ُکنتُْم تَقُولُوَن َعلَی هللاَّ

  -اْلَحقِّ َوُکنتُْم َعْن آيَاتِِہ تَْستَْکبُِرونَ 

  ترجمہ:
۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کہ جو خدا پر جھوٹ باندھے، يا يہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے ٩٣
النکہ اس پر وحی نازل نہ ہوئی ہو اور وه شخص کہ جو يہ کہے کہ ميں بھی ايسا ہی (کالم) جيسا کہ هللا نے نازل کيا ہے حا

نازل کروں گا اور اگر تم ان ظالموں کو اُس وقت ديکھو جب کہ يہ موت کے شدائد ميں گھرے ہوں گے اور فرشتے ہاتھ 
اور روح) کو باہر نکالو۔ آج تم اُن دروغ گوئيوں کے بدلے جو تم نے خدا پر پھيالئے انھيں کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جان (

باندھی تھيں اور اس کی آيات کے سامنے جو تکبر تم کيا کرتے تھے اس کے بدلے ذليل کرنے والے عذاب ديکھو گے (اور 
  اس دن ان کی حالت پر تمھيں افسوس ہوگا)۔

  شان نزول 
ں منابع حديث اور کتب تفاسير ميں متعدد روايات نقل ہوئی ہيں۔ منجملہ اُن کے ايک يہ اس آيت کی شان نزول کے سلسلہ مي

ہے کہ يہ آيت عبدهللا بن سعد نامی ايک شخص کے بارے ميں نازل ہوئی ہے کہ جو کا تِب وحی تھا، پھر اس نے خيانت کی 
کيا کہ ميں بھی قرآنی آيات جيسی آيات السکتا  تو پيغمبر نے اُسے دھتکارديا (اور اپنے پاس سے نکال ديا) اُس نے يہ دعویٰ 

ہوں۔ مفسّرين کی ايک جماعت نے يہ بھی کہا ہے کہ يہ آيت يا اس کا کچھ حّصہ مسيلمہ کذاب کے بارے ميں نازل ہوا ہے کہ
غمبر جو نبوت کا چھوٹا دعوٰی کرنے واولوں ميں سے تھا۔ ليکن اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ مسيلمہ کا قّصہ پي

اکرم کی عمر کے آخری زمانے کا ہے اور يہ سوره مکی سورتوں ميں سے ہے، اس شان نزول کے طرفدار يہ نظر يہ 
رکھتے ہيں کہ يہ آيت اس سوره کی چند دوسری آيات کی طرح مدينہ ميں نازل ہوئی ہيں اور پيغمبر صلی هللا عليہ و آلہ و 

  دے دی گئی ہے۔ ستم کے حکم سے اس سوره کی آيت کے درميان قرار
ليکن ہر صورت ميں قرآن کی دوسری تمام آيات کی مانند کہ جو خاص حاالت ميں نازل ہوئی ہيں اور ان کا مضمون و مطلب

کلی اور عمومی ہے اس آيت کا مضمون و مطلب بھی کلی و عمومی ہے، اور ايسے تمام مدعيان نبوت اور ان جيسے تمام 
  لوگوں پر محيط ہے۔

  ں کے بارے ميں گفتگو ہو رہی ہے ايسے گنہگارو

گذشتہ آيات کے بعد کہ جن ميں کسی بھی شخص پر کتب آسمانی کے نزول کی نفی کے بارے ميں يہود کی گفتگو کی طرف 
اشاره کيا گيا تھا، اس آيت ميں دوسرے ايسے گنہگاروں کے بارے ميں گفتگو ہو رہی ہے جو ان کے نقط مقابل ميں ہيں اور 

  آسمانی کے نزول کا دعوٰی کرتے ہيں حاالنکہ وه بالکل جھوٹ بولتے ہيں۔اپنے اوپر وحی 
  حقيقت ميں زير بحث آيت ميں اس قسم کے افراد کے تين کرو ہوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے۔

قرآن پہلے کہتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کہ جو خدا پر جھوٹ باندھتے ہيں کسی آيت کی تحريف 
ِ َکِذبًا)۔کرتے  ْن اْفتََری َعلَی ّهللاٰ   ہيں، اور خدا کے کالموں ميں سے کسی کو بدل ديتے ہيں (َوَمْن ٔاَْظلَُم ِممَّ

دوسرا گروه ان کا ہے جو نبوت اور وحی کا دعوٰی کرتے ہيں جب کہ نہ وه پيغمبر ہيں اور نہ ہی اُن پر وحی نازل ہوتی ہے،
  ْم يُوَح ٕاِلَْيِہ َشْیٌء )۔(ٔاَْو قَاَل ٔاُوِحَی ٕاِلَیَّ َولَ 

تيسرا گروه ان کا ہے جو پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کی بنوت کے انکار کے طور پر يا تمسخر اور استہزا سے 
ہم بھی اس قسم کی آيات نازل کرسکتے ہيں حاالنکہ وه جھوٹ بولتے ہيں اور وه اس کام کی کوئی قدرت و ”کہتے ہيں کہ: 

ُ طاقت نہي   ۔)“ں رکھتے (َوَمْن قَاَل َسٔاُنِزُل ِمْثَل َما ٔاَنَزَل هللاَّ
ہاں يہ سب کے سب ستم گر ہيں اور ان سے بڑھ کر ظالم کوئی نہيں ہے کيونکہ وه خدا کے بندوں پر راه حق کو بند کرديتے 

ت کرتے ہيں۔ وه خود بھی ہيں اور انھيں راستے سے ہٹا کر سرگردان کرديتے ہيں، اور سچے رہبروں کی ہدايت کی مخالف
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گمراه ہيں اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف کھينچ رہے ہيں۔ اس سے بڑھ کر اور کيا ظلم ہوگا کہ ايسے افراد جو 
  رہبری کی کوئی صالحيت نہيں رکھتے وه رہبری کا دعوٰی کريں۔ وه بھی خدائی اور آسمانی رہبری کا۔

ی ہے، ليکن اس کی روح اُن تمام افراد پر محيط ہے جو جھوٹ طريقہ سے اگر چہ آيت مدعيان نبوت ووحی سے ربط رکھت
  کسی ايسے مقام کا دعوٰی کريں کہ جس کے وه اہل نہيں ہيں۔

اس کے بعد اس قسم کے افراد کی دردناک سزايوں بيان کی گئی ہے: اے پيغمبر!اگر تم ان ظالموں کو اس دقت ميں ديکھو 
وں گے اور روح قبض کرنے والے فرشتہ ہاتھ پھيالئے ہوئے ان سے کہہ رہے ہوں جب کہ جان کنی کے شدائد ميں غرق ہ

گے کہ اپنی جان کو باہر نکالو، تو تم ديکھو گے کہ ان کی حالت بہت ہی دردناک اور افسوس ناک ہے( َولَْو تََری ٕاِْذ الظَّالُِموَن 
  )١ٔاَْخِرُجوا ٔاَنفَُسُکْم )۔( فِی َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمالَئَِکةُ بَاِسطُوا ٔاَْيِديِہمْ 

اس حالت ميں عذاب کے فرشتے اُن سے کہتے ہيں: آج تم دو کاموں کی وجہ سے ذليل و خوار کرنے والے عذاب ميں 
گرفتار ہوگے، پہال يہ کہ تم خدا پر جھوٹ باندھتے تھے اور دوسرا يہ کہ اس کی آيات کے سامنے سر تسليم خم نہيں کرتے 

ِ َغْيَر اْلَحقِّ َوُکنتُْم َعْن آيَاتِِہ تَْستَْکبُِروَن)۔تھے (اْليَْوَم    تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلہُوِن بَِما ُکنتُْم تَقُولُوَن َعلَی هللاَّ

  چند قابِل توجہ نکات
۔ نبوت کے جھوٹے دعويداروں اور بناوٹی رہنماؤں اور رہبروں کا جيسا کہ ہم ديکھ رہے ہيں آيت ميں بدترين ظالم کی ١
ثيت سے تعارف کرايا گيا ہے اور حقيقت ميں اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم نہيں ہے کہ کسی کی فکر کو چراليا جائے حي

 اور اُس کے عقيدے کو خراب کرديا جائے اور راه سعادت اس پر بند کردی جائے اور اُسے اپنی فکری نو آبادی بناليا جائے۔
ميں ہوکہ قبض روح کرنے والے فرشتے ہاتھ پھيالتے ہی ان کی روح کو  کا جملہ ممکن ہے اس معنی“ باسطوا ايديہم”۔ ٢

قبض کرنے کے ليے آماده ہوجاتے ہوں اور يہ بھی ممکن ہے کہ انھيں سزا دينے کی ابتدا کرنے کے ليے ہاتھ پھيالنے کے 
  معنی ميں ہو۔

کرنے والے فرشتوں کی طرف سے اس (اپنی جان اور روح کو باہر نکالو) حقيقت ميں يہ قيض روح “ اخرجوا انفسکم”۔ ٣
قسم کے ظالموں کے ليے ايک قسم کی تحقير و تذليل ہے۔ ورنہ روح و جان کا دينا خود ظالموں کا اپنا کام نہيں ہے، بلکہ يہ 
ان فرشتوں ہی کا کام ہے، جيسا کہ کسی قاتل کو موت کے گھاٹ اُتارتے وقت کہتے ہيں کہ اب موت کا مزه چکھ۔ بہر حال 

يہ تحقير و تذليل اُس تحقير کے مقابلہ ميں ہے کہ جو انھوں نے آيات خدا، انبياء اور بندگان خدا کے بارے ميں کی ان کی 
  تھی۔

  ضمنی طور پر يہ آيت روح کے استقالل اور جسموں سے ايک جدا گانہ شے ہونے پر ايک اور گواه بھی ہے۔
ں کی سزا جان دينے اور موت کے وقت سے ہی شروع اس آيت سے يہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ اس قسم کے گنہگارو

  ہوجاتی ہے۔ 
..............  

کی جو اصل ميں کسی چيز کے آثار کو ختم کرنے کے معنی ميں ہے، اس کے بعد “) ضربہ”(بروزن “ غمره”:جمع ہے “ غمرات”۔ ١
مصائب کو بھی غمره کہا جانے لگا جو انسان کو اس کثير پانی کو جو کسی چيز کے تمام چہره کو چھپادے، نيز ان شدٔايد، مشکالت اور

  اپنے حلق کی طرف کھينچيں۔

  

ْلنَاُکْم َوَراَء ظُہُوِرُکْم َوَما ٩۴ ٍة َوتََرْکتُْم َما َخوَّ َل َمرَّ ہُْم فِيُکْم نََری َمَعُکْم ُشفََعائَُکْم الَِّذيَن َزَعْمتُْم ٔاَنَّ  َولَقَْد ِجْئتُُمونَا فَُراَدی َکَما َخلَْقنَاُکْم ٔاَوَّ
  -ُشَرَکاُء لَقَْد تَقَطََّع بَْينَُکْم َوَضلَّ َعنُکْم َما ُکنتُْم تَْزُعُمونَ 

  ترجمہ:
۔ تم سب ہماری بارگاه ميں اکيلے لوٹ کر آئے ہو اسی طرح جيسا کہ پہلے دن ہم نے تمھيں خلق کيا تھا اور جو کچھ ہم ٩۴

ا ميں ہی) اپنے پِس پشت ڈال آئے ہو اور وه شفاعت کرنے والے کہ جنھيں تمنے (دنيا ميں) تمھيں عطا کيا تھا اُسے (وہيں دني
اپنی شفاعت ميں شريک سمجھتے تھے انھيں ہم تمہاے ساتھ نہيں ديکھتے۔تمہارے پيوند اور رشتے قطع ہوگئے ہيں اور وه 

  ی ہيں۔تمام چيزيں کہ جنھيں کہ جنھيں تم اپنا سہارا خيال کرتے تھے وه تم سے دور اور گم ہوگئ
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  شاِن نزول
تفسير مجمع البيان، تفسير طبرسی اور تفسير آلوسی ميں منقول ہے کہ مشرکين ميں سے نضر بن حارث نامی ايک شخص 
نے کہا کہ الت اور عزٰی (عربوں کے دو مشہوربت) قيامت کے دن ميری شفاعت کريں گے، تو اُوپر والی آيت نازل ہوئی 

  اور اُسے اور اُس جيسے لوگوں کو جواب ديا گيا۔

  ده لوگ گمش

گذشتہ آيت ميں موت کے آستانے پر ظالموں کے کچھ حاالت کی طرف اشاره ہوا تھا۔ اس آيت ميں ميں وه گفتگو جو خدا 
  موت کے وقت يا ميداِن قيامت ميں ورود کے وقت اُن سے کرے گا منعکس کی گئی ہے۔

ہلے دن پيدا کيا تھا ہماری طرف لوٹ رہے ہو (ابتداء ميں ارشاد ہوتا ہے: آج سب اکيلے ہی اسی طرح جيسا کہ ہم نے تمھيں پ
ٍة )۔ َل َمرَّ   َولَقَْد ِجْئتُُمونَا فَُراَدی َکَما َخلَْقنَاُکْم ٔاَوَّ

اور جو مال ہم نے تمھيں (دنيا ميں) بخشا تھا اور وه زندگی ميں تمہارا سہارا تھا، سب کا سب پس پشت ڈال کر خالی ہاتھ ”
  )١ْلنَاُکْم َوَراَء ظُہُوِرُکْم )۔(َوتََرْکتُْم َما َخوَّ “(آئے ہو

وه بت کہ جنھيں تم اپنے شفيع خيال کرتے تھے، اور انھيں اپنی سرنوشت ميں شريک سمجھتے تھے ان ميں ”اسی طرح 
  َکاُء)۔(َوَما نََری َمَعُکْم ُشفََعائَُکْم الَِّذيَن َزَعْمتُْم ٔاَنَّہُْم فِيُکْم ُشرَ “ سے کسی کو ہم تمہارے ساتھ نہيں ديکھ رہے

حقيقت ميں تمہارا اجتماع پر اگندگی سے دوچار ہوگيا اور تمام رشتے تم سے ٹوٹ گئے ( لَقَْد تَقَطََّع بَْينَُکْم ) اور وه تمام 
  سہارے جن پر تم بھروسہ کيے ہوئے تھے نابود ہوگئے اور کھوگئے (َوَضلَّ َعنُکْم َما ُکنتُْم تَْزُعُموَن)۔

  ين چيزوں پر تکيہ کرتے تھے۔عرب کے مشرک اور بت پرست ت
  ۔ وه قبيلہ وعشيره کہ جس کے ساتھ وه وابستہ ہوتے تھے۔١
  ۔ وه مال و دولت کہ جو انھوں نے اپنے ليے اکٹھا کر رکھا تھا اور٢
۔ وه بت کہ جنھيں وه انسان کی سرنوشت کے تعين ميں خدا کی بارگاه ميں شفيع سمجھتے تھے۔ آيت کے تينوں جملوں ميں ٣

ايک ميں ان تينوں ميں سے ايک ايک بات کی طرف اشاره کيا گيا ہے، کہ وه سب موت کے وقت کس طرح انسان سے ہر 
  سے الوداع ہوتے ہيں اور اُسے تن تنہا چھوڑ جاتے ہيں۔

  دو اہم نکات 
تھی قرار ۔ اِس آيت کا اُس آيت کے بعد کہ جس ميں موت کے وقت روح قبض کرنے والے فرشتوں کی گفتگو بيان کی گئی ١

کے جملہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے ايسا معلوم ہوتا ہے کہ يہ “ تم نے اپنے اموال پِس پشت ڈال ديئے”پانا اور اسی طرح 
خطاب بھی موت کے وقت ان سے ہوگا ليکن يہ خطاب خدا کی طرف سے ہوگا۔ البتہ بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ 

عد ہوگا۔ تاہم (اس سے) آيت کے مقصد اور ہدف اصلی ميں کوئی خاص فرق نہيں خطاب ميدان قيامت ميں وارد ہونے کے ب
  پڑے گا۔

  ۔ يہ آيت اگر چہ مشرکين عرب کے بارے نازل ہوئی ہے، ليکن حقيقت ميں يہ ان کے ساتھ اختصاص نہيں رکھتی۔٢
س جہاں ميں اپنے ليے بنائے ہوئے اس دن تمام رشتے ، مادی تعلقات، تمام خيالی اور بناوٹی معبود، تمام سہارے جو انسان ا

تھا اور انھيں اپنی بدبختی کے دن کے ليے دوست اور مددگار خيال کرتا تھا کلی طور پر اس سے جدا ہوجائيں گے، وه خود 
ره جائيں گے اور اس کے اعمال، وه ہوگا اور اس کا خدا، اور باقی سب درميان سے چلے جائيں گے اور قرآن کی تعبير کے

سب کے سب گم ہوجائيں گے۔ يعنی وه اس طرح سے حقير و پست اور ناشناس ہوجائيں گے کہ نگاه ميں ہی نہيں  مطابق وه
  آئيں گے۔ 

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

کے ماده سے اصل ميں ايسی چيز کے معنی ميں ہے جو سرپرستی، تدبير اور ادارت کی محتاج ہو “) عمل”(برزون “ خول”۔ خولناکم ١
  اور ايسی مختلف نعمتوں کے ليے لوال جاتا ہے جو خدا انسان کو بخشتا ہے۔اور عام طور پر اموال 
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  5تفسير نمونہ جلد

 

  

٩۵  ُ َ فَاِلُق اْلَحبِّ َوالنََّوی يُْخِرُج اْلَحیَّ ِمْن اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمْن اْلَحیِّ َذلُِکْم هللاَّ   - فَٔاَنَّا تُْؤفَُکونَ ٕاِنَّ ّهللاٰ
ْصبَاِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَکنًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ُحْسبَانًا ٰذلَِک تَْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ  ٩۶   -فَالُِق ااْلِٕ

  ترجمہ:
۔خدا دانے اور گٹھلی کو چيز نے واال ہے اور زنده کو مرده سے پيدا کرتا ہے اور مردے کو زنده سے نکالتا ہے ۔ يہ ہے ٩۵

  ، پس تم حق سے کيسے منحرف ہوتے ہو۔تمھارا خدا
۔ وه صبح کو شگافتہ کرنے واال ہے، اور اُس نے رات کو سکون کا باعث اور آفتاب و ماہتاب کو حساب کا ذريعہ قرار ديا٩۶

  ہے، يہ دانا و توانا خدا کی تقدير ہے۔

  تفسير
  طلوِع صبح کرنے واال 

توحيد کے دالئل کو اسرا کائنات، نظام آفرينش اور خلقت کی تعجب دوباره روئے سخن مشرکين کی طرف کرتے ہوئے قرآن 
  خيزيوں کے زنده نمونوں اور پرگشش عبارتوں کے ساتھ تفصيل کے ساتھ بيان کرتا ہے۔

پہلی آيت ميں زمين کے تين قسم کے عجيب و غريب شاہکاروں کی طرف اشاره کيا گيا اور دوسری آيت ميں آسمان ميں 
َ فَالُِق  ظاہر ہونے والی تين قسموں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلے کہتا ہے: خدا دانے اور گٹھلی کا چيزنے واال ہے ( ٕاِنَّ ّهللاٰ

کسی چيز کو شگاف کرنے اور اس کے ايک حّصے کو “) فرق”کے ماده سے (بروزن “ فلق“ ”فالق”اْلَحبِّ َوالنََّوی)۔ 
  )١دوسرے سے جدا کرنے کے معنی ميں ہے۔(

البتہ بعض اوقات ) ٢غذائی دانوں کے معنی ميں ہے، مثالً گندم، جو اور وه چيزيں جو کاٹنے کے قابل ميں ۔(“ وحبة“ ”حب”
  دوسرے گھاس پھوس کے دانوں کے ليے بھی بوال جاتا ہے۔

گٹھلی کے معنی ميں ہے اور يہ جو بعض کہتے ہيں کہ يہ کھجور کی گٹھلی کے ساتھ مخصوص ہے، شايد اس بناپر “ نویٰ ”
ہ عرب اپنے ماحول کے مخصوص حاالت کی بناپر جب يہ کلمہ استعمال کرتے تھے تو ان کی توجہ کجھور کی گٹھلی ہو ک

  کی طرف ہوتی تھی۔
  اب ہم ديکھتے ہيں کہ اس تعبير ميں کونسا نکتہ پوشيده ہے۔

ے جب دانہ اور اس بات پر خاص طور سے توجہ رکھنا چاہيے کہ ايک کسی پودے کی زندگی ميں اہم ترين لحظہ وہی ہ
گٹھلی شگافتہ ہو رہی ہو کہ جو ايک بچہ کی پيدائش کی طرح ايک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونے کا زمانہ 

  شمار ہوتا ہے اور اس لمحے اس کی زندگی ميں ايک اہم ترين انقالب رونما ہوتا ہے۔
اور گٹھلياں اکثر بہت ہی زياده محکم اور مضبوط  يہ بات خاص طور پر قابِل توجہ ہے کہ ہری گھاس اور نباتات کے دانے

  ہوتی ہيں۔
اگر کھجور کی گٹھلی اور دوسرے پھلوں مثالً آڑو اور بعض حبوبات کی گٹھليوں پر سرسری نگاه ڈالی جائے تو يہ نشاندہی 

ميں محصور ہے۔  ہوتی ہے کہ وه نطفہ حياتی کہ جو حقيقت ميں ايک پودا اور ايک چھوٹا سا درخت ہے بہت ہی محکم قلعہ
ليکن کارخانہ آفرينش اس نا قابِل نفوذ قلعہ کو تسليم و رضا کی ايسی خاصيت عطا کرتا ہے اور اُس نرم و نازک کو نپل کو 
جو گٹھلی اور دانے کے اندر پرورش پاتی ہے ايسی خاصيت عطا کرتا ہے اور اُس نرم و نازک کو نپل کو جو گٹھلی اور 

ہے ايسی قدرت و طاقت بخشتا ہے کہ وه اس کی ديواروں کو چير کر اُس کے اندر سے باہر دانے کے اندر پرورش پاتی 
نکال کر سيدھی کھڑی ہوجاتی ہے۔ واقعاً يہ عالم نباتات ميں ايک عجيب و غريب قسم کا حادثہ ہے کہ قرآن جس کی طرف 

  توحيد کی ايک نشانی کے طور پر اشاره کررہا ہے۔
زنده موجودات کو وه مرده سے باہر التا ہے اور مرده موجودات کو زنده سے( يُْخِرُج اْلَحیَّ ِمْن اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ 
)۔   اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمْن اْلَحیِّ

حقيقت ميں يہ جملہ کہ جس کی نظير قرآن ميں بار ہا نظر سے گزری ہے، موت و حيات کے نظام اور اُن کے ايک سے 
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ل ہونے کی طرف اشاره ہے بعض اوقات سمندروں کی تہ ميں اور جنگلوں، صحراؤں اور بيابانوں کی دوسرے ميں تبدي
گہرائيوں ميں بے جان خشک مواد سے زندگی کے طرح طرح کے چہرے تيار کرکے باہر بھيجتا ہے۔ ايسے ايسے مواد کو 

ار کرليتا ہے اور بعض اوقات اس کے جن ميں سے ہر ايک زہر قاتل کا کام کرتا ہے ترکيب دے کر حيات بخش مواد تي
برعکس طاقتور زنده موجودات کو معمولی سی تبديلی کے ساتھ ايک بے جان موجود ميں تبديل کرديتا ہے۔ زنده موجودات 

کی زندگی کا مسئلہ خواه وه موجودات نباتات سے ہوں يا حيوانات ميں سے، پيچيده ترين مسائل ميں سے ہے۔ ابھی تک 
انش اس کے اسرار سے پرده نہيں اٹھاسکے اور نہ ہی اس کے پوشيده رازوں کو معلوم کرسکے کہ کس انسانی علم و د

  طرح سے طبيعی عناصر اور خشک مواد ايک عظيم حرکت کے ساتھ زنده موجود ميں تبديل ہوجاتے ہيں۔
ہوتے ہيں مشين بناليتا ہوسکتا ہے کہ کسی دن انسان جيسے کہ ايک مشين کے پرزوں کو جوڑ کر جو پہلے سے بنے ہوئے 

ہے اسی طرح سے مختلف طبيعی تراکيب سے استفاده کرتے ہوئے بہت ہی پيچيده طريقوں کے ساتھ کوئی زنده موجود 
بناڈالے ليکن نہ تو آج بشر کا عجز و ناتوانی اور نہ ہی آئنده زمانے ميں اس کام پر قادر ہونے کا احتمال، زندگی اور اس کے

  عالم و قادر مبداء کی طرف سے ہونے کی بات کی اہميت کو کم کرسکتی ہے۔پيچيده نظام کے ايک 
اور  -لٰہذا ہم ديکھتے ہيں کہ قرآن وجود خدا کے اثبات کے ليے بارہا اسی مسئلہ کو دليل کے طور پر پيش کرتا ہے۔ ابراہيم

ندگی کے ظہور اور اس کی موسٰی جيسے عظيم و بزرگ پيغمبر بھی نمرود اور فرعون جيسے سرکشوں کے مقابلے ميں ز
  حکايت کے ذريعہ قادر و حکيم مبداء عالم کے وجود پر استدالل کرتے تھے۔

  نمرود سے کہتے ہيں: -ابراہيم 
  ۔“َربَِّی الَِّذی يُحيِْی َو يُميِتُ ”
  )٣۵٨۔ (بقره۔ “ميرا خداوه ہے کہ جو زنده کرتا ہے اور مارتا ہے”

  ں:حضرت موسٰی فرعون کے مقابلہ ميں کہتے ہي
َماِء َماًء فَٔاَْخَرْجنَا بِِہ ٔاَْزَواًجا ِمْن نَبَاٍت َشتَّی”   “َؤاَنَزَل ِمَن السَّ
)۵٣۔ (ٰطٰہ۔ “ميرا پروردگار وه ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کيا اور نباتات کے طرح طرح کے جوڑے وجود ميں اليا”

ه موجودات کی پيدائش روئے زمين پر زندگی کی پيدائشالبتہ اس بات کو نہيں بھولنا چاہيے کہ صرف بے جان مواد سے زند
کے آغاز ميں نہيں تھی۔ بلکہ اب بھی پانی اور ديگر مواد کو زنده موجودات کے ُخليوں کے ساتھ جذب کرکے حقيقت ميں ان 

ے مسلّم ہے بے جان موجودات کے جسم پر لباس حيات پہنايا جاتا ہے۔ اس بناء پر وه قانون جو آج کے علوم طبيعی کی رو س
کہ جو يہ کہتا ہے کہ زمين کے موجوده حاالت وکوائف ميں کوئی بے جان موجود جاندار موجود تخم سے ہوگا، يہ نظريہ 

  اُس سے جو کچھ ہے کہا ہے کوئی اختالف نہيں رکھتا۔(غور کيجئے گا)
سے ہم تک پہنچی ہيں  -ہ اہل بيتان روايات سے جو اس آيت کی تفسير ميں يا اس کی مشابہ دوسری آيات کی تفسير ميں آئم

اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف مادی حيات وموت ہی نہيں ہے بلکہ يہ معنوی موت وحيات کو بھی اپنے 
  )3دامِن مفہوم ميں ليے ہوئے ہے(

ودٔه گناه اور بے ايمان ہم صاحِب ايمان افراد کو ديکھتے ہيں کہ وه بے ايمان آباؤ اجداد سے وجود ميں آتے ہيں، اور شرير، آل
افراد کو ديکھتے ہيں کہ وه پاک افراد کی نسل سے ہيں اور وه قانون وراثت کو اپنے اراده واختيار سے توڑ رہے ہيں، جو 

  کہ خالق کائنات کی عظمت کی ايک اور نشانی ہے کہ اُس نے اس قسم کی قدرت واراده انسان کو بخشا ہے۔
کی طرح“ مخرج”جو کہ فعل مضارع ہے “ يخرج”توجہ کرنا ضروری ہے يہ ہے کہ  ايک اور نکتہ کہ جس کی طرف يہاں

جو کہ اسم فاعل ہے استمرار پر داللت کرتا ہے يعنی مرده موجودات سے حيات سے پيدائش اور زنده موجودات سے ُمردوں 
  کا پيدا ہونا جہاں آفرينش کا ايک دائمی اور عمومی نظام ہے۔

طور پر اور مطلب کو محکم بنانے کے ليے کہا گيا ہے: يہ ہے تمھارا خدا، اور يہ ہيں اس کی آيت کے آخر ميں تاکيد کے 
المتناہی علم وقدرت کے آثار، تو ان حاالت ميں تم حق سے کس طرح منحرف ہوتے ہو اور وه تمھيں باطل کی راه کی طرف 

ُ فَٔاَنَّا تُْؤفَُکوَن)۔   کھينچ لے جاتے ہيں(َذلُِکْم ّهللاٰ
يت ميں جيسا کہ ہم بيان کرچکے ہيں تين جّوی وآسمای نعمتوں کی طرف اشاره ہوا ہے، پہلے کہا گيا ہے: خدا صبحدوسری آ

ْصبَاِح)۔   کا شگافتہ کرنے واال اور طلوِع صبح کرنے واال ہے(فَالُِق ااْلِٕ
ہ بھی اسی مناسبت سے (بروزن خلق)اصل ميں شگاف ڈالنے کے معنی ميں ہے اور يہ جوصبح کو فلق کہتے ہيں توي“ فلق”

  دونوں ايک ہی معنی ميں ہيں۔“ صبح”و “ اصباح”ہے, 
مندرجہ باال تعبير بہت ہی موزوں اور خوبصورت تعبير ہے جو يہاں استعمال ہوئی ہے۔ کيونکہ رات کی تاريکی کو ايک 

تی ہے اور يہ موٹے پردے کے ساتھ تشبيہ دی گئی ہے کہ جس کو سفيد دم کی طرح روشنی چاک کرکے عليحده کردي
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صورت صبح صادق پر بھی منطبق ہوتی ہے اور صبح کاذب پر صادق آتی ہے کيونکہ صبح کاذب کم روشنی کو کہا جاتا 
ہے جو رات کے آخری حّصہ ميں ايک عمود کی شکل ميں مشرق کی جانب آسمان پر پھيل جاتی ہے، اور وه ايک شگاف سا

يک وسياه پردے ميں ظاہر ہوتا ہے اور صبح صادق کہ جو اس کے ہوتا ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف رات کے تار
بعد طلوع کرتی ہے ايک سفيد ودرخشان اور خوبصورت جھالر کی شکل ميں ہوتی ہے جو ابتدا ميں اُفق مشرق کے عرض 

ئی دور تک ميں آشکار ہوتی ہے۔ ايسا معلوم ہوتا ہے جيسے رات کی سياه چادر کو نيچے کی طرف شماالً وجنوباً پھاڑتی ہو
  بڑھتی چلی جارہی ہے اور اُوپر کی طرف تدريجاً بڑھتے ہوئے سارے آسمان پر پھيل جاتی ہے۔

قرآن کے عالوه اس کے بارہا نعمِت نور وظلمت اور نعمت شب وروز کا ذکر کيا ہے يہاں طلوِع صبح کے مسئلہ کا والہ ديا 
ی نعمت ہے۔ کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ يہ آسمان مينظاہر ہونے ہے کہ جو خداوندتعالٰی کی عظيم نعمتوں ميں سے ايک بہت بڑ

والی روشنی زمين کی فضا کے وجود کا نتيجہ ہے (يعنی ہوا کی وه ضخيم ودبيز تہ کہ جس نے اس کرٔه ارض کو ہر طرف 
ن الطلوعين سے گھير رکھا ہے) کيونکہ اگر کرٔه زمين کے اطراف ميں کرٔه ماه کی طرح يہ فضا موجود نہ ہوتی تو نہ بي

وفلق کا وجود ہوتا اور نہ ہی آغاز شب کی سفيد اور شفق ہوتی، بلکہ آفتاب ايک ناخوانده مہمان کی طرح بغير کسی اطالع 
اور تمہيد کے افق مشرق سے سرنکالتا اور اپنا خيره کرنے واال نور اُن آنکھوں ميں جو تاريکٔی شب کا عادی ہوچکی ہوتيں 

تا اور غروب کے وقت ايک فراری مجرم کی طرح اچانک نگاہوں سے اوجھل ہوجاتا اور ايک فوراً اور ايک دم چھڑک دي
ہی لمحہ ميں تاريکی اور وحشتناک ظلمت تمام جگہوں کو گھير ليتی۔ ليکن فضائے زمين کا وجود اور وه فاصلہ جو رات کی 

ريجاً ان دو متضاد ظاہر ہونے والی تاريکی اور دن کی روشنی کے طلوع وغروب آفتاب کے وقت ہوتا ہے، انسان کو تد
چيزوں ميں سے ہر ايک کو قبول کرنے کے لئے آماده کرتا ہے اور نور سے ظلمت ميں تبديلی اور ظلمت سے نور ميں 

تبديلی تدريجاً اور آہستہ آہستہ بالکل پسنديده اور قابل برداشت صورت ميں انجام پاتی ہے۔ ہم نے اکثر ديکھا ہے کہ رات کے 
  روشن اور پرنور کمرے ميں جب اچانک بلب بجھ جاتا ہے تو سب کے ليے کيسی تکليف ده حالت ہوتی ہے۔ وقت ايک

پھر گھنٹہ بھر بجلی نہ آئے اور پھر بغير کسی تمہيد کے بلب روشن ہوجائے تو پھر بھی ايک قسم کی تکليف سب کو الحق 
ی ہے اور ہم اطراف کی چيزوں کو ديکھنے کے ليے ہوجاتی ہے۔ بلب کی خيره کرنے والی روشنی آنکھوں کو تکليف ديت

  )4زحمت سے دوچار ہوجاتے ہيں اور اگر ايسا بار بار ہوتا رہے تو يقينا آنکھوں کے ليے نقصان ده ثابت ہوگا(
ليکن اس بناپر کہ کہيں يہ خيال نہ پيدا ہو کہ طلوِع صبح اس بات کی دليل ہے کہ تاريکی وظلمت ايک نامطلوب چيز ہے اور 

رات کو سکون وآرام کا باعث قرار ديا ”ہ سزا او سلِب نعمت ہے لٰہذا بال فاصلہ قرآن فرماتا ہے کہ خداوندتالٰی نے ي
  ہےے(َوَجَعَل اللَّْيَل َسَکنًا)۔

يہ ايک مسلّمہ حقيقت ہے کہ انسان نور اور روشنی ميں جستجو اور کوشش کی طرف مائل ہوتا ہے، خون سطح بدن کی 
وتا ہے اور تمام خليے آمادٔه عمل ہوجاتے ہيں۔ يہی سبب ہے کہ روشنی ميں نيند اتنی آرام ده نہيں ہوتی طرف رواں دواں ہ

ليکن ماحول جتنا تاريک ہوگا نيند اتنی ہی گہری اور آرام ده ہوگی۔ کيونکہ تاريکی ميں خون بدن کے اندر کی طرف متوجہ 
ب جاتے ہيں۔ اسی سبب سے دنيائے طبيعت ميں نہ صرف ہوجاتا ہے اور خليے ايک طرح کے آرام واستراحت ميں ڈو

حيوانات بلکہ نباتات بھی رات کی تاريکی ميں سوجاتے ہيں اور صبح کی پہلی شعاع کے ظاہر ہوتے ہی جنبش اور فّعاليت 
شروع کرديتے ہيں۔ اس کے برعکس مشينی دنيا کے لوگ آدھی رات کے بعد تک بيدار رہتے ہيں اور دن کو طلوع آفتاب 

  کے بہت ديربعد تک سوئے رہتے ہيں اور بدن کی صحت وسالمتی کو ضائع کرديتے ہيں۔
اُن احاديث ميں جو اہل بيت عليہم السالم کے طريقوں سے وارد ہوئی ہيں، ہم ايسے دستور العمل پڑھتے ہيں جو سب کے سب

نے اپنے ايک  -سے نقل ہوا ہے کہ آپ يہی مفہوم ليے ہوئے ہيں، منجملہ ان کے نہج البالغہ ميں حضرت علی عليہ السالم
موالی کو حکم ديا کہ رات کے ابتدائی حّصہ ميں اپنا سفر جاری نہ رکھ کيونکہ خدا نے رات کو سکون وارام کے ليے قرار 

 )5ديا ہے اور اسے قيام کا وقت قرار ديا ہے نہ کہ کوچ کرنے کا۔ رات کے وقت اپنے بدن کو آرام پہچاؤ اور استراحت کرو(
تزوج باللّيل فاِنّہ ”ت> ”rنے فرمايا: -ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے نقل ہوئی ہے آپ“ کافی”ک حديث ميں جو کتاب اي

 ً   “جعل اللّيل سکنا
  )6“(مراسم ازدواج کو رات کے وقت قرار دے کيونکہ رات باعث سکون وآرام ہے”

ے) اور کتاب کافی ہی ميں ہم يہ بھی پڑھتے ہيں کہ امام جيسا کہ ازدواج اور صحيح طور پر جنسی آميزش بھی آرام بخش ہ
علی بن الحسين عليہما السالم اپنے غالموں کو يہ حکم ديا کرتے تھے کہ وه رات کے وقت اور طلوع فجر سے پہلے کبھی 

  بھی جانوروں کو ذبح نہ کريں اور فرماتے تھے:
  “اّن هللا جعل اللّيل سکناً لکّل شیء””



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

 
 

  )7۔(“چيز کے ليے راحت وآرام کا سبب قرار ديا ہے خدا نے رات کو ہر”
اس کے بعد خداوندتعالٰی نے اپنی تيسری نعمت اور اپنی عظمت کی نشانی کی طرف اشاره کيا ہے کہ: آفتاب وماہتاب کو 

  تمہاری زندگی ميں حساب وکتاب کا ذريعہ قرار ديا ہے(َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ُحْسبَانًا)۔
سے اور حساب کرنے کے معنی ميں ہے۔ يہاں ممکن ہے يہ مرادہو کہ“ حساب”قمان) مصدر ہے، ماّده (برورزن ل“ حسبان”

ان دو آسمانی کّروں کی منظم گردش اور سير مرتب (البتہ ان کی حرکت سے مراد وه حرکت ہے جو ہميں نظر آتی ہے جو 
دگی کے مختلف پروگراموں کو نظام وحساب زمين کی حرکت سے پيدا ہوتی ہے) اس بات کا سبب بنتی ہے کہ تم اپنی زن

  کے ما تحت کرلو۔ جيسا کہ ہم اُوپر والی تفسير يں بيان کرچکے ہيں۔
اس بناپر پہلی صورت ميں خداوندتعالٰی کی ايک نعمت کی طرف اشاره ہے جو اُس نے انسانوں کو دی ہے اور دوسری 

يک دليل کی طرف اشاره ہے اور ممکن ہے کہ دونوں صورت ميں توحيد کی ايک نشانی اور وجوِد خدا کے اثبات کی ا
  معافی کی طرف اشاره ہو۔

بہر صورت يہ بات ہی جاذب توجہ ہے کہ الکھوں سال سے کرٔه زمين آفتاب کے گرد اور ماہتاب زمين کے گرد گردش 
منے گرد کررہی ہے ، کررہا ہے اور اس کے زير اثر ہم اہِل زمين کی نظر ميں آفتاب کی ٹکيہ فلک کے باره برجوں کے سا

اور چاند کی ٹکيہ اپنے منظم حالل کے ساتھ اور تدريجی تغيّر پذيری کے ساتھ اور ہر دفعہ ايک ترتيب سے ظاہر ہوتی ہے، 
يہ گردش اس قدر حساب شده ہے کہ ايک لمحہ بھر کی کمی بيشی نہيں ہوسکتی۔ اگر ہم سورج کے ِگرد گردِش زمين کی 

الکھ کلو ميٹر ہے،  ١۶٠بيضوی شکل کے مدار ميں گردش کرتی ہے جس کی شعاع متوسط مسافت پر غور کريں جو ايک 
حاالنکہ آفتاب کی عظيم قوِت جاذبہ اسے اپنی طرف کھينچ رہی ہے اور اسی طرح کرٔه ماه کہ جو خود اپنے دائرے جتنی 

م قوِت جاذبہ اُسے ہميشہ اپنی ہزار کلوميٹرکے ساتھ طے کرتا ہے، جب کہ زمين کی عظي ٣٨۴مسافت کو شعاع متوسط کے 
طرف کھينچتی رہتی ہے۔ تو اس وقت ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے کہ ايک طرف سے ان کرات کی قوِت جاذبہ ميں 
اور دوسری طرف سے ان کرات کے درميان مرکز سے گريز کی قوت ميں کس قدر دقيق تعادل اور برابری برقرار ہے کہ 

ايک لحظہ کا وقفہ يا کوئی کمی زيادتی پيدا نہيں ہوتی اور ايسا ايک المتناہی علم وقدرت کے  جس سے ان کی سيِر عظيم ميں
بغير ممکن نہيں کہ جو اس کی تقشہ کشی بھی کرے اور اُسے باريک بينی کے ساتھ جاری بھی رکھے۔ اسی لئے آيت کے 

  دانا بھی ہے(ٰذلَِک تَْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيِم)۔  آخر ميں فرمايا گيا ہے: يہ خدا کی اندازه گيری ہے جو توانا بھی ہے اور
..............  

  ۔١٠۵اور  ٣٨۵۔مفردات راغب صفحہ ٢۔ و ١
  - ۵۴٣، ص١؛ تفسير برہان، ج“طينة المٔومن والکافر”، باب ٢۔ اصول کافی، ج3
درجہ فاصلہ پر افق پر پہنچ جائے  ١٨۔ علمائے ہيئت کہتے ہيں کہ طلوع صبح اس وقت شروع ہوتا ہے جب آفتاب مشرق کی طرف 4

درجہ افق ميں  ١٨اور ات کی تاريکی اُس وقت تمام جگہوں کو گھير ليتی ہے اور شفق گم ہوجاتی ہے جب سورج مغرب کی طرف 
  نيچے کی طرف چال جاتا ہے۔

اد ہو کہ خود يہ دونوں آسمانی۔ تفسير صافی، ذيل آيہ بعض مفّسرين نے يہ احتمال ذکر کيا ہے کہ شايد اس جملے سے يہ مر7، و6، و5
  کّرے ايک نظام کے ماتحت اور ايک حساب سے رواں دواں ہيں۔

  

ْلنَا اآْليَاِت لِقَوْ  ٩٧   -ٍم يَْعلَُمونَ َوہَُو الَِّذی َجَعَل لَُکْم النُُّجوَم لِتَْہتَُدوا بِہَا فِی ظُلَُماِت اْلبَرِّ َواْلبَْحِر قَْد فَصَّ

  ترجمہ:
ذات کہ جس نے تمھارے ليے ستار قرار ديئے تاکہ خشکی اور دريا کی تاريکی ميں اُن کے ذريعہ  ۔ اور وہی ہے وه٩٧

ہدايت حاصل کرو۔ ہم نے ان لوگوں کے ليے جو جانتے ہيں (اور جو اہِل فکر ونظر ميں) اپنی نشانياں کھول کر بيان کردی 
  ہيں۔

  ہم نے اپنی نشانياں اور دالئل اہِل فکر ونظر اور اہل فہم 

گذشتہ آيت کے بعد آفتاب وماہتاب کی گردش کی طرف اشاره ہوا تھا، يہاں پروردگار کی ايک اور نعمت کی طرف اشاره 
کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: وہی ہے وه ذات کہ جس نے تمھار ے ليے ستارے قرار ديئے ہيں تاکہ تم ان کے ذريعے صحرا 



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

 
 

  راتوں ميں پالو:اور دريا کی تاريکی ميں اپنے راستوں کو اندھيری 
  “َوہَُو الَِّذی َجَعَل لَُکْم النُُّجوَم لِتَْہتَُدوا بِہَا فِی ظُلَُماِت اْلبَرِّ َواْلبَْحرِ ”

آيت کے آخر ميں فرمايا گيا ہے: ہم نے اپنی نشانياں اور دالئل اہِل فکر ونظر اور اہل فہم وفراست کے ليے کھول کر بيان 
ْلنَا اآْليَ    اِت لِقَْوٍم يَْعلَُموَن)۔کردی ہيں ( قَْد فَصَّ

انسان ہزار سال سے آسمان کے ستاروں اور ان کے نظام سے آشنا ہے۔ اگرچہ جس قدر انسانی علم ودانش بڑھتا جارہا ہے 
اسی قدر وه اس نظام کی گہرائی ميں زياده داخل ہوتا جارہا ہے۔ ليکن پھر بھی وه ہر زمانے ميں اسی کی وضع وکيفيت سے 

  تھا۔ لٰہذا دريائی اور خشکی کے سفروں ميں سمت کے تعين کا بہترين ذريعہ يہی ستارے تھے۔کم وبيش آشنا 
خصوصاً وسيع وعريض سمندروں ميں جہاں راستے اور منزل کے تعين کی کوئی نشانی اس کے پاس نہ ہوتی تھی، قطب 

بِل اعتماد ذريعہ بھی موجود نہيں تھا۔ يہی نما بھی اُس زمانے ميں ايجاد نہيں ہوا تھا، آسمانی ستاروں کے سوا اور کوئی قا
ستارے تھے جو الکھوں کروڑوں انسانوں کو گمراہی اور غرقاب سے نجات ديتے تھے اور انھيں منزل مقصود تک 

  پہنچاتے تھے۔
 صفحٔہ آسمان پر چند رات پے درپے متواتر نگاه کرنے سے يوں معلوم ہوتا ہے کہ جيسے ستاروں کی حالت وکيفيت ہر مقام
پر ايک ہی جيسی ہے گويا کہ ستارے موتيوں کے دانوں کی طرح ہيں کہ جو ايک سياه کپڑے کے اُوپر ٹکے ہوئے ہيں اور 
آغاز شب سے ہی اس کپڑے کو مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف کھينچ ديا جاتا ہے اور وه سب کے سب اس کے ساتھ

جب کہ ان کے درميانی فاصلوں ميں بھی تبديلی واقع نہيں حرکت کررہے ہيں اور زمين کے محور کے گرد گھوم رہے ہيں۔ 
ہوتی۔ صرف ايک استثنا جو اس قانون کلی ميں دکھائی ديتا ہے يہ ہے کہ کچھ ستارے ايسے بھی ہيں کہ جنھيں سياره کہتے 

ھوں سے آنک ۶سے زياده نہيں ہے۔ ان ميں سے  ٨ہيں اور ان کی اپنی مستقل اور مخصوص حرکات ہيں اور ان کی تعداد 
دکھائی ديتے ہيں (عطارد، زہره، زحل، مريخ اور مشتری) ليکن باقی تين سياروں (اورانوس، نپٹون اور پلوٹون) کو صرف 

دوربين کے ساتھ ہی ديکھا جاسکتا ہے (البتہ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ زمين بھی ايک سياره ہی ہے جو آفتاب کے 
  تک پہنچ جاتی ہے)۔ ٩گرد گردش کرتی ہے تو ان کی مجموعی تعداد 

کی وضع سے آشنا تھے کيونکہ انسان کے ليے تاريک اور “ سيارات”اور “‘ ثوابت”شايد قبل از تاريخ کے انسان بھی 
ستاروں بھری رات ميں آسمان سے زياده دل لبھانے واال اور جاذب نظر کوئی منظر نہيں ہے۔ اسی بناپر بعيد نہيں ہے کہ وه 

  م کرنے کے ليے ستاروں سے استفاده کرتے ہوں۔بھی اپنے راستوں کو معلو
بعض روايات سے جو اہِل بيت عليہم السالم کے طريق سے وارد ہوئی ہيں معلوم ہوتا ہے کہ مندرجہ باال آيت کی ايک اور 

الم کہ تفسير بھيہے اور وه يہ ہے ہے کہ ستاروں سے مراد خدائی رہبر اور ہادياِن راه سعادت يعنی آئمہ معصومين عليہم الس
جن کے وسيلہ سے لوگ زندگی کی تاريکيوں ميں گمراہی سے نجات پاتے ہيں اور جيسا کہ ہم بارہا کہہ چکے ہيں کہ اس 

قسم ی معنوی تفسير آيت کی ظاہری اور جسمانی تفسير کے منافی نہيں اور ہوسکتا ہے کہ آيت کی نظر دونوں ہی باتوں کی 
  )١طرف ہو(

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

  -٧۵٠، ص١الثقلين، ج ۔ تفسير نور١

  

ْلنَا اآْليَاِت لِقَْوٍم يَْفقَہُونَ  ٩٨   -َوہَُو الَِّذی ٔاَنَشٔاَُکْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة فَُمْستَقَرٌّ َوُمْستَْوَدٌع قَْد فَصَّ
َماِء َماًء فَٔاَْخَرْجنَا بِِہ فَٔاَْخَرْجنَا بِِہ نَبَاَت ُکلِّ ٩٩ َشْیٍء فَٔاَْخَرْجنَا ِمْنہُ َخِضًرا نُْخِرُج ِمْنہُ َحبًّا ُمتََراِکبًا َوِمْن النَّْخِل َوہَُو الَِّذی ٔاَنَزَل ِمْن السَّ

اَن ُمْشتَبِہًا َوَغْيَر ُمتََشابٍِہ ا مَّ ْيتُوَن َوالرُّ َويَْنِعِہ ٕاِنَّ فِی َذلُِکْم آَليَاٍتنظُُروا ٕاِلَی ثََمِرِه ٕاَِذا ٔاَْثَمَر ِمْن طَْلِعہَا قِْنَواٌن َدانِيَةٌ َوَجنَّاٍت ِمْن ٔاَْعنَاٍب َوالزَّ
  -لِقَْوٍم يُْؤِمنُونَ 

  ترجمہ:
۔ اور وہی ہے وه ذات کہ جس نے تمھيں ايک ہی نفس سے پيدا کيا حاالنکہ بعض انسان پائيدار ہيں (ايمان يا خلقت کامل ٩٨

  بيان کردی ہيں۔ کے لحاظ سے) اور بعض ناپائيدار ہم نے اپنی آيات اُن لوگوں کے ليے جو سمجھتے ہيں
۔ اور وہی وه ذات ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کيا اور اس کے ذريعے طرح طرح کے نباتات اُگائے ۔ اُن سے ٩٩
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سبز تنے اور شاخيں نکاليں اور اُن سے ترتيب کے ساتھ چنے ہوئے دانے اور کجھور کے گچھوں سے باريک دھاگوں کے 
طرح طرح کے انگور، زيتون اور انار کے باغ (پيدا کئے) جو ايک دوسرے سے  ساتھ ُجڑے ہوئے خوشے باہر نکالے اور

مشابہ بھی ہی اور (بعض) غير مشابہ (ہيں) جب اُن ميں پھل آتا ہے تو تم اُس ميں پھل لگنے اور اُس کے پکنے کی طرف 
  نگاه کرو کہ اس ميں صاحباِن ايمان کے ليے نشانياں ہيں۔

  ں ايک انسان سے پيدا کيا ہے وہی وه ذات ہے کہ جس نے تمھي

  

  تفسير

ان آيات ميں بھی توحيد اور خدا شناسی کے دالئل ہی بيان ہوئے ہيں۔ کيونکہ قرآن انسان کو اس ہدف کے ليے کبھی آفاق اور 
دور رداز کے جہانوں کی سير کراتا ہے اور کبھی اُسے اپنے وجود کے اندر سير کرنے کی دعوت ديتا ہے اور اسی کے 

  جان ميں موجود خدا کی نشانيوں کی وضاحت کرتا ہے۔ تاکہ وه خدا کو ہر جگہ اور ہر چيز ميں ديکھ لے۔جسم و
  پہلے کہتا ہے: وہی وه ذات ہے کہ جس نے تمھيں ايک انسان سے پيدا کيا ہے(َوہَُو الَِّذی ٔاَنَشٔاَُکْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة)۔

اور تمام جنبہ ہاے وجودی ميں وسيع تنوع کے باوجود ايک ہی فرد سے پيدا يعنی تم ان گوناگوں چہروں، مختلف ذوق وافکار
ہوتے ہو۔ اور اس سے خالق وآفريد گار کی انتہائی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ اس نے ايک ہی مبداء سے يہ مختلف چہرے 

  کس طرح پيدا کيے ہيں۔
ے تعبير کيا ہے اور يہ لفظ جيسا کہ متون لغت سے معلوم س“ انشاء ”قابِل توجہ بات يہ ہے کہ اس جملہ ميں خلقت انسان کو 

ہوتا ہے ايسے ايجاد وابداع کے معنی ہيں ہے کہ جس ميں ترتيب وپرورش کی آميزش ہو۔ يعنی نہ صرف يہ کہ خدا وندتعالٰی 
ائی ہے اور يہ نے تمھيں بغير کسی سابقہ تجربے کے يدا کيا ہے بلکہ اُس نے تمھاری تربيت وپرورش کی ذمہ داری بھی اٹھ

بات مسّلّ◌م ہے کہ اگر کوئی پيدا کرنے واال کسی چيز کو پيدا کرکے پھر اُسے (بے سہارا) چھوڑدے تو اُس نے کوئی زياده
قدرت نمائی نہيں کی۔ ليکن اگر وه ہميشہ کے ليے اُسے اپنی حمايت ميں لے لے اور ايک لمحہ کے ليے بھی اس کی پرورش

  س نے اپنی عظمت ورحمت کی مکمل نشاندہی کی ہے۔وتربيت سے غافل نہ ہو تو اُ 
سے پيدا ہوئی  - ضمنی طور پر مندرجہ باال جملے سے يہ تو ہّم پيدا نہيں ہونا چاہيے کہ جناب حّوا ہماری پہلی ماں (بھی) آدم

ايک ہی مٹی  وحّوا روايات اسالمی کے مطابق -ہيں (جيسا کہ تورات کی فصل دوم سفر تکوين ميں آيا ہے) ليکن چونکہ آدم
سے پيدا ہوئے ہيں اور دونوں ايک ہی جنس اور ايک ہی نوع ہيں لٰہذا نفس واحده کے الفاظ اُن پر بولے گئے ہيں (ہم سورٔه 

  نساء کی ابتداء ميں بھی اس بارے ميں بحث کرچکے ہيں)
  ْستَقَرٌّ َوُمْستَْوَدٌع)۔اس کے بعد فرمايا گيا ہے: افراد بشر کی ايک جماعت مستقر ہے اور ايک جماعت مستودع (فَمُ 

سے سردی کے معنی ميں ہے اور چونکہ ايسی سردی کہ جس کی ہوا تيز اور سخت ہو “) حر”(بروزن “ قر”ماده “ مستقر”
وه انسان اور دوسرے موجودات کو حانہ نشين کرديتی ہے۔ تو يہ لفظ سکون وتوقف اور کسی جگہ قرار پانے کے معنی ميں 

  ابت اور پائيدار کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے۔ث“ مستقر”آيا ہے اور 
کے ماده سے ترک کرنے کے معنی ميں آيا ہے۔ اس بناپر ناپائيدار امور بہت جلد اپنی “) منع”(بروزن “ دوع”، “ مستودع”

ديعہ کہتے جگہ چھوڑ ديتے ہيں لٰہذا يہ لفظ ناپائيدار کے معنی ميں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور وديعہ (امامت) کو اس ليے و
  ہيں کہ اُسے اپنی جگہ ترک کرنا چاہيے اور اصل مالک کی طرف پلٹ جانا چاہيے۔

مندرجہ باال گفتگو سے ہم يہ نتيجہ نکالتے ہيں کہ اس آيت کا مفہوم يہ ہے کہ بعض انسان پائيدار ہيں اور بعض ناپائيدار اور 
ن کے درميان بہت اختالف نظر آتا ہے۔ ليکن ان ميں سے اس بارے ميں کہ يہاں ان دونوں تعبيرات سے کيا مراد ہے مفّسري

چند تفاسير جو اپنی اصل حالت پر رہتے ہوئے بھی آپس ميں ايک دوسرے سے کوئی تضاد نہيں رکھتيں اور اُن سب کو ہی 
سے “ مستقر”آيت کی تفسير کے طور پر قبول کيا جاسکتا ہے اور وه حقيقت سے قريب تر ہيں۔ ان ميں سے پہلی يہ ہے کہ 

مراد وه انسان ہينکہ جن کی خلقت کامل ہوئی ہے اور وه رحم مادر ميں رہے ہيں يا روئے زمين پر قدم رکھا ہے۔ اور 
مستودع ان افراد کی طرف اشاره ہے جن کی غفلت ابھی تک پائہ تکميل کو نہينپہنچی اور وه نطفہ کی صورت ميں آباؤ اجداد

  کے صلب ميں ہی ہيں۔
جسم “مستودع”روِح انسان کی طرف اشاره ہے کہ جو ايک ناپائيدار وبرقرار چيز ہے اور “ مستقر”ے کہ دوسری تفسير يہ ہ

  انسانی کی طرف اشاره ہے جو ناپائيدار اور فانی ہے۔
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ان انسانوں کی طرف اشاره “ مستقر”بعض روايات ميں ان دونوں تعبيرات کے ليے ايک معنوی تفسير بھی بيان ہوئی ہے کہ 
  )١ان لوگوں کی طرف اشاره ہے جو ناپائيدار ايمان رکھتے ہيں(“ مستودع”پائيدار ايمان کے حامل ہيں اور ہے کہ جو 

يہ احتمال بھی موجود ہے کہ مذکوره باال دونوں تعبيريں نطفٔہ انسان کو تشکيل دينے والے اجزائے اّوليہ کی طرف اشاره 
)سے SPERM) اور دوسرا نطفہ نر (OVUMاجزاء ايک نطفہ ماده (ہے، کيونکہ جيسا کہ ہم جانتے ہيں کہ نطفٔہ انسان دو 

تشکيل پاتا ہے، ماده کا نطفہ تو رحم ميں تقريباً ثابت اور مستقر ہے، ليکن نر کے نطفے متحرک جانداروں کی شکل ميں اس 
داخل  ) تک پہنچتا ہے وه اُس ميںOVUM) کا پہال فرد جو (SPERMکی طرف بڑی تيزی کے ساتھ حرکت کرتے ہيں(

  ہوجاتا ہے اور باقی کو پيچھے کی طرف دھکيل ديتا ہے اور يوں انسان کے تخمہ اّولی کی تشکيل ہوتی ہے۔
آيت کے آخر ميں دوباره کہا گيا ہے: ہم اپنی نشانيوں کو ايک ايک کرکے تفصيل سے بيان کرديا ہے تاکہ جو لوگ سمجھدار 

ْلنَ    ا اآْليَاِت لِقَْوٍم يَْفقَہُوَن)۔اور صاحب ادراک ہيں وه سمجھ ليں (قَْد فَصَّ
ہر قسم کے علم وفہم کو نہيں کہتے بلکہ موجوده معلومات سے “ فقہ”لغت کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 

) اس بناپر ان طرح طرح کے چہروں اور مختلف جسمانی وروحانی 2غائب کی معلومات کا کھوج نکالنے کو کہتے ہيں(
ن کی خلقت کی طرف توجہ کرنا اس الئق ہے کہ نکتہ سنج افراد اس ميں غور کريں اور اپنے خدا کو قيافوں کے ساتھ انسا

  پہچانيں۔
دوسری آيت وه آخری آيت ہے جو ان بحثوں کے سلسلے ميں ہميں جہاِن خلقت کے عجائبات کے ذريعہ خدا شناسی کی 

  دعوت ديتی ہے۔
ترين نعمتوں ميں سے ايک نعمت کی طرف کہ جسے تمام نعمتوں کی  شروع ميں پروردگاِر عالم کی اہم ترين اور بنيادی

اصل، جڑ، بنياد اور ماں سمجھا سکتا ہے اشاره کيا گيا ہے اور وه نباتات (سرسبز پودے) اور درختوں کا بننا اور رشد ونمو 
ا (َوہَُو الَِّذی ٔاَنَزَل ِمْن کرنا ہے، چنانچہ يہ آيت کہتی ہے: وہی وه ذات ہے جس نے تمھارے ليے) آسمان سے پانی نازل کي

َماِء َماًء)۔   السَّ
جو يہ کہتا ہے کہ آسمان کی طرف سے (يعنی اُوپر کی طرف سے، کيونکہ لغت عرب ميں آسمان ہر اس چيز کو کہا جاتا 
 ہے جو اُوپر کی طرف قرار پاتی ہو) تواس کی وجہ يہ ہے کہ روئے زمين ميں پانی کے جتنے بھی منابع ہيں چاہے وه

چشمے ہوں يا دريا، نہريں ہوں يا گہرے کنويں، سب کے سب آخرکار ربارش کے پانی کے محتاج ہيں۔ اسی ليے بارش کی 
کمی اُن سب پر اثرانداز ہوتی ہے اور اگر خشک سالی طول پکڑلے تو وه سب کے سب خشک ہوجاتے ہيں۔ اس کے بعد 

ا ہے کہ: اسی کے ذريعہ سے تمام اُگنے والی چيزوں کو ہم بارش کے ايک واضح اثر کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گي
  نے زمين سے نکاال ہے (فَٔاَْخَرْجنَا بِِہ فَٔاَْخَرْجنَا بِِہ نَبَاَت ُکلِّ َشْیٍء)۔

(ہر چيز کی گھاس) کی تفسير ميں دو احتمال کا ذکر کيا ہے۔ پہال يہ کہ اس سے مراد ہر نوع “ نَبَاَت ُکلِّ َشْیءٍ ”مفّسرين نے 
ور ہر قسم کی ايسی بناتات ہيں جو ايک ہی پانی سے سيراب ہوتی ہی اور ايک ہی زمين اور ايک ہی قسم کی مٹی ميں ا

پرورش پاتی ہيں اور يہ چيز آفرينش کے عجائبات ميں سے ہے کہ يہ تمام قسم قسم کی نباتات اپنے خواص ميں مکمل طور 
ف شکلوں ميں ہونے کے باوجود سب کی سب ايک ہی زمين ميں پر مختلف ہونے اور بعض اوقات متضاد ہونے اور مختل

  اور ايک ہی پانی سے کيسے پرورش پاتی ہيں۔
دوسرا يہ کہ اس سے مراد وه نباتات ہيں جن کی ہر کسی کو حاجت اور ضرورت ہے۔ يعنی پرندوں،چوپاؤں، حشرات اور 

وتا ہے۔ اور يہ بات جاذِب نظر ہے کہ خداوندتعالٰی دريائی وصحرائی جانوروں ميں سے ہر ايک ان نباتات سے بہره اندوز ہ
نے ايک ہی زمين سے اور ايک ہی پانی سے ہر ايک ضرورت کے مطابق غذا مہيّا کی ہے اور يہ قدرت کا ايک عظيم 
شاہکار ہے کہ فی المثل ايک ہی معين مادے سے ايک باورچی خانہ ميں ہزاروں قسم کی مختلف سليقہ اور مزاجوں کے 

  ے ليے مہيّا کرتی ہے۔لوگوں ک
اور اس سے بھی بڑھ کر الئق توجہ بات يہ ہے کہ نہ صرف صحراؤں کی اور خشکيوں کی گھاس اور سبزے بارش کے 
پانی کی برکت سے پرورش پاتے ہيں بلکہ بہت سی ايسی چھوٹی نباتات جو سمندر کے پانی کی موجوں کے درميان اُگتی 

کی عمده خوراک بنتی ہيں، وه بھی نوِر آفتاب اور بارش کے قطروں کے اثر سے  ہيں اور سمندر ميں رہنے والی مچھليوں
رشد ونمو حاصل کرتی ہيں۔ ميں يہ بات بھولتا نہيں ہوں کہ خليج فارس کے جزائر کا رہنے واال ايک شخص جو شکار کی 

شک سالی کے سبب سے کمی کی شکايت اس کی علت وسبب کے بارے ميں يہ کہہ رہا تھا کہ مچھلی کے شکار کی کمی خ
ہے اور وه اس بات کا معتقد تھا کہ سمندر کے اندر بارش کے قطروں کا خيات بخش اثر خشکيوں ميں بارش کے اثر سے 

  بھی کہيں زياده ہے۔
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اس کے بعد اس جملے کی شرح کرتے ہوئے قرآن گيہوں اور درختوں کے ايسے اہم مواقع کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو 
ذريعہ پرورش پاتے ہيں پہلے کہتا ہے: ہم نے اُس (بارش کے پانی) کے ذريعہ گيہوں اور نباتات کے بارش کے پانی کے 

سبز تنوں کو زمين سے نکاال ہے اور چھوٹے سے خشک دانے سے ايسا تروتازه اور سرسبز پيدا کيا ہے کہ جس کی لطافت 
  )3ہُ َخِضًرا)((ونزاکت) اور زيبائی آنکھوں کو خيره کرديتی ہے(فَٔاَْخَرْجنَا ِمنْ 

اور اُن سبز ڈنٹھلوں اور تنوں سے ايسے دانے کہ جو ايک دوسرے کے اوپر (موتيوں کی طرح) چنے ہوئے ہوتے ہيں ”
  )4(جيسے مکئی اور گندم کے خوشوں ميں) باہر نکالتے ہيں (نُْخِرُج ِمْنہُ َحبًّا ُمتََراِکبًا)(

شے باہر نکالتے ہيں جس کے شگافتہ ہونے کے بعد باريک اسی طرح اس کے ذريعے کھجور کے درختوں سے سربستہ خو
اور خوبصورت دھاگے جو خرما (کھجور) کے دانوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوتے ہيں اور بوجھ کی وجہ سے 

  نيچے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہيں، باہر نکلتے ہيں (َوِمْن النَّْخِل ِمْن طَْلِعہَا ِقْنَواٌن َدانِيَةٌ )۔
کا معنی کھجور کا سربستہ خوشہ ہے جو ايک خوبصورت سبز رنگ کے غالف ميں لپٹا ہوتا ہے اور اس کے “ لعط”

شگافتہ ہونے اور پھٹ جانے سے اس کے درميان سے باريک سے دھاگے باہر نکل آتے ہيں اور وہی دھاگے بعد ميں 
کی جو انہی باريک اور لطيف “) صنف” (برزون“ قنو”جمع ہے اور “ قنوان”کھجور کے خوشوں کوتشکيل ديتے ہيں۔ 
  دھاريوں اور دھاگوں کی طرف اشراه ہے۔

نزديک کے معنی ہے اور ہوسکتا ہے کہ ان دھاگوں کے ايک دوسرےکے قريب ہونے کی طرف اشاره ہو، يا زياده “ دانيہ”
  بوجھ کی وجہ سے ان جھکنا مراد ہو۔

اَن)۔اسی طرح ہم نے انگور ، زيتون اور انار کے باغوں کی پ مَّ ْيتُوَن َوالرُّ   رورش کی ہے (َوَجنَّاٍت ِمْن ٔاَْعنَاٍب َوالزَّ
اس کے بعد عالم آفرينش کے ايک اور شاہکار کی طرف جس کا تعلق انہی درختوں کے ساتھ ہے اشاره کرتے ہوئے فرماتا 

  تََشابٍِہ)۔ہے: وه ايک دوسرے ساتھ شباہت رکھتے ہيں اور نہيں بھی سمجھتے (ُمْشتَبِہًا َوَغْيَر مُ 
کی طرف توجہ کرتے ہوئے جس ميں متشابہ اور غير متشابہ کے وصف کا ذکر زيتون اور انار کے ١۴١اسی سوره کی آيت

  )5ليے کيا گيا ہے، يہ معلوم ہوتا ہے کہ زيِر بحث آيت ميں بھی مذکوره صفت انہی دو درختوں کے بارے ميں ہے(
ں کی ساخت کے لحاظ سے ايک دوسرے سے بہت زياده شباہت رکھتے يہ دونوں درخت ظاہری شکل نيز شاخوں اور پتو

ہيں۔ جبکہ پھل ، ذائقہ اور خاصيت کے لحاظ سے ايک دوسرے سے اِن ميں فرق ہے۔ ان ميں سے ايک مٔوثر اور قوی 
زيں روغنی ماده رکھتا ہے اور دوسرے ميں ترش يا ميٹھا ماده ہوتا ہے جو بالکل ايک دوسرے سے مختلف ہيں، عالوه ا

بعض اوقات يہ دونوں درخت ايک ہی زمين ميں پرورش پاتے ہيں اور ايک ہی پانی سے سيراب ہوتے ہيں (يعنی ان دونوں 
صفات ميں سے ہر ايک درختوں اور پھلوں کے ايک گروه کے لئے ہے، ليکن پہلی تفسير کے مطابق دونوں صفات ايک ہی 

  چيز کے ليے تھيں۔
ے اعضاء سے موڑتے ہوئے اُن کے پھلوں سے متعلق بحث کرتے ہوئے کہتا ہے: ايک اس کے بعد بحث کو پيکِر درخت ک

نظر درخت کے پھل کی طرف کرو جب کہ وه ثمر آور ہوئے، اور اسی طرح اس کے پکنے کی کيفيت کی طرف نگاه کرو 
(انظُُروا ٕاِلَی ثََمِرِه ٕاَِذا  کہ ان ميں ان لوگوں کے ليے جو يقين رکھتے ہيں خدا کی قدرت وحکمت کی واضح نشانياں موجود ہيں

  ٔاَْثَمَر َويَْنِعِہ ٕاِنَّ فِی َذلُِکْم آَليَاٍت لِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن)۔
اس بات کی کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جو آج کے زمانے ميں نباتات کی تحقيق کے بارے ميں پھلوں کی پيدائش کی 

خاص نکتہ جس کا قرآن پھل کے بارے ميں ذکر کرتا ہے واضح  کيفيت اور ان کے پکنے کے سلسلے ميں کہا گيا ہے، وه
ہوجاتا ہے۔ کيونکہ پھلوں کا پيدا ہونا بعينہ جاندارون ميں بچہ پيدا ہونے کی طرح ہے۔ نر نطفے مخصوص ذرائع سے (ہوا 

پڑتے کے چلنے يا حشرات وغيره کے سبب سے) مخصوص تھيليوں سے جدا ہوتے ہيں اور نباتات کے ماده حّصہ پر جا
ہيں۔ عمل تلقيح انجام پانے اور ان کے ايک دوسرے کے ساتھ ترکيب پانے کے بعد پہال بيج تشکيل پاتا ہے اور کئی قسم کے 
مواد غذائی اسے اطراف ميں گوشت کی طرح آغوش ميں لے ليتے ہيں۔ يہ مواد غذائی ساخت کے لحاظ سے بہت ہی متنوع 

وطبی خواص کے لحاظ سے بھی بہت مختلف ہيں، کبھی ايک پھل (مثالً انار اور اور مختلف ہيں۔ اسی طرح ذائقہ اور غذائی 
انگور) ميں سينکڑوں دانے ہوتے ہيں کہ جن ميں سے ہر دانہ خود جنين اور ايک درخت کا بيج شمار ہوتا ہے اور اس کی 

  ساخت بہت ہی پيچيده اور اندر ہی اندر ہوتی ہے۔

  انار کی ساخت
ر ان کے غذائی ودوائی مواد اس بحث کی گنجائش سے خارج ہيں۔ ليکن کوئی حرج نہيں ہے کہ تمام پھلوں کی ساخت او

نمونہ کے طور پر انار کے پھل کی ساخت کی طرف اشاره کيا جائے کہ جس کی طرف قرآن نے مندرجہ باال آيت ميں اشاره
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  کيا ہے۔
ر اُسے آفتاب يا چراغ کے سامنے رکھيں اور صحيح طور اگر ہم انار کو چيزيں اور اس کا ايک چھوٹا سا دانا ہاتھ ميں لے ک

پر اس ميں غور وفکر کريں تم ہم ديکھيں گے کہ وه چھوٹے چھوٹے حّصوں سے بنا ہوا ہے کہ جو انتہائی چھوٹی چھوٹی 
شيشيوں کا مانند، انار کے پانی کی ايک خاص مقدار ليے، ايک دوسرے کے پاس چن دی گئی ہيں، انار کے ايک چھوٹے 

ے دانے ميں شايد اس قسم کی سينکڑوں چھوٹی چھوٹی شيشياں موجود ہيں۔ پھر ان کے اطراف کو ايک باريک چھلکے س
کے ساتھ جو انار کے ايک دانے کا چھلکا ہے گھيرا ہوا ہے۔ پھر اس غرض سے کہ يہ بستہ بندی کامل تر، محکم تر اور 

و ايک ستون پر ايک خاص نظام کے ساتھ چن ديا گيا ہے خطرے سے دور تر رہے، انار کے دانوں کی ايک خاص تعداد ک
اور ايک سفيد رنگ کا پرده جو نسبتاً موٹا ہے اس کے اطراف ميں لپيٹ ديا گيا ہے اور اس کے بعد ايک موٹا اور محکم 

م کے نفوذ چھلکا جو دونوں طرف سے خاص قسم کا لعاب رکھتا ہے ان سب کے اُوپر کھينچ ديا گيا ہے تاکہ وه ہوا اور جراثي
کو روکے اور ضربات سے بھی ان کی حفاظت کرے اور دانوں کے اندر موجود پانی کے بخارات بننے کے امکانات کو 

زياده سے زياده کم کرے۔ يہ نازک اور عمده بستہ بندی انار کے دانوں کے ساتھ ہی مخصوص نہيں ہے، بلکہ دوسرے پھلوں
  آتی ہے ليکن انار اور انگور ميں زياده عمده اور جاذب نظر ہے۔مثالً مالٹا اور ليموں وغيره ميں بھی نظر 

ايسا معلوم ہوتا ہے کہ نوع بشر نے بھی سيال چيزوں کو ايک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لئے اسی سے سبق 
ان کے سيکھا ہے کہ وه پہلے چھوٹی چھوتی شيشيوں کو ايک چھوٹے ڈبوں کو ايک بڑے کارٹون ميں رکھ ديتے ہيں اور 

  مجموعے کو ايک بڑے بنڈل کی صورت ميں منزِل مقصود کی طرف اٹھاکر لے جاتے ہيں۔
انار کے دانوں کے داخلی ستونوں پر قرار پکڑنے کی طرز اور اپنے حّصہ کا پانی اور مواد غذائی اُن سے حاصل کرنا اس 

چيزيں ہيں کہ جنھيں ہم اپنی آنکھوں کے  سے بھی زياده عجيب اور حيرت انگيز ہے۔ سب سے انوکھی بات يہ ہے کہ يہ وه
ساتھ ديکھ ليتے ہيں۔ ليکن اگر ہم ان پھلوں کے ذّرات کو (مائيکرو سکوپ) دوربين کے نيچے رکھ کر ديکھيں تواس وقت 
ايک پُرغوغا جہاں عجيب وغريب اور حيرت انگيز بنيادوں اور تعميرات کے ساتھ حد سے زياده منظم طريقے پر ہماری 

سامنے مسجم ہوجاتا ہے۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص چشم حقيقت بين کے ساتھ ايک پھل کی طرف نظروں کے 
“ انظروا”نگاه کرے اور پھر يہ عقيده رکھے کہ اس کو بنانے واال علم ودانش نہيں رکھتا؟ اور يہ جو ہم ديکھتے ہيں قرآن 

قِت نظر اور غور وفکر کرنے کا حکم ديتا ہے، انہی (نگاه کرو) کے لفظ کے ساتھ اس قسم کے نباتات کے بارے ميں د
  حقائق کی طرف توجہ کرنے کے لئے ہے۔

ايک طرف سے تو يہ حقائق اور دوسری طرف سے وه مختلف مراحل جو ايک پھل کچی حالت ميں لے پکنے کے موقع تک
کام ميں مشغول رہتی ہيں اور ترتيب  طے کرتا ہے ، بہت ہی قابِل مالحظہ ہے، کيونکہ پھلوں کے اندر کی ليبارٹرياں ہميشہ

دار اس کی کميائی ترکيب ميں تبديلی کرتی رہتی ہيں۔ يہاں تک کہ وه اپنے آخری مرحلہ تک جاپہنچے اور اس کی کيميائی 
 ترکيب صحيح صورت اختيار کرلے۔ ان ميں سے ہر ايک اپنے مقام پر خالق کائنات کی عظمت وقدرت کی ايک نشانی ہے۔

کی طرف توجہ رہے رکھنا چاہيے کہ قرآن کی تعبير کے مطابق صرف صاحباِن ايمان افراد يعنی حق بين اور ليکن اس بات 
حقيقت ُجو ہی ان مسائل کو ديکھتے ہيں، ورنہ چشم عناد اور ہٹ دھرمی يا بے اعتنائی اور سہل انگاری کے ساتھ يہ ممکن 

  نہيں ہے کہ ان حقائق ميں سے کسی ايک کو بھی نہ سکيں۔ 
..............  

  -٧۵٠، ص١۔تفسير نور الثقلين، ج١
  - ٣٨۴۔ مفردات راغب، ص2
ہے اس بناپر تمام سبزوں کو يہاں تک کہ درختوں کی کونپلوں کو بھی شامل ہے ليکن “ سبز رنگ”يعنی “ اخضر”بمعنی “ خضر”۔ 3

  کہ يہاں خصوصيت سے زراعت مراد ہے۔ اُوپر والی آيت سے چونکہ اس ميں غذائی دانوں کی طرف اشاره ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے
کے معنی ميں يعنی ايسے دانے جو ايک دوسرے پر سوار ہوتے ہيں اور زياده تر “ سواری”کے ماده سے “ رکوب“ ”متراکب”۔ 4

  غذائی دانے ايسے ہيں۔
 تقريباً ايک ہی معنی رکھتے ہيں۔“ُمتََشابِہٍ  ُمتََشابِہًا َوَغْيَر” و“ ُمْشتَبِہًا َوَغْيَر ُمتََشابٍِہ”ميں کہتا ہے: “ مفردات”۔ راغب کتاب 5

 

  5تفسير نمونہ جلد
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ِ ُشَرَکاَء اْلِجنَّ َوَخلَقَہُْم َوَخَرقُوا لَہُ بَنِيَن َوبَنَاٍت بَِغْيِر ِعْلٍم ُسْبَحانَہُ َوتََعالَی عَ  ١٠٠ ّٰ ِ ا يَِصفُونَ َوَجَعلُوا    -مَّ
  - لِّ َشْیٍء َعلِيمٌ بَِديُع السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض ٔاَنَّی يَُکوُن لَہُ َولٌَد َولَْم تَُکْن لَہُ َصاِحبَةٌ َوَخلََق ُکلَّ َشْیٍء َوھَُو بِکُ  ١٠١
  -ْیٍء َوِکيلٌ َذلُِکْم هللاُ َربُُّکْم اَلٕاِلَہَ ٕاِالَّ ھَُو َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء فَاْعبُُدوهُ َوھَُو َعلٰی ُکلِّ شَ  ١٠٢
  -اَلتُْدِرُکہُ ااْلَْٔبَصاُر َوھَُو يُْدِرُک ااْلَْٔبَصاَر َوھَُو اللَِّطيُف اْلَخبِيرُ  ١٠٣

  ترجمہ:
۔ انھوں نے جنوں ميں سے خدا کے شريک قرار ديئے ہيں، حاالنکہ خدا نے اُن سب کو پيدا کيا ہے اور انھوننے خدا ١٠٠

ت سے بنا رکھے ہيں، خدا اس بات سے منزه وبرتر ہے جو يہ اس کی توصيف (ميںکے لئے بيٹے اور بيٹياں جھوٹ اورجہال
  بيان) کرتے ہيں۔

۔ٓاسمانوں اور زمين کی ابداع کرنے اور (اور انھيں تازه اورنيا وجود عطا کرنے واال) وہی ہے، کيسے ممکن ہے کہ اس١٠١
کو اسی نے پيدا کيا ہے اور وه سب چيزوں کو جانتا ہے کا کوئی بيٹا ہو حاالنکہ اس کی کوئی بيوی نہيں ہے اور سب چيزوں

  ۔
۔ہاں ! ايسا ہی ہی تمھارا خدا ، تمھارا پروردگار، اس کے سوا اور کوئی معبود نہيں ہے، وه تمام چيزوں کا خالق ہے (تم ١٠٢

  صرف )اسی کی عبادت کرو، اور وه تمام موجودات کا حافظ اور مدبر ہے۔
ہيں کرسکتی، ليکن وه سب ٓانکھوں کا ادراک رکھتا ہے، اور وه (طرح طرح کی نعمتوں کا) عطا ۔ٓانکھيں اس کا ادراک ن١٠٣

  کرنے واال ہے (اور چھوٹے چھوٹے کاموں سے باخبر)اور (تمام چيزوں سے ) ٓاگاه ہے ۔

  تمام چيزوں کا خالق وہی ہے 

عقائد بيان کئے گئے ہيں اور ان کے منطقی  ان ٓايات ميں مشرکين اور باطل مذہب رکھنے والوں کے کچھ غلط اور بيہوده
  جواب کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔

ِ ُشَرَکاَء اْلِجن)۔ ّٰ ِ   پہلے فرمايا گيا ہے:وه جنوں ميں سے خدا کے لئے شرکاء کے قائل ہوگئے ہيں (َوَجَعلُوا 
شيده موجودات ہے يا خاص طوراس بارے ميں يہان پر جن سے مراد اس کا لغوی معنی يعنی جنس انسانی سے غائب اور پو

پر وه جنات مراد ہيں کہ جن کے بارے ميں قرٓان نے بارہا گفتگو کی ہے اور ہم اس کی طرف عنقريب اشاره کريں گے، 
  مفسرين نے اس سلسلہ ميں دواحتمال بيان کئے ہيں۔

ہر دکھائی نہ دينے والی چيز کی پہلے احتمال کی بنا پر ممکن ہے کہ ٓايت ايسے لوگوں کی طرف اشاره ہو جو فرشتوں اور 
پرستش کرتے تھے، ليکن دوسرے احتمال کی بنا پر ٓايت ان لوگوں کی طرف اشاره کررہی ہے جو گروه جنات کا خدا کا 

  شريک يا اس کی بيوی سمجھتے تھے۔
“ خزاعہ”ہ جو قبيلہ تھا ک“ بنو طيح”ميں نقل کرتے ہيں کہ عرب کے قبائل ميں سے ايک قبيلہ جا کا نام “ االصنام“ ”کلبی”

کی عبادت اور اسکی الوہيت کا عقيده قديم يونان اور “ جن”کہا جاتا ہے کہ ) ١کی شاخ تھا جن کی پرستش کرتا تھا (
  ۔)٢ہندوستان کے بيہوده اور فضول مذہب ميں بھی پايا جاتا تھا (

  ہے:١۵٨جيسا کہ سورٔه صافات کی ٓايہ 
  ۔“ِة نََسبًاَوَجَعلُوا بَْينَہُ َوبَْيَن اْلِجنَّ ”
  ۔“وه خدا اور جنات کے درميان رشتہ داری کے قائل ہوگئے تھے ”

اس سے معلو م ہوتا ہے کہ عربوں کے درميان کچھ ايسے لوگ موجود تھے جو جنوں کی خدا کے ساتھ ايک قسم کی رشتہ 
  داری کے قائل تھے۔

کہ خدا نے جنيات کے ساتھ شادی کی ہے اور اور جيسا کہ بہت سے مفسرين نے نقل کيا ہے کہ قريش کا يہ عقيده تھا 
  )٣فرشتے اس شادی کا نتيجہ اور ثمر ہے۔(

اس کے بعد اس فضول اور بيہوده خيال کا جواب ديتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے :حاالنکہ خدا نے تو انھيں (يعنی جنات کو) پيدا 
ريک ہوجائے کيوں کہ شرکت ہم جنس اور ہم کيا ہے ( َوَخلَقَھم) يعنی يہ کيسے ہوسکتا ہے کہ کسی کی مخلوق اسی کی ش

  رتبہ ہونے کی عالمت ہے حاالنکہ مخلوق ہرگز خالق کی ہم پلہ نہيں ہوسکتی۔
دوسری بيہوده بات يہ تھی کہ: وه خدا کے لئے نادانی سے بيٹوں اور بيٹيوں کے قائل ہوگئے تھے ( َوَخَرقُوا لَہُ بَنِيَن َوبَنَاٍت 

 
   



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

 
 

  بَِغْيِر ِعْلٍم )۔
کے الفاظ سے معلوم ہوتی ہے يعنی “ بغير علم ”يں ان بيہوده عقائد کے باطل ہونے کی بہترين دليل وہی ہے جو حقيقت م

  کسی قسم کی کوئی دليل اور نشانی ان خرافات وموہومات کے لئے ان کے پاس موجود نہ تھی۔
اصل ميں کسی چيز کو بے سوچے (بروزن غرق) کے ماده سے ليا گيا ہے، جو “ خرق“ ”خرقوا” الئق توجہ بات يہ ہے کہ

کے بالمقابل ہے جو کسی چيز کو سوچ سمجھ “ خلق”سمجھے اور بالوجہ پاره پاره کرنے کو کہتے ہيں ۔يہ لفظ ٹھيک لفظ 
کر کسی حساب سے ايجاد کرنے کے معنی ميں استعمال ہوتاہے ۔ يہ دونوں لفظ(خلق اور خرق) کبھی کبھار گھڑے ہوئے 

بھی استعمال ہوتے ہيں ، زياده سے زياده يہ ہے کہ وه جھوٹ جو سوچ سمجھ کر کسی حساب  اور جھوٹے مطالب کے لئے
سے گھڑے گئے ہوں وه تو خلق واخالق کہالتے ہيں اور وه جھوٹ جو بغير کسی حساب اور اندازے کے اور اصطالح کے 

  کہا جاتا ہے۔“ خرق واختراق ”مطابق شاخدار جھوٹ ہوں انھيں 
  وٹ اس کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کئے بغير اور اس کے لوازم پر نظر کئے بغير گھڑا ہے۔يعنی انھوں نے يہ جھ

اب رہی يہ بات کہ وه کونسے گروه تھے جو خدا کے لئے بيٹوں کے قائل تھے، قرٓان نے دوسری ٓايت ميں دو گروہوں کے 
کا  -رکھتے تھے اور دوسری يہودی جو عزير کے خدا کا بيٹا ہونے کا عقيده  -نام لئے ہيں ۔ايک عيسائی جو حضرت عيسٰی 

سے اجمالی طور پر معلوم ہوتا ہے اور محققين معاصر کی  ٣٠خدا کا بيٹا سمجھتے تھے اور جيسا کہ سورٔه توبہ کی ٓايہ 
ايک جماعت نے بھی عيسائيت اور بدھ مذہب کے مشترک اصولوں کو خصوصا مسئلہ تثليث ميں مطالعہ کرنے کے بعد يہ 

ا ہے کہ خدا کا بيٹا عيسائيوں اور يہوديوں ميں ہی منحصر نہيں تھا بلکہ ان سے پہلے کے فضول وبيہوده قسم کے معلوم کي
  مذاہب ميں بھی موجود تھا۔

  باقی رہا کہ بيٹيوں کے وجود کا عقيده تو خود قرٓان نے دوسری ٓايات ميں اس مطلب کو واضح کيا ہے، اور فرمايا ہے کہ:
ْحَماِن ٕاِنَاثًا َوَجَعلُوا اْلَماَل ”   “ئَِکةَ الَِّذيَن ھُْم ِعبَاُد الرَّ
  )١٩زخرف: “(وه فرشتوں کو جو خدا کے بندے ہيں اس کی بيٹياں قرار ديتے ہيں”

جيسا کہ ہم سطور باال ميں بھی اشاره کرچکے ہيں تفاسير وتواريخ ميں ہے کہ قريش کا ايک گروه اس بات کا معتقد تھا کہ 
  د ہيں جو خدا کی جنيات سے شادی کرنے کے نتيجہ ميں وجود ميں ٓائے ہيں۔فرشتے خدا کی وه اوال

ليکن اس ٓايت کے ٓاخر ميں قرٓان نے ان بيہوده مطالب اور موہوم وبے بنياد خياالت پر قلم سرخ کھينچ ديا ہے اور ايک عمده 
ايا ہے کہ: خدا (ان خرافات سے ) منزه اور بيدار کرنے والے جملے کے ساتھ ان تمام باطل باتوں کی نفی کردی ہے اور فرم

ا يَِصفُوَن )۔   ہے اور ان اوصاف سے برتر وباالتر ہے جو وه اس کے لئے بيان کرتے ہيں (ُسْبَحانَہُ َوتََعالَی َعمَّ
بعد والی ٓايت ميں ان بيہوده عقائد کا جواب ديتے ہوئے پہلے کہا گيا ہے:خدا وه ہستی ہے کہ جس نے ٓاسمان اور زمين کو 

  ايجاد کيا ہے
  

  (بَِديُع السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض )۔
ٓايا کوئی اور بھی ايسا ہے کہ جس نے ايسا کام کيا ہو، يا ايسا کرنے کی قدرت ہی رکھتا ہو۔ جس کی بنا پر وه عبوديت ميں 

ہيں اور اسی کی اس کا شريک سمجھا جائے؟ نہيں ! ايسا نہيں ہے، بلکہ سب اس کی مخلوق ہيں اور اسی کے تابع فرمان 
  ذات پاک کے سب محتاج ہيں۔

 لَہُ عالوه ازايں يہ کيسے ممکن ہوسکتا ہے کہ اس کا کوئی بيٹا ہو جب کہ اس کہ بيوی ہی نہيں ہے(ٔاَنَّی يَُکوُن لَہُ َولٌَد َولَْم تَُکنْ 
  َصاِحبَةٌ)۔

ے کہ وه اس کی (بيوی يا ) ہمسر اصولی طور پر اسے بيوی کی ضرورت ہی کيا ہے اور پھر يہ بات کس کے لئے ممکن ہ
ہوسکے جب کہ سب اس کی مخلوق ہيں۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر اس کی ذات مقدس عوارض جسمانی سے پاک ومنزه 

  ہے اور بيوی اور اوالد کا ہونا واضح طور پر جسمانی اور مادی عوارض ميں سے ہيں۔
ں اسی کے خالق ہونے اور ان تمام کے متعلق اس کے احاطٔہ دوسری مرتبہ پھر تمام چيزوں اور تمام افراد کے بارے مي

علمی کو بيان کرتے ہوئے کہا گياہے : اس نے تمام چيزوں کو پيدا کيا ، اور وه ہر چيز کا عالم( َوَخلََق ُکلَّ َشْیٍء وھَُو بُِکلِّ 
  َشْیٍء َعلِيٌم )۔

مين کو ايجاد کرنے، اور اس عوارض جسم وجسمانی اور تيسری زير بحث ٓايت ميں تمام چيزوں کا خالق ہونے، ٓاسمان اور ز
بيوی اور اوالد سے منزه ہونے اور ہر کام اور ہر چيز پر اس کے احاطہ علمی کا ذکر ہونے کے بعد يہ نتيجہ اخذ کيا گيا ہے

سوا اور کوئی تمھارا خدا اور پروردگار ايسی ذات ہے اور چونکہ اور کوئی ان صفات کا حامل نہيں ہے لٰہذا اس کے ”کہ 
بھی عبوديت کے الئق نہيں ہوسکتا، پروردگار وہی اور خالق وٓافريدگار بھی وہی ہے اس بنا پر معبود صرف وہی ہوسکتا ہے
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  لٰہذا اسی کی پرستش وعبادت کرو(َذلُِکْم هللاُ َربُُّکْم الَٕاِلَہَ ٕاِالَّ ھَُو َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء فَاْعبُُدوهُ )۔
اس مقصد کے پيش نظر اور اس غرض سے کہ غير خدا سے ہرقسم کی اميد کو قطع کردے اور ہر قسم ٓايت کے ٓاخر ميں 

کے شرک کی جڑ کو اور خدا کے سوا اور کسی پر بھی بھروسہ کرنے کو کلی طور پر ختم کردے قرٓان کہتا ہے: اور وہی 
  ٌل )۔تمام چيزوں کا حافظ ونگہبان ومدبر ہے (َوھَُو َعلٰی ُکلِّ َشْیٍء َوِکي

اس بنا پر تمھارے مشکالت کے حل کی جابياں صرف اسی کے ہاتھ ميں اور اس کے سوا کوئی بھی شخص اس کام کی 
توانائی نہيں رکھتا، کيونکہ اس کے سوا جو بھی ہيں وه سب اس کے محتاج اور نياز مند ہيں اور اس کے احسان کی ٓاس 

ہ کوئی شخص اپنی مشکالت کسی اور کے پاس لے جائے اور اس کا لگائے بيٹھے ہيں تو ان حاالت ميں کوئی وجہ نہيں ک
  حل اس سے چاہے۔

اور ان دونوں کے درميان فرق واضح “ لکل شیء وکيل”کہا گيا ہے نہ “ علی کل شیء وکيل”قابل توجہ بات يہ ہے کہ يہاں 
استعمال تابع ہونے کی نشانی ہے۔ کا“ الم” کاذکراس کے تسلط اور نفوذ امر کی دليل ہے جب کہ لفظ“علی”ہے کيوں کہ لفظ 

  دوسرے لفظوں ميں تعبير اولواليت اور حافظ ہونے کے معنی ميں ہے اور دوسری تعبير نمائندگی کے معنی ميں ہے ۔
ٓاخری زير بحث ميں تمام چيزوں پر اس کی حاکميت اور نگہبانی کو ثابت کرنے کے لئے اور اسی طرح تمام موجودات سے 

کرنے کے لئے فرمايا گيا ہے:ٓانکھيں اسے نہيں ديکھ سکتيں ليکن وه تمام ٓانکھوں کا ادراک کرتا ہے  اس کے فرق کو ثابت
وه طرح طرح کی نعمتوں کا عطا کرنے واال ہے اور ہر چھوٹے سے چھوٹے کام سے باخبر اور ٓاگاه ہے، وه بندوں کے 

نے لطف کرم کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرتا مصالح کو جانتا ہے اور ان کی حاجات وضروريات سے باخبر ہے اور اپ
  ہے
  

  ( الَتُْدِرُکہُ ااْلَْٔبَصاُر َوہَُو يُْدِرُک ااْلَْٔبَصاَر َوہَُو اللَِّطيُف اْلَخبِير)۔
  حقيقت جو يہ چاہتا ہو کہ وه تمام چيزوں کا محافط ومربی اور سہارا ہو اسے ان صفات کا حامل ہونا چاہيے۔

س بات کی دليل ہے کہ وه تمام موجودات جہاں سے مختلف ومتفاوت ہے کيوں کہ ان ميں سے کچھ عالوه از ايں يہ جملہ ا
چيزيں تو ايسی ہيں کہ جو ديکھتی بھی ہيں اور خود بھی ديکھی جاتی ہيں ، جيسے انسان ہے اورکچھ ايسی ہيں جو نہ خود 

بعض ايسی ہيں کہ جنھيں ديکھا تو جاسکتا ہے  ديکھتی ہيں اور نہ ہی ديکھی جاتی ہيں، جيسے ہمارے اندرونی صفات، اور
ليکن وه کسی کو نہيں ديکھتيں ، جيسے جمادات، تنہا وه ہستی ہے کہ جسے ديکھا تو نہيں جاسکتا ليکن وه ہر چيز اور ہر 

  شخص کو ديکھتی ہے صرف اسی کی ذات پاک ہے ۔
..............  

  - پاورقی)(حاشيہ)(٣٢۶۔تفسيرفی ظالل، جلد سوم ، صفحہ ١
  - ۶۴٨۔ تفسير المنار، جلدہشتم صفحہ ٢
  -۔ تفسير مجمع البيان اور ديگر تفاسير زير نظر ٓايہ کے ذيل ميں٣

  چند قابل توجہ نکات 

۔ ٓانکھيں خدا کو نہيں ديکھ سکتيں :عقلی دالئل گواہی ديتے ہيں کہ خدا کو ٓانکھوں کے ساتھ ہرگز نہيں ديکھا جاسکتا، کيون ١
کو يا زياده صحيح طور يہ کہ وه ان کی بعض کيفيات کو ہی ديکھ سکتی ہے اور وه چيز کہ جو نہ  کہ ٓانکھيں صرف اجسام

جسم ہے اور نہ ہی جسم کی کوئی کيفيت، ہرگز ٓانکھ سے نظر نہيں ٓاسکتی، دوسرے الفاظ ميں اگر کوئی چيز ٓانکھ سے 
جہت ميں ہو اور ماسده رکھتی ہو جب کہ ديکھی جاسکے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وه کسی مکان ميں ہو اور کسی 

وه ان تمام باتوں سے(پاک اور ) برتر ہے، وه ايک ايسا وجودہے کہ جا نامحدود ہے اور وه اسی دليل سے جہاں ماده سے 
  باالتر ہے، کيونکہ جہاں ماده ميں تمام چيزيں محدود ہيں۔

ئيل کے بارے ميں ہيں، اور ان کی طرف سے خدا وند تعالیقرٓان کی بہت سی ٓايات ميں جن سے وه ٓايات ہيں کہ جو بنی اسرا
کی رويت کا تقاضا کرنے کے متعلق گفتگو کرتی ہے، وه کامل صراح کے ساتھ خدا کی رويت کے امکان کی نفی کرتی 

  کی تفسير ميں ٓائے گی ۔ ١۴٣ہيں( جيسا کہ انشاهللا اس کی تفصيل سورٔه اعراف کی ٓايہ 
ت سے اہل سنت يہ عقيده رکھتے ہيں کہ خدا اگر اس جہاں ميں نظر نہ ٓائے تو عالم قيامت ميں استعجب کی بات يہ ہے کہ بہ

  کا ديدار ہوسکے گا، تفسير المنار کے مٔولف کے بقول :
  “ھذا مذاھب اھل السنة والعالم بالحديث”
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  )1۔(“يہ عقيده اہل سنت اور علماء حديث کا ہے”
ہے کہ محققين معاصرتک بھی يعنی ان کے روشن فکر حضرات بھی اسی نظريہ  اور اس کے بھی بڑھ کر تعجب کی بات يہ

  کی طرف مائل نظر ٓاتے ہيں، يہاں تک کہ بعض اوقات تو وه بڑی سختی کے اس عقيده پر جم جاتے ہيں۔
د جسمانیحاالنکہ اس عقيده کا باطل ہونا اس قدر واضح ہے کہ بحث کی ضرورت ہی نہيں ہے، کيونکہ دنيا وٓاخرت ميں (معا

کی طرف توجہ کرتے ہوئے) اس مسئلہ ميں کوئی فرق نہيں، کيا وه خدا جو ايک مافوق ماده وجود ہے قيامت کے دن ايک 
مادی وجود ميں تبديل ہوجائے گا؟اور اس نامحدود مقام سے محدود مقام ميں تبديل ہوجائے گا؟ کيا وه اس دن جسم يا عوارض 

رويت کے عدم امکان کے بارے ميں دالئل عقلی دنيا وٓاخرت کے درميان کسی قسم کا جسم ميں بدل جائے گا؟ کيا خدا کی 
  کوئی فرق ظاہر کرتے ہيں؟درانحاليکہ عقل کا فيصلہ اس بارے ميں ناقابل تبديل ہے۔

اور يہ عذر جو ان ميں سے بعض نے اختيار کيا ہے کہ ممکن ہے کہ انسان دوسرے جہان ميں ايک دوسرا ادراک اور نظر 
دا کرلے، ايک ايسا عذر ہے کہ جو کامل طور پر بال دليل ہے کيوں کہ اگر اس ادراک ونظر سے مراد فکری وعقلی نظر پي

ہے ، تو وه تو اس جہان ميں وجود رکھتی ہے اور دل کی ٓانکھ اور عقل کی قوت سے خدا کے جمال کا مشاہده کرتے ہيں، 
سم کو ديکھا جاسکتا ہے تو ايسی چيز خدا کے بارے ميں محال اور اگر اس سے مراد کوئی ايسی چيز ہے کہ جس سے ج

ہے چاہے وه اس دنيا ميں ہو يا دوسرے جہان ميں، اس بنا ہر مذکوره گفتگو کہ انسان اس جہان ميں تو خدا کو نہيں ديکھتا ، 
ہا ايک چيز جو اس بات کاليکن مومنين قامت کے دن خدا کو ديکھيں گے، ايک غير منطقی اور ناقابل قبول گفتگو ہے،غالبا تن

سبب بنی ہے کہ جو اس عقيده کا دفاع کرے، يہ ہے کہ کچھ احاديث ميں ان کی معروف کتابوں ميں نقل ہوئی ہيں، قيامت ميں 
خدا کی رويت کا امکان بيان ہوا ہےم ليکن کيا يہ بہتر نہيں ہے کہ عقل کے فيصلہ کی رو سے اس موضوع کے باطل ہونے 

جعلی ہونے اور ان کتابوں کے غير معتبر ہونے کی دليل سمجھيں کہ جن ميں اس قسم کی روايات بيان کو ان روايات کے 
کی نقل کی گئی ہيں، سوائے اس صورت کہ ان روايات کا معنی دل کی ٓانکھ سے مشاہده کرنا ہو ؟کيا يہ صحيح ہے کہ اس 

قرٓان کی بعض ٓايات ميں ايسی تعبيرات موجود  قسم کی احاديث کی وجہ سے عقل وخرد کے فيصلہ کو چھوڑ ديں اور اگر
  ہيں جن سے ابتدائی نظر ميں رويت خدا کے مسئلہ کا اظہار ہوتا ہے جيسے :

  “ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَاِضَرةٌ ، ٕاِلَی َربِّھَا نَاِظَرةٌ ”
  )2“(اس دن کچھ چہرے پر تراوت اور پررونق ہوں گے اور وه اپنے پروردگار کی طرف ديکھ رہے ہوں گے”

  يہ تعبيرات ايسی ہے جيسے :
  “يَُد ّهللاٰ فَوَق اَيِدْيِھمْ ”
  )3۔(“خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے”

يہ تعبيرات کنايہ کا پہلو رکھتی ہيں کيوں کہ ہم جانتے ہيں کہ قرٓان کی کوئی ٓايت کبھی بھی عقل خرد کے حکم وفرمان کے 
  خالف نہيں ہوسکتی ۔

اہل بيت عليہم السالم کی روايات ميں اس فضول عقيده کی شدت کے ساتھ نفی کی گئی ہے اور ايسے قابل وجہ بات يہ ہے کہ 
عقائد رکھنے والوں پر دنداں شکن تعبيرات کے ساتھ تنقيد کی گئی ہے، منجملہ ان کے امام صادق عليہ السالم کے مشہور 

  اصحاب ميں سے ايک صحابی جن کانام ہشام ہے، فرماتے ہيں:
کے پاس موجود تھا کی معاويہ بن وہاب (ٓاپ کے ايک اور صحابی) وارد ہوئے اور کہنے لگے :اے فرزند -صادق  ميں امام

رسول! ٓاپ اس حديث کے متعلق کيا فرماتے ہيں کہ جو رسول خدا کے بارے ميں وارد ہوئی ہے کہ انھوں نے خدا کوديکھا؟ 
ی حديث کے بارے ميں کہ جو ٓانحضرت سے نقل ہوئی ہے کہ تو ٓاپ نے خداکو کس طرح ديکھا؟ اور اسی طرح ايک دوسر

  مومنين بہشت اپنے پروردگار کو ديکھيں گے، تو وه کس طرح ديکھے گے؟۔
امام صادق عليہ السالم نے ايک (تلخ) تبسم کيا اور فرمايا: اے معاويہ بن وہاب! يہ بات کتنی بری ہے کہ انسان ستر اسی سال

دگی بسر کرے اور اس کی نعمت کھاتا رہے اور اس کو صحيح طرح سے نہ پہچانے، اے عمر گزرے خدا کے ملک ميں زن
معاويہ ! پيغمبر نے ہرگز خدا کو اس ٓانکھ سے نہيں ديکھا، مشاہده دو قسم کا ہوتا ہے ايک دل کی آنکھ سے ديکھنا اور 

ہے وه تو صحيح کہتا ہے اور جو  (دوسرے) ظاہری ٓانکھوں سے ديکھنا، جو شخص دل کی ٓانکھ سے مشاہده کی بات کہتا
شخص ظاہری ٓانکھ سے خدا کے مشاہده کی بات کرتا وه جھوٹ بولتا ہے اور خدا اوراس کی ٓايات کا کافر ومنکر ہے، کيوں 

  )4کہ پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم نے فرمايا ہے کہ جو شخص خدا کو مخلوق کے مشابہ سمجھے وه کافر ہے۔(
يد صدوق ميں اسماعيل بن فضل سے منقول ہے وه کہتا ہے کہ ميں نے امام صادق عليہ السالم سے ايک اور روايت توح

  نے فرمايا: -پوچھا کہ کيا خدا قيامت کے دن نظر ٓائے گا؟ ٓاپ 
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(اّن االبصار التدرک االمالون ولکيفية وّهللا خالق االلوان ---خداوندا ايسی چيز سے منزه ہے ، اور بہت ہی منزه ہے 
لکيفيات)ٓانکھيں نہيں ديکھتی مگر ايسی چيزوں کو کہ جو رنگ وکيفيت رکھتی ہيں جب کہ خدا رنگوں اور کيفيتوں کا خالقوا

  )5ہے۔(
رنگ) کا ذکر کيا گيا ہے اور ٓاج کی دنيا ميں ہم پر يہ “(لون”توجہ طلب بات يہ ہے کہ اس حديث ميں خصوصيت کے ساتھ 

ں ديکھا جاتا بلکہ اس کا رنگ ديکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی جسم کسی قسم کارنگ مطلب واضح ہوچکا ہے کہ خود جسم نہي
کے ذيل ميں بھی ہم اس ۴۶نہيں رکھتا ہو تو وه ہرگز ديکھا نہيں جائے گا(تفسير نمونہ کی پہلی جلد ميں سورٔه بقره کی ٓايہ 

  )6سلسلہ ميں ايک بحث کرچکے ہيں۔(
ے:بعض مفسرين اہل سنت نے جو عقيده کے لحاظ مذہب جبر کے قائل ہيں اوپروالی ۔ خدا ہی تمام چيزوں کا خالق ہ---٢ ١٢

ٓايت کے ساتھ جو خدا نے تمام چيزوں کے خالق ہونے کو بيان کرتی ہے مسلک جبر پر استدالل کيا ہے، وه کہتے ہيں کہ 
کے وجود کو کہاجاتا ہے خواه وه(چيز) ہر قسم “ شیء” ہمارے اعمال وافعال بھی اس جہاں کی اشياء ميں سے ہيں، کيوں کہ

مادی ہو يا غير مادی، خواه ذات ہو يا صفت، اس بنا پر جب ہم يہ کہتے ہيں کہ خدا ہر چيز کا خالق ہے تو ہميں قبول کرنا 
  چاہيے کہ وه ہمارے افعال کا بھی خالق اور يہ جبر کے سوا اور کچھ نہيں ہے ۔

م کے استدالل کا روشن اور واضح جواب رکھتے ہيں اور وه يہ ہے کہ خدا وند ليکن ٓازادٔی اراده واختيار کے طرفدار اس قس
تعالی کی خالقيت ہمارے افعال کے بارے ميں بھی ہمارے مختار ہونے کے ساتھ کوئی اختالف نہيں رکھتی، کيوں کہ ہمارے 

کی طرف نسبت ديں تو اس کا  افعال کو ہماری طرف بھی منسوب کيا جاسکتا ہے اور خدا کی طرف بھی ، اگر ہم ان کی خدا
سبب يہ ہے کہ اس نے اس کام کے تمام مقدمات ہمارے اختيار ميں دے دئے ہيں، وہی ذات ہے جس نے ہميں قدرت وطاقت 

اور اراده واختيار ديا ہے، اس بنا پر چونکہ تمام مقدمات اسی کی طرف سے ہيں لٰہذا ہمارے اعمال اس کی طرف بھی 
ر اسے ان کا خالق جان سکتے ہيں، ليکن اس نظر سے کہ ٓاخری اراده ہماری ہی طرف سے منسوب کئے جاسکتے ہيں او

ہے ، وه ہم ہی ہيں کہ جو خدا کی دی ہوئی قدرت واختيار سے استفاده کرتے ہيں اور فعل يا ترک ميں سے کسی ايک کا 
  ہم ان کے لئے جوابده ہيں ۔انتخاب ہم ہی کرتے ہيں تو اس سبب سے افعال کی نسبت ہماری طرف دی جاتی ہے اور 

فلسفی تعبير کے مطابق يہاں دوخالق اور دوعلتيں ايک دوسرے کے عرض ميں نہيں ہيں، بلکہ ايک دوسرے کے طول ميں 
ہيں، دوعلت تامہ کا ايک ہی عرض ميں ہوناکوئی مفہوم نہيں رکھتا، ليکن اگر طولی ہوں تو کوئی مانع نہيں ہے ، چونکہ 

ت کا الزمہ ہيں جو خدا نے ہميں دئے ہيں، تو ان لوازم کی اس کی طرف بھی نسبت دی جاسکتی ہے ہمارے افعال ان مقدما
  اور اس شخص کی طرف بھی کہ جس نے افعا ل کو انجام ديا ہے ۔

اس گفتگو کی مثال ٹھيک اس طرح ہے جيسے کوئی شخص اپنے کارندوں کو ٓازمانے کے لئے انھيں اپنے کام ميں ٓازاد 
انھيں مکمل اختيار ديدے اور کام کے تمام مقدمات انھيں مہيا کردے، اب يہ بات ظاہر ہے کہ جو کام وه انجام  چھوڑ دے، اور

ديں گے اہک لحاظ سے ان کے سربراه کا کام شمار ہوگا ليکن يہ امرکارندوں سے ٓازادی واختيار کو سلب نہيں کرتا، بلکہ وه
واختيار کے بارے ميں ہم انشاء هللا متعلقہ ٓايات کے ذيل ميں بحث کريں اپنے کام کے بارے ميں جوابده ہيں، عقيده جبر 

  )7گے۔(
يہاں بعض لوگ يہ اعتراض کرتے ہيں کہ يہ بات کس طرح ممکن ہے کہ کوئی چيز عدم سے وجود ميں ٓاجائے، ہم سورٔه 

اس سوال کے جواب ميں  ، اردوترجمہ پر) تفصيل سے١١٢کے ذيل ميں(جلد اول تفسير نمونہ صفحہ  ١١٧بقره کی ٓايت 
بحث کرچکے ہيں ، اس کا خالصہ يہ ہے کہ يہ جو ہم يہ کہتے ہيں کہ تمام موجودات کوخداسے عدم سے وجود ميں اليا ہے 

وه ماده ہے کہ جو موجودات عالم کو تشکيل دينے واالہے، جس طرح سے ہم يہ کہتے “ عدم”اس کا مفہوم يہ نہيں ہے کہ 
کڑی سے بنايا ہے، ايسی چيز يقينا محال ہے، کيوں کہ عدم وجود کا ماده نہيں ہوسکتا، بلکہ اس ہيں کہ بڑھئی نے ميز کو ل

سے مراد يہ ہے کہ اس جہان کی يہ تمام موجودات پہلے موجود نہيں تھيں اس کے بعد وجود ميں ٓائی ہيں، يہ امر کسی قسم 
ی کچھ مثاليں بيان کی ہيں اور يہاں پر مزيد بيان کرتے ہيںکا کوئی اشکال نہيں رکھتا، اور سلسلے ميں ہم نے جلد اول ميں بھ

کہ ہم اپنے فکروذہن ميں کچھ ايسی موجودات کو پيدا کرسکتے ہيں جو پہلے کسی صورت ميں بھی ہمارے ذہن ميں نہيں 
جی کی تھيں، اس ميں شک نہيں کہ يہ ذہنی موجودات اپنے لئے ايک قس، کا وجود وہستی رکھتی ہے ، اگر وه وجود خار

طرح نہيں ہے ليکن پھر بھی وه ہمارے افق ميں موجود نہيں ہوتی ہے، اگر کسی چيز کا وجود عدم کے بعد محال ہوتو وجود 
ذہنی اور وجود خارجی کے درميان کيا فرق ہے اس بنا پر جس طرح ہم اپنے ذہن ميں ايجاد وخلق کرليتے ہيں جو پہلے 

م خارج ميں ايسا ہی کام کرتا ہے، اس مثال اور ان مثالوں ميں جو ہم جلد اول ميں موجود نہيں تھيں، خدا وند تعالی بھی عال
  بيان کرچکے ہيں تھوڑا سا غور کرنے سے يہ مشکل حل ہوجاتی ہے۔
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کا ذکر ہواہے اور وه “ لطيف”۔ لطيف کا معنی کيا ہے: اوپر والی ٓايات ميں خدا وند تعالی کی صفات ميں سے ايک صفت ۴
، جب وه اجسام کے بارے ميں استعمال ہوتووه ہلکاہونے کے معنی ميں ہے ، جو بوجھل کے مقابلہ ميں ماده لطف سے ہے

ہے، اور جس وقت حرکات کے بارے ميں (حرکت لطيفہ) استعمال ہوتو ايک چھوٹی سی جلد گزرجانے والی حرکت مراد 
يک ہوتے ہيں اور جو قوت حس سے قابل ہوتی ہے، اور کبھی ايسے موجودات اور کاموں پر بھی جو بہت دقيق اور بار

ادراک نہيں ہوتے يہ لفظ بوالجاتا ہے، اور اگر ہم خدا کی لطيف کے نام توصيف کرتے ہيں تو وه بھی اسی معنی ميں ہے 
يعنی وه ايسی نظر نہ ٓانے والی اشياء کا خالق اور ايسے افعال کا موجد ہے کہ جو قوت سماعت کے دائرے سے باہر ہے، 

  اريک ہے اور حد سے زياده دقيق ہے۔بہت ہی ب
سے نقل ہوئی ہے  -اس سلسلے ميں ايک قابل توجہ حديث فتح بن يزيد جرجانی کے واسطے سے امام علی بن موسٰی رضا 

  فرماتے ہيں: -جو ايک علمی معجزه شمار ہوتی ہے حديث اس طرح ہے کہ امام 
ہ اس نے لطيف مخلوقات کو پيدا کيا اور اس سبب سے ہے کہ يہ جو ہم کہتے ہيں کہ خدا لطيف ہے تو اس کی وجہ يہ ہے ک

وه لطيف وظريف اور نظر نہ ٓانے والی اشياء سے ٓاگاه ہے، کيا تم اس کی صنعت کے ٓاثار کو لطيف وغير لطيف نباتات ميں 
يں جوان ديکھتے نہيں ہو؟ اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی مخلوقات وحيوانات اور باريک باريک حشرات اور ان چيزوں م

سے بھی چھوٹی ہيں، ايسی موجودات کو کہ جو ہرگز ٓانکھوں سے ديکھی نہيں جاسکتی، اور اس قدر چھوٹی ہيں کہ ان کے 
اور جو کچھ ---- نر ماده اور نئے اور پرانے بھی پہچانے نہيں جاتے، جب ہم اس قسم کے موضوعات کا مشاہده کرتے ہيں 

----کے نيچے اور بيابانوں اور صحراؤں ميں موجود ہے ان پر نظر کرتے ہيںگہرے سمندروں ميں، اور درختوں کی چھال 
اور يہ کہ ايسی ايسی موجودات بھی ہيں کہ جنھيں ہرگز ہماری ٓانکھيں نہيں ديکھتی اور اپنے ہاتھوں سے انھيں ہم چھو بھی 

  )8نہيں سکتے تو ان تمام چيزوں سے ہم سمجھتے ہيں کہ ان کا پيدا کرنے واال لطيف ہے۔(
اوپر والی حديث جو جراثيم اور خردبينی حيوانات کی طرف اشاره ہے اور پاسٹور کی پيدائش سے کئی ْسديون پہلے بيان 

  ہوئی ہے لطيف کی تفسير کو واضح کرتی ہے۔
اس لفظ کی تفسير ميں يہ احتمال بھی موجود ہے کہ خدا کے لطيف ہونے سے مراد يہ ہے کہ اس کی ذات پاک ايسی ہے جو 

ز کسی کے بھی حس سے ادراک نہيں ہوسکتی اس بنا پر وه لطيف ہے کيوں کہ کوئی شخص بھی اس کی ذات سے ٓاگاه ہرگ
نہيں ہے اور خبير ہے چونکہ وه تمام چيزوں سے ٓاگاه ہے، اس معنی کی طرف بھی بعض روايات اہل بيت عليہم السالم ميں 

کہ اس لفظ کے دونوں ہی معنی مراد لينے ميں بھی کوئی امرمانع  )اور اس بات پر بھی توجہ رکھنی چاہئے9اشاره ہوا ہے،(
  نہيں ہے۔

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

  ۔۶۵٣، صفحہ ٧۔ تفسير المنار، جلد1
  ۔٢۴و ٢٣۔ قيامت:2
  ۔١٠۔فتح:3
  ۔٢۶٨، صفحہ  ٨۔ معانی االخباربنابہ نقل الميزان جلد4
  ۔٧۵٣۔ نورالثقلين جلداول، صفحہ 5
  ۔١٨٣۔ ديکھئے اردوترجمہ صفحہ 6
  کی فصل جبر واختيار کی طرف بھی رجوع فرماسکتے ہيں۔“خدا راچگونہ بشاسيم” ۔ کتاب7
کا معنی کسی چيز کو بغير سابقہ کے وجود ميں النے والے کے “ بديع”۔ بديع کا کيا معنی ہے: جيسا کہ ہم نے اشاره کيا ہے کہ لفظ8

  ماده يا بنياد يا نقشہ ومنصوبہ کے بغير ايجاد کيا ہے۔ ہيں ، يعنی خدا وندتعالی نے آسمان وزمين کو کسی پہلے سے موجود
  -٩٣۔اصول کافی، جلد اول صفحہ 9

  -۵۴٨۔تفسير برہان، جلد اول ، صفحہ10

  

  يظٍ قَْد َجائَُکْم بََصائُِر ِمْن َربُِّکْم فََمْن ٔاَْبَصَر فَلِنَْفِسِہ َوَمْن َعِمَی فََعلَْيہَا َوَما ٔاَنَا َعلَْيُکْم بَِحفِ  ١٠۴
ُف اآْليَاِت َولِيَقُولُوا َدَرْسَت َولِنُبَيِّنَہُ لِقَْوٍم يَْعلَُمونَ  ١٠۵   َوَکٰذلَِک نَُصرِّ
  اتَّبِْع َما ٔاُوِحَی ٕاِلَْيَک ِمْن َربَِّک الَٕاِلَہَ ٕاِالَّ ہَُو َؤاَْعِرْض َعْن اْلُمْشِرِکينَ  ١٠۶
  َعلَْيِہْم َحفِيظًا َوَما ٔاَْنَت َعلَْيِہْم بَِوِکيلٍ َولَْو َشاَء هللاُ َما ٔاَْشَرُکوا َوَما َجَعْلنَاَک  ١٠٧
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  ترجمہ:
۔تمھارے پروردگار کی طرف سے تمھارے لئے واضح دليليں ٓائی ہيں، جو شخص (اس کے ذريعہ سے حق کو) ديکھے ١٠۴

ر ميں تمھيں تو يہ اسی کے فائده ميں ہے اور جو شخص ان کو ديکھنے سے ٓانکھيں بند کرلے تو خوداسی کا نقصان ہے او
  مجبور نہيں کرتا۔

۔اور ہم ٓايات کو اس طرح مختلف شکلوں ميں بيان کرتے ہيں ، اور انھيں کہنے دو کہ تونے سبق پڑھا ہے(اور تونے ان ١٠۵
  کو کسی دوسرے سے سيکھا ہے) ہمارا ہدف يہ ہے کہ ہم علم ٓاگاہی رکھنے والوں کے لئے اسے واضح کرديں۔

ر کی طرف سے تجھ پر وہی ہوئی ہے اس کی پيروی کرو اس کے سوا اور کوئی معبود نہيں ۔ جو کچھ تيرے پروردگا١٠۶
  ہے، اور مشرکين سے منہ پھيرلو۔

۔اگر خدا چاہتا (تو سب جبری طور پر ايمان لے ٓاتے اور کوئی بھی) مشرک نہ ہوتا ، اور ہم نے تجھے ان کے اعمال کا ١٠٧
  اری نہيں ہے کہ انھيں(ايمان النے پر) مجبور کرتے۔جوابده قرار نہيں ديا، اور تيری يہ ذمہ د

  تفسير
  پيغمبر مجبور نہيں کرتے 

درحقيقت ان ٓايات ميں گذشتہ ٓايات کا ايک طرح سے خالصہ اور نتيجہ پيش کيا گيا ہے، پہلے کہا گيا ہے:تمھارے پاس 
دالئل اور نشانياں ٓاچکی ہيں جو  توحيد، خدا شناسی اور ہر قسم کے شرک کی نفی کے بارے ميں ايسی واضح و روشن

  بصيرت وبينائی کا سبب ہے( قَْد َجائَُکْم بََصائُِر ِمْن َربُِّکْم )۔
کے ماده سے ديکھنے کے معنی ميں ليکن عام طور پر يہ لفظ فکری وعقلی “ بصر”کی “ بصيرت”جمع ہے “ بصائر”

اس کا اطالق ہوتا کہ جو کسی مطلب کے ادراک وفہم  بصيرت کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات ان تمام امور پر
کا باعث ہو، زير نظر ٓايت ميں يہ لفظ دليل، شاہد اور گواه کے معنی ميں ٓايا ہے، اور ان تمام دالئل کو جو گذشتہ ٓايات ميں 

فہوم ميں موجود خدا شناسی کے سلسلہ ميں بيان کی جاچکی ہيں اپنے دامن ميں سميٹے ہوئے ہے بلکہ سارا قرٓان اس کے م
  ہے۔

اس کے بعد يہ حقيقت واضح کرنے کے لئے يہ دالئل حقيقت کوٓاشکار کرنے کے لئے کافی ہيں اور منطقی پہلو رکھتے ہيں، 
کہا گيا ہے: اور لوگ جو ان دالئل کے ذريعہ حقيقت کے چہرے کو ديکھ لےں تو انھوں نے خود اپنے ہی نفع کی طرف قدم 

اندھوں کی طرح ان کے مشاہده سے اپنے ٓاپ کو محروم رکھے انھوں نے اپنے ہی نقصان ميں بڑھايا ہے اور وه لوگ جو 
  کام کيا ہے (َمْن ٔاَْبَصَر فَلِنَْفِسِہ َوَمْن َعِمَی فََعلَْيہَا )۔

  ْم بَِحفِيٍظ )۔اور ٓايت کے ٓاخر ميں پيغمبر کی زبانی کہا گيا ہے :ميں تمھارا نگہبان اور محافظ نہيں ہوں (َوَما ٔاَنَا َعلَْيکُ 
  اس بارے ميں کہ اس جملے سے مراد کيا ہے، مفسرين نے دواحتمال ظاہر کئے ہيں۔

پہال يہ کہ ميں تمھارے کاموں کا محافظ ونگہبان اورجوابده نہيں ہوں، بلکہ خدا ہی سب کی نگہداری کرنے واال ہے اور وہی 
چانا اور لوگوں کی ہدايت کے لئے جتنی زياده سے ہر شخص کو جزا وسزا دے گا، ميرافريضہ تو صرف رسالت کو پہن

  زياده سعی وکوشش ہوسکتی ہے ، کرنا ہے۔
دوسرا يہ کہ ميں اس بات پر مامور اور تمھارا ذمہ دار نہيں ہوں کہ ميں تمھيں جبر واکراه سے طاقت سے اور زبردستی 

اور ٓاخری تصميم واراده خودتمھارا اپنا کام ايمان کی دعوت دوں، بلکہ ميرا فريضہ تو صرف منطقی حقائق بيان کرنا ہے 
  ہے، اس امر ميں کوئی بات مانع نہيں ہے کہ اس لفظ سے دونوں ہی معانی مراد لئے گئے ہوں ۔

بعد والی ٓايت ميں اس امر کی تاکيد کے لئے کہ حق وباطل کے انتخاب کی راه ميں ٓاخری اراده خود لوگوں کے اپنے اختيار 
م ٓايات ودالئل کو اس طرح سے مختلف شکلوں، مختلف قيافوں اور مختلف صورتوں ميں بيان کرتے ہيںميں ہے فرمای گيا: ہ

ُف اآْليَاِت)۔(   )١( َوَکٰذلَِک نَُصرِّ
ليکن ايک جماعت مخالفت پر کھڑی ہوگی، اور بغير مطالعہ اور بغير کسی قسم کی دليل کے کہنے لگی:تونے يہ درس 

  )٢کتب ) سے لئے ہيں(َولِيَقُولُوا َدَرْسَت )۔( دوسروں (يہودونصاری اور ان کی
پيغمبر پر اس نظر سے تہمت کہ ٓاپ نے اپنی تعليمات يہودونصاری سے حاصل کی ہے، ايک ايسی بات ہے جو مشرکين کی 
طرف سے بارہا کہی گئی ہے اور ہٹ دھرم مخالفين اب بھی ايسا کہتے رہتے ہيں حاالنکہ اصوال پورے جزيره نمائے عرب 

يں کوئی درس مکتب اور علم تھا ہی نہيں کہ پيغمبر اسے حاصل کرتے اور جزيره نمائے عرب سے باہر پيغمبر کے سفر م
اس قدر کم تھے کہ جن ميں اس قسم کے احتمال کی گنجائش ہی نہيں ہے، پورے حجاز کے اندر رہنے والے يہوديوں اور 
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لوط تھی کہ وه اصال اس قابل ہی نہ تھی کہ ان کا قرٓان اور عيسائيوں کی معلومات بھی اس قدر کم اور خرافات سے مخ
ميں  ١٠٣تعليمات پيغمبر سے موازنہ کيا جائے، اس موضوع کے بارے ميں ہم انشاء  مزيد وضاحت سورٔه نحل کی ٓايت 

  بيان کريں گے۔
ی هللا عليہ وآلہ وسلّم کا فريضہ اس کے بعد مخالفين کی ہٹ دھرميوں، کينہ پروريوں اور تہمتوں کے مقابلے ميں پيغمبر صل

بيان کرتے ہوئے فرماياگيا ہے:تيرا فريضہ يہ ہے کہ تيرے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تجھ پر وحی ہوتی ہے اس کی 
  ۔پيروی کر ،وه خدا کے جس کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے(اتَّبِْع َما ٔاُوِحَی ٕاِلَْيَک ِمْن َربَِّک الَٕاِلَہَ ٕاِالَّ ہَُو)

 َؤاَْعِرْض َعْن اْلُمْشِرِکيَن )۔“( مشرکين اور ان کی ناروا تہمتوں اور بے بنياد باتوں کی پرواه نہ کر”نيز تيرا فريضہ يہ ہے کہ 
حقيقت ميں يہ ٓايت پيغمبراکرم کے لئے ايک قسم کی تسلی اور روحانی تقويت ہے تاکہ اس قسم کے مخالفين کے مقابلہ ميں 

  ٓاہنی اراده ميں ذراسی بھی کمزوری واقع نہ ہو۔ ٓاپ کے عزم راسخ اور
(مشرکين سے “ واعرض عن المشرکين”ہم نے جو کچھ بيان کيا ہے اس سے اچھی طرح واضح اور روشن ہوجاتا ہے کہ 

منہ پھر لو اور ان کی پروه نہ کرو)کاجملہ انھيں اسالم کی طرف دعوت دينے کے حکم اور ان کے مقابلے ميں جہاد کرنے 
ی قسم کا اختالف نہيں رکھتا، بلکہ اس سے مراد يہ ہے کہ ان کی بے بنيادباتوں اور تہمتوں کی پرواه نہ کرواور سے کس

  اپنی راه حق پر ثابت قدم رہو۔
ٓاخری زير بحث ٓايت مين اس حقيقت کی دوباری تاکيد کی گئی ہے کہ خدا وند تعالی يہ نہيں چاہتا کہ انھيں جبرا ايمان پر ٓاماده

  ور اگر وه يہ چاہتا تو سب کے سب ايمان لے ٓاتے اور کوئی مشرک نہ ہوتا (َولَْو َشاَء هللاُ َما ٔاَْشَرُکوا)۔کرے ا
اور يہ بھی تاکيد کرتا ہے کہ تم ان کے اعمال کے لئے جوابده نہيں ہو اور تم انھيں ايمان پر مجبور کرنے کے لئے بھی 

  ْيِہْم َحفِيظًا)۔مبعوث نہيں ہوئے ہو( َوَما َجَعْلنَاَک َعلَ 
  جيسا کہ تمھارا يہ فرض بھی نہيں کہ تم انھيں کار خير پر مجبور کرو( َوَما ٔاَْنَت َعلَْيِہْم بَِوِکيٍل)۔

ميں فرق يہ ہے کہ حفيظ تو اس شخص کو کہتے ہيں کہ جو کسی شخص يا چيز کی نگہبانی کرے اور “ وکيل” اور“ حفيظ”
،ليکن وکيل اس شخص کو کہتے ہيں جو کسی کے لئے منافع ےا حصول کے اسے زيان وضرر پہنچنے سے محفوظ رکھے

  لئے جستجو اور کوشش کرے۔
شايد يہ بات ياد دالنے کی ضرور ت نہ ہو کہ پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے ان دو صفات (حفيظ ووکيل) نفی دفع ضرر

يغمبر تبليغ کے طريقے سے اور نيک کاموں کے اور جلب منفعت پر مجبور کرنے کی نفی کے معنی ميں ہے، اور نہ پ
بجاالنے اور برے کاموں کے ترک کرنے کی دعوت کے ذريعہ ان دونوں فرائض کو ان کے موقع ومحل پر اختياری 

  صورت ميں انجام ديتے ہيں۔
قسم کا بھی جبری  ان ٓايات کا لب لہجہ اس نظر سے بہت ہی قابل مالحظہ ہے کہ خدا پر اور مبانی اسالم پر ايمان الناکسی

پہلو نہيں رکھ سکتا، بلکہ ان امور کو منطق واستدالل اور افراد بشر کی فکروررح ميں نفوذ کے طريق سے پيش رفت کرنا 
چاہئے، کيوں کہ جبری ايمان کی تو کوئی بھی قدروقيمت نہيں ہے، اہم بات يہ ہے کہ لوگ حقائق کو سمجھيں اور اپنے اراده 

  ں قبول کريں۔واختيار کے ساتھ انھي
قرٓان نے بارہا مختلف ٓايات ميں اس حقيقت پر تاکيد کی ہے اور وه ايسے سخت گير اعمال سے جيسے کہ قرون وسطٰی 

)ميں کليہ کے اعمال اور محکمہ تفتيش عقائد وغيره کے اعمال تھے اسالم کی بيگانگی کا اعالن کررہا ہے، اور انشاء  3(
  کين کے مقابلہ ميں اسالم کی سخت گيری کے علل واسباب کو زير بحث اليا جائے گا۔سورٔه برائت کی ابتدا ميں مشر

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

کے ماده سے دگر گوں کرنے اور مختلف شکلوں ميں النے کے معنی ميں ہے، يہ اس بات کی طرف اشاره “ تصريف”،“ نصرف”۔ ١
لے تمام وسائل سے استفاده کرتے ہوئے، ايسے اشخاص کے لئے جو ہے کہ قرٓان کی ٓايات، مختلف لب ولہجہ، اور دل ميں اترجانے وا

  فکرعقيده اور تمام معاشرتی اور نفسياتی پہلو سے مختلف سطح پر ہوتے ہيں، نازل ہوئی ہے۔
ا ، اصطالح کے مطابق(الم عاقبت) ہے، جو کسی کے سرانجام اور عاقبت کے بيان کے لئے اليا جاتاہے، ليکن وه اس ک“ليقولوا”۔ الم٢

سے ، حاصل کرنے اور قبضے ميں لينے کے معنی ميں ہے، اور يہ ايک تہمت تھی “ درس”ماده “ درست”اصلی ہدف نہيں ہوتا اور 
  جو مشرک پيغمبر اکرم پر لگايا کرتے تھے۔

ہيں، وه اس  ليکن ايک اور دوسرا گروه کہ جو حق کو قبول کرنے کی ٓامادگی رکھتا ہے اور جس کے افراد صاحب بصيرت، عالم وٓاگاه
  کے ذريعہ حقيقت کے چہرے کو ديکھ ليتے ہيں اور اسے قبول کرليتے ہيں(َولِنُبَيِّنَہُ لِقَْوٍم يَْعلَُموَن )۔

۔ قرون وسطٰی: ايک ہزار سالہ دور کو کہتے ہيں جو چھٹی صدی عيسوی سے شروع ہوکر پندرہويں صدی عيسوی پر ختم ہوتا ہے، 3
ايک تاريک ترين دور تھا، اور قابل توجہ بات يہ ہے کہ اسالم کا سنہری دور ٹھيک قرون وسطٰی کے يہ زمانہ مغرب اور عيسائيت کا 
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  وسط ميں ہوا ہے۔

 

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

ٍة َعَملَہُْم ثُمَّ ٕاِلَی َربِِّہْم َمْرِجُعہُْم فَيُنَبِّئُہُْم بَِما َکانُواَوالَتَُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاِ فَيَُسبُّوا هللاَ َعْدًوا بَِغْيِر ِعْلٍم َکٰذلَِک َزيَّنَّا لُِکلِّ ٔاُمَّ  ١٠٨
  يَْعَملُوَن ۔
  ترجمہ:
د) کو جو خدا کے عالوه کسی کو پکارتے ہيں گالياں نہ دو کہيں ايسا نہ ہو کہ وه (بھی) ظلم ۔ايسے لوگوں (کے معبو١٠٨

وجہالت کی وجہ خدا کو گالياں دےنے لگ جائيں، ہم نے ہر امت کے لئے ان کے عمل کو اسی طرح زينت دی اس کے بعد 
ل سے جو وه کيا کرتے تھے ٓاگاه کرے ان کی بازگشت تو ان کے پروردگار کی طرف ہی ہے، اور وه انھيں ان کے اس عم

  گا(اور اس کی جزا يا سزا دے گا) ۔

  تم مشرکين کے بتوں اور معبودوں کو کبھی گالياں نہ دو 

اس بحث کے بعد جو تعليمات اسالمی کے منطقی ہونے، اور دعوت کے استدالل کے ذريعہ الزم ہونے اور جبری طريقہ 
ميں گزری ہے، ان ٓايات ميں تاکيد کرتے ہوئے فرمايا گياہے: تم مشرکين کے بتوں سے نہ ہونے کے بارے ميں گذشتہ ٓايات 

اور معبودوں کو کبھی گالياں نہ دو کيوں کہ عمل سبب بن جائے گا کہ وه بھی يہی کام خدا وند تعالی کی شان اقدس ميں ظلم 
  ُعوَن ِمْن ُدوِن هللاِ فَيَُسبُّوا هللاَ َعْدًوا بَِغْيِر ِعْلمٍ وستم اور جہل ونادانی کی وجہ سے دينے لگيں(َوالَتَُسبُّوا الَِّذيَن يَدْ 

جيسا کہ بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنين کا ايک گروه مسئلہ بت پرستی وسخت برہمی کی بنا پر بعض اوقات 
بات سے منع کيا، اور  مشرکين کے بتوں کو برا بھال کہتے ہوئے انھيں گالياں ديتا تھا ، قرٓان نے صراحت سے انھيں اس

  اصول ادب وعفت اور شيريں بيان کو بيہوده ترين اور بدترين مذہب واديان کے مقابلہ ميں بھی الزم وضروری قرار ديا۔
اس موضوع کی دليل واضح ہے کيوں کہ گالی دينے اور برا بھال کہنے سے کسی کو غلط راستے سے نہيں پھراياجاسکتا ، 

ميز شديد تعصب جو اس قسم کے افراد ميں ہوتا ہے اس بات بات کا سبب بن جاتا ہے کہ بقول بلکہ اس کے برعکس جہالت آ 
يعنی اپنی ہٹ دھرمی پر اڑ جانا) کے مطابق اپنے باطل دين اور زياده راسخ ہوجائے، اس “(روی دندئہ لجاحت افتاده:”

گوئی اور توہين کے لئے زبان کھوليں کيوں کہ صورت ميں يہ بات ٓاسان ہوجائے گی کہ خدا وند تعالی کی شان اقدس ميں بد
ہر گروه اور ہر مذہب کے لوگ اپنے عقائد واعمال ميں متعصب ہوتے، جيسا کہ قرٓان بعدوالے جملے مينکہتا ہے: ہم نے اس 

ٍة َعَملَہُْم )۔   طرح ہر گروه کے لئے ان کے عمل کو زينت دے دی ہے(َکٰذلَِک َزيَّنَّا لُِکلِّ ٔاُمَّ
کے ٓاخر ميں کہتا ہے کہ: ان سب کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے اور وه انھيں خبر دے گا کہ انھوں نے کون اور ٓايت 

  سے عمل انجام دئے ہيں(ثُمَّ ٕاِلَی َربِِّہْم َمْرِجُعھُْم فَيُنَبِّئُہُْم بَِما َکانُوا يَْعَملُوَن)۔

  قابل توجہ نکات 
ر شخص کے اچھے اور برے اعمال کو اس کی نظر ميں زينت دينے کی نسبت ۔ خدا زينت ديتا ہے؟ اوپر والی ٓايت ميں ہ١

خدا کی طرف دی گئی ، ہوسکتا ہے کہ يہ بات بعض لوگوں کے لئے تعجب کا باعث ہو کہ کيا يہ بات ممکن ہے کہ خدا 
  وندتعالی کسی کے عمل بد کو اس کی نظر ميں زينت دے۔

چکے ہيں کہ اس قسم کی تعبيرات عمل کی خاصيت اور اثر کی طرف اشاره اس سوال کا جواب وہی ہے جو ہم بارہا بيان کر
ہوتی ہے، يعنی جس وقت انسان کسی کام کو بار بار انجام دے تو ٓاہستہ ٓاہستہ اس کی قباحت اور بدی اس کی نگاه ميں ختم 

العلل اور مسبب االسباب  ہوجاتی ہے، يہاں تک کہ وه اس کی نظر ميں ايک عمده صورت اختيار کرليتا ہے اورچونکہ علت
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اور ہر چيز کا خالق خدا ہے اور تمام تاثيرات خدا ہی کی طرف منتہی ہوتی ہيں لٰہذا قرٓان کی زبان ميں اس قسم کے ٓاثار کی 
  بعض اوقات اس کی طرف نسبت دے دی جاتی ہے(غور کيجئے گا)۔

انھيں ان کے برے اعمال کے نتيجے ميں گرفتار  کا معنی يہ ہے کہ ہم نے“ زين لکل امةعملھم ” زياده واضح تعبير ميں
  کرديا ہے يہاں تک کہ برائياں ان کی نظر ميں اچھائياں معلوم ہونے لگی۔

اس سے يہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ جو بعض ٓايات قرٓان ميں عمل کو زينت دينے کی نسبت شيطان کی طرف دی گئی ہے 
يطان انھيں برے عمل کے انجام دينے کا وسوسہ کرتا ہے اور وه شيطان وه بھی اس بات سے اختالف نہيں رکھتی کيوں کہ ش

کے وسوسے کے سامنے جھک جاتے ہيں ٓاخر کار وه اپنے عمل کے نتائج بد ميں گرفتار ہوجاتے ہيں،علمی تعبير کے لحاظ 
  )١(سے سببيت توخدا کی طرف سے ہے ليکن ايجاد سبب ان افراد اور شيطانی وسوسوں کے ذريعے ہوتا ہے ۔

  
۔ گالياں نہ دينے کا حکم:اسالمی روايات ميں بھی گمراه اور منحرف لوگوں کو گالياں نہ دينے کی قرٓانی منطق کی پيروی ٢

کی گئی ہے اس الم کے بزرگ پيشوا ؤں اور رہنماؤں نے مسلمانوں کو يہ حکم ديا ہے کہ وه ہميشہ منطق واستدالل کا سہارا 
بارے ميں گالی دينے کے الحاصل حربے کو وسيلہ نہ بنائيں، ہم نہج البالغہ ميں پڑھتے  ليں اور مخالفين کے اعتقادات کے

ہيں کہ حضرت علی عليہ السالم اپنے اصحاب کی ايک جماعت کو جو جنگ صفين کے دنونميں معاويہ کے پيروکار کو 
  گالياں دے رہی تھی، فرماتے ہيں:

  لھم وذکرتم حالھم کان اصوب فی القول وابلغ فی العذر۔انی اکره ان تکونواسبابين والکنکم لو وصفتم اعما
مجھے يہ بات پسند نہيں ہے کہ تم فحش گوئی کرنے والے اور گالياں دينے والے بنو، اگر تم گالياں دينے کے بجائے، ان کی

بات حق وراستی  کارگزاريوں کو بيان کرو اور ان کے حاالت کا تذکره کرے(اور ان کے اعمال کا تجزيہ وتحليل کرو) تو يہ
  )2کے زياده قريب ہے اور اتمام حجت کے لئے بہتر ہے۔(

۔بت پرست اور خدا کے بارے ميں بدگوئی؟ بعض اوقات يہ اعتراض ہوتا ہے کہ يہ کيسے ممکن ہے کہ بت پرست خدا کے ٣
 ه ميں شفيع قرار ديتی تھی۔بارے ميں بدگوئی کريں جب کہ ان کی اکثريت هللا کا اعتقاد رکھتی تھی اور بتوں کا اس کی بارگا

ليکن اگر ہم ہٹ دھرم اور متعصب عوام کی وضع و کيفيت ميں غور وفکر کريں تو ہم ديکھے گے کہ يہ بات کوئی زياده 
تعجب کا باعث نہيں ہے اس قسم کے لوگ جب غصہ ميں ٓاجاتے ہيں تو پھر کوشش کرتے ہيں کہ وه مد مقابل کو جس طرح 

کھ پہنچائيں، چاہے اس کے لئے طرفين کے مشترک عقائد کی ہی بدگوئی کرنی پڑے، مشہور سنیبھی ممکن ہو تکليف اور د
عالم ٓالوسی تفير روح المعانی ميں نقل کرتے ہيں کہ جاہل عوام ميں سے بعض نے جب يہ ديکھا کہ شيعہ شيخين کو برا بھال 

گستاخی اور اہانت شروع کردی، ايسے ايک شخصکی شان ميں  -کہتے ہيں تو انھيں غصہ ٓاگيا اور انھوں نے حضرت علی 
کی جو تيری نزديک بھی قابل احترام ہے کيوں اہانت کرتا ہے؟ تو وه يہ کہنے  -سے جب يہ پوچھا گيا کہ تو حضرت علی 

 لگا کہ ميں يہ چاہتا تھا کہ شيعوں کو اس طرح سے تکليف اور دکھ پہنچاؤں، کيوں کہ ميں نے انھيں اس چيز سے زياده اور
  )3کسی چيز کو دکھ دينے واال نہيں ديکھا اور بعد ميں اسے اس عمل سے توبہ کرنے پر ٓاماده کيا۔(

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

مقامات پر فعل مجہول  ١٠مقامات پر برے اعمال کے زينت دينے کی نسبت شيطان کی طرف دی گئی ہے اور دس  ٨۔ ٓايات قرٓان ميں ١
مات پر خدا کی طرف نشبت دی گئی ہے، اوپر جو کچھ بيان ہوا ہے اس پر توجہ کرتے ہوئے کی شکل ميں (زين) ٓايا ہے اور دو مقا

  تينوں مقامات کا معنی واضح ہوجاتا ہے۔
  صبحی صالح۔٢٠۶۔نہج البالغہ، کالم 2
  ۔٢١٨صفحہ  ٧۔ تفسير روح المعانی ٓالوسی جلد3

  

ِ َجْہَد ٔاَْيَمانِِہْم لَئِْن َجائَ  ١٠٩   ونَ ْتہُْم آيَةٌ لَيُْؤِمنُنَّ بِہَا قُْل ٕاِنََّما اآْليَاُت ِعْنَد هللاِ َوَما يُْشِعُرُکْم ٔاَنَّہَا ٕاَِذا َجائَْت الَيُْؤِمنُ َؤاَْقَسُموا بِا
ٍة َونََذُرہُْم فِی طُْغيَانِِہْم يَ  ١١٠ َل َمرَّ   ْعَمہُونَ َونُقَلُِّب ٔاَْفئَِدتَہُْم َؤاَْبَصاَرہُْم َکَما لَْم يُْؤِمنُوا بِِہ ٔاَوَّ

  ترجمہ:
۔انھوں نے بہت ہی اصرارسے هللا کی قسم کھائی کہ اگر کوئی نشانی(معجزه) ان کے لئے ٓاجائے تو وه يقينی طور پر ١٠٩

اس پر ايمان لے ٓائيں گے (اے رسول تم يہ) کہہ دو کہ معجزات خدا کی طرف سے ہوتے ہيں( اور يہ بات ميرے اختيار ميں 



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

 
 

واہش پر معجزه لے ٓاؤں) اور تم نہيں جانتے کہ وه معجزات کے ٓاجانے کے باوجود ايمان نہيں نہيں ہے کہ ميں تمھاری خ
  الئےنگے۔

۔ اور ہم ان کے دلوں اور ٓانکھوں کو اوندھا کرديں گے کيوں کہ وه ابتدا ميں ايمان الئے تھے اور انھيں طغيان وسرکشی١١٠
  ه سرگرداں ہوجائيں۔کے عالم ميں خود ان کی حالت مين چھوڑ دےں گے تاکہ و

  شان نزول 
مفسرين کی ايک جماعت نے اس ٓايت کی شان نزول کے بارے ميں يہ نقل کيا ہے کہ قريش کا ايک گروه پيغمبر صلی هللا 

کے بڑے بڑے معجزات بيان کرتے ہو اوراسی  -اور عيسٰی  -عليہ وآلہ وسلّم کی خدمت ميں حاضر ہوا اور کہا کہ تم موسیٰ 
بياء کے بھی، تم بھی ہميں کوئی ايسا ہی کام کرکے دکھاؤ تاکہ ہم ايمان الئيں، پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلّمطرح دوسرے ان

نے فرمايا کہ تم کونسا کام چاہتے ہو کہ ميں اسے تمھارے لئے انجام دوں ، انھوں نے کہا کہ تم خدا سے درخواست کرو کہ 
ارے بعض پہلے کے مرے ہوئے مردے زنده ہوجائيں اور ہم ان سے تيری وه کوه صفا کو سونے ميں تبديل کردے اور ہم

حقانيت کے بارے ميں سوال کريں اور ہميں فرشتے بھی دکھا جو تيرے بارے ميں گواہی ديں يا خدا اور فرشتوں کا اکھٹا 
  اپنے ساتھ لے ٓا۔

انجام دے دوں تو کيا تم ايمان لے ٓاؤ گے؟ انھوں پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم نے فرمايا کہ ميں اگر ان ميں سے بعض کام 
نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ايسا کريں گے( يعنی ايمان لے ٓائيں گے) مسلمانوں نے جب مشرکين کا اس سلسلہ ميں اصرار 

لّم دعا کرنے ديکھا تو پيغمبر سے تقاضا کيا کہ ٓاپ ايسا کريں شايد يہ ايمان لے ٓائيں، جونہی پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وس
کے لئے ٓاماده ہوئے کہ ان ميں سے بعض مطالبات کے لئے خدا سے دعا کريں( کيوں کہ ان ميں سے بعض تو نامعقول اور 

محال تھے) کہ امين وحی خدا نازل ہوئے اور يہ پيغام الئے کہ اگر ٓاپ چاہيں تو ٓاپ کی دعا قبول ہوجائے گی ليکن اس 
ام حجت ہوجائے گا اور يہ حسی طور پر ظاہر بظاہر کھل کر سامنے ٓاجائے گا) اگر صورت ميں (چونکہ ہر لحاظ سے اتم

پھر بھی يہ ايمان نہ الئے تو سب کو سخت عذاب ہوگا( اور نيست ونابود ہوجائيں گے) ليکن اگر ان کے تقاضوں کو پورا نہ 
ے بعض ٓائنده توبہ کرليں اور راه حق کيا جائے اور تم انھيں ان کی اپنی اسی حالت پر چھوڑ تو ممکن ہے کہ ان ميں س

  اختيار کرليں، پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم نے اسے قبول کرليا اس پر مندرجہ باال ٓايات نازل ہوئيں۔

  انھوں نے انتہائی اصرار کے ساتھ يہ قسم کھائی 

ا کی وحدانيت اور اثبات اور شرک وبت گذشتہ ٓايات ميں توحيد کے بارے ميں متعدد منطقی دليليں بيان ہوئی ہيں کہ جو خد
پرستی کی نفی کے لئے کافی تھيں ليکن اس کے باوجود ہٹ دھرم اور متعصب مشرکين کی ايک جماعت نے سرتسليم خم نہ 

 سے ميں جن کہ لئے کے العادات خارق غريب عجيب سےملسو هيلع هللا ىلصکيا اور وه بہانے تراشنے لگے اور منجملہ ان کے، پيغمبر 
پر محال تھے، مطالبہ کرنے لگے اور دروغ بيانی کے ساتھ يہ دعوا کرنے لگے کہ ان کا مقصد يہ ہے طور بنيادی تو بعض

کہ اس قسم کے معجزات ديکھ کر ايمان لے ٓائيں، قرٓان پہلی ٓايت ميں ان کی کيفيت اور وضع کو اس طرح بيان کرتا ہے : 
ِ َجْہَدانھوں نے انتہائی اصرار کے ساتھ يہ قسم کھائی کہ اگر ان کے ل ئے معجزه ٓاجائے تو وه ايمان لے آئيں گے(َؤاَْقَسُموا بِا

  )١ٔاَْيَمانِِہْم لَئِْن َجائَْتہُْم آيَةٌ لَيُْؤِمنُنَّ بِہَا)۔(
قرٓان ان کے جواب ميں دو حقيقتوں کو بيان کرتا ہے: پہلی بات تو يہ ہے کہ وه پيغمبر کو حکم ديتا ہے کہ تو ان سے يہ کہہ 

کام ميرے اختيار ميں نہيں ہے کہ ميں تمھارے ہر مطالبے اور ہر تقاضے کو پورا کردوں، بلکہ معجزات تو  دے کہ يہ
  صرف خدا ہی کی طرف سے (ہوتے) ہيں اور اسی کے فرمان سے ظہور پذير ہوتے ہيں

  
  

)۔   ( قُْل ٕاِنََّما اآْليَاُت ِعْنَد هللاِ
ف کرتے ہوئے کہ جو ان کی سخت اور شديد قسموں سے متاثر اس کے بعد روئے سخن ان ساده لوح مسلمانوں کی طر

ہوگئے تھے کہتا ہے: تم نہيں جانتے کہ يہ جھوٹ بولتے ہيں اوراگر يہ معجزات اور ان کی درخواستوں کے مطابق مطلوبہ 
  )2َجائَْت الَيُْؤِمنُوَن )۔(نشانياں دکھا بھی دی جائيں تب بھی يہ لوگ ايمان نہيں اليئں گے( َوَما يُْشِعُرُکْم ٔاَنَّہَا ٕاَِذا 

پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے ان کے ساتھ ٹکراؤ کے مختلف مناظر اس حقيقت کے گواه ہيں کہ يہ گروه حق کی 
جستجو ميں نہيں تھا بلکہ ان کا ہدف اور مقصد يہ تھا کہ لوگوں کو بہانہ تراشيوں ميں لگائے رکھيں اور شک وشبہ کے بيج 
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  بکھيرتے رہيں۔ان کے دلوں 
بعد والی ٓايت ميں ان کی ہٹ دھرمی کی علت کی اس طرح وضاحت کی گئی ہے کہ وه کجروی، جاہالنہ تعصبات اور حق 

کے مقابلہ ميں سرتسليم خم نہ کرنے پر اصرار کی وجہ سے قوت ادراک اور صحيح نظر کھو بيٹھے ہيں، اور حيران 
يں پھر رہے ہيں چنانچہ قرٓان اس طرح کہتا ہے: ہم ان کے دلوں اور ٓانکھوں وپريشان اور گمراه ہوکر سرگردانی کے عالم م

ْم َکَما لَْم کو دگرگوں کردےں گے جيسا کہ وه ٓاغاز ميں اور دعوت کی ابتدا ميں ايمان نہيں التے تھے( َونُقَلُِّب ٔاَْفئَِدتَہُْم َؤاَْبَصاَرہُ 
ٍة)۔ َل َمرَّ   يُْؤِمنُوا بِِہ ٔاَوَّ

کام کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے جس کی ايک نظير قبل کی ٓايات ميں گزرچکی ہے، يہ حقيقت ميں خوديہاں بھی اس 
ان ہی کے اعمال کا نتيجہ اور عکس العمل ہے، اس کی خدا کی طرف نسبت اس عنوان سے ہے کہ وه علت العلل اور عالم 

اراده سے ہے، دوسرے لفظوں ميں خداوند تعالی ہستی کا سرچشمہ ہے اور ہر چيز ميں جو بھی خاصيت ہے وه اسی کے 
نے ہٹ دھرمی، کجروی اور اندھے تعصبات ميں يہ اثر پيدا کيا ہے کہ وه ٓاہستہ ٓاہستہ انسان کے ادراک اور فکرونظر کو 

  بے کار کرديتے ہيں۔
تاکہ وه سرگرداں پھرتے  ٓايت کے ٓاخر ميں کہتا ہے: ہم انھيں طغيان وسرکشی کی حالت ميں ان کے حال پر چھوڑ ديتے ہيں

  )3رہيں( َونََذُرہُْم فِی طُْغيَانِِہْم يَْعَمہُون)۔(

ْلنَا ٕاِلَْيِہْم اْلَمالَئَِکةَ َوَکلََّمہُْم اْلَمْوتَی َوَحَشْرنَا َعلَْيِہْم ُکلَّ َشْیٍء قُباًُل مَ  ١١١   َولَِکنَّٔاَْکثََرہُْم يَْجہَلُوَن۔ا َکانُوا لِيُْؤِمنُوا ٕاِالَّ ٔاَْن يََشاَء هللاُ َولَْو ٔاَنَّنَا نَزَّ
  ترجمہ:
۔ اور اگر ہم ان پر فرشتوں کو نازل کرديتے اور مردے ان سے باتيں کرتے اورتمام چيزوں کو ان کے سامنے جمع ١١١

  کرديتے تو بھی وه ہرگز ايمان نہ التے، مگر يہ کہ خدا چاہے ، ليکن ان ميں سے اکثر نہيں اجانتے۔

  تفسير
کسی بھی کام کام کرنے کے لئے سعی وکوشش کو کہتے ہيں اور يہاں تاکيدی قسموں کے لئے کوشش کرنا مراد “ جھد”۔ ١

  ہے۔
استفہاميہ ہے يا نافيہ اور اسی طرح جملے کی ترکيب کی کيفيت ميں مفسرين“ ما”۔اس بارے ميں کہ اوپر والے جملے ميں 2

استفہام انکاری قرار ديا ہے، حاالنکہ اگر ايسا ہوتو جملہ کا معنی يہ “ ما”کے درميان بہت اختالف پايا جاتا ہے، بعض نے 
ہوگا کہ :تم کہاں سے جانتے ہو کہ اگر معجزه ٓاگيا تو يہ ايمان نہيں الئيں گے، يعنی ہوسکتا ہے کہ وه ايمان لے ٓائيں اور يہ 

ہے (اور ذہن سے زياده نزديک بھی يہی  کو نافيہ قرار ديا“ ما”مفہوم مقصود ٓايت کے بالکل برخالف ہے، لٰہذا بعض نے 
ہے) تو اس بنا پر جملے کا معنی اس طرح ہوگا: تم نہيں جانتے کہ اگر يہ معجزات دکھا بھی دئے جائيں تب بھی يہ ايمان 

کے دومفعول ہيں پہال “ يشعر”ہے جو مقدر ہے اور “ شیء”کا فاعل لفظ“ يشعر”نہيں الئيں گے، اس صورت ميں 
  ۔(غور کيجئے گا)‘انھا”وسرا اور د“ کم”مفعول

  کے ماده سے سرگردانی اور تحير کے معنی ميں ۔“)قدح”بروزن“(عمہ”،“يعمھون”۔ 3
خدا وند تعالی ہم سب کو اس قسم کی سرگردانی سے جو ہمارے بے سوچے سمجھے اعمال کا نتيجہ ہے محفوظ رکھے اور 

ت کے چہرے کو اس کی اصلی ہيئت وصورت ميں ديکھ ہميں قوت ادراک اور ايسی کامل نظر مرحمت فرمائے کہ ہم حقيق
  ليں۔

  ہٹ دھرم لوگ راه راست پر کيوں نہيں ٓاتے؟۔ 
يہ ٓايت گذشتہ ٓايات کے ساتھ مربوط ہے ، يہ سب ٓايات ايک ہين حقيقت کو بيان کرتی ہيں، ان چندٓايات کا مفہوم يہ ہے کہ ان 

ت سے اپنے تقاضوں ميں سچے نہيں ہيں اور کا ہدف حق کو قبولعجيب وغريب معجزات کا تقاضا کرنے والوں ميں سے بہ
  کرنا نہيں ہے لٰہذا ان کے مطالبات ميں ميں سے بعض (مثال خدا کا ان کے سامنے ٓانا) اصوال محال ہے۔

وه اپنے گمان کے مطابق چاہتے يہ ہےنکہ ان عجيب وغريب معجزات کا تقاضا کرکے مومنين کے افکار کو متزلزل کرديں 
  ر حق طلب لوگوں کے نظريے خلط ملط ہوں اور يہ انھيں اپنی طرف مشغول کرنا چاہتے ہيں۔او

قرٓان زير نظر ٓايت ميں صراحت کے ساتھ کہتا ہے:اگر ہم (جس طرح انھوں نے درخواست کی تھی) فرشتوں کو ان پر نازل 
مطالبات اور تقاضے وه کررہے تھے ان کرديتے، اور مردے بھی ٓاجاتے اور ان سے باتيں کرتے اور خالصہ يہ کہ جو جو

ْلنَا ٕاِلَْيِہْم اْلَمالَئَِکةَ َوَکلََّمہُْم اْلَمْوتَی  َوَحَشْرنَا َعلَْيِہْم ُکلَّ َشْیٍء قُباًُل َما سب کو جمع کرديتے تو پھر بھی وه ايمان نہ التے(َولَْو ٔاَنَّنَا نَزَّ
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  )١َکانُوا لِيُْؤِمنُوا)۔(
لئے فرماتا ہے: صرف ايک ہی صورت ميں ممکن ہے کہ وه ايمان لے ٓائيں اور وه يہ ہے کہ  اس کے بعد تائيد مطلب کے

خدا وند تعالی اپنی جبری مشيت کے ذريعہ انھيں ايمان کے قبول کرنے پر ٓاماده کردے اور يہ بات ظاہر ہے کہ اس قسم کا 
  الَّ ٔاَْن يََشاَء هللاُ )۔ايمان کوئی تربيتی فائده اور تکاملی اور ارتقائی اثر نہينں رکھتا( إِ 

  ٓايت کے ٓاخر ميں مزيد کہتا ہے کہ ان ميں سے اکثر جاہل اور بے خبر ہيں (َولَِکنَّٔاَْکثََرہُْم يَْجہَلُون)۔
سے کون سے اشخاص مراد ہينمفسرين کے درميان اختالف ہے ممکن ہے يہ “ ھم”اس بارے ميں کہ اس جملے ميں ضمير 

ہو جو يہ اصرار کررہے تھے کہ پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کفار کے اس گروه مطالبات  اشاره ان مومنين کی طرف
  پورا کرديں اور جس جس معجزه کے لئے وه تقاضا کررہے ہيں وه لے ٓائيں۔

ان مومنين ميں سے کيوں بہت سے اس واقعيت سے بے خبر تھے اور اس بات کی طرف متوجہ نہيں تھے کہ وه اپنے 
ں سچے نہيں ہيں، ليکن خدا جانتا تھا کہ يہ مدعی جھوٹ بول رہے ہيں، اسی بنا پر ان کے مطالبات کو پورا نہ کيا،تقاضے مي

ليکن اس بنا پر کہ دعوت پيغمبر معجزه کے بغير نہيں ہوسکتی لٰہذا خاص مواقع پر ان کے ہاتھ پر مختلف معجزات ظاہر 
  کئے۔

ر بازگشت تقاضا کرنے والے کفار ہوں، يعنی ان ميں سے بيشتر اس واقعيت کا مرجع او“ ھم”يہ احتمال بھی ہے کہ ضمير
سے بے خبر ہيں کہ خدا ہر قسم کے خارق العادات فعل پر قدرت رکھتا ہے، ليکن ايسا معلوم ہوتا ہے کہ وه اس کی قدرت کو

فريبی پر محمول کرتے تھے  محدود جانتے ہيں، لٰہذا جب بھی پيغمبر کوئی معجزه دکھاتے تھے تو وه اسے جادو يا نظر
  جيسا کہ ہم دوسری ٓايت ميں پڑھتے ہيں:

َرْت أَْبَصاُرنَا بَ ” َماِء فََظلُّوا فِيِہ يَْعُرُجوَن لَقَالُوا ٕاِنََّما ُسکِّ   “ْل نَْحُن قَْوٌم َمْسُحوُرونَ َولَْو فَتَْحنَا َعلَْيِھْم بَابًا ِمَن السَّ
وپر کھول ديتے اور وه اس کے ذريعے اوپر جڑھ جاتے تو کہتے کہ ہماری تو اگر ہم ٓاسمان سے کوئی دروازه ان کے ا”

  )١۵۔١۴۔(حجر:“نظروں کو دھوکہ ديا گيا ہے اور ہمارے اوپر جادو کرديا گيا ہے
  اس بنا پر وه نادان اور ہٹ دھرم گروه ہے، لٰہذا ان کی اور ان کی باتوں کی کوئی پرواه نہيں کرنا چاہئے۔

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

اصل ميں جمع “ حشر”سے مراد يہ ہے کہ تمام چيزيں او ان کے تمام مطالبات پورے کردئے جائيں، کيوں کہ“َحَشْرنَا َعلَْيِہْم ُکلَّ َشْیء۔ ١
” کا معنی روبرو اور مدمقابل ہونا ہے ، يہ احتمال بھی ہے کہ“ قبال” کرنے اور ايک دوسرے کے گرد النے کے معنی ميں ہے، اور

  ان کے سامنے حاضر ہوں۔---- مع ہو، يعنی گروه در گروه فرشتے اور مردے اور قبيل کی ج“ قبال

  

نِس َواْلِجنِّ يُوِحی بَْعُضہُْم ٕاِلَی بَْعٍض ُزْخُرَف اْلقَوْ  ١١٢ ا َشيَاِطيَن ااْلِٕ ِل ُغُروًرا َولَْو َشاَء َربَُّک َما فََعلُوهُ َوَکٰذلَِک َجَعْلنَا لُِکلِّ نَبِیٍّ َعُدّوً
  فََذْرہُْم َوَما يَْفتَُروَن ۔

  الَيُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َولِيَْرَضْوهُ َولِيَْقتَِرفُوا َما ہُْم ُمْقتَِرفُوَن ۔َولِتَْصَغی ٕاِلَْيِہ ٔاَْفئَِدةُ الَِّذيَن  ١١٣

  ترجمہ:
۔ اس طرح ہم نے ہر نبی کے مقابلے ميں شياطين جن وانس سے کچھ دشمن قرار دئے ہيں کہ جوپر فريب اور بے بنياد ١١٢

) ايک دوسرے سے کہتے تھے اور اگر تيرا پرور دگار باتيں (لوگوں کو غافل رکھنے کے لئے) مخفی طور (اور کانوں ميں
چاہتا تو وه ايسا نہ کرتے (اور وه انھيں جبری طور پر روک سکتا تھا ليکن اجبار واکراه کا کوئی فائده نہيں ہے) اس بنا پر 

  انھيں اوران کی تہمتونکو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔
تبليغات کا ) نتيجہ يہ ہوگا کہ ان لوگوں کے دل جو روز قيامت پر ۔ اور(شيطانی وسوسوں اور شيطان صفت افراد کی ١١٣

ايمان نہيں رکھتے ان کی طرف مائل ہوجائيں گےاور وه اس پر راضی وجائيں گے اور جو گناه بھی وه انجام دينا چاہيں گے،
  ديں گے۔

  تفسير
دشمنوں کا پيغمبر اسالم (ص)کے اس ٓايت ميں اس بات کی وضاحت کی جارہی ہے کہ اس قسم کے سخت اور ہٹ دھرم 

مقابلہ ميں وجود کہ جس کی طرف گذشتہ ٓايات ميں اشاره ہوا ہے صرف ٓانحضرت کی ذات کے لئے ہی منحصر نہيں تھا 
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ا َشيَاطِ  نِس بلکہ تمام انبياء ہی کے مقابلہ ميں شياطين جن وانس ميں سے دشمن موجود تھے ( َوَکٰذلَِک َجَعْلنَا لُِکلِّ نَبِیٍّ َعُدّوً يَن ااْلِٕ
) اور ان کاکام يہ ہوتا تھا کہ  وه پر فريب باتيں اور ايک دوسرے کو غافل کرنے کے لئے پر اسرار طريقے پر بھی ”َواْلِجنِّ

  اور ظاہر بظاہر بھی ايک دوسرے کے کان ميں کہتے تھے( يُوِحی بَْعُضہُْم ٕاِلَی بَْعٍض ُزْخُرَف اْلقَْوِل ُغُروًرا)۔
تاکہ کوئی شيطان يا شيطان صفت انبياء “اگر خدا چاہتا تو وه جبرا سب کو روک سکتا تھا”ں ہونا چاہئے کہ ليکن اشتباه نہي

  اور ان کی دعوت کے راستے مينکوئی معمولی سے معمولی رکاوٹ بھی نہ ڈال سکے( َولَْو َشاَء َربَُّک َما فََعلُوهُ)۔
چاہتا تھا کہ لوگ ٓازاد رہيں تاکہ ان کی ٓازمائش اور ارتقاو پرورش کے  ليکن خدا وند تعالی نے يہ کام نہيں کيا کيوں کہ وه يہ

لئے ميدان موجود ہيں، جب کہ جبرا ور سلب ٓازادی اس ہدف کے ساتھ مناسبت نہيں رکھتے، اس کے عالوه اس قسم کے 
) نہ صرف يہ کہ وه سخت اور ہٹ دھرم دشمنوں کاوجود ( اگر چہ ان کے اعمال خود ان کی خواہش واراده کے ماتحت تھے

سچے مومنين کے لئے کوئی ضرر نہيں رکھتا، بلکہ غير مستقيم طريقہ سے ان کے ان کے تکامل ميں مدد کرتا ہے چونکہ 
ہميشہ تکامل وارتقا تضادات ميں پنہاں ہوتا ہے اورايک طاقتور دشمن کا ہونا انسان کی قوتوں کے اجتماع اور اس کے 

  ہے ۔ ارادوں کی تقويت کے لئے موثر
لٰہذا ٓايت کے ٓاخر مينخدائے تعالٰی پيغمبر کو حکم ديتا ہے کہ تم اس کی شيطانيتوں کی کسی طرح بھی پرواه نہ کرو اور 

  انھيں اور ان کی تہمتوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دو( فََذْرہُْم َوَما يَْفتَُروَن )۔

  چند قابل توجہ نکات 
َوَکٰذلَِک ”ی شياطين جن وانس کے وجود کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے اور کہتا ہے: ۔ مندرجہ باال ٓايت ميں خدا وند تعال١

(ہم نے ايسا قرار ديا)ن اس جملے کے معنی کے بارے ميں اختالف ہے، ليکن جيسا کہ ہم پہلے بھی اشاره کرچکے “ َجَعْلنَا
کتے ہيں، کيوں کہ ہر شخص جو کچھ ہيں کہ انسانوں کے تمام اعمال ايک لحاظ سے خدا کی طرف بھی منسوب کئے جاس

بھی رکھتا ہے وه خدا ہی کی طرف سے ہے ، اس کی قدرت اسی کی طرف سے ہے جيسا کہ اس کا اختيار اور اس کی 
ٓازادی بھی اسی کی طرف سے ہے، ليکن ايسی تعبيرات کا مفہوم ہرگز جبر اور سلب اختيار نہيں ہے کہ خدا نے کچھ لوگوں 

  ا ہو کہ وه انبياء کے مقابلے ميں دشمنی کے لئے کھڑے ہوجائيں۔کو اس طرح سے پيدا کي
کيوں کہ اگر ايسا ہوتا تو ضروری تھا کہ وه اپنی عداوت ودشمنی ميں کسی قسم کی کوئی مسئوليت اور جوابدہی نہ رکھتے 

  ے۔ہوتے بلکہ ان کا کام ايک رسالت کی انجام دہی شمار ہوتا، حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ ايسا نہيں ہ
البتہ اس کا انکار نہيں کيا جاسکتا کہ اس قسم کے دشمنوں کا وجود چاہے وه خود ان کے اپنے اختيار سے ہی ہو، مومنين 

کے لئے بال واسطہ طور پر اصالح کننده اثر رکھتا ہے، اور بہتر لفظوں ميں سچے مومنين ہرقسم کے دشمن کے وجود سے 
ی و ٓامادگی اور مقاومت کی سطح بلند کرنے کا وسيلہ بناسکتے ہيں کيوں کہ مثبت اثر لے سکتے ہيں اور اسے اپنی ٓاگاہ

  دشمن کا وجود انسان کی قوتوں کے اجتماع کا سبب اور باعث ہوتا ہے۔
کی جمع ہے اور يہ ايک وسيع معنی رکھتا ہے اور وه ہر سرکش باغی اور موزی موجود کے “ شيطان“ ”شياطين”۔ لفظ٢

يں پست ، خبيس اور سرکش انسانوں پر بھی لفظ شيطان بوال گيا ہے، جيسا کہ اوپر والی ٓايت ميں لفظ معنی ميں، لٰہذا قرٓام م
شيطان کا انسانی شيطانوں پر بھی اور ايسے غير انسانی شيطانوں پر بھی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہيں، اطالق ميں وه 

ہے کہ جوحضرت ٓادم عليہ السالم کے مقابل ميں ٓايا تھا اور تمام شياطين کا رئيس وسردار ہے، اس بنا پرشيطان کا اسم خاص
  )١حقيقت ميں وه تمام شياطين کا رئيس وسردار ہے، اس بنا پر شيطان اسم جنس ہے اور ابليس اسم خاص ہے۔(

معنی پر فريب باتوں کو کہتے ہيں، جن کا ظاہر خوشنما اور باطن قبيح اور برا ہوتا ہے اور غرور کا “ زخرف القول”۔ ٣
  )٢غفلت ميں رکھنا ہے۔(

۔ زير نظر ٓايت ميں وحی کی تعبير اس حقيقت کی طرف ايک لطيف اشاره ہے کہ وه اپنے شيطانی گفتار واعمال ميں ايسے ۴
اسرار ٓاميز پروگرام رکھتے ہيں کہ جن کو وه رازدارانہ طريقے سے ايک دوسرے کی طرف ارتقا کرتے رہتے ہيں تاکہ 

کے “ وحی”ٓاگاه نہ ہوں اور ان کی سازشيں کامل طور پر کاميابی سے ہمکنار ہوجائيں، کيوں کہ لوگ ان کے کاموں سے 
  معانی ميں سے ايک معنی لغت ميں ٓاہستہ اور کان ميں بات کرنا بھی ہے ۔

سر انجام يہ بعد والی ٓايت ميں شياطين کی پر فريب تلقينات وتبليغات کے نتيجے کو اس طرح بيان کيا گيا ہے : ان کے کام کا 
ہوگا کہ بے ايمان افراد يعنی وه کہ جو قيامت پر ايمان نہيں رکھتے، ان کی باتوں کو کان لگا کر سنيں گے اور ان کے دل ان 

  کی طرف مائل ہوں گے ( َولِتَْصَغی ٕاِلَْيِہ ٔاَْفئَِدةُ الَِّذيَن الَيُْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة)۔
کا عطف کس پر ہے مفسرين کے درميان اختالف ہے، ٓايت کے “ َولِتَْصَغی”لفظ ٓايت کی ترتيب کے بارے ميں اوريہ کہ 

عاقبت کی الم “ الم”پر ہونا چاہئے اور اس کی “ يوحیٰ ”مفہوم کے ساتھ جو بات زياده مناسب ہے وه يہ ہے کہ اس کا عطف 
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گے، اور بے ايمان افراد ان کی  ہے، يعنی شياطين کے کام کا انجام يہ ہوگا کہ وه پر فريب باتيں ايک دوسرے سے کہيں
ليفترو ”ہے، يعنی “ مفعول الجلہ ”کے اوپر عطف ہو جو “ غرورا”طرف مائل ہوجائيں گے اور يہ بھی ہوسکتا ہے کہ يہ 

  کيوں کہ انسان مرحلہ اول ميں فريب کھاتا ہے اور پھر ميالن پيدا رکرتا ہے(غور کيجئے گا)۔“ اولتصغیٰ 
کے ماده سے کسی چيز کی طرف ميالن پيدا کرنے کے معنی ميں ہے ليکن زياده تر اس  (بروزن سرو)“ صغو”،“ لتصغی”

ميالن ورغبت پر بوال جاتا ہے کہ جو سماعت اور کان کے وسيلہ سے حاصل ہو اور اگر کوئی شخص کسی کی بات پر 
  کہتے ہيں۔“ اصغاء”اور “ صغو”موافقت کی نظر سے کان دھرے تو اس کو 

ا ہے کہ اس ميالن کا انجام شيطانی پروگراموں پر کامل طور پر راضی ہونے کی صورت ميں نکلے اس کے بعد فرمايا گي
  گا( َولِيَْرَضْوه )۔

اور ان سب کا نتيجہ مختل قسم کے گنہاہوں کے ارتکاب اور برے اور ناپسنديده اعمال کی صورت ميں رونما ہوگا (َولِيَْقتَِرفُوا 
  َما ہُْم ُمْقتَِرفُون)۔

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

  پر بھی بحث کرچکے ہيں۔ ١۶۶۔ اس سلسلہ ميں ہم تفسير نمونہ کی پہلی جلد صفحہ ١
کے معنی ميں بھی کہ جو “ سونے”کے معنی ميں اور اسی طرح “ زينت”اصل ميں “ زخرف”۔اس طرف توجہ رکھنی چاہئے کہ ٢

اور “ زخرف”جن کا ظاہر زيبا اور خوبصورت ہو زينت کا ايک ذريعہ ہے، بعد ازاں دھوکہ اور فريب دينے والی باتوں پر بھی کہ
  بوالجانے لگا۔“ مزخرف”

 

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

اًل َوالَِّذيَن آتَْينَاہُْم اْلکِ  ١١۴ ٌل ِمْن َربَِّک بِاْلَحقِّ فاَلَتَُکونَنَّ ٔاَفََغْيَر هللاِ ٔاَْبتَِغی َحَکًما َوہَُو الَِّذی ٔاَنَزَل ٕاِلَْيُکْم اْلِکتَاَب ُمفَصَّ تَاَب يَْعلَُموَن ٔاَنَّہُ ُمنَزَّ
  ِمْن اْلُمْمتَِريَن ۔

َل لَِکلَِماتِِہ َوہَُو السَِّميُع اْلَعلِيُم ۔َوتَمَّْت َکلَِمةُ َربِّ  ١١۵   َک ِصْدقًا َوَعْداًل الَُمبَدِّ
  ترجمہ:
۔ کيا ميں( اس حال ميں ) غير خدا کو منصف کے طور پر اپناؤں حاالنکہ وہی وه ہستی ہے کہ جس نے اس ٓاسمانی ١١۴

جنھيں ہم ااسمانی کتاب دی ہے وه جانتے ہيں کہ  کتاب کو جس ميں ہر چيز کا تفصيلی بيان ہے نازل کيا ہے، اور وه لوگ کہ
يہ کتاب تيرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس بنا پر تم ہرگز شک تردد کرنے والوں ميں سے نہ 

  ہونا ۔
۔ اور تيرے پروردگار کا کالم صدق وعدل ساتھ انجام کو پہنچا، کوئی شخص اس کے کماالت کو ديگر گوں نہيں ١١۵

  کرسکتا اور وه سننے واال اور جاننے واال ہے۔

  کيا ميں غير خدا کو منصف اور حکم کے طور پر قبول کرلوں 

يہ ٓايت حقيقت ميں گذشتہ ٓايات کا نتيجہ ہے اور يہ ٓايت کہتی ہے کہ ان واضح ٓايات کے باوجود جو توحيد کے سلسلے ميں 
قبول کيا جاسکتا ہے، کيا ميں غير خدا کو منصف اور حکم  گزرچکی ہے کيا کسی شخص کو منصف اور حکم کے طور پر

  )١کے طور پر قبول کرلوں( ٔاَفََغْيَر هللاِ ٔاَْبتَِغی َحَکًما)۔(
جب کہ وہی ذات ہے کہ جس نے يہ عظيم ٓاسمانی کتاب نازل کی ہے جس ميں انسان کی تمام تربيتی ضروريات ٓاچکی ہيں 

کفر وايمان کے درميان فرق ظاہر کردياہے ( َوہَُو الَِّذی ٔاَنَزَل ٕاِلَْيُکْم اْلِکتَاَب ُمفَصَّالً)۔اور جس نے حق و باطل، نور وظلمت اور 
اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے نہ صرف تم اور تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہيں کہ يہ کتاب خدا کی طرف سے نازل ہوئی 
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ب کی نشانيان اپنی کتابوں ميں ديکھی ہيں وه بھی جانتے ہيں، کہ يہہے، بلکہ اہل کتاب(يہود ونصاری) جنھوں نے ٓاسمانی کتا
  تيرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے

  
)اس بنا پر اس ميں کسی قسم کے شک وش ٌل ِمْن َربَِّک بِاْلَحقِّ ے ، بہ کی گنجائش نہيں ہ(َوالَِّذيَن آتَْينَاہُْم اْلِکتَاَب يَْعلَُموَن ٔاَنَّہُ ُمنَزَّ

  اور اے پيغمبر تم ہرگز اس بارے ميں تردد کرنے والوں ميں سے نہ ہونا( فاَلَتَُکونَنَّ ِمْن اْلُمْمتَِريَن )۔
يہاں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کو بھی اس بارے ميں کوئی شک تھا کہ اس قسم کا خطاب 

  ٓاپ سے ہورہا ہے؟
وہی ہے جو ہم نے اس کے مشابہ اور اس سے ملتے جلتے مواقع پر ديا اور وه يہ کہ اس ميں درحقيقت اس سوال کا جواب 

مخاطب تو عام لوگ ہيں ليکن خدا وند تعالی تاکيد اور تحکيم مطلب کے لئے اپنے پيغمبر مخاطب کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ
  اپنے بارے ميں جان ليں۔

ے پروردگار کا کالم صدق، عدل کے ساتھ مکمل ہوگا اور کوئی بھی شخص اس بات پر بعد والی ٓايت ميں فرمايا گيا ہے:تير
قادر نہين ہے کہ اس کے کلمات کو دگر گوں کردے اور وه سننے واال اور جاننے واال ہے(َوتَمَّْت َکلَِمةُ َربَِّک ِصْدقًا َوَعْداًل 

َل لَِکلَِماتِِہ َوہَُو السَِّميُع اْلَعلِيُم) لغت عرب گفتگو اور ہر قسم کے جملے کے معنی ميں ہے يہاں تک کہ مفصل اور “ مةکل”الَُمبَدِّ
  طوالنی گفتگو بھی کہا جاتا ہے ہم يہ ديکھتے ہيں کہ يہ بعض اور وعده کے معنی ميں بھی استعمال ہوا ہے مثال:

  “َوتَمَّْت َکلَِمةُ َربَِّک اْلُحْسنَی َعلٰی بَنِی ٕاِْسَرائِيَل بَِما َصبَُروا”
(سورٔه “ تيرے پروردگار کا وعده بنی اسرائيل کے بارے ميں اس صبر استقامت کے مقابلے جو انھوں کيا انجام پاگيا”

  ۔)١٣٧اعراف:
يہ بھی اسی لحاظ سے ہے کيونکہ انسان وعده کرتے وقت ايسا جملہ کہتا ہے جو وعده کو اپنے دامن ميں لئے ہوئے ہوتا ہے۔

  ر حکم ودستور کے معنی بھی ٓاتا ہے اوروه اسی اصل کی طرف لوٹتا ہے۔دين وٓائين او“ کلمہ”بعض اوقات 
سے مراد قرٓان ہے يا خدا کا دين وٓائين ہے يا کاميابی کے وه وعدے جو “ کلمہ”اس بارے ميں کہ زير بحث ٓايت ميں لفظ 

اد نہيں ہے،يہ بھی ممکنپيغمبر سے کئے گئے تھے، يہ مختلف احتماالت ہيں کہ جن ميں مختلف ہونے کے باوجود کوئی تض
ہے کہ ٓايت ميں تمام احتماالت کو مد نظر رکھا گيا ہو ليکن اس لحاظ سے کہ گذشتہ ٓايات ميں گفتگو قرٓان کے بارے ميں بھی 

  تھی لٰہذا يہ معنی زياده مناسبت رکھتا ہے ۔
کی گنجائش نہيں ہے، کيوں کہ يہ حقيقت ميں ٓايت يہ بيان کررہی ہے کہ کسی طرح سے بھی قرٓان ميں کوئی شک اور تردد 

ہر لحاظ سے کامل اور بے عيب ہے، اس کی تواريخ اور اخبار سب کے سب صدق ہيں اور اس کے احکام و قوانين سب کے
  سب عدل ہيں۔

کوئی شخص کلمات “(ال مبدل لَکلَِماتِہ”ہو جو بعد والے جملہ ميں يعنی “ وعده”سے مراد وہی “ کلمہ”يہ بھی ممکن ہے کہ 
ا ميں تغير اور تبديل نہيں کرسکتا کے جملہ ميں ٓايا ہے کيوں کہ اس جملہ کی نظر ودوسری ٓايات قرٓانی ميں بھی نظر ٓاتی خد

  ہے مثال :
  ۔)١١٩ہود “(َوتَمَّْت َکلَِمةُ َربَِّک اَلَْٔماَلَٔنَّ َجھَنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس ٔاَْجَمِعينَ ”

پيغمبروں کے بارے ميں ہمارا پہلے سے يہ وعده تھا کہ مظفر ومنصور تو وہی ہوں ” :ہيں يا دوسری ٓايات ميں ہم پڑھتے 
  ۔)١٧٢و١٧١(سورٔه صافات ٓايہ “ گے

کے ذکر سے “ کلمہ”اس قسم کی ٓايت ميں بعد کا جملہ اس وعده کی وضاحت ہے کہ جس کی طرف قبل کے جملہ ميں لفظ 
ح ہوگی ، ہمارا وعده صدق وعدالت کے ساتھ انجام پذير ہوا کہ کوئی شخص اشاره ہوا ہے، اس بنا پر ٓايت کی تفسير اس طر

  پروردگار کے احکام اور فرامين ميں تبديلی کی طاقت نہيں رکھتا۔
  اور جيسا کہ ہم نے بيان کيا ہے يہ ہوسکتا ہے کہ يہ ٓايت ان تمام معانی کی طرف اشاره کرتی ہو۔

اگر قرٓان کی طرف اشاره کررہی ہو تو يہ بات اس امر سے کسی قسم کا اس بات ال ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ ٓايت 
اختالف نہيں رکھتی کہ اس وقت تک سارا قرٓان نازل نہيں ہوا تھا کيوں کہ ٓايات قرٓان کے کامل ہونے سے مراد يہ ہے کہ جو

  کچھ نازل ہوچکا تھا اس ميں کوئی عيب اور نقص نہيں اور وه ہر لحاظ سے کامل ہے۔
“ ال مبد ل لکلماتہ”فسرين نے اس ٓايت سے قرٓان ميں تحريف کے بارے ميں عدم امکان پر استدالل کيا ہے، کيوں کہ بعض م

کا جملہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ کوئی شخص لفظ کے لحاظ سے، اخبار کے لحاظ سے اور احکام کے لحاظ سے 
ے ٓاخر دنيا تک عالمين کا رہنما ہونا چاہئے خيانت کرنے والوں قرٓان ميں تغير وتبدل نہيں کرسکتا اور يہ ٓاسمانی کتاب جس

  اور تحريف کرنے والوں کی دستبرد سے مصئون ومحفوظ رہے گی۔
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..............  

(بروزن قلم) کا معنی فيصلہ کرنے واال، قاضی اور حاکم ہے اور بعض نے اسے معنی کے لحاظ سے حاکم کے مساوی جانا “ حکم”۔ ١
ميں انھوں نے يہ نظريہ پيش کيا ہے کہ “تبيان ” کی ايک جماعت کہ جن ميں ايک شيخ طوسی بھی ہيں، کتاب ہے ليکن مفسرين

اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو حق کے عالوه فيصلہ نہ کرتا ہو ليکن دونوں کے لئے بوال جاتا ہے، بعض دوسرے کہ جن “ حکم”
وه شخص ہے جسے طرفين دعوی نے انتخاب کيا ہو، جب کہ حاکم ہر “ حکم” کا مولف بھی ہے يہ اعتقاد رکھتے ہيں کہ“ المنار”ميں 

  قسم کے فيصلہ کرنے والے کو کہا جاتا ہے ۔

  

  الَّ يَْخُرُصوَن ۔َوٕاِْن تُِطْع ٔاَْکثََر َمْن فِی ااْلَْٔرِض يُِضلُّوَک َعْن َسبِيِل هللاِ ٕاِْن يَتَّبُِعوَن ٕاِالَّ الظَّنَّ َوٕاِْن ہُْم إِ  ١١۶
  ٕاِنَّ َربََّک ہَُو ٔاَْعلَُم َمْن يَِضلُّ َعْن َسبِيلِِہ َوہَُو ٔاَْعلَُم بِاْلُمْہتَِديَن ۔ ١١٧

  ترجمہ:
۔اور اگر تم زمين پر رہنے والے لوگوں ميں سے اکثر لوگوں کی اطاعت کرو گے تووه تمھيں راه خدا سے گمراه کرديں١١۶

  ں اور وه اٹکل پچو لڑاتے رہتے ہيں۔گے، وه تو صرف ظن اور گمان کی پيروی کرتے ہي
۔ تيرا پروردگار ان لوگوں سے بھی خوب اچھی طرح ٓاگاه ہے جو اس کی راه سے گمراه ہوگئے ہيں اور ان لوگوں سے ١١٧

  بھی کہ جو ہدايت يافتہ ہيں۔

  اگر تم زمين ميں رہنے والے اکثر لوگوں کی پيروی کرو گے 

ہ ميں نازل ہوئی ہے اور اس زمانے ميں مسلمان انتہائی اقليت ميں تھے، يہ ممکن تھا ہم جانتے ہيں کہ اس سوره کی ٓايات مک
کہ ان کی اقليت اور بت پرستوں اور مخالفين اسالم کی قطعی اکثريت بعض لوگوں کے لئے تو ہم پيدا کردے کہ اگرکہ اگر ان

ريت ميں کيوں اور اگر ہم حق پر ہيں تو اس قدر کا دين وٓائين باطل اور بے اساس ہے تو ان کی پيروی کرنے والے اتنی اکث
  کم تعداد ميں کيوں ہيں۔

اس ٓايت ميں اس توہم کو دفع کرنے کے لئے کہ جو ممکن تھا کہ قبل کی ٓايات ميں قرٓان کی حقانيت کے زکر کے بعد پيدا 
ر لوگوں کی پيروی کرو گے تو ہوجائے، اپنے پيغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گيا ہے: اگر تم زمين ميں رہنے والے اکث

  وه تمھيں راه حق سے گمراه اور منحرف کرديں گے(َوٕاِْن تُِطْع ٔاَْکثََر َمْن فِی ااْلَْٔرِض يُِضلُّوَک َعْن َسبِيِل هللاِ )۔
بعد والے جملے ميں اس امر کی دليل بيان کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: اس کی علت اور سبب يہ ہے کہ وه منطق اور فکر 

حيح کی بنياد پر کام نہيں کرتے، ان کے رہنماہوا وہوس سے ٓالوده گمان ہيں اور کچھ جھوٹ ، فريباور تخمينے ہيں(ٕاِْن ص
  )١يَتَّبُِعوَن ٕاِالَّ الظَّنَّ َوٕاِْن ہُْم ٕاِالَّ يَْخُرُصوَن )۔(

کرسکتی، تو اس کا يہ نتيجہ نکلتا ه کہ چونکہ قبل والی ٓايت کا مفہوم يہ ہے کہ محض اکثريت تنہا راه حق کی نشاندہی نہيں 
راه حق صرف خدا سے حاصل کرنا چاہئے چاہے حق کے طرفدار اقليت ميں ہی کيوں نہ ہوں ، لٰہذا دوسری ٓايت ميں اس امر

کی دليل واضح کرتا ہے کہ تيرا پروردگار کہ جو تمام چيزوں سے باخبر اور ٓاگاه ہے اوراس کے علم غير متناہی ميں ذره 
بھی اشتباه نہيں ہے وه بہتر طور پر جانتا ہے کہ راه ضاللت کونسی ہے اور راه ہدايت کون سی، اور وه گمراہوں اور بھر

  )٢اْلُمْہتَِديَن)۔(ہدايت يافتہ لوگوں کو بھی بہتر طور پر پہچانتا ہے( ٕاِنَّ َربََّک ہَُو ٔاَْعلَُم َمْن يَِضلُّ َعْن َسبِيلِِہ َوہَُو ٔاَْعلَُم بِ 
ايک سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا دوسرے لوگ راه ہدايت وضاللت کو خدا کی رہنمائی کے بغير بھی پہچان ليتا ہے، کہ  يہاں

  ٓايت يہ کہہ رہی ہے کہ خدا دوسروں سے بہتر طور پر پہچانتا اور بہتر طور پر جانتا ہے۔
ل کے ذريعے حقائق کا ادراک کرتا ہے اوراس سوال کا جواب يہ ہے کہ اس ميں کوئی شک وشبہ نہيں ہے کہ انسان اپنی عق

راه ہدايت وضاللت کو کسی حد تک سمجھ ليتا ہے ليکن يہ بات مسلم ہے کہ چراغ عقل کی روشنی اور اس کی شعاع محدود 
ہے ، اور ممکن ہے کہ بہت سے مطالب نگاه عقل سے مخفی ره جائيں، عالوه ازيں انسان اپنی معلومات ميں اشتباه ميں بھی 

“ خدا زياده جانتا ہے ”ار ہوجا ہے اور اسی بنا پر وه خدائی رہبروں اور رہنماؤں کا محتاج ہے اسی لئے يہ جملہ کہگرفت
  صحيح ہے، اگر چہ انسان کا علم خدا کے مقابلے ميں کچھ بھی نہيں ہے ۔

  عددی اکثريت کچھ اہميت نہيں رکھتی 
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تيں ہميشہ صحيح راستہ پر گامزن ہوتی ہيں ليکن قرٓان کے بعض لوگوں کی نظر ميں يہ بات مسلم ہے کہ عددی اکثري
برخالف متعدد اايات ميں اس کی نفی کرتا ہے اور وه عددی اکثريت کے لئے کسی اہميت کا قائل نہيں ہے اور حقيقت ميں وه 

ے معاشروں ميں کو، اس امر کی دليل واضح ہے، کيون کہ ٓاج ک“ کمی”کو معيار سمجھتا ہے نہ کہ اکثريت “ کيفی”اکثريت 
اگر چہ معاشرے کے امور ميں لوگوں کو اکثريت پر بھروسہ کرنے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہيں سوجھا ليکن يہ 

بات بھولنا نہيں چاہئے کہ يہ بات جيسا کہ ہم بيان کرچکے ہيں ايک طرح سے مجبوری کے باعث قبول کرنا پڑتی ہے، کيوں
کرنے اور درست قوانين بنانے کا کوئی ايسا ضابطہ موجود نہيں جو اشکال اور عيب  کہ ايک مادی معاشرے ميں اصالحات

سے خالی ہو، لٰہذا بہت سے علماء اور ماہرين اس حقيقت کا اعتراف کرنے کے ساتھ کہ افراد معاشره کی اکثريت کی نظر 
ں کہ دوسرے راستوں کے عيوب اس سے اکثر اوقات اشتباه ٓاميز ہوتی ہے اس بات کو قبول کرنے پر مجبور ہوگئے ہيں کيو

  زياده ہيں ۔
ليکن ايک ايسا معاشره جو انبياء عليہم السالم کی رسالت پر ايمان رکھتا ہو وه قوانين کے نفاذاورپرپا کرنے کے لئے اکثريت 

ور اشتباه کی پيروی کی کوئی مجبوری نہيں رکھتا، کيون کے سچے انبياء کے پروگرام اور قوانين ہر قسم کے نقص، عيب ا
  سے خالی ہوتے ہيں اور جن قوانين کی جائز الخطا اکثريت تصويب وتصديق کرتی ہے ان کا ان پر قياس نہيں کيا جاسکتا ۔

ٓاج کی دنيا کے چہرے پر ايک نظر ڈالنے اور ان حکومتوں پر جو اکثريت کی بنياد پر قائم ہوئی ہے نظر کرنے اور ان 
و بعض اوقات اکثريتوں کی طرف تائيد وتصويب شده ہوتے ہيں ديکھنے سے اس بات کینادرست اور ہوس ٓاميز قوانين کو ج

نشاندہی ہوتی ہے کہ اکثريت عددی نے کسی درد کی دوا نہيں کی ہے، بہت سی جنگوں کی اکثريت نے ہی تصويب کی تھی 
  اور بہت سے مفاسد کو اکثريت نے ہی چاہاتھا۔

، شراب نوشی کی ٓازادی، خمار بازی، اسقاط حمل، فحشاء ومنکر يہاں تک کہ استعمار واستثمار، جنگيں اور خونريزياں
بعض ايسے قبيح وشنيع افعال کے جن کا ذکر باعث شرم ہے بہت سے ايسے ممالک جو اصطالح ميں ترقی يافتہ کہالتے ہيں

کرتے تھے اس کے نمائندوں کی اکثريت کی طرف سے ہے جو ان ممالک کے عوام کی اکثريت کے نظريہ کو منعکس 
  حقيقت پر گواه ہيں ۔

علمی نکتہ نظر سے کيا عوام کی اکثريت سچ ہی بولتی ہے ؟کيا اکثريت امين ہوتی ہے؟کيا اکثريت دوسروں کے حقوق پر 
تجاوز کرنے سے اگر وه کرسکے تو اجتناب کرتی ہے؟کيا اکثريت اپنے اور دوسروں کے منافع کو ايک ہی نظر سے 

  ديکھتی ہے؟ ۔
ت کے جواب بغير کہے ظاہر ہيں، اس بنا پر اس حقيقت کا اعتراف کرلينا چاہئے کہ ٓاج کی دنيا کا اکثريت پر اعتبار ان سواال

اور بھروسہ کرنا حقيقت ميں ايک قسم کی مجبوری اور ماحول کی ضرورت ہے اور ايک ايسی ہڈی ہے جو معاشروں کے 
  گلے ميں پھنسی ہوئی ہے۔

ن فکرو نظر اور دلسوز مصلحين اور بامقصد سوچ رکھنے والے جو ہميشہ اقليت ميں ہوتے ہاں انسانی معاشروں کے صاحبا
ہيں اگر عوام الناس کو روشنی بخشنے کے لئے ہمہ جہتی تالش وکوشش کريں اور انسانی معاشرے کافی حد تک فکری ، 

ت کے بہت قريب ہوں گے، ليکن غير اخالقی اور اجتماعی رشد پاليں تو مسلمہ طور پر اس قسم کی اکثريت کی نظريات حقيق
رشيداور نا ٓاگاه يا فاسد ، منحرف اور گمراه اکثريت کون سی مشکل اپنے اور دوسروں کے راستوں سے ہٹا سکے گی ، اس 
بنا پر محض اکثريت اکيلی کافی نہيں ہے بلکہ صرف وہی اکثريت کہ جو ہدايت يافتہ ہو اپنے معاشرے کی مشکالت کو اس 

  امکان بشر ميں ہے حل کرسکتی ۔حد تک کہ جو 
اگر قرٓان مختلف ٓايات ميں اکثريت کے بارے ميں اعتراض کرتا ہے تو اس ميں شک نہيں ہے کہ اس کی مراد ايسی اکثريت 

  ہے کہ جو غير رشيد ہو اور ہدايت يافتہ نہ ہو۔
..............  

و باغ وغيره کرايہ پر دينے کے وقت درختوں پر پھلوں کی (بروزن ترس) اصل ميں تخمين کے معنی ميں ہے، پہلے پہل ت“ خرص”۔ ١
مقدار کے تخمينے اور اندازے کے لئے استعمال ہوتا تھا، بعد از اں ہر قسم کے حدس وتخمين کے لئے يہ لفظ بولے جانے لگا اور 

لفظ جھوٹ کے معنی ميں بھی  چونکہ تخمينہ اور اندازه بعض اوقات واقع کے مطابق اور بعض اوقات اس کے خالف ہوتا ہے لٰہذا يہ
  استعمال ہوا ہے اور مندرجہ باال ٓايت ميں ہوسکتا ہے دونوں معانی کے لئے ہو۔

“ ومن يضل ”ليکن با محزوف ہے اور “اعلم بمن”کے ذريعہ متعدی ہوجاتا ہے لٰہذا يہاں يہ کہنا چاہئے“ با” ،“افعل تفضيل”۔ عموما٢
  اصطالح کے مطابق منصوب بنزع خافض ہے۔
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ا ُذِکَر اْسُم هللاِ َعلَْيِہ ٕاِْن ُکنتُْم بِآيَاتِِہ ُمْؤِمنِيَن ۔ ١١٨   فَُکلُوا ِممَّ
َم َعلَْيُکْم ٕاِالَّ َما  ١١٩ َل لَُکْم َما َحرَّ ا ُذِکَر اْسُم هللاِ َعلَْيِہ َوقَْد فَصَّ ا لَيُِضلُّوَن بِٔاَْہَوائِِہْم بَِغْيِر اْضطُِرْرتُْم ٕاِلَْيِہ َوٕاِنَّ َکثِيرً َوَما لَُکْم ٔاَالَّ تَأُْکلُوا ِممَّ

  ِعْلٍم ٕاِنَّ َربََّک ہَُو ٔاَْعلَُم بِاْلُمْعتَِديَن ۔
ْثَم َسيُْجَزْوَن بَِما َکانُوا يَْقتَِرفُوَن ۔ ١٢٠ ْثِم َوبَاِطنَہُ ٕاِنَّ الَِّذيَن يَْکِسبُوَن ااْلِٕ   َوَذُروا ظَاِہَر ااْلِٕ

  ترجمہ:
 کا نام ليا گيا ہے اس سے کھاؤ، (ليکن ان جانوروں کے گوشت سے کہ جن کو ذبح کرتے وقت ۔ اور جس (ذبيح) پر هللا١١٨

  ان پر خدا کا نام نہيں ليا گيا نہ کھاؤ)اگر تم اس کی ٓايات پر ايمان رکھتے ہو ۔
) جو کچھ تم پر ۔تم ان چيزوں ميں سے کيوں نہيں کھاتے کہ جن پر خدا کا نام ليا گيا ہے، حاالنکہ (خدا وند تعالی نے١١٩

حرام تھا اسے بيان کرديا ہے مگر يہ کہ تم مجبور ہوجاؤ( کہ اس صورت ميں اس قسم کے جانور کا گوشت کھانا جائز ہے ) 
اور بہت سے لوگ (دوسروں کو ) ہوا وہوس اور بے علمی کی وجہ سے گمراه کرديتے ہيں اور تيرا پرور دگار تجاوز 

  ا ہے۔کرنے والوں کو بہتر طور پر پہچانت
  ۔ ٓاشکار اور مخفی گناہوں کو چھوڑ دو کيوں کہ جو لوگ گناه کماتے ہيں انھيں ان کے بدلے ميں سزا دی جائے گی۔١٢٠

  تفسير
  شرک کے تمام ٓاثار مٹ جانے چاہئيں 

اتھ ٓائی تفريح کے س“ فاء”يہ ٓايات حقيقت ميں توحيد وشرک بارے ميں گذشتہ مباحث کے نتائج ميں سے ايک ، لہذاپہلی آيت
  ہے جو عام طور پر نتيجہ کے بيان کے لئے ہوتی ہے۔

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ گذشتہ ٓاياتے ميں مختلف بيانات کے ساتھ حقيقت توحيد کا اثبات اور شرک وبت پرستی کا 
“ بتوں”بطالن واضح ہوا ہے، اس مسئلہ کے نتائج ميں سے ايک يہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ گوشت کھانے سے جو 

کے نام پر ذبح ہوتے احتراز کريں اور صرف ان جانوروں کے گوشت سے استفاده کريں کہ جو خدا کے نام پرذبح ہوتے 
ہيں، کيوں کہ مشرکين عرب کی ايک عبادت يہ تھی کہ وه بتوں کے لئے قربانی کرتے تھے اور ان کے گوشت سے تبرک 

  رستی ہی تھا ۔کے طور پر کھاتے تھے اور يہ کام ايل قس، کی بت پ
لٰہذا پہلے کہا گيا ہے: ان چيزوں ميں سے کھاااؤ کہ جن پر هللا کانام ليا جاتا ہے، اگر تم هللا کی ٓايات پر ايمان رکھتے ہو ( 

ا ُذِکَر اْسُم هللاِ َعلَْيِہ ٕاِْن ُکنتُْم بِآيَاتِِہ ُمْؤِمنِين)۔   فَُکلُوا ِممَّ
نام نہيں ہے، بلکہ اس کا اظہار عمل سے بھی ہونا چاہئے، جو شخص خدائے يعنی ايمان محض دعوے ، گفتار اور عقيده کے

کھاؤ) يہاں اس قسم کے گوشت کے “(کلوا”يکتا پر ايمان رکھتا ہے وه صرف اسی قسم کے گوشت مينسے کھاتا ہے البتہ امر 
  رام ہونا ہے ۔کھانے کے وجو ب کے لئے نہيں بلکہ حقيقت ميں اس سے مراد اس کا مباح اور اس کے غير کا ح

ضمنی طور پر يہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ اس گوشت کا حرام ہونا کہ جس کے ذبح کے وقت اس پر خدا کا نام نہيں ليا
جاتا، اس نکتہ نظر سے نہيں ہے کہ يہ بات صحت عامہ کے پہلو سے ہے کہ يہ کہاجائے کہ نام لينے سے کيا اثر ہوتا ہے، 

  قی پہلوؤں اور توحيد پرستی کی بنيادوں کو محکم کرنے کے ساتھ ہے۔بلکہ اس کا ربط معنوی واخال
بعد والی ٓايت مينيہی بات دوسری عبارت سے بيان کی گئی جو اور زياده استدالل کے ساتھ ہے، فرمايا ہے:تم ان جانوروں 

اس کی تشريح کردی ہے (َوَما  سے کيونميں کھاتے کہ جن پر هللا کا نام ليا گيا ہے؟ حاالنکہ جو کچھ تم پر حرام ہے خدا نے
َم َعلَْيُکْم)۔ َل لَُکْم َما َحرَّ ا ُذِکَر اْسُم هللاِ َعلَْيِہ َوقَْد فَصَّ   لَُکْم ٔاَالَّ تَأُْکلُوا ِممَّ

ہم يہ بات دوباره دلنشين کراتے ہيں کہ يہ توبيخ وتاکيد حالل گوشت کے کھانے کو ترک کرنے کی وجہ سے نہيں ہے، بلکہ 
کہ سرف ان گوشتوں سے کھانا چاہئے اور ان کے سوا دوسرے گوشتوں سے استفاده نہيں کرناچاہيے اور مقصد يہ ہے 

(خدانے نے اس کی “ قد فصل لکم ما حرم عليکم”دوسرے لفظوں ميں نظر نکتہ مقابل اور مفہوم جملہ پر ہے ، اسی لئے 
  تشريح کردی ہے جو تم پر حرام ہے) کے جملہ سے استدالل کيا گياہے۔

س بارے ميں کہ يہ بات کس سوره اور کس ٓايت ميں ٓائی ہے کہ جس ميں حالل وحرام گوشت کی وضاحت کی گئی ہے، ا
ممکن ہے کہ يہ تصور کيا جائے کہ اس سے مراد سورٔه مائده ہے يا اسے سوره کی بعض ٓايات ہيں جو ٓائنده ٓائيں گی(مثال ٓايہ

مکہ ميں نازل ہوئی ہے اور سورٔه مائده مدينہ ميں نازل ہوئی ہے اور ليکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ يہ سوره )١۴۵
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اس سورت کی ٓائنده ٓانے والی ٓايات بھی ان ٓايات کے نزول کے وقت ابھی تک نازل نہيں ہوئی تھی، يہ واضح ہوجاتا ہے کہ 
ہے کہ جس ميں ١١۵کی ٓايہ ان دونوں احتماالت ميں سے کوئی بھی صحيح نہيں ہے ، بلکہ اس سے مراد يا تو سورٔه نحل 

صراحت کے ساتھ حرام گوشتوں کی بعض اقسام کا بيان ٓايا ہے اور خصوصا وه جانور جو غير خدا کے لئے ذبح ہوئے ہوں 
اور يا اس سے مراد ان گوشتوں کے بارے ميں حکم ہے جو پيغمبر کے وسيلہ سے دئے گئے ہيں، کيوں کہ وه کوئی حکم 

  ے تھے ۔وحی اٰلہی کے بغير نہينديت
  پھر ايک صورت مستثنٰی کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: مگر اس صورت کہ تم مجبور ہوجاؤ( ٕاِالَّ َما اْضطُِرْرتُْم ٕاِلَْيِہ)۔

چاہے يہ اضطرار بيابان ميں گرفتار ہوجانے اور شديد بھو کی وجہ سے ہو يا مشرکين کے چنگل ميں گرفتار ہونے اورکے 
  سے ہو۔ اس امر پر مجبور کرنے کی وجہ

اس کے بعد مزيد اضافہ کرتے ہوئے کہا گيا ہے: بہت سے لوگ دوسروں کو جہل ونادانی اور ہواوہوس کی بنا پر گمراه 
  کرتے ہيں ( َوٕاِنَّ َکثِيًرا لَيُِضلُّوَن بِٔاَْہَوائِِہْم بَِغْيِر ِعْلٍم)۔

ں ليکن پھر بھی ان دونوں کا ذکر زياده تاکيد اگرچہ ہوا پرستی اور جہل ونادانی اکثر ايک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہي
  ۔“باہوائھم بغير علم”کے لئے اکٹھا کيا گيا ہے اور کہا گيا ہے 

ضمنی طور پر تعبير سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ عالم حقيقی ہرگز ہوا پرستی اور خيال ٓارئی کے ساتھ مناسبت نہيں
  ا کہ علم ودانش۔رکھتا اور جہاں يہ ان سے جامال وه جہالت ہے ن

اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ ہوسکتا ہے مندرجہ باال جملہ اس خيال وتصور کی طرف اشاره ہوو مشرکين 
عرب ميں موجود تھا تاکہ وه مرده جانوروں کاگوشت کھانے کے لئے اس طرح استدالل کياکرتے تھے کہ کيا يہ ممکن ہے 

  ھيں تو ہم حالل سمجھ ليں جنھی ہمارے خدا مارا اسے ہم حرام شمار کريں؟۔کہ وه جانور جنھيں ہم خود زبح کريں ان
يہ بات ظاہر ہے يہ سفسطہ ايک بيہوده خيال سے زياده حيثيت نہيں رکھتا، کيوں خدا نے مرده جانور کو ذبح نہيں کيا اوراس 

سی دليل سے وه قسم قسم کی بيماريوں کاکا سر نہين کاٹا کہ ان جانوروں کے ساتھ قياس کريں جنھيں ہم نے ذبح کيا ہے اور ا
  مرکز ہيں اوراس کا گوشت فاسد اور خراب ہے، لٰہذا خدا وند تعالی نے اس کے کھانے کی اجازت نہيں دے ہے۔

ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے :تيرا پروردگار ان لوگوں کے بارے کہ جو تجاوز کار اور زيادرتی کرنے والے ہيں زياده 
  نَّ َربََّک ہَُو ٔاَْعلَُم بِاْلُمْعتَِديَن )۔ٓاگاه ہے( إِ 

ايسے ہی لوگ فضول اور بودی دليلوں کے زريعے نہ سرف يہ کہ راه حق سے منحرف ہوجاتے بلکہ کوشش کرتے ہيں کہ 
  دوسروں کو بھيک منحرف کرديں۔

اس کے ساتھ ہی اگلی ٓايت ميں چونکہ ممکن ہے کہ بعض لوگ اس فعل حرام کا چھپ کر اور پوشيده طور پر انجام ديں لہذا
ْثِم َوبَاِطنَہُ )۔   ايک قانون کلی کے طور کہا گيا ہے: ٓاشکار اور پنہاں گناه چھوڑدو(َوَذُروا ظَاِہَر ااْلِٕ

کہتے ہيں کہ زمانہ جاہليت مينکچھ لوگوں کا يہ عقيده تھا کہ منافی عفت عمل (زنا) اگر چھپ کر کيا جائے تو کوئی عيب 
اس صورت ميں گناه ہے کہ اگر اسے ٓاشکار اور ظاہر بظاہر کيا جائے ، ٓاج بھی کچھ لوگوں نے عملی  نہيں ہے وه صرف

طور پر اسی جاہالنہ منطق کو اپنايا ہوا ہے اور صرف ٓاشکار اور ظاہر بظاہر گناہوں سے پريشان اور وحشت زده ہوتے ہيں 
  ۔ليکن چھپ کر گناه کا ارتکاب کسی پريشانی کے بغير کرتے ہيں

مندرجہ باال ٓايت نہ صرف مذکوره باال منطق کی مذمت کرتی ہے بلکہ يہ ايک وسيع مفہوم رکھتی ہے کہ جو اس کے عالوه 
گناه کے سلسلے ميں بيان ہوئے ہيں، اپنے “باطن”اور “ظاہر”کہ جو بيان کيا جاچکا ہے دوسرے مفاہيم وتفاسير کوبھی ، جو 

ے يہ ہے کہ ظاہری گناہوں سے مراد وه گناه ہے جو اعضائے بدن کے ساتھ انجام دامن ميں سميٹے ہوئے ہيں ، منجملہ ان ک
  پاتے ہيں اور باطنی گناه سے مراد وه گناه ہيں جو دل ،نيت اور تصميم واراده کے ذريعہ صورت پذير ہوتے ہيں۔

نتظار کررہے ہيں قرٓان يوں اس کے بعد ياددہانی اور گناہگاروں کو تہديد کے طور پر اس بدبختی کے بارے ميں جس کا وه ا
ْثَمکہتا ہے :وه لوگ کہ جو گناہوں کا ارتکاب کررہے ہيں بہت جلدی اپنے اعمال کا نتيجہ ديکھ لےں گے (ٕاِنَّ الَِّذيَن يَْکِسبُوَن ااْلِٕ 

  َسيُْجَزْوَن بَِما َکانُوا يَْقتَِرفُوَن)۔
تعبير ہے جو اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ افراد  کی تعبير (يکسبون االثم) ايک عمده اور جالب نظر“ کسب گناه”

انسانی جہان ميں اس سرمايہ داروں کی طرح ہيں جو ايک بہت بڑے بازار ميں قدم رکھتے ہيں اور کا سرمايہ ہوش 
قر ب ،عقل،عمر اور جوانی اور قسم قسم کی خدا داد قوتيں ہيں وه لوگ کتنے بدبخت ہيں جو سعادت، افتخار، مقام، تقوی اور 

  خدا کے حصول کے بجائے گناه کمانے ميں لگے رہيں۔
(عنقريب اپنی جزا ديکھےں گے) کی تعبير ممکن ہے اس بات کی طرف اشاره ہو کہ اگرچہ بعض کی نظر ميں “ سيجزون”

ا اس قيامت دور ہے ليکن حقيقت وه بہت قريب ہے اور يہ جہاں بہت تيزی کے ساتھ ختم ہوجائے گا اور قيامت ٓاجائے گی، ي
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بات کی طرف اشاره ہو کہ زياده تر افراد اس دنياوی زندگی ميں ہی اپنے برے اعمال کے نتائج انفرادی اور اجتماعی رد 
 عمل کے طور پر ديکھيں گے۔

 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

يَاِطيَن لَيُوُحوَن ٕاِلَی ٔاَوْ  ١٢١ ا لَْم يُْذَکْر اْسُم هللاِ َعلَْيِہ َوٕاِنَّہُ لَفِْسٌق َوٕاِنَّ الشَّ   لِيَائِِہْم لِيَُجاِدلُوُکْم َوٕاِْن ٔاَطَْعتُُموہُْم ٕاِنَُّکْم لَُمْشِرُکون۔َوالَتَأُْکلُوا ِممَّ
  ترجمہ:
۔ اور اس (ذبيحہ) سے کہ جس پر خدا کا نام نہيں ليا گيا، نہ کھاؤاور يہ فعل گناه ہے اور شياطين اپنے دوستوں کومخفی ١٢١

طور پر کچھ مطالب القاکرتے رہتے ہيں تاکہ وه تم سے مجادلے اور جھگڑے کے لئے کھڑے ہوجائيں او راگر تم ان کی 
  اطاعت کرو گے تو تم بھی مشرک ہوجاؤ گے۔

  تفسير 
گذشتہ ٓايات ميں مسئلہ کے مثبت پہلو يعنی حالل گوشت کھانے کا ذکر کيا گيا تھا ليکن اس ٓايت ميں زياده سے زياده تاکيد کے
لئے منفی پہلو اور اس کے مفہوم کا سہارا ليتے ہوئے فرمايا گيا ہے: ان گوشتوں ميں سے کہ جن پر خدا نام ان کے ذبح کے 

ا لَْم يُْذَکْر اْسُم هللاِ َعلَْيِہ)۔وقت نہيں ليا گيا نہ کھ   اؤ(َوالَتَأُْکلُوا ِممَّ
اس کے بعد نئے سرے سے ايک مختصر سے جملے کے ساتھ اس عمل کو جرم قرار ديتے ہوئے فرمايا گيا ہے: يہ کام فسق

  وگناه ہے اور راه ورسم بندگی اور فرمان خدا کی اطاعت سے خروج ہے( َوٕاِنَّہُ لَفِْسٌق)۔
س غرض سے کے بعض ساده لومسلمان ان کے شيطانی وسوسوں کا اثر قبول نہ کر ليں يہ اضافی کيا گيا ہے کہ نيز ا

شياطين وسوسہ انگيز مطالب مخفی طور پراپنے دوستوں کو القا کرتے ہيں تاکہ ہمارے ساتھ مجادلہ کرنے کے لئے کھڑے 
يَاِطيَن لَيُوُحوَن ٕاِلَی ٔاَوْ    لِيَائِِہْم لِيَُجاِدلُوُکْم)۔ہوجائيں ( َوٕاِنَّ الشَّ

ليکن تم ہوش وہواس کے ساتھ رہو کيوں کہ ، اگر تم ان کے وسوسوں کے سامنے سرتسليم خم کرديا تو تم بھی مشرکين صف
  ميں شامل ہوجاؤ گے

  
  ( َوٕاِْن ٔاَطَْعتُُموہُْم ٕاِنَُّکْم لَُمْشِرُکون)۔

ہو جو مشرکين ايک دوسرے کی طرف القا کيا کرتے تھے (اور يہ مجادلہ اور وسوسہ شايد اسی منطق کی طرف اشاره 
بعض نے کہا ہے کہ مشرکين عرب نے اسے مجوسيوں سيکھا تھا ) کہ اگر ہم مرده جانور کا گوشت کھاتے ہيں تو اس کی 

دا کے کام وجہ يہ ہے کہ اسے خدا نے مارا ہے لٰہذا وه اس جانور سے بہتر ہے جسے ہم مارت ہيں ، يعنی مردار نہ کھانا خ
  سے ايک قسم کی بے اعتنائی ہے ۔

وه اس ( حقيقت ) سے غافل ہيں کہ جو اپنی طبيعی موت مرتا ہے وه اس بات کے عالوه کہ اکثر بيمار ہوتے ہيں، اس کا سر 
نہيں کاٹا جاتا اور گنده اور گاڑھا خون اس کے گوشت کے اندر ہی ره جاتا ہے اور وه مر جاتا ہے اور فاسد اور خراب 

ہوجاتا اور وه گوشت بھی ٓالوده اور فاسد کرديتا ہے، اسی بنا پر خدا نے يہ حکم ديا ہے کہ صرف اس جانور کا گوشت کھاؤ 
  جو مخصوص شرائط کے ساتھ ذبح ہوا ہے اور اس کا خون باہر گرا ہے۔

ات کے عالوه اس کے ذبح ضمنی طور ان ٓايات سے يہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ غير اسالمی ذبيحہ حرام ہے کيوں ديگر جہ
  کے وقت غير مسلم خدا کا نام لينے کے پابند نہيں ہوتے ۔

ِريَن َما ْيَس بَِخاِرٍج ِمْنہَا َکٰذِلَک ُزيَِّن لِْلَکافِ ٔاََوَمْن َکاَن َمْيتًا فَٔاَْحيَْينَاهُ َوَجَعْلنَا لَہُ نُوًرا يَْمِشی بِِہ فِی النَّاِس َکَمْن َمثَلُہُ فِی الظُّلَُماِت لَ  ١٢٢
  َکانُوا يَْعَملُونَ 

  َوَما يَْشُعُروَن۔َوَکٰذلَِک َجَعْلنَا فِی ُکلِّ قَْريٍَة ٔاََکابَِر ُمْجِرِميہَا لِيَْمُکُروا فِيہَا َوَما يَْمُکُروَن ٕاِالَّ بِٔاَنفُِسِہْم  ١٢٣
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  ترجمہ:
رار ديا کہ جس کے ذريعے وه لوگوں کے ۔ وه جو کہ مرده تھا، پھر ہم نے اسے زنده کيا اور اس کے لئے ايک نور ق١٢٢

درميان چلتا پھرتاہے، کيا اس شخص کی مانند ہے کہ جو تاريکيوں ميں ہو اور اس سے باہر نہ نکلے، اس طرح کفار کے 
  لئے وه(برے ) اعمال جو وه انجام ديتے تھے زينت دئے گئے ہيں (او رخوبصورت دکھائی ديتے ہيں)۔

ہر شہر اور ہر ہر بستی ميں بڑے بڑے مجرم قرار دئے ہيں، (ايسے افراد کہ ہم نے جن ۔اور ہم نے اسی طرح سے ہر ١٢٣
کے اختيار ميں ہر قسم کی قدرت دے دی تھی ليکن انھوں نے اس سے غلط فائده اٹھايا اور غلط راستے پر چل پڑے)اور ٓاخر

ينے) ميں مشغول ہوگئے، ليکن (فی الحقيقت ) کار ان کا معاملہ اس حد کو پہنچ گيا کہ وه مکر(کرنے اور لوگوں کو دھوکہ د
  وه صرف اپنے ٓاپ کو ہی (دھوکہ اور) فريب ديتے ہيں اور سمجھتے نہيں۔

  شان نزول 
  پہلی ٓايت کی شان نزول کے بارے ميں يوں نقل ہوا ہے :

ھا، ايک دن اس نے ابوجہل جو اسالم اور پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے بہت ہی سخت دشمنوں ميں سے ت
ٓانحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کو سخت تکليف پہنچائی پيغمبر کے بہادر چچا حضرت حمزه جو اس دن ايمان نہيں الئے 

تھے اور اسی طرح ٓاپ کے دين کے بارے ميں مطالعہ اور سوج بچار کررہے تھے اور اس دن اپنے معمول کے مطابق 
تھے، جب بيابان سے واپس ٓائے تو ابوجہل اور اپنے بھتيجے کے مابين ہونے والے  شکار کے لئے بيابان ميں گئے ہوئے

ماجرے سے باخبرہوئے، انھيں بہت غصہ ٓايا، وه فورا ابوجہل کی تالش ميں نکل پڑے، وه مال تو اس کے سر يا ناک پر اس 
اپنی قوم وقبيلہ بلکہ مکہ کے لوگوں کے طرح مارا کہ خون جاری ہوگيا، ابوجہل نے اس تمام نفوذ واقتدار کے باوجود جو وه

  درميان رکھتا تھا حضرت حمزه کی بہت زياده شجاعت کو ديکھتے ہوئے کسی رد عمل کا اظہار نہ کيا ۔
اس کے بعد حمزه پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کی تالش ميں نکلے اور اسالم قبول کرليا، اس دن سے باقاعده اسالم کے 

  طور پر ٓاخر عمر تک اس ٓاسمانی دين کا دفاع اور اس کی حفاظت کرتے رہے۔ ايک افسر رشيد کے
اوپر والی ٓايت اسی واقع کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اس ميں حمزه کے ايمان اور ابوجہل کے کفروفساد ميں پائيداری کو 

  مشخص کيا گيا ہے۔
مان النے اور ابوجہل کے کفر پر اصرار کے بارے ميںبعض رويات سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ يہ ٓايت عمار ياسر کے اي

  نازل ہوئی ہے ۔
بہرحال يہ ٓايت بھی قرٓان کی دوسری ٓايات کی طرح ہی اپنے محل نزول کے ساتھ ہی اختصاص نہيں رکھتی اور ايک وسيع 

  مفہوم رکھتی ہے جو ہر سچے مومن اور ہر بے ايمان اور ہٹ دھرم پر صادق ٓاتی ہے ۔

  نور نظر  ايمان اور
ان کا قبل کی ٓايات کے ساتھ ربط اس لحاظ سے ہے کہ گذشتہ ٓايات ميں دو گرہوں کی اشاره ہے۔ مومن خالص اور ہٹ دھرم 

کافر جو صرف يہ کہ خود ايمان نہيں التا بلکہ دوسروں کوگمراه کرنے کی سختی سے کوشش بھی کرتا ہے، يہاں بھی 
  نوں گروہوں کی کيفيت کو مجسم کيا گيا ہے۔دوجالب اور عمده مثاليں ذکر کرکے ان دو

پہلے ان افراد کو جو گمراہی ميں تھے پھر انھون نے حق اور ايمان کو قبول کرکے اپنے راستے کو بدل ليا انھيں اس مرده 
  سے تشبيہ دی ہے کہ جو خدا کے اراده اور فرمان سے زنده ہوگيا ہو (ٔاََوَمْن َکاَن َمْيتًا فَٔاَْحيَْينَاهُ )۔

معنوی موت وحيات اور کفر ايمان کے معنی ميں ٓائی ہے، اور تعبير اس بات کی طرف “ حيات”اور “موت”قرٓان ميں بارہا 
اچھی طرح نشاندہی کرتی ہے کہ ايمان ايک خشک اور خالی عقيده يا کوئی تکلفاتی الفاظ نہيں ہيں، بلکہ وه ايک ايسی روح 

جسم ميں پھونکی جاتی ہے اور وه ان کے تمام وجود ميں اثر کرتی ہے ، ان کی کی مانند کہ جو بے ايمان افراد کے بے جان
ٓانکھوں ميں بينائی اور وشنی ٓاجاتی ہے، ان کے کانوں ميں سننے کی طاقت پيدا ہوجاتی ہے ، زبان ميں طاقر گويائی اور ہاتھ

فراد کو دگرگوں کرديتا ہے اور ان کی ساری پاؤں ميں ہر قسم کے مثبت کام انجام دينے کی قدرت پيدا ہوجاتی ہے، ايمان ا
  زندگی ميں اثر انداز ہوتا ہے اورزندگی کے ٓاثار کو ان کے تمام حاالت زندگی ميں ٓاشکار وواضح کرتا ہے۔

(ہم نے اسے زنده کياہے ) کے حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ايمان اگر چہ خود انسان کی اپنی سعی وکوشش سے “ فاحييناه”
  نا چاہئے ليکن جب تک خدا کی طرف سے کشش نہ ہو يہ کوششيں انجام کو نہيں پہنچتی۔صورت پذير ہو

اس کے بعد قرٓان کہتا ہے: ہم نے ايسے افراد کے لئے نور قرار ديا ہے کہ جس کی روشنی ميں وه لوگوں کے درميان چليں 
  پھريں(َوَجَعْلنَا لَہُ نُوًرا يَْمِشی بِِہ فِی النَّاِس )۔
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سے کيا مراد ہے ليکن ظاہری طور پر اس سے “ نور”نے اس بارے ميں کئی احتمال ذکر کئے ہيں کہ اس  اگر چہ مفسرين
صرف قرٓان اور تعليمات پيغمبر ہی مراد نہيں ہيں بلکہ اس کے عالوه خدا پر ايمان انسان کو نور بصيرت اور ايک نيا ادراک

ہے، اس کی نگاه کے افق کق مادی محدود زندگی اور عالم بخشتا ہے اور ايک خاص قسم کا نور بصيرت اس کا عطا کرتا 
  مادی کی چہار ديواری سے نکال کر ايک بہت ہی وسيع عالم ميں لے جاتا ہے۔

اور چونکہ وه انسان کو خود سازی کی دعوت ديتا ہے تو خودخواہی، خود بينی، تعصب، ہٹ دھرمی اور ہوا ہوس کے پردے
ہٹا ديتا ہے اور وه ايسے حقائق ديکھنے لگ جاتا ہے کہ جن کے ادراک کی اس  اس کی روح کی ٓانکھوں کے سامنے سے

  سے قبل ہرگز قدرت نہيں رکھتا تھا۔
اس نور کے پرتو ميں وه لوگوں کے درميان اپنی زندگی کی راه تالش کرسکتا ہے اور وه بہت سے ايسے اشتباہات سے کہ 

حدود ففکر کی وجہ سے يا خود خواہی اور ہوا وہوس کے غلبہ جن ميں دوسرے لوگ طمع اور اللچ کی خاطر اور مادی م
  کے باعث گرفتار ہوجاتے ہيں مامون ومحفوظ ره جاتا ہے ۔ نيز يہ جو اسالمی رويات ميں ہے کہ:

” ِ   “ٔاْلُموِمُن يَْنظُُر بِنُوِرّهللاٰ
  ۔“مومن هللا کے نور سے ديکھتا ہے”

اتوں کے باوجود اس خاص نور کی کہ جو صاحب ايمان انسان ميں پيدا يہ اسی حقيقت کی طرف اشاره ہے ۔اگرچہ ان تمام ب
ہوجاتا ہے بيان وقلم سے پھر بھی توصيف نہيں کرسکتے۔ بلکہ اس کا ذائقہ چکھنا چاہئے اور اس کے وجود کو محسوس 

  کرنا چاہئے ۔
ساتھ مقابلہ وموازنہ کرتے ہوئے قرٓاناس کے بعد ايسے زنده، فعال، نورانی اور موثر افرا د کا ہٹ دھرم بے ايمان افراد کے 

کہتا ہے: کيا ايسا شخص اس شخص کی مانند ہے کہ جو ظلمتوں اور تاريکيوں کی امواج ميں ڈوبا ہوا ہے اور ہر گز اس 
  سے باہر نہيں نکل سکتا(َکَمْن َمثَلُہُ فِی الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخاِرٍج ِمْنہَا )۔

(اس شخص کی طرح جو ظلمات ميں ہے) بلکہ يوں کہتا “ کمن فی الظلمات”ہتا کہ قابل توجہ بات يہ ہے کہ يہ نہيں ک
اس شخص کی طرح کہ جس مثل ظلمات ہيں ۔ بعض نے کہا کہ اس تعبير سے ہدف ومقصد يہ تھا“ کمن مثلہ فی الظلمات”ہے

کہ ان کی وضع وکيفيت ايک کہ يہ ثابت کيا جائے کہ اس قسم کے افراد اس قدر تاريکی اور بد بختی ميں ڈوبے ہوئے ہيں 
  ضرب المثل بن گئی ہے کہ جس سے تمام باسمجھ افراد ٓاگاه ہيں۔

ليکن ممکن ہے يہ تعبير ايک لطيف تر معنی کی طرف اشاره ہو اور وه يہ کہ: ايسے افراد کی ہستی اور وجود سے حقيقت 
يسا ہيکل رکھتے ہيں کہ جو روح کے بغير ميں ايک قالب اور ايک مجسمہ کے سو کوئی چيز باقی نہيں رہی ہے، وه ايک ا

  ہے اور ايسا دماغ اور فکر رکھتے ہيں جو بيکار ہوچکی ہے۔
صيغہ “( ظلمات”(صيغہ مفرد کے ساتھ) اور کفار کا محيط“ نور”اس نکتہ کی ياددہانی بھی الزمی ہے کہ مومن کا راہنما

قت ہے اور وحدت وويگانگی کی رمز ہے اور کفر وبے جمع کے ساتھ) بيان کيا گيا ہے ، کيوں کہ ايمان صرف ايک ہی حقي
  ايمانی ، پراگندگی وتفرقہ اور پھوٹ کا سرچشمہ ہے۔

ٓايت کے ٓاخر ميں اس بد بختی کی علت کی طرف اشاره کرتے ہوئے قرٓان کہتا ہے: کفار کے اعمال کوان کی نظروں ميں 
  اسی طرح زينت دے دی گئی ہے

  
  َن َما َکانُوا يَْعَملُوَن )۔(َکٰذلَِک ُزيَِّن لِْلَکاِفِري

جيسا کہ ہم پہلے بھی اشاره کرچکے ہيں يہ برے عمل کے تکرار کی خاصيت ہے کہ ٓاہستہ ٓاہستہ اس کی برائی نظر ميں کم 
ہوتی چلی جاتی ہے يہاں تک کہ وه اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وه اس کی نظروں ميں ايک اچھا کام معلوم ہونے لگتا ہے 

زنجير کی مانند اس کے ہاتھ پاؤں ميں پڑ جاتا ہے اور اپنے جال سے نکلنے کی اسے اجازت نہيں ديتا، تباه کاروںاو ر ايک 
  کے حاالت کا ايک سرسری مطالعہ اس حقيقت کو اچھی طرح واضح کرديتا ہے۔

ميں شمار ہوتا تھا  اور چونکہ منفی جہت سے ايک ماجرے کاہيرو ابوجہل تھا اور وه مشرکين مکہ اور قريش کے سرداروں
لٰہذا دوسری ٓايت ميں ان گمراه رہبروں اور کفر وفساد کے زعما کی حالت کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا: ہم نے ہر 

شہر اور ٓابادی ميں اسی طرح سے ايسے بڑے بڑے لوگ قراردئے ہيں کہ جنھوں نے گناه کا راستہ اختيار کرليا اور 
کے ذريعے لوگوں کو راستے سے منحرف کرديا(َوَکٰذِلَک َجَعْلنَا فِی ُکلِّ قَْريٍَة ٔاََکابَِر ُمْجِرِميہَا مکروفريب اور دھوکا بازی 

  لِيَْمُکُروا فِيہَا)۔
ہم نے بارہا يہ کہا ہے اس قسم کے افعال کی خدا کی طرف نسبت اس بنا پر ہے کہ وه مسبب االسباب اور تمام قدرتوں کا 

کام کو سر انجام ديتا ہے وه ان امکانات ووسائل کے ساتھ سرانجام ديتا ہے کہ جو خدا نے  سرچشمہ ہے اور جو شخص جس
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اس کے اختيار ميں دئے ہيں ۔ اگرچہ کچھ لوگ اس سے اچھا فائده اٹھاتے ہيں اور بعض لوگ ان ہی وسائل سے برے کام 
  انجام ديتے ہيں۔

ان کے سرانجام کے معنی ميں ہے۔ يہ ان کی خلقت کا ہدف نہيں  (تاکہ وه مکروفريب کو کام ميں الئيں) کا معنی“ ليمکروا”
يعنی نافرمانی اور بکثرت گناہوں کا انجام يہ ہوا کہ وه راه حق کے رہزن بن گئے اور بندگان خدا کو راه سے )١ہے (

کے لئے جو  اصل ميں گرم کرنے اور مروڑنے کے معنی مين بعد ازاں ہر اس انحرافی کام“ مکر”منحرف کرديا۔ کيوں کہ 
  مخفيانہ اور چھپ کر کيا جائے استعمال ہونے لگا۔

ٓايت کے ٓاخر ميں کہا گيا ہے: وه اپنے سوا کسی کو بھی فريب اور دھوکا نہيں ديتے، ليکن وه سمجھتے نہيں ہيں اور متوجہ 
  نہيں ہيں

  
  ( َوَما يَْمُکُروَن ٕاِالَّ بِٔاَنفُِسِہْم َوَما يَْشُعُروَنَ◌)۔

اور کيا مکروفريب ہوگا کہ وه اپنے وجود کا تمام سرمايہ چاہے وه فکر ،ہوش، عقل، عمر اور وقت ہو يا اس سے بڑھ کر 
مال دولت ايسی راه ميں استعمال کرتے ہيں کہ جو نہ صرف يہ کہ ان کے لئے سود مند نہيں بلکہ ان کی پشت کو بار 

  ہيں کہ وه کاميابيوں سے ہمکنار ہوئے ہيں۔مسئوليت اور گناه سے بھی بوجھل کرديتا ہے جب کہ وه يہ سمجھتے 
ضمنی طور پر اس ٓايت سے بھی اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ وه مفاسد اور بد بختياں جو معاشرے کو دامن گير ہوتی ہيں
ان کا سر چشمہ قوموں کے بڑے اور سردار ہی ہوتے ہيں اور وہی لوگ ہوتے ہيں جو قسم قسم کے حيلوں اور فريب کاريوں

  ے ذريعہ راه حق کو دگرگوں کر کے حق کے چہرے کولوگوں پر پوشيده کرديتے ہيں۔ک
..............  

  ہے بلکہ عاقبت کا الم ہے کہ جس کے قرٓان مينمتعدد نمونے موجود ہيں۔“ الم”غايت کا“ الم”۔ اصطالح کے مطابق ١

  

تَی ِمْثَل َما ٔاُوتَِی ُرُسُل هللاِ هللاُ ٔاَْعلَُم َحْيُث يَْجَعُل ِرَسالَتَہُ َسيُِصيُب الَِّذيَن ٔاَْجَرُموا َصَغاٌر َوٕاَِذا َجائَْتہُْم آيَةٌ قَالُوا لَْن نُْؤِمَن َحتَّی نُؤْ  ١٢۴
  ِعْنَد هللاِ َوَعَذاٌب َشِديٌد بَِما َکانُوا يَْمُکُروَن ۔

  ترجمہ:
ہرگز ايمان نہيں الئيں گے جب تک کہ ہميں بھی ۔ اور جس وقت کوئی ٓايت ان کے لئے ٓاتی ہے تو وه کہتے ہيں کہ ہم تو١٢۴

ويسی ہی چيز نہ دکھائی جائے جيسی کہ خدا کے پيغمبروں کو دی گئی ہے،۔خدا ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ وه اپنی رسالت
کو  کو کہاں قرار دے، وه لوگ جو گناه کے مرتکب ہوئے ہيں (اور انھوں نے اپنی حيثيت ومقام کو بچانے کے لئے لوگوں

راه حق سے منحرف کيا ہے ) وه بہت جلدی اپنے مکر( اور فريب اور چالبازی) کے بدلے ميں جو وه کيا کرتے تھے، 
  بارگاه خدا وندی ميں ذليل ہوں گے اور عذاب شديد ميں گرفتار ہوں گے۔

  شان نزول 
(کہ جو بت پرستوں کے مشہور  مرحوم طبرسی مجمع البيان ميں لکھتے ہيں کہ يہ ٓايت وليد بن مغيره کے بارے ميں

سرداروں ميں سے تھااور اصطالح کے مطابق ان کا دماغ سمجھا جاتا تھا) نازل ہوئی ہے۔ وه پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ
وسلّم سے کہتا تھا کہ اگر نبوت سچی بات ہے تو ميں يہ مقام حاصل کرنے کا ٓاپ سے زياده حقدار ہون ، کيون کہ ايک تو 

  ٓاپ سے زياده ہے اور دوسرے ميرے پاس مال ودولت بھی ٓاپ سے زياده ہے۔ ميرا سن
بعض نے کہا ہے کہ يہ ٓايت ابوجہل کے بارے ميں نازل ہوئی ہے۔ کيوں کہ وه خيال کرتا تھا کہ مسئلہ نبو ت بھی رقابتوں کا 

ميں ايک دوسرے کے رقيب تھے اور گھوڑ  مرکز بنے ، وه کہتا تھا کہ ہم اور قبيلہ بنی عبد مناف (پيغمبر کا قبيلہ) ہر چيز
دوڑکے دو گھوڑوں کی طرح ايک دوسروں کے دوش بدوش جارہے تھے يہاں تک کہ انھوں نے يہ دعوی کرديا کہ ہمارے 

درميان ميں سے ايک پيغمبر مبعوث ہوا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے ليکن يہ بات ممکن نہيں کہ ہم اس پر ايمان لے 
  م پر بھی وحی اترے جس طرح اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ٓائےں مگر يہ کہ ہ
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  خدا سب بہتر جانتا ہے کہ وه اپنی رسالت کوکہاں قراردے 

کے طرز فکر اور مضحکہ خيز دعوے کی طرف “ اکابر مجرميہا”اس ٓايت ميں ان باطل گدی نشينوں اور سرداروں اور 
خدا کی طرف سے کوئی ٓايت ان کے لئے بھيجی گئی تو  ايک مختصر اور پر معنی اشاره کرتے ہوئے کہا گيا ہے : جب

انھوں نے کہا: ہم ہر گز ايمان نہيں الئيں گے مگر يہ کہ ہميں بھی وہی مقامات اور ٓايات جو خدا کے بھيجے ہوئے رسولوں 
)۔کو عطا ہوئی ہے دی جائيں(َوٕاَِذا َجائَْتہُْم آيَةٌ قَالُوا لَْن نُْؤِمَن َحتَّی نُْؤتَی ِمْثَل مَ    ا ٔاُوتَِی ُرُسُل هللاِ

ان کے خيال ميں جيسے مقام رسالت اور خلق کی رہبری کا حصول سن وسال ومال ودولت پر موقوف ہے يا قبائل کی بچہ 
گانہ رقابتوں پر اور گويا خدا بھی اس بات کا پابند ہے کہ وه ان بے بنياد اور مضحکہ خيز رقابتوں کا خيال کرے اور انھيں 

۔ايسای رقابتيں کہ جن کا سرچشمہ انحطاط فکری ہو، جو مفہوم نبوت اور انسانوں کی رہبری کی فکر سے صحيح قرار دے 
  دور ہوں۔

قرٓان انھيں واضح جواب ديتا ہے اور کہتا ہے: اس کی ضرورت نہيں کہ تم خدا کو سبق دو کہ وه اپنے پيغمبروں اور 
خدا سب بہتر جانتا ہے کہ وه اپنی رسالت ” کرے کيوں کہ رسولوں کو کس طرح بنائے اور کن لوگونميں ان کا انتخاب

  هللاُ ٔاَْعلَُم َحْيُث يَْجَعُل ِرَسالَتَہُ)۔“( کوکہاں قراردے
يہ بات صاف ظاہر او بالکل واضح ہے کہ رسالت نہ تو سن وسال اور مال دولت سے کوئی ربط رکھتی ہے اور نہ ہی قبائل 

کی شرط روح کی ٓامادگی، ضمير کی پاکيزگی، اصل انسانی خصائل وصفات،  کی حيثيت سے ۔ بلکہ ہر چيز سے پہلے اس
فکر بلند، قوت نظر اور ٓاخری طور پر غير معمولی تقوی وپرہيزگاری کا مرحلٔہ عصمت ميں ہونا ہے اور ان صفات کا 

ان شرائط اور ان  موجود ہونا خصوصا مقام عصمت کے لئے ٓامادگی ايسی چيز ہے جسے خدا کے عالوه کوئی نہيں جانتا۔
  کی سوچ کے درميان کس قدر فرق ہے۔

جانشين پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم بھی سوائے وحی وتشريع بنی کے تمام صفات اور پروگراموں کا حامل ہوتا ہے ، 
کا رہبر يعنی وه محافظ شرع وشريعت بھی ہے ، اس کے مکتب وقوانين کا پاسدار بھی ہے اورلوگوں کا روحانی اور دنيا 

بھی ہے، لٰہذا اسے بھی مقام عصمت پر فائز اور خطا وگناه سے مامون ومحفوظ ہونا چاہئے تاکہ وه اپنی پيغام رسانی کو 
باور کرسکے اور رہبرمطاع اور قابل اعتماد نمونہ ہو۔ اسی دليل سے اس کا انتخاب بھی خدا ہی کے اختيار ميں ہے اور خدا 

  کہاں قرار دے نہ کہ خلق خدا۔ نہ ہی لوگوں کے انتخاب اور شوری سے يہ ہوتا ہے۔ ہی جانتا ہے کہ اس مقام کو وه
ٓايت کے ٓاخر ميں اس قسم کے مجرموں اور باطل دعوے کرنے والے رہبروں کے اس انجام کا ذکر کيا گيا ہے جو ان کے 

لوگوں کو گمراه کرنے کے لئے  انتظار ميں ہے ارشاد ہوتا ہے: عنقريب يہ گنہگار لوگ اس مکروفريب کی وجہ سے جو وه
َما َکانُوا کرتے تھے ذلت وحقارت اور عذاب شديد ميں گرفتار ہوں گے( َسيُِصيُب الَِّذيَن ٔاَْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد هللاِ َوَعَذاٌب َشِديٌد بِ 

  )١يَْمُکُروَن)۔(
ر مرتبہ کی حفاظت کريں ليکن خدا انھيں يہ خود خواه لوگ چاہتے تھے کہ اپنے غلط کاموں کے ذريعہ اپنی حيثيت ، مقام او

اس طرح حقير کرے گا کہ وه درد ناک روحانی گرفت کا احساس کريں گے ، عالوه ازايں چونکہ راه باطل ميں ان کہ ہاؤہو 
  اور پر سرصدا ہوگا۔“ شديد”زياده اور ان کی سعی وکوشش سخت تھی لٰہذا ان کی سزا اور عذاب بھی 

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

سے اصل ميں قطع کرنے کے معنی ميں ہے اور چونکہ گنہگار افراد رشتوں اور ناتوں کو قطع کرديتے ہيں “ جرم”ماده“ ماجرا”۔ ١
اور اپنے ٓاپ کو فرمان خدا کی اطاعت سے الگ کرليتے ہيں لٰہذا يہ لفظ گناه کے لئے بھی بوال جاتا ہے اور اس ميں اس حقيقت کی 

ذات ميں حق وپاکيزگی اور عدالت کے ساتھ رشتہ رکھتا ہے اور گناه سے ٓالودگی فی الواقع  طرف ايک لطيف اشاره ہے ہر شخص اپنی
  فطرت اٰلہيہ سے علحيدگی ہے۔

 

 

  5تفسير نمونہ جلد
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ْسالَِم َوَمْن يُِرْد ٔاَْن يُِضلَّہُ يَْجَعْل َصْدَرهُ َضيِّقًا ١٢۵ َماِء َکٰذلَِک يَْجَعُل فََمْن يُِرْد هللاُ ٔاَْن يَہِديَہُ يَْشَرْح َصْدَرهُ لِاْلِٕ ُد فِی السَّ عَّ َحَرًجا َکٔاَنََّما يَصَّ
ْجَس َعلَی الَِّذيَن الَيُْؤِمنُوَن۔   هللاُ الرِّ

ْلنَا اآْليَاِت لِقَْوٍم يَذَّکَُّروَن۔َوہََذا صِ  ١٢۶   َراطُ َربَِّک ُمْستَقِيًما قَْد فَصَّ
  لَہُْم َداُر السَّالَِم ِعْنَد َربِِّہْم َوہَُو َولِيُّہُْم بَِما َکانُوا يَْعَملُوَن ۔ ١٢٧

  ترجمہ:
اده کرديتا ہے اور جس ۔ جس شخص کے لئے خدا چاہتا ہے کہ ہدايت کرے اس کے سينہ کو(قبول کرنے کے لئے) کش١٢۵

شخص کو( اس کے برے اعمال کی وجہ سے) گمراه کرنا چاہے اس کے سينہ کو اس طرح تنگ کرديتا ہے گويا وه آسمان 
  پر چڑھ رہا ہے، اس طرح خدا پليدی ايسے افراد کے لئے قرار ديتا ہے جو ايمان نہيں التے۔

دگار کی ہے ہم ايسے افراد کے لئے جو پندونصيحت حاصل ۔اور يہ صراط مستقيم (اور ہميشہ کی سنت) تيرے پرور١٢۶
  کرتے ہيں اپنی ٓايات کو کھول کر بيان کرديتے ہيں۔

۔ ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس امن وامان کا گھر ہوگا او ران کا ولی، دوست اور مددگار ہے ان (نيک)اعمال ١٢٧
  کی وجہ سے جو وه انجام ديتے ہيں۔

  تفسير
   خدائی امداد

گذشتہ ٓايات کہ جو سچے مومنين اور ہٹ دھرم کفار کے بارے ميں بحث کررہی تھيں، کے بعد ان ٓايات ميں ان عظيم نعمتوں 
  کو جو پہلے گروه کے لئے ہيں اور بے توفيقياں جو دوسرے گروه کے دامن گير ہونگی تفصيل ک ساتھ بيان کيا گيا ہے۔

رنا چاہتا ہے اس کا سينہ حق کو قبول کرنے کے لئے کشاده کرديتا ہے اور پہلے فرمايا گياہے: جس شخص کو خدا ہدايت ک
جسے گمراه کرنا چاہتا ہے اس کا سينہ اس کے لئے اسے تنگ کرديتا ہے گويا وه چاہتا ہے کہ ٓاسمان کی طرف چڑھ جائے( 

ْسالَِم َوَمْن يُِردْ  َماِء )۔ فََمْن يُِرْد هللاُ ٔاَْن يَہِديَہُ يَْشَرْح َصْدَرهُ لِاْلِٕ ُد فِی السَّ عَّ   ٔاَْن يُِضلَّہُ يَْجَعْل َصْدَرهُ َضيِّقًا َحَرًجا َکٔاَنََّما يَصَّ
اس امر کی تاکيد کے لئے مزيد کہا گيا ہے : خدا اس طرح سے پليدی اور رجس کو بے ايمان افراد کے لئے قرار ديتا ہے 

ْجَس َعلَی الَِّذيَن الَيُْؤِمنُوَن)۔اور ان کے سرا پا کو نحوست اور سلب توفيق گھير لے گی (َکذٰ    لَِک يَْجَعُل هللاُ الرِّ

  قابل توجہ نکات 
سے مراد ايسے اشخاص کے لئے کہ جنھوں نے حق قبول “ ضاللت”اور “ ہدايت”۔ ہم بارہا بيان کرچکے ہيں کہ خدائی ١

، ہدايت کی بنياديں فراہم کرنا يا فراہم شده کرنے کے لئے اپنے اعمال وکردار سے ٓامادگی يا عدم ٓامادگی کو ثابت کرديا ہے 
  ہدايت کی بنيادوں کو برطرف کرنا ہے۔

وه لوگ کہ جو راه حق پر رواں دواں ہين اور ايمان کے اور ايمان کے ٓاب زالل کے متالشی اور پياسے ہيں، خدا ان کے 
کرنے کے لئے تاريکيوں ميں گم نہ راستوں ميں ايسے ضيا بخش چراغ روشن کرديتا ، تاکہ وه اس ٓاب حيات کو حاصل 

ہوجائےں ليکن وه لوگ کہ جنھوں نے ان حقائق ک بارے ميں اپنی بے اعتنائی ثابت کردی ہے وه اس خدائی امداد سے 
  محروم اور اپنی راه ميں انبوه مشکالت سے دوچار ہوجاتے ہيں اور ان سے توفيق ہدايت سلب ہوجاتی ہے۔

(کشاده “ يشرح”اور فکر ہے اور يہ کنايہ بہت سے مواقع پر استعمال ہوتا ہے ۔نيز  (سينہ) سے مراد روح“ صدر”۔يہاں٢
کرنا) سے مراد وہی وسعت روح، بلندٔی فکر اور انسان کی عقل کے افق کا پھيالؤ ہے ۔ کيونکہ حق کو قبول کرنے کے لئے 

لند افکار افراد کے سوا اور کوئی بہت سے ذاتی منافع چھوڑنے پڑتے ہيں کہ جس کے لئے وسعت روح رکھنے والے اور ب
  ٓاماده نہيں ہوگا۔

(بروزن حرم) حد سے زياده تنگی اور شديد محدويت کے معنی ميں ہے ۔ يہ ہٹ دھرم اور بے ايمان افرا د کا حال“ حرج”۔ ٣
بھی  ہے ، کہ جن کی فکر بہت کوتاه اور ان کی روح حد سے زياده چھوٹی اور ناتواں ہے اور جو معمولی سی گنجائش

  زندگی ميں نہيں رکھتے۔۔
۔ قرٓان کا ايک علمی معجزه: اس قسم کے افراد کو ايسے شخص کے ساتھ تشبيہ کہ جو يہ چاہتا ہے کہ ٓاسمان پر چڑھ ۴

جائے اس لحاظ سے ہے کہ ٓاسمان کی طرف صعود کرنا (چڑھنا) حد سے زياده مشکل کام ہے اور ان کے لئے حق کو قبول 
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  کرنا بھی اسی طرح ہے۔
جيسا کہ ہم روزمره کی گفتگو ميں کہتے ہيں کہ يہ کام فالں شخص کے لئے اتنا مشکل ہے کہ گويا وه يہ چاہتا ہے کہ ميں 
 ٓاسمان کی طرف چڑھ جاؤں، يا جيسا کہ ہم يہ کہتے ہيں کہ يہ کام کرنے کے بجائے آسمان پر چڑھ جاؤ تو زياده ٓاسان ہے ۔

رواز کرنا انسان کے لئے ايک تصور سے زياده حيثيت نہيں رکھتا تھا، ليکن ٓاج بھی البتہ اس زمانے ميں ٓاسمان کی طرف پ
جب کہ فضا ميں سير کرنا ايک عملی شکل اختيار کرچکا ہے پھر بھی وه ايک طاقت فرسا اور مشکل کاموں ميں سے ہے 

  اور فضا نوردوں کو ہميشہ شديد مشکالت کا سامنہ رہتا ہے۔
لطيف تر معنی بھی نظر ميں ٓاتا ہے جو گذشتہ بحث کی تکميل کرتا ہے اور وه يہ ہے کہ ٓاج يہ ليکن اس ٓايت کے لئے ايک 

ثابت ہوچکا ہے کہ کرٔه زمين کے اطراف کی ہوا اس زمين کے قرب جوار ميں تو بالکل نتھری ہوئی اور انسانی تنفس کے 
ہی زياده رقيق اور کم ہوجاتی ہے اور اس کی  لئے ٓاماده ہے، ليکن ہم جتنا اوپر کی طرف چڑھتے چلے جائيں ہوا اتنی

ٓاکسيجن کی مقدار کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے، اس حد تک کہ اگر ہم( ٓاکسيجن کے ماسک کے بغير) زمين کی سطح 
سے چند کلو ميٹر اوپر کی طرف چلے جائيں تو ہمارے لئے سانس لينا ہر لحظہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چال جائے گا اور 

ہم برابر اوپر کی طرف بڑھتے رہيں تو تنگٔی نفس اور ٓاکسيجن کی کمی ہماری بے ہوشی کا سبب بن جائے گی ، اس دن اگر 
  جب يہ واقعيت علمی ثابت نہيں ہوئی تھی اس تشبيہ کا بيان کرنا حقيقت ميں قرٓان کے علمی معجزات ميں شمار ہوگا۔

گی) ايک عظيم نعمت اور ضيق صدر(سينہ کی تنگی) ايک خدائی ۔ شرح صدر کيا ہے ٓايت ميں شرح صدر(سينہ کی کشاد۵
  سزا شمار کی گئی ہے ۔ جيسا کہ خدا وند تعالی اپنے پيغمبر سے ايک عظيم نعمت کابيان کرتے ہوئے کہتا ہے:

  “ٔاَلَْم نَْشَرْح لََک َصْدَرکَ ”
  )١۔(“کيا ہم نے تيرے سينہ کو وسيع اور کشاده نہيں کيا”

کہ جو افرادکے حاالت کا مشاہده کرنے سے اچھی طرح معلوم ہوسکتا ہے۔ بعض کی روح تو اس قدر  يہ ايک ايسا امر ہے
بلند وکشاده ہوتی ہے جو ہر حقيقت کو قبول کرنے کے لئے ۔چاہے وه کتنی بڑی کيوں نہ ہو۔ ٓاماده اور تيار ہوتی ہے ليکن اس

بھی حقيقت کے نفوذ کے لئے اس ميں کوئی راه اورکے برعکس بعض کی روھ اتنی تنگ اور محدود ہوتی ہے جيسے کسی 
جگہ نہيں ہے ان کی فکری نگاه کی حد روزمره کی زندگی اور کھانے پينے تک ہی محدود ہوتی ہے، اگر وه انھيں مل جائے

وگئی تو ہر چيزچھی ہے اور اگر اس ميں تھوڑا سا بھی تغير پيدا ہوجائے تو گويا سب کچھ ختم ہوگيا ہے اور دنيا خراب ہ
  ہے۔

جس وقت اوپر والی ٓايت نازل ہوئی پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے لوگوں نے پوچھاکہ شرح صدر کيا ہے تو ٓاپ نے 
  فرمايا:

  “نور يقذفہ ّهللاٰ فی قلب من يشاء فينشرح لہ صدره وينفسح”
روح وسيع اور کشاده  ايک نور ہے کہ جسے خدا جس شخص کے دل ميں چاہے ڈال دے تواس کے سائے ميں اس کی”

  ۔“ہوجاتی ہے
  لوگوں نے پوچھا کہ کيا اس کی کوئی نشانی بھی ہے جس سے اسے پہچانا جائے تو ٓاپ نے فرمايا:

  )٢۔(“نعم االنابة الی دار الخلود والتجافی عن دارالغرور واالستعداد للموت قبل نزول الموت”
دنيا کے زرق برق سے دامن سميٹنا، اور موت کے لئے ٓاماده ہونا ہاں! اس کی نشانی ہميشہ گھر کی طرف توجہ کرنا ، اور ”

  ۔“(ايمان وعمل صالح اور راه حق ميں کوشش کرنے کے ساتھ ) قبل اس کے کہ موت ٓاجائے 
بعد والی ٓايت ميں گذشتہ بحث کی تاکيد کے عنوان سے کہتا ہے: يہ مطلب کہ خدائی مدد حق طلب لوگوں کے شامل حال 

ب توفيق دشمنان حق کی تالش ميں جاتی ، ايک مستقيم وثابت اور ناقابل تغير سنت اٰلہی ہے(َوہََذا ِصَراطُ ہوتی ہے اور سل
  َربَِّک ُمْستَقِيًما)۔

کا اشاره اسالم اور قرٓان کی طرف ہو، کيو ں کہ وہی صراط مستقيم اور “ ھذا”اس ٓايت کی تفسير ميں يہ احتمال بھی ہے کہ 
  راست ومعتدل راستہ ہے۔

ٓايت کے ٓاخر ميں دوباره تاکيد کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : ہم نے اپنی نشانيوں اور ٓايات کو ان لوگوں کے لئے جو قبول 
ْلنَا اآْليَاِت لِقَْوٍم يَذَّکَُّروَن)۔   کرنے واال دل اور سننے واال کان رکھتے ہيں تفصيل کے ساتھ بيان کرديا ہے( قَْد فَصَّ

ند تعالی اپنی نعمتوں کے ان دو عظيم حصوں کو جو وه بےدار افراد اور حق طلب لوگوں کو عطا بعد والی ٓايت ميں خدا و
  )۔ کرتا ہے بيان کرتا ہے: پہلی يہ کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کے لئے امن وامان کا گھر ہے(لَہُْم َداُر السَّالَِم ِعْنَد َربِِّہمْ 

  فظ ناصر خدا ہے(وہَُو َولِيُّہُْم)۔اور دوسری يہ کہ : ان کا ولی وسرپرست اور حا
  بَِما َکانُوا يَْعَملُوَن )۔“( اور يہ سب کچھ ان نيک اعمال کی وجہ سے ہے جو وه انجام ديتے تھے”
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اس سے بڑھ کر اور کونسی چيز باعث افتخار ہوگی کہ انسان کی سرپرستی اور کفالت امورخدا وند تعالی اپنے ذمہ لے لے، 
  وست اور ياروياور ہوجائے۔اور وه اس کا حافظ، د

يعنی امن امان کا گھر وه جگہ کہ جس ميں نہ جنگل ہے نہ “ دارالسالم”اور کون سی نعمت اس سے عظيم تر ہے کہ 
خونريزی،نہ نزاع ہے نہ جھگڑا، نہ خشونت وسختی ہے نہ زمانے والی اور طاقت صرف کرنے والی رقابتيں، نہ مفادات کا 

اء نہ تہمت، حسد اور کنہ ہے اور نہ غم واندوه ، ايسا گھر جو ہرلحاظ سے راحت وٓارام کی جگہ تصادم ہے نہ جھوٹااور افتر
  ہے، انسان کے انتظار ميں ہے۔

ليکن ٓايت يہ کہتی ہے کہ يہ چيزيں وه زبانی جمع خرچ سے کسی کو نہيں ديتا بلکہ عمل کے بدلے ميں ديتا ہے، ہاں! ہاں! 
  عمل ہی کے بدلے ميں۔

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

  ۔١۔ سورٔه الم نشرح، ٓايہ :١
  ۔٣۶٣، صفحہ ۴۔ مجمع البيان، جلد ٢

  

ن ١٢٨ نِس َوقَاَل ٔاَْولِيَاُؤہُْم ِمْن ااْلِٕ لَنَا ِس َربَّنَا اْستَْمتََع بَْعُضنَا بِبَْعٍض َوبَلَْغنَا ٔاَجَ َويَْوَم يَْحُشُرہُْم َجِميًعا يَاَمْعَشَر اْلِجنِّ قَْد اْستَْکثَْرتُْم ِمْن ااْلِٕ
ْلَت لَنَا قَاَل النَّاُر َمْثَواُکْم َخالِِديَن فِيہَا ٕاِالَّ َما َشاَء هللاُ ٕاِنَّ َربََّک َحِکيٌم َعلِيٌم    ۔الَِّذی ٔاَجَّ

  َوَکٰذلَِک نَُولِّی بَْعَض الظَّالِِميَن بَْعًضا بَِما َکانُوا يَْکِسبُوَن ۔ ١٢٩

  ترجمہ:
جمع اور محشور کرے گا تو ان سے کہے گا کہ اے گروه شياطين وجن تم نے بہت ۔ اور اس دن کہ جس ميں ان سب کو١٢٨

سے انسانوں کو گمراه کيا ہے ، تو انسانوں ميں سے ان کے دوست اور پيروھار کہيں گے اے ہمارے پروردگا ر ہم 
ہوس ٓالوده اور زود گزر  دونوں(گمراه پيشواؤں اور گمراه پيروکاروں) ميں سے ہر ايک نے دوسرے سے فائده اٹھايا ہے( ہم

لذات تک پہنچے اور انھوں نے ہم پر حکومت کی) اور جو اجل تونے ہمارے لئے مقرر کردی تھی ہم اس تک پہنچ 
گئے،(خدا) کہے گا:تمھارے رہنے کی جگہ ٓاگ ہے تم ہميشہ کے لئے اسی ميں رہوگے، مگر جو کچھ خدا چاہے ، تيرا 

  پروردگار حکيم اور داناہے۔
اس طرح سے ہم بعض ستمگروں کو بعض (دوسرے ظالموں ) کے سپرد کرديتے ہيں يہ ان اعمال کی وجہ سے  ۔ اور١٢٩

  ہے جو وه انجام ديتے ہيں۔

  اس دن کہ جس ميں ان سب کو جمع ومحشور کرے گا 

ٓايات کے  ان ٓايات ميں قرٓان نئے سرے گمراه اور گمراه کرنے والے مجرمين کی سرنوشت کی طرف لوٹتا ہے، اور گذشتہ
  مباحث کی اس سے تکميل کرتا ہے۔

انھيں اس دن کی ياد دالتاہے کہ جس دن وه ان شياطين کے ٓامنے سامنے کھڑے ہوں گے کہ جن سے انھوں نے الہام ليا ہے، 
اور ان پيروکاروں اور ان پيشواؤں سے سوال ہوگا ، ايسا سوال کہ جس کا وه کوئی جواب نہ دے سکے گے اور حسرت 

کے سواکوئی نتيجہ حاصل نہ کرے گے، يہ تنبيہيں اس مقصد کے لئے ہيں کہ صرف اس چند روزه زندگی پر نگاه نہ واندوه 
  رکھيں اور انجام کار کی بھی فکر کريں۔

قرٓان پہلے کہتا ہے: اس دن کہ جس ميں ان سب کو جمع ومحشور کرے گا تو ابتدا ميں کہے گا کہ اے گمراه کرنے والے 
نسِ جن وشياطين تم ن   )١ )۔(ے بہت سے افراد انسانی کو گمراه کيا ہے( َويَْوَم يَْحُشُرہُْم َجِميًعا يَاَمْعَشَر اْلِجنِّ قَْد اْستَْکثَْرتُْم ِمْن ااْلِٕ

سے مراد يہاں وہی شياطين ہيں ، کيوں کہ جن اصل لغت ميں، جيسا کہ ہم پہلے بھی بيان کرچکے ہيں، ہر مخفی “ جن”لفظ 
  ميں ہم شياطين کے سردار ابليس کے بارے ميں پڑھے گے۔ ۵٠ں، سورٔه کہف کی ٓايہ مخلوق کے معنی مي

  “کان من الجن”
  يعنی وه جنوں ميں سے تھا۔

ان الشياطين ليوحون الی ”ٓايات گذشتہ کہ جن ميں شياطين کے رمزی وسوسوں کے بارے ميں گفتگو تھی اور فرماياگيا تھا 
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ھ اور لوگوں کے بارے ميں بعض ستمگروں کی رہبری کی بات کررہی ہے ہوسکتا ہےاسی طرح بعد والی ٓايت کچ“ اوليائھم 
  کہ وه اسی امر کی طرف اشاره ه۔

انسانوں ميں ”ليکن گمراه کرنے والے شياطين کے پاس اس گفتگو کا کوئی جواب نہيں ہے اور وه خاموش ہوجاتے ہيں ليکن 
ارا ، انھوں نے ہم سے فائده اٹھايا او ر ہم نے ان سے فائده سے ان کی پيروی کرنے والے اس طرح کہے گے کہ پروردگ

ْلَت لَنَ “(اٹھايا يہاں تک کہ ہماری اجل ٓاگئی نِس َربَّنَا اْستَْمتََع بَْعُضنَا بِبَْعٍض َوبَلَْغنَا ٔاََجلَنَا الَِّذی ٔاَجَّ   ا )۔َوقَاَل ٔاَْولِيَاُؤہُْم ِمْن ااْلِٕ
فرمانبردار پيروکار مل گئے ہيں اور ان پر حکومت کررہے ہيں ، اور ہم بھی دنيا  وه اسی بات پر خوش تھے کہ انھوں نے

کے زرق وبرق اور اس کی بے لگام وقتی لذات کہ جو شياطين کے وسوسوں کی وجہ سے دلفريب اور دلچسپ دکھائی ديتی 
  تھی ، خوش تھے۔

دگی کا اختتا م ہے يا قيامت کادن ہے ؟ مفسرين اس بارے ميں کہ اس ٓايت ميں اجل سے کيا مراد ہے؟ کيا اس سے مراد زن
اس معنی ميں قرٓان کی بہت سے ٓايات ميں“ اجل”کے درميان اختالف ہے ليکن ظاہر زندگی کا اختتام مراد ہے، کيوں کہ لفظ 

  استعمال ہوا ہے ۔
کی جگہ ٓاگ ہے اور تم  ليکن خدا ان سب فاسد ومفسد پيشواؤں اور پيروکاروں کو مخاطب کرکے کہتا ہے: تم سب کے رہنے

  ہميشہ ہميشہ اسی ميں رہوں گے، مگر جو کچھ خدا چاہے (قَاَل النَّاُر َمْثَواُکْم َخالِِديَن فِيہَا ٕاِالَّ َما َشاَء هللا )۔
(مگر جو خدا چاہے) کے ساتھ استثنا يا تو اس بات کی طرف اشاره ہے کہ ايسے مواقع پر عذاب وسزا “ اال ماشاء هللا”جملہ

ابدی ہونا پروردگار عالم سے اس کی قدرت کو سلب نہيں کرتا، بلکہ جب وه چاہے اسے بدل سکتا ہے، اگر چہ ايک گروه کا 
  کے لئے قائم رہنے ديتا ہے۔

يا يہ ان افراد کی طرف اشاره ہے کہ جو ابدی عذاب کے مستحق نہيں ہيں، يا يہ وه عفو اٰلہی کے شامل حال ہونے کی قابليت 
  جنھيں سزا کے جاودانی ہونے اور ہميشگی کے حکم سے مستثنی ہونا چاہئے۔رکھتے ہيں کہ 

  اور ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے : تيرا پروردگار حکيم ودانا ہے(ٕاِنَّ َربََّک َحِکيٌم َعلِيٌم )۔
مواقع اس کی سزا بھی حساب وکتاب کے ماتحت ہے اور اس کی بخشش بھی حساب وکتاب کی رو سے ہے اوروه اس کے 

  کو اچھی طرح جانتا ہے۔
اگلی ٓايت ميں اس قسم کے افراد کے بارے ميں ايک دائمی قانون اٰلہی کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: جس طرح
ستمگر اور طاغی لوگ اس دنيا ميں ايک دوسرے کے حامی اور معاون تھے، وه ٓاپس ميں رہبر ورہنما بھی تھے، اور غلط 

دوسرے جہان ميں بھی ہم انھيں ايک دوسرے کے ساتھ ”ميں ايک دوسرے کے قريبی ہمکار بھی تھے،  راستوں پر چلنے
(َوَکٰذلَِک نَُولِّی بَْعَض ” چھوڑ ديں گے، اور يہ ان اعمال کی وجہ سے ہے کہ جنھيں وه اس جہان ميں انجام ديتے تھے

  الظَّالِِميَن بَْعًضا بَِما َکانُوا يَْکِسبُون)۔
کہ ہم نے معاد سے مربوط مباحث ميں بيان کيا ہے قيامت کا منظر بہت بڑے پيمانے پر عکس العمل اور  کيوں کہ جيس

  )2ردعمل کا منظر ہے اور وہاں پر جو کچھ ہوگا وه ہمارے اعمال کا پرتواور انعکاس ہے۔(
  تفسير علی بن ابراہيم قمی ميں بھی امام عليہ السالم سے نقل ہوا ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:

  “نولی کل من تولی اوليائھم فيکونون معھم يوم القٰيمة”
  ۔“قيامت کے دن ہر شخص اپنے اولياء کے ساتھ ہوگا”

“ ظلم”کے عنوان تعارف کرايا گيا ہے اور اس ميں شک نہيں ہے کہ “ ظالم”قابل توجہ بات يہ ہے ٓايت ميں تمام گروہوں کا 
ے بڑھ کر اور کيا ظلم ہوگا کہ انسان اپنے جيسے شيطان صفت اپنے وسيع معنی کے لحاظ سے ان سب پر محيط ہے، اس س

لوگوں کی رہبری کو قبول کرکے اپنے ٓاپ کو خدا کی واليت سے خارج کرلے، اور دوسرے جہاں ميں بھی ان ہی کی 
  واليت کے ماتحت قرار پائے۔

روزی اور بدبختی خود ان کے اعمال سے اس بات کی نشان دہی ہوتی ہے کہ يہ سياه “ بما کانوا يکسبون”نيز يہ تعبير اور
کی وجہ ہے اور يہ ايک سنت اٰلہی اور قانون فطرت ہے کہ تاريک راستوں کے راہی بدبختی کے کنويں اور درے ميں 

  گرنے کے سوا اور کوئی انجام وعاقبت نہيں پائيں گے۔
..............  

  ۔“يوم يحشرھم جميعا يقول” صل ميں جملہ يوں تھاسے متعلق ہے جو کہ محذوف ہے اور ا“ يقول”ظرف ہے اور “ يوم”۔ ١
  نامی قيمتی کتاب کی طرف رجوع کريں۔“ معادو جہان پس از مرگ ”۔ مزيد وضاحت کے لئے 2
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وَن َعلَْيُکْم آيَاتِی َويُنِذُرونَُکْم لِقَاَء يَ  ١٣٠ نِس ٔاَلَْم يَأْتُِکْم ُرُسٌل ِمْنُکْم يَقُصُّ ْتہُْم يَاَمْعَشَر اْلِجنِّ َوااْلِٕ ْوِمُکْم ہََذا قَالُوا َشِہْدنَا َعلٰی ٔاَنفُِسنَا َوَغرَّ
ْنيَا َوَشِہُدوا َعلٰی ٔاَنفُِسِہْم ٔاَنَّہُْم َکانُوا َکافِِريَن ۔۔   اْلَحيَاةُ الدُّ

  ٰذلَِک ٔاَْن لَْم يَُکْن َربَُّک ُمْہلَِک اْلقَُری بِظُْلٍم َؤاَْہلُہَا َغافِلُوَن ۔ ١٣١
ا يَْعَملُوَن ۔َوِلُکلٍّ دَ  ١٣٢ ا َعِملُوا َوَما َربَُّک بَِغافٍِل َعمَّ   َرَجاٌت ِممَّ

  ترجمہ:
۔ (اس دن ان سے کہے گا) اے گروه جن وانس ! کيا تم ہی ميں سے (ہمارے بھيجے ہوئے) رسول تمھارے پاس نہيں ١٣٠

مالقات سے تمھيں ڈراتے تھے، وهٓائے تھے، جو ہمارے ٓايات تمھارے سامنے بيان کيا کرتے تھے، اور اس قسم کے دن کی 
کہيں گے کہ ہم خود اپنے خالف گواہی ديتے ہيں (ہاں ہم نے برا کيا) اور انھيں دنيا کی (زرق وبرق) زندگی نے فريب ديا، 

  اور وه خود اپنے خالف گواہی ديتے ہيں کہ وه کافر تھے۔
(کے لوگوں) کو ان کے ظلم وستم کی وجہ سے غفلت  ۔ يہ اس بنا پر ہے کہ تيرا پروردگار کبھی بھی شہر اور ٓاباديوں١٣١

  اور بے خبری کی حالت ميں ہالک نہيں کرتا(بلکہ پہلے کچھ رسولوں کو ان کے پاس بھيجتا ہے)۔
۔ اور (ان دونوں گروہوں ميں سے ) ہر ايک کے لئے درجات (اور مراتب) ہيں ہر اس عمل کے بدلے ميں جو انھوں ١٣٢

  پروردگار ان اعما ل سے جو انھوں نے انجام دئيے ہيں غافل نہيں ہے۔ نے انجام ديا ہے اور تيرا

  تفسير
  اتمام حجت 

گذشتہ ٓايات ميں شيطان صفت ستمگروں کی قيامت کے دن سرنوشت بيان ہوئی ہے، اس غرض سے کہيں يہ تصور نہ کرليا 
يں واضح کرتا ہے کہ انھيں کافی تنبيہ کی جائے کہ انھوں نے غفلت کی حالت ميں يہ کام انجام دئے ہوں گے اب ان ٓايات م

گئی ہے اوران پر اتمام حجت کی گئی ہے ، لٰہذا قيامت کے دن وه ان سے کہے گا: اے گروه جن وانس! کيا تم ہی ميں سے 
 رسول تمھارے پاس نہيں ٓائے تھے اوت ہماری ٓايات بيان نہيں کی تھی اور قسم کے دن کی مالقات سے تمھيں ڈرايا نہيں تھا

وَن َعلَْيُکْم آيَاتِی َويُنِذُرونَُکْم لِقَاءَ  نِس ٔاَلَْم يَأْتُِکْم ُرُسٌل ِمْنُکْم يَقُصُّ   يَْوِمُکْم ہََذا)۔ ( يَاَمْعَشَر اْلِجنِّ َوااْلِٕ
سے جودس کے عدد کے معنی ميں ہے، ليا گيا ہے اور چونکہ دس کا عدد ايک اکمل عدد ہے، “عشرة ” اصل ميں“ معشر”

شره کا لفظ ايک کامل جماعت پر جو مختلف اصناف اور طوتفوں پر مشتمل ہو ، بوال جاتا ہے، اس بارے ميں کہ ٓايا لٰہذا معا
جنوں کی طرف بھيجے گئے رہنما خود ان ہی کی جنس ونوع سے تھے يا نوع بشر ميں سے مفسرين کے درميان اختالف 

ده ہوتا ہے وه يہ ہے کہ :قرٓان اور اسالم سب کے لئے ہے ہے، ليکن سورٔه جن کی ٓايات سے جو کچھ اچھی طرح سے استفا
حتی کہ جنوں کے لئے بھی نازل ہوا ہے، اور پيغمبر اسالم سب کی طرف مبعوث ہوئے تھے ، زياده سے زياده يہ کہہ 

دينے کے  سکتے ہيں کہ اس بات ميں کوئی امر مانع نہيں ہے کہ پيغمبر صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کی جانب سے ان کو دعوت
کے علمی معنی “ جن”لئے خود ان ہی ميں سے پيغام دينے والے اور نمائندے مامور ہوں اس بارے ميں مزيد تشريح اور 

  ميں سورٔه جن کی تفسير ميں ٓائے گی۔ ٢٩کے بارے ميں بھی انشاء  قرٓان مجيد کے پاره 
بات کی دليل نہيں ہے کہ ہرگروه کے رسول ايک ہی  (تم ميں سے) اس“ منکم” ليکن اس بات پر توجہ رکھنا چاہئے کہ لفظ
  گروه سے ہوں يا تمام گروہوں ميں ے ہوں۔

اس کے بعد کہتا ہے کہ قيامت کے دن کچھ چھپايا نہيں جاسکے گا او ر اس روز سب چيزوں کی نشانياں ٓاشکار ہوں گی اور 
سامنے اظہار کرتے ہوئے، کہيں گے  کوئی شخص کسی چيز کو چھپا نہيں سکے گا، سب کے سب خدا کی اس پرسش کے

ہم خود اپنے خالف گواہی ديتے ہيں اور اس بات کا عتراف کرتے ہيں کہ ايسے رسول ٓائے تھے اور انھوں نے تيرے پيغام 
  ہميں پہنچايا تھا، مگر ہم نے ان کی مخالفت کی تھی ( قَالُوا َشِہْدنَا َعلٰی ٔاَنفُِسنَا)۔

ليکن دنيا کی ”رف سے کافی دالئل موجود تھے اور وه راه اور چاه تميز کرتے تھے ،ہاں ! ان کے پاس پروردگار کی ط
ْنيَا)۔“( پرفريب زندگی اور اس کے وسوسہ انگيز زرق وبرق نے انھيں دھوکا ديا ْتہُْم اْلَحيَاةُ الدُّ   َوَغرَّ

اوٹ ، جہاں ماده کے يہ جملہ اچھی طرح سے واضح کررہا ہے کہ انسانوں کے لئے راه سعادت ميں سب سے بڑی رک
مظاہر کے سامنے بے لگام ہوکرسرتسليم خم کرنا اور بے حد وحساب دلبستگی ہے ايسی دلبستگياں کہ جو انسان کو زنجير 
غالمی کی طر ف کھينچ لے جاتی ہے اور اسے ہر قسم کے ظلم وستم ، تعدی وانحراف اور خود کواہی وطغيان کی دعوت 
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  ديتی ہے۔
رتا ہے: وه صراحت کے ساتھ اپنے ضرر ميں اور اپنے خالف گواہی ديں گے کہ وه کفر کی راه پر چلےقرٓان دوباره تاکيد ک

  تھے اور منکرين حق کی صف ميں شامل ہوئے تھے( َوَشِہُدوا َعلٰی ٔاَنفُِسِہْم ٔاَنَّہُْم َکانُوا َکافِِريَن )۔
کن ايک قانون کلی اور دائمی سنت اٰلہيہ سے کی صورت بعد والی ٓايت ميں گذشتہ ٓايت کے اسی مضمون کو دہرايا گيا ہے لي

يہ اس بنا پر کہ تيرا پروردگار کبھی بھی شہروں اور بستيوں کے لوگوں کو ان کے ظلم وستم کی وجہ ”ميں بيان کيا گيا ہے 
برے اعمال  سے غفلت کی حالت ميں ہالک نہيں کيا کرتا )مگر يہ کہ ان کی طرف انبياء ورسل کو بھيجے اور انھيں ان کے

ٔاَْہلُہَا کی برائی طی طرف متوجہ کرے اور جو کہنے کی باتيں ہيں وه ان سے کہے(ٰذلَِک ٔاَْن لَْم يَُکْن َربَُّک ُمْہلَِک اْلقَُری بِظُْلٍم وَ 
  َغافِلُوَن )۔

بروں کو اس معنی ميں بھی ہوسکتا ہے کہ خدا کسی کو اس کے مظالم کی بنا پر غفلت کی حالت ميں پيغم“ بظلم”لفظ 
بھيجنے سے پہلے عذاب اور سزا نہيں ديتا اور اس معنی ميں بھ ہوسکتا ہے کہ خدا افراد غافل کو ظلم وستم سے عذاب سزا 
نہيں ديتا، کيوں ک انھيں اس حالت ميں سزا دينا ظلم وستم ہے اور خدا نود تعالی اس سے باال وبرتر ہے وه کسی پر ظلم وستم

  )١کرے ۔(
ا بعد کی ٓايت ميں خالصہ کرتے ہوئے يوں فرمايا گيا ہے: ان گروہوں ميں سے ہر ايک نيکو کاروں اس کے سر انجام ک

وبدکار، فرمانبردار وقانون شکن، حق طلب وستمگر وہاں پر اپنے اعمال کے مطابق درجات ومراتب کے حامل ہوں گے اور 
کو جانتا ہے اور وه ہر شخص کو اس کی لياقت کےتيرا پروردگار کبھی بھی ان کے اعمال سے غافل نہيں ہے، بلکہ وه سب 

ا يَْعَملُوَن)۔ ا َعِملُوا َوَما َربَُّک بَِغافٍِل َعمَّ   مطابق دے گا(َوِلُکلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّ
يہ ٓايت دوباره اس حقيقت کو تاکيد کے ساتھ بيان کررہی ہے کہ تمام مراتب اور درجات اور درکات خود انسان کے اپنے 

  جہ ہے نہ کہ کسی اور چيز کا۔اعمال کا نتي
  

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

 کا غافل ہے کافر ہے“ ظلم”۔ پہلی صورت ميں ١
 

  5تفسير نمونہ جلد

 

  

ْحَمِة ٕاِْن يََشأْ يُْذِہْبُکْم َويَْستَْخلِْف ِمْن بَْعِدُکْم َما يََشاُء َکَما ٔاَنَشٔاَُکمْ  ١٣٣ يَِّة قَْوٍم آَخِرينَ َوَربَُّک اْلَغنِیُّ ُذو الرَّ    ِمْن ُذرِّ
  ٕاِنَّ َما تُوَعُدوَن آَلٍت َوَما ٔاَْنتُْم بُِمْعِجِزينَ  ١٣۴
اِر ٕاِنَّ  ١٣۵   ہُ الَيُْفلُِح الظَّالُِموَن ۔قُْل يَاقَْوِم اْعَملُوا َعلٰی َمَکانَتُِکْم ٕاِنِّی َعاِمٌل فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن تَُکوُن لَہُ َعاقِبَةُ الدَّ

  ترجمہ:
نياز اور مہربان ہے(لٰہذا وه کسی کے بارے ميں ظلم وستم نہيں کرتا بلکہ يہ اپنے اعمال کا ۔ اور تيرا پروردگار بے ١٣٣

نتيجہ بھگتتے ہيں ) اگر وه چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمھارے بعد تمھاری بجائے جو کچھ چاہے (اور جسے چاہے) 
  اليا ہے۔ تمھارا جانشين بنا دے جيسا کہ تمھيں دوسری اقوام کی نسل سے وجود ميں

۔ جو کچھ تم سے وعده کيا جارہا ہے وه ٓاکر رہے گااورتم (خدا کو ) عاجز ونوتواں نہيں کرسکتے( کہ اس کی عدالت ١٣۴
  وسزا سے بچ کر بھاگ جاؤ)

۔ کہہ دو اے قوم !جو کام( تم سے ہوسکتا ہے اور) تمھاری قدرت ميں ہے کر گزرو۔ ميں (بھی اپنے فريضہ پر) عمل ١٣۵
يکن بہت جلد تمھيں معلوم ہوجائے گا کہ کونسا شخس نيک انجام رکھتا ہے (اور کاميابی کس کے لئے ہے لين) يہ کروں گا، ل

  بات مسلم ہے کہ ظالم فالح ونجات حاصل نہيں کريں گے۔

  تيرا پروردگار بے نياز بھی اور رحيم ومہربان بھی ہے 
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ميں پروردگار کے ظلم نہ کرنے کے بارے ميں بيان ہوا ہے۔ ٓايت پہلی ٓايت درحقيقت اس پر ايک استدالل ہے جو گذشتہ ٓايات
کہتی ہے: تيرا پروردگار بے نياز بھی ه اور رحيم ومہربان بھی ہے ، اس بنا پر کوئی وجہ نہيں کہ کسی پر چھوٹے سے 

َوَربَُّک اْلَغنِیُّ ُذو  چھوٹا ظلم بھی روا رکھے کيوں کہ ظلم تو وه کرتا ہے کہ جو نيازمند ہو يا سخت مزاج اور سنگدل ہو (
ْحَمِة)۔   الرَّ

اگر وه ” عالوه ازايں اسے نہ تو تمھاری اطاعت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے تمھارے گناہوں کا خوف ہے کيوں کہ
چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمھاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو جنھيں وه چاہے تمھارا جانشين بنادے جيسا کہ اس نے 

ے انسانوں کی نسل ميں پيدا کيا ہے جو تم سے بہت سی صفات ميں مختلف تھے ( ٕاِْن يََشأْ يُْذِہْبُکْم َويَْستَْخلِْف ِمْن تمھيں ايس
يَِّة قَْوٍم آَخِريَن )۔   بَْعِدُکْم َما يََشاُء َکَما ٔاَنَشٔاَُکْم ِمْن ُذرِّ

بھی رکھتا ہے، اس حالت ميں اس کے بارے ميں ظلم کا اس بنا پر وه بے نياز بھی ہے اور مہربان بھی اور ہر چيز پر قدرت
  تصور ممکن نہيں ہے۔

اس نے تم سے جو قيامت اور جزا وسزا” اور اس کی المتناہی قدرت پر توجہ رکھتے ہوئے يہ بات واضح اور روشن ہے کہ
 (ٕاِنَّ َما تُوَعُدوَن آَلٍت )۔ “کے بارے مين وعده کيا ہے وه ہوکے رہے گا اور اس کی تھوڑی سی بھی خالف ورزی نہيں ہو گی

َوَما ٔاَْنتُْم “(اورتم اس کی حکومت سے ہرگز باہر نہيں نکل سکتے اور اس کے پنجٔہ عدالت سے فرار نہيں کرسکتے”
  )١بُِمْعِجِزيَن )۔(

چھ ہوسکتا اس کے بعد پيغمبر کو حکم ديا گيا ہے: انھيں تہديد کرتے اور دھمکی ديتے ہوئے کہو کہ اے قوم! تم سے جو ک
ہے وه کرگزرو، ميں بھی وه کام جس کا خدانے مجھے حکم دياہے انجام دوں گا۔ مگر تمھيں بہت ہی جلد معلوم ہوجائے گا 

کہ نيک انجام اور ٓاخری کاميابی کسے نصيب ہوتی ہے ليکن يہ مسلم ہے کہ ظالم وستمگار کامياب نہيں ہوں گے اور سعادت 
اِر ٕاِنَّ ونيک بختی کا منہ نہيں ديکھيں گ ہُ الَيُْفلُِح ے(قُْل يَاقَْوِم اْعَملُوا َعلٰی َمَکانَتُِکْم ٕاِنِّی َعاِمٌل فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن تَُکوُن لَہُ َعاقِبَةُ الدَّ

  الظَّالُِموَن )۔
ندہی کرتا ہے کہ کا لفظ استعمال کيا گيا ہے اور يہ اس بات کی نشا“ ظلم”کی بجائے“ کفر”يہاں ہم دوباره ديکھ رہے ہيں کہ 

کفر اور انکار حق ايک قسم کا واضح وٓاشکار ظلم ہے، اپنے اوپر بھی ظلم ہے اور معاشرے پر بھی ظلم ہے اور چونکہ ظلم
  جہان ٓافرينش کی عمومی عدالت کے برخالف ہے لٰہذا ٓاخر کار اسے شکست ہو گی۔

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

رے کو ناتوان اور عاجز کردينا ۔ ٓايت کہتی ہے کہ تم خدا کو قيامت کے دن دوبارهکے ماده سے ہے ، يعنی دوس“ اعجاز“ ”معجزين”۔ ١
زنده کرکے اٹھانے اور عدالت کے جاری کرنے سے عاجز نہيں کرسکتے۔ دوسرے لفظوں ميں تم اس کی قدرت کا مقابلہ نہيں 

  کرسکتے۔

  

ا َذَرٔاَ ِمْن اْلَحْرِث َوااْلَٔنْ  ١٣۶ ِ ِممَّ ّٰ ِ ِ بَِزْعِمِہْم َوہََذا لُِشَرَکائِنَا فََما َکاَن لُِشَرَکائِِہْم فاَلَيَِصُل ٕاِلَی هللاِ َوَجَعلُوا  ّٰ ِ  َوَما َکاَن َعاِم نَِصيبًا فَقَالُوا ہََذا 
ِ فَہَُو يَِصُل ٕاِلَی ُشَرَکائِِہْم َساَء َما يَْحُکُموَن۔ ّٰ ِ  

  ترجمہ:
دان پيدا کی ہيں( يعنی ) زراعت اور چوپايوں ميں سے کچھ حصہ خدا ۔ اور (مشرکين نے ) ان چيزوں ميں سے جو خ١٣۶

کے لئے( بھی ) قرار ديا ہے اور انھوں نے يہ کہا کہ (ان کے گمان کے مطابق) يہ خدا کا مال ہے اور يہ ہمارے شرکاء 
داکا مال تھا وه ان کے شرکاء (يعنی بتوں ) کا مال ہے، جو ان کے شرکاء کا مال تھا وه تو خدا تک نہيں پہنچتا تھا ليکن جو خ

تک پہنچ جاتا تھا، (اور اگر بتوں کا حصہ کم ہوجاتا تھا تو خدا کامال انھيں دے ديتے تھے ليکن اس کے برعکس کو جائز 
نہيں سمجھتے تھے، يعنی خدا کا حصہ کم ہوجانے کی صورت ميں بتوں کے مال ميں سے خدا کو نہيں ديتے تھے)وه کيسا 

  يں (کہ شرک کے عالوه خدا کو بتوں سے بھی کم تر سمجھتے تھے)۔برا فيصلہ کرتے ہ

  ان کے شرکاء (يعنی بتوں) نے ان کی اوالد کے قتل کو 

ان کے دماغوں سے بت پرستی کے افکار کو جڑ سے اکھاڑنے کے لئے مشرکين کے بيہوده عقائد ورسموں اور ٓاداب 
  کے ذريعے ان کے بيہوده ہونے کو واضح کيا گيا ہے۔ وعبادات کادوباره ذکر شروع کيا گيا ہے اور بيان رسا
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قرٓان پہلے کہتا ہے: کفار مکہ اور تمام مشرکين اپنی زراعت اور چوپايوں ميں سے ايک حصہ تو خدا کے لئے اور ايک 
مال حصہ اپنے بتوں کے لئے قرار ديتے تھے اور کہتے تھے کہ يہ حصہ تو خدا کا ہے اور يہ ہمارے شرکاء يعنی بتوں کا 

ِ بَِزْعِمِہْم َوہََذا لِ  ّٰ ِ ا َذَرٔاَ ِمْن اْلَحْرِث َوااْلَْٔنَعاِم نَِصيبًا فَقَالُوا ہََذا  ِ ِممَّ ّٰ ِ   ُشَرَکائِنَا)۔ہے ( َوَجَعلُوا 
اگرچہ ٓايت ميں صرف خدا کے حصہ کی طرف اشاره ہوا ہے ليکن بعد کے جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وه ايک حصہ خدا 

يک حصہ بتوں کا قرار ديتے تھے، روايات ميں ٓاياہے کہ اس حصہ کو تو جسے وه خدا کے لئے قرار ديتے تھے کا اور ا
بچوں اور مہمانوں ميں صرف کرتے اور اس سے اس کام کے لئے استفاده کرتے تھے ليکن زراعت اور چوپايوں کاوه 

ں اور متوليوں اور مراسم قربانی اور خود ان کے حصہ جو وه بتوں کے لئے قرار ديتے تھے بتوں اور بت خانہ کے خادمو
  )١اپنے لئے مخصوص تھا۔(

(ہمارے شريک) کی تعبير بتوں کے لئے اس بنا پر تھی کہ وه انھيں اپنے اموال ، سرمائے اور زندگی ميں شريک“ شرکائنا”
  سمجھتے تھے۔

قيده کے ابطال کی طرف اشاره ہے کيوں کہ اس ميں سے جو خدا نے خلق کيا ہے) کی تعبير درحقيقت ان کے ع“(مما ذراء”
يہ تمام اموال سب کے سب خدا کی مخلوق تھے تو پھر ان ميں سے ايک حصہ خدا کے لئے اور ايک حصہ بتوں کے لئے 

  کيسے مقرر کرتے تھے۔
اس کے بعد اس بارے ميں ان کے ايک عجيب وغريب فيصلہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: وه حصہ جو 

نھوں نے بتوں کے لئے مقرر کيا تھا وه تو ہر گز خدا کو نہيں مل سکتا تھا (اور خدا کے نام پر کسی کو نہيں ديا جاسکتا تھا)ا
  ليکن وه حصہ جو انھوں نے خدا کے لئے قرار ديا تھا وه بتوں کو پہنچ جاتا تھا

  
ِ فَہَُو يَِصُل ٕاِلَی ُشَرَکائِِہْم)۔ ( فََما َکاَن لُِشَرَکائِِہْم فاَلَيَِصُل ٕاِلَی هللاِ َوَما َکانَ  ّٰ ِ  

اس بارے ميں کہ اس جملے سے کيا مراد ہے، مفسرين کے درميان اختالف ہے ليکن تقريباً وه سب کے سب ايک ہی حقيقت 
کی طرف لوٹتے ہيں اور وه يہ ہے کہ جب کسی حادثہ کی وجہ سے زراعت يا چوپايوں ميں سے مقرر کئے ہوئے خدا کے 

ا کچھ حصہ خراب ہوجاتا تھا اور نابود ہوجاتا تھاتو وه کہتے تھے کہ يہ کوئی اہم بات نہيں ہے خدا بے نياز ہے ليکن سہم ک
اگر بتوں کے حصہ مين سے کچھ ضائع ہوجاتا تو سہم خدا کو اس کی جگہ قرار دے ليتے تھے اور کہتے تھے کہ بتوں کو 

  اس کی زياده ضرورت ہے۔
پانی جو خدا کے حصہ ميں تھا بتوں کے حصہ والے ميں چالجاتا تھا تو کہتے تھے کہ کوئی  اسی طرح اگر اس کھيت کا

حرج نہيں ہے، خدا تو بے نياز ہے، ليکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہوجاتاتو اس کو روک ديا کرتے تھے اور کہتے تھے 
  کہ بتوں اس کی زياده ضرورت ہے۔

ملے کے ذريعے سے اس بيہوده عقيدے کو جرم قرار دے کر اس کے خالفٓايت کے ٓاخر ميں خداتعالی ايک مختصر سے ج
  فيصلہ کرتا ہے اور کہتا ہے:يہ کيسا برا فيصلہ کرتے ہيں( َساَء َما يَْحُکُمون)۔

  اس بات کے عالوه کہ بت پرستی خود ايک فاسد اور بے اساس چيزہے ان کے فعل کی برائی کے کچھ اور پہلو بھی ہيں:
کہ تمام چيزيں خدا کی مخلوق ہيں اور اس کی مسلم ملکيت ہے او تمام موجوات کا حاکم ومدبر ومحافظ ۔باوجود اس کے ١

وہی ہے ، وه اس ميں سے صرف ايک ہی حصہ کو خدا کے ساتھ مخصوص قرار ديتے تھے، گويا اصلی مالک وه خود 
کا جملہ اس حقيقت کی “ مما ذراء”ہيں کہ  تھے، لٰہذا تقسيم کا حق بھی صرف ان ہی کو حاصل تھا(جيسا کہ ہم بيان کرچکے

  طرف اشاره ہے) ۔
۔ وه اس تقسيم ميں بتوں کی طرف داری کو مقدم رکھتے تھے لٰہذا ہر وه نقصان جو خدا کے حصہ ميں واقع ہوتا تھا اسے ٢

کرتے تھے  کوئی اہميت نہيں ديتے تھے ليکن جو نقصان بتوں کے حصہ ميں ہوجاتا اس کی خدا کے حصہ سے تالفی کرليا
اور خدا کے حصہ ميں سے لے کر بتوں کو دے ديتے ، ٓايت ميں اسی بات کی طرف اشاره ہوا ہے، اور يہ بتوں ک لئے خدا 

  کی نسبت ايک قسم کی برتری اور امتياز کا اظہار تھا۔
ان کے حصہ ميں۔ بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ وه بتوں کے حصہ کے لئے ايک خاص اہميت کے قائل تھے ، لٰہذا ٣

سے متوليان، بتوں کے خادم اور خود بت پرست کھاتے تھے اور خدا کے حصہ کو صرف بچوں اورمہمانوں کو ديتے تھے،
حاتم کے ”قرائن اس بات کی نشاندہی کرتے ہيں کہ موٹے تازے گوسفند اور اچھے قسم کا اناج بتوں کا مال تھا تاکہ بقولے 

  ۔“بعد پيٹ بھر کر کھاسکيں
چيزيں اس بات کی نشاندہی کرتی ہيں کہ وه تقسيم کے سلسلے ميں خدا کے لئے بتوں جتنی قدرت وقيمت کے بھی  يہ سب

قائل نہيں تھے، اس سے بڑھ کر قبيح اور زياده سنگين اور کيا فيصلہ ہوسکتا ہے کہ انسان پتھر يا لکڑی کے ايک بے 
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يال کرے، کيا اس سے بڑھ کر بھی کوئی انحطاط فکری قدروقيمت ٹکڑے کو عالم ہستی کے خالق ومالک سے بلند تر خ
  تصور کيا جاسکتا ہے۔

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

  ۔١٢٢۔ تفسير المنار، جلد ہشتم ، صفحہ ١

  

  ہُْم َولَْو َشاَء هللاُ َما فََعلُوهُ فََذْرہُْم َوَما يَْفتَُرونَ ِدينَ َوَکٰذلَِک َزيََّن لَِکثِيٍر ِمْن اْلُمْشِرِکيَن قَْتَل ٔاَْوالَِدِہْم ُشَرَکاُؤہُْم لِيُْرُدوہُْم َولِيَْلبُِسوا َعلَْيِہْم  ١٣٧

  ترجمہ:
۔اور اسی طرح ان کے شرکاء (يعنی بتوں) نے ان کی اوالد کے قتل کو ان کی نظرونميں پسنديده رکھا تھا (وه اپنے ١٣٧

يہ ہوا کہ بتوں نے انھيں ہالکت ميں  بچوں کو بتوں پر قربان کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے) اور اس کام کا انجام
ڈال ديا اور ان کے دين کو دگرگوں کرديا اور اگر خدا چاہتا تو وه ايسا نہ کرتے( کيوں کہ خدا انھيں جبرا ايسا کرنے سے 
ی روک سکتا تھا ليکن جبر کا کوئی فائده نہيں ہے) اس بناپر انھيں اور ان کی تہمتوں کو بھی چھوڑ دو(اور ان کے اعمال ک

  پرواه نہ کرو)۔

  بت پرستوں کی ايک بدکاری اور ان کے شرم ناک جرائم کی طرف اشاره 

قرٓان اس ٓايت ميں بت پرستوں کی ايک بدکاری اور ان کے شرم ناک جرائم کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے: جس طرح
ے، بيہوده اور مضحکہ خيز عمل کو وه خدا اور بتوں کے بارے ميں ان کی تقسيم ان کی نظروں ميں جچتی تھی اور اس بر

پسنديده خيال کرتے تھے، اسی طرح ان کے شرکاء نے اوالد کے قتل کو بہت سے بت پرستوں کی نگاه ميں پسنديده بنا رکھا 
اْلُمْشِرِکيَن قَْتَلتھا يہان تک کہ وه اپنے بچوں کو قتل کرنا ايک قسم کا افتخار يا عبادت شمار کرت تھے(َوَکٰذِلَک َزيََّن لَِکثِيٍر ِمْن 

  ٔاَْوالَِدِہْم ُشَرَکاُؤہُْم)۔
سے مراد بت ہيں کہ جن کی خاطر وه بعض اوقات اپنے بيٹوں کو بھی قربان کرديتے تھے يا نذرکرتے تھے “شرکاء ”يہاں 

ں بيان کيا گيا کہ اگر انھيں بيٹا نصيب ہوگا تو وه اسے بت کے لئے قربان کريں گے ۔ جيسا کہ قديم بت پرستوں کی تاريخ مي
کی نسبت اس سبب سے ہے کيوں کہ بتوں کے ساتھ تعلق اور عشق انھيں “ زينت دينے”ہے اور اس بنا پر بتوں کی طرف 

اس مجرمانہ عمل پر ٓاماده کرتا تھا۔ اس تفسير کی رو سے مذکوره باال ٓايت ميں قتل کرنے کا بيٹيوں کو زنده درگور کرنے کا
  يٹوں کو قتل کرنے کے مسئلہ کے ساتھ کوئی ربط نہيں ہے۔يا فقر وفاقہ کے خوف سے ب

يہ احتمال بھی موجود ہے کہ بتوں کے وسيلہ سے اس جرم کی تزئين سے مراد يہ ہو کہ بت کدوں کے خدام اور متولی 
جاہليت لوگوں کو يہ کام کرنے کا شوق دالتے تھے اور خود کو بتوں کی زبان سمجھتے تھے کيوں کہ کہا جاتا ہے کہ زمانہ 

(ان کا بڑا بت تھا) سے اجازت ليتے تھے ، ان “ ھبل”کے عرب اہم سفروں اور دوسروے کاموں کے انجام دينے کے لئے 
کے پہلو ميں ہوا کرتی تھيں او “ ھبل”کے اجازت لينے کا طريقہ يہ تھا کہ تير کی وه لکڑياں جو ايک مخصوص تھيلے ميں 

(يہ کام انجام نہ دو) لکھا ہوا ہوتا تھا، وه “ التفعل”نجام دو) اور بعض کے اوپر (يہ کام ا“ افعل”ان ميں سے بعض کے اوپر 
تھيلے کو ہالتے تھے اور ان ميں سے ايک تير کی لکڑی نکال ليتے تھے اور جو کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا، اسے 

اس طريقے سے بتوں کا منشاء معلوم کرنا کا پيغام سمجھتے تھے اور يہ چيزاس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وه “ ھبل”وه 
چاہتے تھے اور کچھ بعيد نہيں کہ بت کے لئے قربانی کا مسئلہ بھی خدام کے ذريعہ بت کے ايک پيغام کے طور پر متعارف

  ہوا ہو۔
ور ننگ يہ احتمال بھی ہے کہ بيٹيوں کا زنده درگور کرنا ان لوگوں کے درميان کہ جو تواريخ کے بيان کے مطابق بدنامی ا

عار کا داغ مٹانے کے نام پر قبيلہ بنی تميم کے درميان رائج تھا، وه بت کے پيغام کے طور پر ہی متعارف ہوا ہے ، کيوں کہ
تاريخ ميں ہے کہ نعمان بن منذر نے عرب کی ايک جماعت پر حملہ کيا او ر ان کی عورتوں کو اسير کرليا اور ان کے 

ی تھی، اس کے بعد ان کے درميان صلح ہوگئی اور ہر عورت اپنے قبيلہ کی طرف پلٹ کی بيٹی بھ“ قيس بن عاصم”درميان 
ٓائی سوائے قيس کی بيٹی کے کہ ا س نے اس بات کو ترجيح دی کہ وه دشمن کی قوم کے درميان ره جائے اور شايد ان کے 

کھائی کہ جب ميری دوسری  کسی جوان سے شادی کرلے، يہ مطلب قيس پر گراں گزرا اور اس نے بتوں کے نام کی قسم
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لڑکی پيدا ہوگی تو ميں اسے زنده درگور کردوں گا،کچھ زياده عرصہ نہ گزرا تھا کہ يہ عمل بطور سنت ان کے درميان 
رائج ہوگيا کہ انھوں ناموس کے دفاع کے نام پر ايک بہت بڑے جرم يعنی بے گناه اوالد کو قت کرنے کا ارتکاب کرنا شروع

  )١کرديا۔(
  پر ممکن ہے کہ بيٹيوں کو زنده درگور کرنا بھی زير نظر ٓايت ميں داخل ہو ۔اس بنا 

ايک اور احتمال بھی زير بحث ٓايت کی تفسير ميں نظر ٓاتا ہے، اگرچہ مفسرين نے اسے ذکر نہيں کيا ہے، اور وه يہ ہے کہ 
ور عمده اموال تو بتوں اور ان کے زمانہ جاہليت کے عرب بتوں کے لئے اس قسم کی اہميت کے قائل تھے کہ اپنے نفيس ا

طاقتور اور مالدار متوليوں اور خدام پر خرچ کرديا کرتے تھے، اور خود فقير اور تنگ دست ہوجاتے تھے، يہاں تک کہ 
بعض اوقات بھوک اور فقر وفاقہ کی وجہ سے اپنے بچوں کو ذبح کرديتے تھے، بتوں کے ساتھ ان کے اس عشق نے ايسے 

  روں ميں مزين کرديا تھا ۔برے عمل ان کی نظ
  ليکن پہلی تفسير يعنی بتوں کے لئے اوالد کو قربان کرنا ٓايت کے متن کے ساتھ سب سے زياده مناسبت رکھتا ہے ۔

اس بعد قرٓان کہتا ہے: اس قسم کے قبيح اور بداعمال کا نتيجہ يہ تھا کہ بتوں کے خدام ، مشرکين کو ہالکت ميں ڈال ديں، اور 
ق کو ان پر مشتبہ کردے اور انھيں ايک پاک وپاکيزه دين تک پہنچنے سے محروم کردے( لِيُْرُدوہُْم َولِيَْلبُِسوا َعلَْيِہْمدين وٓائين ح

  ِدينَہُْم )۔
قرٓان کہتا ہے :ان تمام باتوں کے باوجود اگر خدا چاہتا تو جبرا انھيں اس کام سے روک ديتا، مگر جبر کرنا سنت اٰلہی کے 

ا چاہتا ہے کہ بندے ٓازاد رہيں، تاکہ تربيت اور تکامل وارتقا کی راه ہموار ہو، کيوں کہ جبر ميں نہ تربيت برخالف ہے، خد
  ہے نہ تکامل وارتقا(َولَْو َشاَء هللاُ َما فََعلُوهُ)

زن ہيں اور ٓاخر ميں فرماتا ہے: اب جب کہ يہ حال ہے کہ وه اس قسم کے کے بيہوده ، پست اور شرم ناک اعمال ميں غوطہ 
يہاں تک کہ اس کی قباحت کو بھی نہيں سمجھتے اور سب سے بد تر يہ کہ وه کبھی ايسے خدا کی طرف بھی منسوب 
  کرديتے ہيں لٰہذا تم انھيں اور ان کی تہمتوں کو چھوڑ دو اور ٓاماده ومستعد دلوں کی تربيت کرو( فََذْرہُْم َوَما يَْفتَُرون)۔

َمْت ظُہُوُرہَا َؤاَْنَعاٌم اٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر الَيَْطَعُمہَا ٕاِالَّ َمْن نََشاُء بَِزْعِمِہْم الَيَْطَعُمہَا ٕاِالَّ َمْن نََشاُء بَِزْعِمِہْم َوأَنْ َوقَالُوا ہَِذِه ٔاَْنعَ  ١٣٨ َعاٌم ُحرِّ
  ُروَن ۔الَيَْذُکُروَن اْسَم ِهللا َعلَْيہَا اْفتَِراًء َعلَْيِہ َسيَْجِزيِہْم بَِما َکانُوا يَْفتَ 

ٌم َعلٰی أَْزَواِجنَا َوٕاِْن يَُکْن َمْيتَةً  ١٣٩ فَہُْم فِيِہ ُشَرَکاُء َسيَْجِزيِہْم َوْصفَہُْم ٕاِنَّہُ َحِکيٌم َوقَالُوا َما فِی بُطُوِن ہَِذِه ااْلَْٔنَعاِم َخالَِصةٌ لُِذُکوِرنَا َوُمَحرَّ
  َعلِيٌم۔

  ترجمہ:
زراعت کا يہ حصہ (جو بتوں کے ساتھ مخصوص ہے يہ سب کے لئے) ممنوع ہے ۔ اور انھوں نے کہا کہ چوپايوں اور١٣٨

اور سوائے ان لوگوں کے کہ جنھيں ہم چاہيں۔ان کے گمان کے مطابق۔ اس سے کسی کو نہيں کھانا چاہئے ۔اور(وه يہ کہتے 
جن پر خدا کا نام نہيں ليتے  تھے کہ يہ) ايسے چوپائے ہيں کہ جن پر سوار ہونا حرام قرار ديا گيا ہے اور وه چوپائے کہ

تھے اور خدا پر جھوٹ بولتے تھے (اور يہ کہتے تھے کہ يہ احکام خدا کی طرف سے ہيں ) عنقريب ان کے افتراء انھيں 
  دے گا۔
۔ اور انھوں نے کہا کہ جو کچھ ان حيوانات کے شکم ميں (جنين اور بچہ ميں سے) موجود ہے وه تو ہمارے مردوں کے١٣٩

ہے اور وه ہماری بيويوں پر حرام ہے ليکن اگر وه مرده ہوں (يعنی مرده پيدا ہوں ) تو پھر سب اس ميں  ساتھ مخصوص
  شريک ہيں اور عنقريب (خدا) اس توصيف (اور جھوٹے احکام) کی سزا انھيں دے گا، وه حکيم ودانا ہے۔

اسبت نہيں رکھتا ليکن اس بات پر توجہ ۔ بعض خيال کرتے ہيں کہ لفظ اوالد زير نظر ٓايت ميں اس تفسير کے ساتھ من١
رکھنی چاہئے کہ لفظ اوالد ايک وسيع مععنی رکھتی ہے جو بيٹا اور بيٹی دونوں پر بوال جاتا ہے، جيسا کہ سورٔه بقره کی 

  (مائيں اپنی اوال کو مکمل دو سال دودھ پالئيں گی)۔ ميں ہے: ٢٢٣ٓايت 

  بت پرستوں کے بيہوده احکام 
ت پرستوں کے بيہوده احکام کے کچھ حصوں کی طرف اشاره ہوا ہے کہ جو ان کی کوتاه فکری کی حکايت ان ٓايات ميں ب

  وترجمانی کرتے ہيں اور گذشتہ ٓايات کی تکميل کرتے ہيں۔
قرٓان کہتا ہے کہ بت پرست کہتے تھے کہ چوپايوں اور زراعت کا يہ حصہ جو بتوں کے ساتھ مخصوص ہے اور خاص 

کلی طور پ سب کے لئے ممنوع ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو ہم چاہيں، ان کے خيال کے مطابق انھيں کا حصہ ہے 
بَِزْعِمِہْم الَيَْطَعُمہَا ٕاِالَّ  اسی گروه کے لئے حالل تھا دوسروں کے لئے نہيں ( َوقَالُوا ہَِذِه ٔاَْنَعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر الَيَْطَعُمہَا ٕاِالَّ َمْن نََشاءُ 
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  بَِزْعِمِہْم)۔ َمْن نََشاُء
ان کی اس سے مراد وہی بت اور بت خانہ کے متولی اورخدام تھے، صرف وه يہی گروه تھا جو ان کے خيال کے مطابق 

  بتوں کے حصہ ميں سے کھانے کا حق رکھتے تھے ۔
اره ہے ، اس بيان سے ہم يہ نتيجہ نکالتے ہيں کہ ٓايت کا يہ حصہ حقيقت ميں اس حصہ کے مصرف کی کيفيت کی طرف اش

  جو انھوں نے زراعت اور چوپايوں ميں سے بتوں کے لئے مقرر کيا تھا جس کی تفسير گذشتہ ٓايات ميں گزرچکی ہے۔
اصل ميں ممنوع قرار دينے کے معنی ميں ہے اور جيسا کہ راغب نے کتاب مفردات ميں کہا “)شعر”(بروزن“ حجر” لفظ

  “حجارة ” ہے بعيد نہيں کہ
عنی ميں ليا گيا ہو کيوں کہ جب وه يہ چاہتے تھے کہ کسی احاطے ميں داخلہ ممنوع قرا رديں تو کے ماده سے پتھر کے م

پر اس لفظ کا اطالق ہوا ہے تو اسکی وجہ يہ ہے کہ ايک “ حجر اسماعيل”اس کے گرد پتھر چن ديتے تھے اور يہ جو 
يا گيا ہے، اسی مناسبت سے عقل مخصوص پتھر کی ديوار کے ذريعے اسے مسجد الحرام کے دوسرے حصوں سے الگ ک

کہا جاتا ہے ، کيوں کہ وه انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، اور اگر کوئی شخص کسی “ حجر”کو بھی کبھی کبھی 
اس شخص “ محجور”دوسرے کی نگرانی اور حمايت ميں ٓاجائے تو کہتے ہيں کہ يہ اس کی حجر (حفاظت) ميں ہے ، اور 

  )١اموال ميں تصرف کرنے سے رکاہوا ہے ۔( کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے
اس کے بعد دوسری چيز کی طرف اشاره کيا گيا ہے کہ جسے انھوں نے حرام کررکھا تھا اور فرمايا گيا ہے: وه يہ اعتقاد 

َمْت ظُہُوُرہَا)۔   رکھتے تھے کہ کچھ جانور ايسے ہيں کہ جن پر سوار ہونا حرام ہے ( َؤاَْنَعاٌم ُحرِّ
کے عنوان سے “حام” اور“ بحيره“ ”سائبہ”ميں  ١٠٣وہی جانور تھے کہ جن کی تفسير سورٔه مائده کی ٓايہ  اور ظاہرا يہ

  گزر چکی ہے( مزيد معلومات کے لئے مذکوره ٓايت کے ذيل ميں بيان کرده تفسير کا مطالعہ کريں) ۔
کچھ جانوروں پر خدا کا نام نہيں  اس کے بعد ان کے ناروا حکام کے تيسرے حصے کو بيان کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے:

  ليتے تھے ( َؤاَْنَعاٌم الَيَْذُکُروَن اْسَم هللاِ َعلَْيہَا)۔
يہ جملہ ہوسکتا ہے ايسے جانوروں کی طرف اشاره ہو جن کو ذبح کرتے وقت صرف بت کا نام ليتے تھے يا اس سے مراد 

ار دياتھا، جيسا کہ تفسير مجمع البيان، تفسير کبير المنار وه جانور ہوں کہ جن پر حج کے لئے سوار ہونا انھوں نے حرام قر
  اور قرطبی ميں بعض مفسرين سے نقل ہوا ہے ان دونوں صورتوں ميں يہ ايک بے دليل اور بيہوده حکم تھا۔

خدا  تعجب کی بات يہ ہے کہ وه ان بيہوده احکام پر قناعت نہيں کرتے تے تھے بلکہ خدا پر افتراء باندھتے تھے اور ان کی
  کی طرف نسبت ديتے تھے

  
  ( اْفتَِراًء َعلَْيِہ)۔

ٓايت کے ٓاخر ميں ان بناوٹی احکام کے ذکر کے بعد قرٓان کہتا ہے: خدا عنقريب ان افترات کے بدلے ميں سزا اور عذاب دے 
  گا( َسيَْجِزيِہْم بَِما َکانُوا يَْفتَُروَن )۔

عقل ذريعے کوئی قانوں بنالے تو عين ممکن ہے کہ ہرگروه اپنی ہاں! جب ايک انسان يہ چاہے کہ وه اپنی ناقص فکر و
ہواوہوس سے کچھ احکام وقوانين بناڈالے اور خدا کی نعمتوں کو بال وجہ اپنے اوپر حرام قرار دے لے يا قبےح اور غلط 

خدا کا کام ہے جو کاموں کو اپنے لئے حالل قرار دے لے، يہی وجہ ہے کہ ہم يہ کہتے ہيں کہ قانونن کا واضح کرنا صرف 
  سب کچھ جانتا ہے اور ہر کام کی مصلحت سے ٓاگاه ہے اور ہر قسم کی ہواوہوس سے دور ہے۔

بعد والی ٓايت ميں ان کے ايک اور بيہوده حکم کی طرف جو جانوروں کے گوشت کے بارے ميں ہے اشاره کرتے ہوئے 
وروں کے شکم ميں ہے وه ہمارے مردوں کے ساتھ فرمايا گيا ہے: انھوں کہا ہے کہ وه جنين (اور بچے) جو ان جان

مخصوص ہےں اور ہماری بيويوں پر حرام ہے البتہ اگر وه مرده پيدا ہوں تو پھر سب اس ميں شريک ہيں( َوقَالُوا َما فِی 
ٌم َعلٰی ٔاَْزَواِجنَا َوٕاِْن يَُکْن َمْيتَ    ةً فَہُْم فِيِہ ُشَرَکاُء)۔بُطُوِن ہَِذِه ااْلَْٔنَعاِم َخالَِصةٌ لُِذُکوِرنَا َوُمَحرَّ

  سے مراد وہی جانور ہيں جن کی طف گذشتہ ٓايت ميں ازره ہوا ہے ۔“ ھذه االنعام”اس بات پر توجہ رہے کہ 
جو کچھ ان جانوروں کے شکم ميں ہے) کی عبارت “ ( ما فی بطون ہذه االنعام”بعض مفسرين نے يہ احتمال ذکر کيا ہے کہ 

اگر مرده ہوں) کے جملے پر توجہ کرتے ہوئے واضح “(وان يکن ميتة”رے ميں بھی ہے ليکن ان جانوروں کے دودھ کے با
ہوجاتا ہے کہ ٓايت جنين (شکم مادر ميں بچہ) سے بحث کررہی ہے کہ اگر وه زنده پيدا ہو تو اسے صرف مردوں کے ساتھ 

رغبت وميل نہ ہوتا تھا تو پھر سب کو اس مخصوص جانتے تھے اور اگر مرده پيدا ہوجاتا تھا کہ جو ان کے لئے زياده باعث
  ميں مساوی جانتے تھے ۔

اس حکم کا اول تو فلسفہ اور منطقی دليل ہی نہيں اور دوسرے مرده پيدا ہونے والے جنين کے بارے ميں بہت ہی برا اور 
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يسرے يہ کہ ايک قسم چبھنے واال تھا کيوں کہ اس قسم کے جانور کا گوشت تو اکثر اوقات خراب اور مضر ہوتا ہے اور ت
کی مردوں اور عورتوں ميں واضح تفريق تھی کيوں کہ جو چيز اچھی تھی وه تو صرف مردوں کے ساتھ مخصوص تھی 

  اور جو چيز بری تھی اس ميں سے عورتوں کو بھی حصہ ديا جاتا تھا۔
نے انھيں ان کی اس قسم کی  قرٓان اس جاہالنہ ذکر کرنے کے بعد مطلب کو اس جملے کے ساتھ ختم کرتا ہے:عنقريب خدا

  توصيفات کی سزا دے گا
  

  ( َسيَْجِزيِہْم َوْصفَہُْم)۔
کی تعبير ايسی توصيف کی طرف اشاره ہے کہ جو وه خدا کے لئے کرتے تھے اور اس قسم کی غذاؤں کی حرمت“ وصف”

ناه کے اثر اسے گنہگار کی نسبت خدا کی طرف ديتے تھے، اگرچہ اس سے مرا د ووه صفت اور حالت ہے کہ جو تکرار گ
شخص کو عارض ہوتی ہے اور اسے سزا وعذاب کا مستحق بناديتی ہے آيت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے ہے: وه حکيم اور 

  دانا ہے ( ٕاِنَّہُ َحِکيٌم َعلِيٌم)۔
  ان کے اعمال وگفتار اور ناروا تہمتوں سے بھی باخبر ہے، اور حساب ہی ساتھ انھيں سزا بھی دے گا۔

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

  وصفی معنی رکھت“ حجر”۔ اس بات کی طرف توجہ رکھنا چاہئے کہ اوپر والی آيت ميں ١

  

ُموا َما َرَزقَہُْم هللاُ اْفتَِراًء َعلَی هللاِ  ١۴٠   قَْد َضلُّوا َوَما َکانُوا ُمْہتَِديَن ۔ قَْد َخِسَر الَِّذيَن قَتَلُوا ٔاَْوالََدہُْم َسفَہًا بَِغْيِر ِعْلٍم َوَحرَّ

  ترجمہ:
نقصان اٹھايا ہے، اور جو کچھ خدا نے ۔ يقينا جنھوں نے اپنی اوالد کو حماقت ونادانی کی بنا پر قتل کرديا انھوں نے ١۴٠

انھيں رزق دے رکھا تھا اسے اپنے اوپر حرام قرار دے ليا اور خدا پر انھوں نے افتراء باندھا ہے اور وه گمراه ہوگئے ہيں 
  اور (وه ہرگز ) ہدايت نہيں پائيں گے۔

  زمانہ جاہليت کے عربوں کی فضول احکام 

ے عربوں کی فضول احکام اور قبيح اور شرمناک رسموں سے متعلق گفتگو تھی منجملہ گذشتہ چند ٓايات ميں زمانہ جاہليت ک
ان کے اپنی اوالد کو بتوں کی قربانی کے طور پر قتل کرنا ، اپنے قبيلہ اور خاندان کی حيثيت و عزت کو محفوظ رکھنے 

ام کرلينا تھا، اس ٓايت ميں بڑی سختی کے نام پر اپنی بيٹيوں کو زنده درگور کرنا اور اسی طرح کچھ حالل نعمتوں کے حر
کے ساتھ ان تمام اعمال وه احکام کو جرم قرار ديتے ہوئے سات مختلف تعبيروں کے ساتھ جو مختصر جملوں ميں ہے ليکن 

  وه بہت ہی رسا اور جاذب توجہ ہے ، ان کی وضع وکيفيت کو واضح وروشن کيا گيا ۔
پنی اوالد کو حماقت ، بيوقوفی اور جہالت کی بنا پر قتل کيا ہے ، انھوں نے پہلے فرمايا گيا ہے: وه لوگ کہ جنھوں نے ا

نقصان اور خساره اٹھايا ہے وه انسانی اور اخالقی نظر سے بھی اور احساس کی نظر سے بھی اور اجتماعی ومعاشرتی 
نھوں نے دوسرے جہان لحاظ سے بھی خساره اور نقصان ميں گرفتار ہوئے ہيں اور سب سے زياده اور سب سے بڑھ کر ا

  ميں روحانی نقصان اٹھايا ہے( قَْد َخِسَر الَِّذيَن قَتَلُوا ٔاَْوالََدہُْم َسفَہًا بَِغْيِر ِعْلٍم )۔
اس جملے ميں ان کا يہ عمل اوال ايک قسم کا خساره اور نقصان اور اس کے بعد حماقت کم عقلی اور بعد ميں جاہالنہ کام 

تينوں تعبيرات ميں سے ہر ايک تنہا ان کے عمل کی برائی کے تعارف کے لئے کافی ہے ، کے طور پر متعارف ہوا ہے ان 
کونسی عقل اجازت ديتی ہے کہ انسان اپنے بيٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کردے اور کيا يہ حماقت اور بے وقوفی کی انتہا 

اور اسے عبادت شمار کرے، کونسا علم نہيں ہے کہ وه اپنے اس عمل پر شرم نہ کريں بلکہ اس پر ايک قسم کا فخر کرے 
ودانش اس بات کی اجازت ديتا ہے کہ انسان ايسا عمل ايک سنت کے طور پر يا اپنے معاشرے ميں ايک قانون کے طور پر 

  قبول کرے۔
  يہ وه مقام ہے کہ جہاں ابن عباس کی گفتگو ياد ٓارہی ہے کہ جو کہا کرتے تھے :

سماندگی کی ميزان کو جاننا چاہے تو وه سورٔه انعام کی ٓايات (يعنی زير بحث ٓايات )جو شخص زمانہ جاہليت کی قوموں کی پ
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  کو پڑھے۔
اس کے بعد قرٓان کہتا ہے: انھوں نے اس چيز جو خدا نے انھيں روزی کے طور پر دی ہوئی تھی اور ان کے لئے اسے 

ں نے يہ افتراء باندھا کہ خدا نے انھيں حرام کيا ہے مباح وحالل قرار ديا تھا اپنے اوپر حرام قرار دے ليااور خدا پر انھو
)۔ ُموا َما َرَزقَہُْم هللاُ اْفتَِراًء َعلَی هللاِ   (َوَحرَّ

اس جملہ ميں دو اور تعبيروں کے ذريعے ان کے اعمال کو جرم قرار ديا گيا ہے کيون اول تو انھوں نے اس نعمت کو جو 
ک کہ وه ان کی حيات کی بقا اور زندگی کے برقرار رہنے کے لئے بھی خدا نے انھيں بطور روزی دے رکھے تھی يہاں ت

ضروری تھی، اسے اپنے اوپر حرام کرليا اور خدا کے قانون کو پاؤں تلے روند ڈاال اور دوسرے خدا پر افتراء باندھا کہ اس
کے ذريعے انھيں مجرم قرار ديا گيا نے يہ حکم ديا ہے، حاالنکہ ہرگز ہرگز ايسا نہيں تھا ٓايت کے ٓاخر ميں دو اور تعبيرات 

  ہے پہلے کہا گيا ہے :وه يقينا گمراه ہوگئے( قَْد َضلُّوا)۔
 اس کے بعد مزيد کہا گيا ہے:وه کبھی بھی راه ہدايت پر نہيں تھے( َوَما َکانُوا ُمْہتَِدين)۔

 

 


