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 فہرست

  قوم يہود کے بارے ميں آخری بات
  پہال عہد وپيمان اور عالِم ذر
  عالم ذر اور اسالمی روايات

  ايک عالم جو فرعونوں کا خدمتگار ہے
  دوزخيوں کی نشانياں

  چند اہم نکات
  تدريجی سز
  شان نزول

  قيامت کب برپا ہوگی؟
  پوشيده اسرار صرف خدا جانتا ہے
  کيا پيغمبر غيب نہيں جانتے تھے؟

  ايک عظيم نعمت کا کفران
  ايک اہم سوال کا جواب

  ايک مشہور اور جعلی روايت
  تفسير

  ‘معبود’بے وقعت 
  شيطانی وسوسے

  جامع اخالقی ترين آيت
  تالوِت قرآن ہو رہی ہو تو خاموش رہو

  سورٔه انفال
  سورٔه انفال کے مختلف اور اہم مباحث

  شان نزول
  انفال کيا ہے؟

  چند قابل توجہ نکات
  مومن کی پانچ خصوصيات

  تفسير
  اسالم اور کفر کا پہال تصادم۔ جنگ بدر

  تفسير
  بدر کے تربيتی درس

  جہاد سے فرار ممنو ع ہے
  تفسير

  سننے والے بہرے
  دو اہم نکات

  دعوت، زندگی کی طرف
  شان نزول

  ايمان اور روشن ضميری
  شان نزول

  ہجرت کی ابتدائی
  شان نزول

  بيہوده باتيں کرنے والے
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  شان نزول
  چند اہم نکات

  تفسير
  مقصِد جہاد اور ايک بشارت
  ايک اہم اسالمی حکم ،خمس

  چند اہم نکات
  وه کام جو ہونا چاہيے

  جہاد کے بارے ميں چھ اور احکام
  مشرک، منافق اور شيطانی وسوسے

  متغيّر نہ ہونے والی ايک سنت
  ايک سوال اور اس کا جواب

  دو اہم نکات
  شّدِت عمل، پيمان شکنوں کے مقابلے ميں
  جنگی طاقت ميں اضافہ اور اس کا مقصد

  چند قابِل توجہ نکات
  دو قابِل توجہ نکات
  دو توجہ طلب نکات

  برابر کی قوت کے انتظار ميں نہ رہو
  چند اہم نکات
  جنگی قيدی

  چند قابِل توجہ نکات
  چا رمختلف گروه

  چند اہم نکات
  اسالم اور ہجرتيں

  سورٔه برائت
  ۔ سوره کا نام:١
  ۔ مختصر تاريِخ نزول:٢
  ۔ مضامين و مشتمالت:٣
  کيوں نہيں ہے؟:“ بسم هللا”۔ سوره کی ابتداء ميں ۴
  ۔سوره کی فضيلت اور تعميری اثرات:۵
  ۔ ايک حقيقت جسے چھپانے کی کوشش ہوتی ہے:۶

  توضيح اور تحقيق
  و ہوجاتے ہيںمشرکين کے معاہدے لغ

  چند قابِل توجہ نکات
  ۔ کيا يک طرفہ طور پر معاہده کالعدم کرديا صحيح ہے؟١
  ۔ يہ چار مہينے کب سے شروع ہوئے؟٢

  جن کا معاہده قابِل احترام ہے
  شّدت عمل اور سختی ساتھ ساتھ
  حد سے بڑھ جانے والے پيمان

  سے جنگ کرنے سے کيوں ڈرتے ہودشمن 
  تفسير

  مسجديں آباد رکھنا ہر کسی کے بس ميں نہيں
  معياِر فضيلت
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  و اہم نکاتد
  ہدف اور خدا پر ہر چيز قربان ہے ۔

  صرف کثرت کسی کام کی نہيں
  چند اہم نکات

  حنين، ايک عبرت انگيز معرکہ: ۔ جنگ١
  ۔ بھاگنے والے کون تھے؟٢
  ۔ ايمان واطمينان٣
  کا مفہوم:“ مواطن کثيرة”۔ ۴
  ۔ ايک سبق:۵

  مشرکين کو مسجد ميں داخلے کا حق نہيں
  اہِل کتاب کے بارے ميں ہماری ذمہ داری

  اہل کتاب کی بت پرستی
  چند قابل توجہ نکات

  ۔ عزير کون ہيں؟١
  ۔ مسيح(ع) خدا کے بيٹے نہ تھے٢
  اخذ کئے گئے ۔ يہ خرافات دوسروں سے٣
  کا مفہوم“ قاتلھم هللا”۔ ۴

  ايک اصالحی درس
  چند اہم نکات

  ۔ نور سے تشبيہ:١
  ۔ نور خدا کو بجھانے کی مساعی کا دو مرتبہ ذکر:٢
  کا مفہوم:“ ئابیٰ ”۔ ٣

  اسالم کی عالمگير حکومت
  چند قابل توجہ نکات

  ظہور مہدی (ع) اور اسالمی روايات
  انتظار ظہور مہدی (ع) کے تربيت کننده اثرات

  انتظار کا مفہوم
  دوسرا فلسفہ :اجتماعی کاوشيں

  تيسرا فلسفہ: خراب ماحول کا مقابلہ
  کنز اور ذخيره اندازی منع ہے

  ارتکاز دولت کی سز
  الزمی جنگ بندی

  چند قابل توجہ نکات
  شان نزول

  چند اہم نکات
  حسا س ترين لمحات ميں خدا نے اپنے پيغمبر کو تنہا نہيں چھوڑ

  داستان يار غار
  ان پر ور اللچی

  کوشش کرو کہ منافقين کو پہچان لو
  تفسير

  شان نزول
  بہانہ تراش منافقين

  تفسير
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  بل توجہ نکاتچند قا
  تفسير

  منافقين کی ايک اور نشانی
  بے منطق خود غرض افراد

 

 

 

  

  07تفسير نمونہ جلد 
ساله زحمات کا نتيجه ہے جس کو معظم له نے اہل  15تفسيرنمونه ، آيه هللا العظمی مکارم شيرازی (مدظله العالی) کی 

قلم کی ايک جماعت کی مدد سے فارسی زبان ميں تحرير فرمايا ، اس کا اردو اور عربی زبان ميں ترجمه ہو کر شايع 
  ہوچکا ہے.

  جلد15تعداد جلد: 
  زبان: اردو

  موالنا سيد صفدر حسين نجفی (رح)مترجم : 
  710تعداد صفحات: 

  ھجری1417تاريخ اشاعت: ربيع الثانی 

  قوم يہود کے بارے ميں آخری بات 
ہے جس کے معنی کسی چيز کو کسی جگہ سے اکھيڑ کر کسی دوسری جگہ “) قلع”(بروزن “ نتق”کی اصل “ نتقنا”

کہتے، کيونکہ وه بچے کو اپنے رحم “ ناتق”ہيں انھيں بھی  پھينک ديتے ہيں، جن عورتوں کے ہاں زياده بچے ہوتے
  سے آسانی کے ساتھ جدا کرکے باہر ڈال ديتی ہے ۔

يہوديوں کی سرگزشت جو اس سوره ميں بيان کی گئی ہے يہ آيت اس سلسلہ کی آخری کڑی ہے، اس ميں يہوديوں کی 
ہے جس ميں ايک درِس عبرت ہے اور ايک ايک اور سرگزشت کی طرف اشاره کيا گيا ہے، يہ ايک ايسی سرگزشت 

عہدوپيمان کا ذکر بھی ارشاد ہوتا ہے: اور اس وقت کو ياد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے سرکے اوپر قرار ديا اس 
  طرح جيسے ايک سائبان سايہ فگن ہو (َوٕاِْذ نَتَْقنَا اْلَجبََل فَْوقَھُْم َکٔاَنَّہُ ظُلَّةٌ) ۔

وه ديکھ کر سراسيمہ اور پريشان ہوگئے اور “ ا تھا جيسے وه ان کے سرپر گرپڑے گااور اس طرح کہ انھيں لگت”
  گڑاگڑانے لگے (َوظَنُّوا ٔاَنَّہُ َواقٌِع ِبِھْم) ۔

ٍة) ۔“ ہم نے جو احکام تمھيں ديئے ہيں انھيں مضبوطی سے تھام لو”اس حال ميں ہم نے ان سے کہا:   (ُخُذوا َما آتَْينَاُکْم بِقُوَّ
خدا کی سزا سے ڈرو اور اس (کتاب) “ کچھ ان احکام ميں آيا ہے اسے ذہن نشين کرلو تاکہ پرہيزگار ہوجاؤاور جو ”

  ميں ہم نے تم سے عہد وپيمان لئے ہيں ان پر عمل کرو (َواْذُکُروا َما فِيِہ لََعلَُّکْم تَتَّقُوَن)
کی طرف اشاره کرتی ہيں جسے مشہور  تھوڑے سے فرق کےساتھ ايک ہی واقعہ ۶٣يہ آيت، نيز سورٔه بقره کی آيت 

ميں ابِن زيد کے حوالے سے بيان کيا ہے، يہ واقعہ اس وقت پيش “ مجمع البيان”مفّسر عالمہ طبرسيۺ نے اپنی کتاب 
آيا جب حضرت موسٰی(عليه السالم) کوِه طور سے پلٹ رہے تھے اور توريت کے احکام ان کے ساتھ تھے، انھوں نے 

ذمہ داريوں اور حالل وحرام کے قوانين سے آگاه کيا تو ان لوگوں نے يہ خيال کيا کہ ان تمام  جب اپنی قوم کو ان کی
احکام پر عمل کرنا ايک بہت بڑا مشکل کام ہے، چنانچہ انھوں نے مخالفت پر کمر باندھی، اس موقع پر ايک پہاڑ سے 

ر ٹھہر گئی، اس وقت وه لوگ اتے خوفزده ايک بہت بڑی چٹان الگ ہوکر ہَوا ميں بلند ہوئی اور ان کے سروں پر آک
ہوگئے کہ انھوں نے حضرت موسٰی(عليه السالم) کے سامنے گڑگڑانا شروع کرديا، حضرت موسٰی(عليه السالم) نے 
اسی حال ميں فرمايا: اگر تم ان عمل کرنے کا عہد کرلو تو يہ خطره تم سے دور ہوجائے گا، يہ سنتے ہی انھوں نے 

  ے ميں گڑپڑے اور وه بال ان سے دور ہوگئی ۔قبول کرليا اور سجد
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يہاں پر دو سوال پيدا ہوتے ہيں جنھيں ہم نے سورٔه بقره کی تفسير ميں ذکر کيا ہے اور ان کا جواب بھی ديا ہے، يہاں پر
  ان کا خالصہ پيش کرتے ہيں ۔

  پہال سوال:
  ہے؟ کيا اس طرح کسی سے عہد لينا درست ہے؟ کيا اس ميں جبر کا پہلو نہيں

جواب يہ ہے کہ اس ميں کوئی شک نہيں کہ اس ميں جبر کا پہلو ضرور ہے ليکن يہ بات بھی مسلّم ہے کہ جب ان سے 
  خطره دور ہوگيا تو اختيار پلٹ آيا يعنی وه باقی راستہ اپنی مرضی اور اختيار کے ساتھ طے کرسکتے تھے ۔

ے معاملے ميں جبر واکراه ال يعنی چيز ہے ليکن جو اس کے عالوه ايک جواب اور بھی ديا جاسکتا ہے کہ عقائد ک
امور انسان کے فعل وعمل سے تعلق رکھتے ہيں اور ان ميں نوِع بشر کی خير وسعادت ہے ان ميں جبر واکراه کرنے 

ميں کيا حرج ہے، اگر کسی کو نشہ پينے سے جبراً روکا جائے يا اسے کسی خطرناک راستے پر چلنے سے جبراً 
  تو کيا يہ کوئی بُری بات ہے؟ روک ديا جائے

  دوسرا سوال:
  پہاڑ ان کے سروں پر کس طرح ٹھہرا رہا؟

جواب يہ ہے کہ بعض مفّسرين کا خيال ہے کہ حکِم خدا کی وجہ سے کوِه طور اپنی جگہ سے جدا ہوکر ان کے سروں 
  پر سائبان کی طرح سايہ فگن ہوگيا تھا ۔

ہ سے پہاڑ اس طرح ہال اور ٹيڑھا ہوگيا کہ جو لوگ اس پہاڑ کے دامن بعض کا کہنا ہے کہ ايک شديد زلزلے کی وج
  ميں تھے ان کے سروں پر پہاڑ کی چوٹی کا سايہ پڑنے لگا ۔

يہ احتمال بھی پايا جاتا ہے کہ اس پہاڑ سے ايک بہت بڑا پتھر الگ ہوکر ذار سی دير کے لئے ان کے سروں پر ٹھہرا 
  ور طرف ِگر گيا ۔اور اس کے بعد وه وہاں سے گذر گيا ا

بہرحال اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ يہ ايک خارِق عادت اور غير معمولی بات تھی، طبيعت کو اس ميں کوئی دخل 
  نہيں تھا ۔

ايک دوسری بات جو اس آيت ميں قابل توجہ ہے وه يہ ہے کہ خدا نے يہ نہيں کہا کہ وه پہاڑ ان کے سروں پر سائبان 
  : گويا سائبان بن گيا (کٔانّہ ظلة) ۔بن گيا بلکہ يہ فرمايا کہ

يہ تعبير يا تو اس وجہ سے ہے کہ اگر کسی کو اوپر سائبان بنايا جاتا ہے تو وه اس کی حفاظت کے لئے بربنائے محبّت 
  بنايا جاتا ہے، جبکہ يہ سائبان بعنوان تہديد وخوف بنايا گيا تھا، اور يا اس وجہ سے يہ ...............

يَّتَھُْم َؤاَْشھََدھُْم َعلٰی ٔاَنفُِسِھْم ٔاَلَْسُت بَِربُِّکْم قَاَوٕاِْذ  ١٧٢ لُوا بَلٰی َشِھْدنَا ٔاَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلقِيَاَمِة ٔاََخَذ َربَُّک ِمْن بَنِی آَدَم ِمْن ظُھُوِرِھْم ُذرِّ
  ٕاِنَّا ُکنَّا َعْن ٰھَذا َغافِلِيَن.

يَّةً ِمْن بَْعِدِھْم ٔاَفَتُْھلُِکنَا بَِما فََعَل اْلُمْبِطلُوَن.ٔاَْو تَقُولُوا ٕاِنََّما ٔاَْشرَ  ١٧٣   َک آبَاُؤنَا ِمْن قَْبُل َوُکنَّا ُذرِّ
ُل اآْليَاِت َولََعلَّھُْم يَْرِجُعوَن. ١٧۴   َوَکٰذلَِک نُفَصِّ
  ترجمہ
کو ليا اور اُنھيں اُن کے ۔ اُ س وقت کو ياد کرو جب تمھارے پروردگار نے اوالِد آدم کی صلب سے ان کی ذريت ١٧٢

اپنے نفسوں پر گواه بناديا (اور پھر اُن سے سوال کيا) کيا ميں تمھارا پروردگار نہيں ہوں ۔ اُنھوں نے کہا ہاں ہم گواہی 
ديتے ہيں ۔ (خدا نے ايسا کيوں کيا) اس لئے کہ وه قيامت کے ِدن يہ عذر پيش نہ کريں کہ ہميں معلوم نہ تھا (اور توحيد 

  ا کو جاننے کے فطری عہدسے بے خبر تھے) ۔اور خد
۔ يا تم يہ نہ کہو کہ ہمارے آباء واجداد تو بُت پرستی کرتے تھے اور ہم بھی تو اُن ہی کی اوالد تھے (لٰہذا اُن کی ١٧٣

پيروی کرنے کے عالوه ہمارے لئے اور کوئی راستہ نہ تھا) جو کچھ باطل پرستوں نے کيا، کيا ہميں اُس پر سزا ديتا 
  ہے اور ہالک کرتا ہے ۔

۔ اور ہم اپنی آيات کو اس لئے کھول کر بيان کرتے ہيں کہ شايد وه حق کی طرف لوٹ آئيں (اور يہ جان ليں کہ ١٧۴
  توحيد کی آواز کی ُروح کی گہرائيوں ميں اّول ِدن سے موجود تھی) ۔

  پہال عہد وپيمان اور عالِم ذر 
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کرتی ہينکہ توحيد کا اقرار ايک فطری تقاضا ہے اور ہر انسانی روح کی  مذکوره باال آيات اس حقيقت کی نشاندہی
گہرائيوں ميں خدا کے وجود کی گواہی موجود ہے ۔ اسی بناپر جو بحث وتمحيص اس سوره کی گزشتہ آيات ميں توحيد 

  استداللی کے بارے ميں کی گئی ہے يہ اُن کی تمکيل کرتی ہے ۔
وقت مختلف مفّسرين کے درميان زوروشور سے بحثيں ہوئی ہيں اور اس آيت کےاگرچہ اس پہلی آيت کی تفسير کرتے 

متعلق مختلف طرح کی احاديث بھی ملتی ہيں، تاہم ہماری کوشش يہ ہوگی کہ اّول اس آيت کی اجمالی تفسير کريں پھر 
انداز سے اپنا استداللی مفسرين کی اہم ترين مباحث کا تذکره کريں اور آخر ميں ان تمام مباحث کی روشنی ميں محتاط 

  نقطٔہ نظر پيش کريں ۔
اس آيت ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے مخاطب ہے، پہلے فرمايا گيا ہے: اس وقت کو ياد کرو جب 

تمھارے پروردگار نے اوالِد آدم کی صلب سے اُن کی ذّريت کو ليا اور پھر انھيں ظاہر کيا اور انھيں خود اُن کا گواه 
ناکر اُن سے پوچھا کہ کيا ميں تمھارا پروردگارنہيں ہوں تو اُنھوں نے پوچھا کہ کيا ميں تمھار پروردگار نہيں ہوں تو ب

يَّتَ  ھُْم َؤاَْشھََدھُْم اُنھوں نے کہا ہم شہادت ديتے ہيں کہ تو ہمارا پروردگار ہے (َوٕاِْذ ٔاََخَذ َربَُّک ِمْن بَنِی آَدَم ِمْن ظُھُوِرِھْم ُذرِّ
  َعلٰی ٔاَنفُِسِھْم ٔاَلَْسُت بَِربُِّکْم قَالُوا بَلٰی َشِھْدنَا) ۔

کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے ليکن اکثر “ چھوتی اور کم سن اوالد”لغت ميں علماء کے مطابق “ ذرية”لفظ 
، ليکن کو کہتے ہيں ۔ بعض اوقات مفرد اور بعض اوقات جمع کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے“ تمام اوالد”اوقات

  درحقيقت يہ لفظ جمع کا مفہوم رکھتا ہے ۔
پيدائش وآفرينش کے معنی “) زرع”(بروزن “ ذرء”اس لفظ کے ماده کے بارے ميں مختلف آراء ملتی ہيں بعض اسے 

  ہے ۔“پيدا شده”اور “ مخلوق”کا اصل مطلب “ ذرية”ميں ليتے ہيں، اس بناپر 
جھتے ہيں جس کا معنی ہے بہت چھوٹے موجودات جيسے کے ماده سے سم“) شر”(بروزن “ ذر”اور بعض اسے 

گردوغبار کے ذّرات اور بہت ہی چھوٹی چيونٹياں، انسانی اوالد بھی ابتداء ميں بہت ہی چھوٹے سے ذّرے (نطفہ) سے 
کے ماده سے پراگنده اور “) مرو”(بروزن “ ذور”کہتے ہيں، تيسرا “ ذريت”زندگی کا آغاز کرتی ہے اس لئے اسے 

اس لئے کہا جاتا ہے کہ وه پائہ تکميل کو پہنچنے ميں “ ذرية”ونے کے معنی ليا گيا ہے اور انسان کی اوالد کو منتشر ہ
  زمين ميں چاروں طرف پھيل جاتی ہے ۔

اس کے بعد مسئلہ توحيد کے سلسلے مينسوال وجواب اور اوالِد آدم سے عہدوپيمان لينے کی طرف اشاره کرتے ہوئے 
خدا نے اس لئے انجام ديا تاکہ قيامت کے دن وہيہ نہ کہيں کہ ہم تو اس حقيقت توحيد وخدا شناسی سےفرمايا ہے: يہ کام 

  ناآشنا تھے (ٔاَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلقِيَاَمِة ٕاِنَّا ُکنَّا َعْن ٰھَذا َغافِِليَن) ۔
س کا دوسری آيت ميں اشاره ملتاخدا نے اُن لوگوں سے جو وعده ليا تھا اس ميں سے ايک اور بھی مقصد پوشيده تھا، ج

  ہے ۔
ہمارے آباء واجداد چونکہ ہم سے ”ارشاِد باری تعالٰی ہے: يہ عہد وپيمان ہم نے اس لئے ليا تھا تاکہ وه يہ نہ کہيں کہ 

پہلے بُت پرست تھے اور ہم بھی کيونکہ اُنہی کی اوالد تھے اس لئے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چاره نہ تھا کہ ہم 
پيروی کرتے تو کيا خدا ہميں ان لوگوں کے باعث سزا ديتا ہے جنھوں نے بيہوده کام کيا (ٔاَْو تَقُولُوا ٕاِنََّما ٔاَْشَرَک  ان کی

يَّةً ِمْن بَْعِدِھْم ٔاَفَتُْھلُِکنَا بَِما فََعَل اْلُمْبِطلُوَن) ۔   آبَاُؤنَا ِمْن قَْبُل َوُکنَّا ُذرِّ
بيان کرتے ہيں تاکہ يہ لوگ اچھی طرح سمجھ ليں کہ توحيد کا نُور اور روشنی ابتداءہاں ہم اپنی آيات اس لئے کھول کر 

ُل ہی سے ان روح ميں موجود تھی، شايد وه ان حقائق کی طرف توجہ کرتے ہوئے حق کی طرف پلٹ آئيں (َوَکٰذلَِک نُفَصِّ
  اآْليَاِت َولََعلَّھُْم يَْرِجُعوَن)

  ثعالم ذر کے بارے ميں فيصلے کن بح
جيسا کہ ہم پڑھا ہے کہ زير نظر آيات ميں هللا تعالٰی کے ساتھ اوالد آدم کے عہد وپيمان کا تذکره موجود ہے، وه عہد 

 وپيمان جو آدم کی اوالد سے سربستہ طريقے سے ليا گيا ليکن اس عہد وپيمان کی تفصيالت آيت کے متن ميں نہيں ہيں ۔
و مختلف طرح کی روايات موجود ہيں مفسرين نے اُن کو بنياد بناکر کئی ان آيات سے متعلق اسالمی کتب مصادر ميں ج

  نظريے قائم کئے ہيں جن ميں زياده اہم دو نظريات جو درج ذيل ہيں:
۔ جس وقت حضرت آدم(عليه السالم) پيدا ہوئے تو آخری بشر تک ان کی اوالد ذّرات کی شکل ميں ان کی پشت سے ١

طابق يہ ذّرات آدم کی مٹّی سے نکلے) وه بات ُسننے اور جواب دينے کی حد تک باہر نکلی (اور بعض روايات کے م
  کافی عقل وشعور کے حامل تھے تو اُس وقت خدا اُن سے مخاطب ہوا:
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  “کيا ميں تمھارا پروردگار نہيں ہوں”

  
  “جی ہاں ہم اس حقيقت کی گواہی ديتے ہيں ”

ف واپس لوٹ گئے، اس بناء پر اس عالم کو عالم ذر اور اس پھريہ سب ذّر ات آدم کی پشت (يا آدم کی مٹی) کی طر
پيمان کو پيمان الست کہتے ہيں، اس لئے کہ مذکوره پيمان ايک پيمان تشريعی انسانوں اور اُن کے پروردگار کے 

  درميان ايک خودآگاہی کی قرارداد تھی ۔
اور عہِدتکوين ہے، اس طرح سے کہ باپوں“ پيمان فطرت”اور “ عالم استعداد”۔ اس عالم اور اس پيمان سے مراد وی ٢

کی صورت ميں اوالد آدم کے خروج کے وقت جبکہ اُن کی حيثيت ذّرات سے“ نطفہ”کی پشت اور ماؤں کے رحم سے 
زياده نہ تھی تو خدا نے توحيد کی گواہی کے لئے انھيں استعداد اور اہليت عنايت کی، پھر ان کی سرشت اور فطرت 

ايک اندرونی ذاتی حس کے طورپر انھيں وديعت کيا اور اسے ايک جانی پہچانی حقيقت کے طور پر ميں يہ خدائی راز 
  شعور ميں رکھا ۔

يہی وجہ ہے کہ تمام انسان ُروح توحيد سے شناسائی کے حامل ہيں اور خدا نے جو اُن سے سوال کيا تھا وه تکوين 
  وه بھی اسی زبان ميں تھا ۔ وآفرينش کی زبان ميں تھا اور اُنھوں نے جو جواب ديا تھا

رخسار کا رنگ اندرونی راز کی نشاندہی کرتا ”ايسا انداز روز مّره کی گفتگو ميں بھی بکثرت ملتا ہے، مثالً ہم کہتے: 
  ايک عرب اديب کہتا تھا:“ کسی کی آنکھوں کا بند ہونا يہ بتاتا ہے کہ وه رات سويا نہيں”يا ہم کہتے ہيں کہ “ ہے

  “انھارک وغرس اشجارک واينع ثمارک فإن لم تجبک حوراً ٔاجابتک اعتباراً  سل االرض من شق”
اُس زمين سے پوچھو کس نے تيرے ردياؤں کے راستے بنائے، کس نے تيرے درختوں کو بويا اور تيرے پھلوں کو 

  پکايا، اگر زمين نے عام زبان سے جواب نہ ديا تو زباِن حال سے جواب دے گی ۔
  باِن حال ميں گفتگو کرنے کا اسلوب بعض آيات ميں آيا ہے مثالً:قرآن مجيد ميں بھی ز

  
خدا نے زمين وآسمان سے فرمايا: اپنی رضا ورغبت سے يا مجبوراً آؤ اور فرمانبرداری کرو، تو اُنھوں نے کہا: ہم 

  )١١تيری اطاعت کرتے ہوئے اپنی رضايت ورغبت سے آتے ہيں(حم سجده/
ہ دو مشہور نظريات کا خالصہ تھا، ليکن پہلی تفسير پر مندرجہ ذيل اعتراضات بھی ان آيات کی تفسير کے بارے ميں ي

  کئے جاتے ہيں:
۔ آيات کے متن ميں اوالِد آدم کی پشت سے ذّرات کے خارج ہونے کے بارے ميں گفتگو ہے نہ کہ خود آدم سے (من ١

  نے کی بات کرتی ہے ۔بنی آدم/ من ظھورہم ذريّتھم) جبکہ پہلی تفسير خود آدم کی مٹّی سے نکل
۔ اگر يہ عہد وپيمان کافی خود آگاہی اور عقل وشعور سے ليا گيا تھا تو پھر کس طرح سب کے سب اسے بھول گئے ٢

ہيں، کسی شخص کے دل ميں بھی اس کی ياد نہيں ہے، جبکہ اس کا فاصلہ ہمارے زمانے کی نسبت اس جہان اور 
االنکہ قرآن مجيد کی کئی آيات ميں ہم پڑھتے ہيں کہ بنی نوع انسان دوسرے جہان اور قيامت سے زياده نہيں ہے، ح

(قطع نظر اس سے کہ وه جنتی ہوں يا جہنمی) قيامت ميں ُدنيا کے حاالت کو نہيں بھوليں گے اور وه انھيں بہت اچھی 
  طرح ياد ہونگے تو عالم ذر کے بارے ميں يہ فرماموشی کسی طرح بھی قابل توجيہ نہيں ہے ۔

عہدو پيمان کا کيا مقصد تھا ۔ کيا يہ مقصود تھا کہ عہدوپيمان کرنے واال اس قسم کے عہدوپيمان کو ياد کرکے ۔ اس ٣
راه حق ميں قدم اٹھائيں اور خدا شناسی کے سوا کسی اور راستے پر نہ چليں تو کہنا چاہيے کہ يہ مقصد تو کسی طرح 

پر “ ال”بھول چکے ہيں اور اصالح کے مطابق کے بہتر بھی اس عہدوپيمان سے حاصل نہيں ہوتا، کيونکہ سب اسے 
  ہوئے ہوئے اور اس ہدف اور مقصد کے بغير يہ پيمان لغو اور فضول نظر آتا ہے ۔

۔ اس قسم کے جہان کے وجود کا اعتقاد حقيقت ميں ايک قسم کے تناسخ کے قبول کرنے کے متبادل ہے کيونکہ اس ۴
ہ روِح انسانی موجوده پيدائش سے پہلے اس جہان ميں قدم رکھ چکی ہے اور تفسير کے مطابق يخ قبول کرنا پڑے گا ک

کم يا طويل دور طے کرنے کے بعد اس جہاں سے واپس چلی گئی ہے، تو اس طرح تناسخ کے بہت سے اعتراضات 
  اس کی طرف متوجہ ہونگے ۔

ں ہوگا، کيونکہ اس صورت ميں ليکن اگر ہم دوسری تفسير کو قبول کرليں تو ان ميں سے کوئی اعتراض متوجہ نہي
سوال وجواب اور مذکوره عہدوپيمان ايک فطری پيمان ہوگا جس کے آثار اب بھی ہر شخص کو اپنی روح کے اندر 

ہونا ہود آگاه انسان کے بنيادی “ حس مذہبی”نظر آتے ہيں، يہاں تک کہ متاخرين ماہرين نفسيات کی تحقيقات کے مطابق 
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ک ہے اور يہی وجہ ہے جو انسان کو طول تاريخ ميں خدا شناسی کی طرف رہنمائی کرتینفسياتی احساسات ميں سے اي
 رہی ہے اور اس فطرت کے ہوتے ہوئے کبھی بھی انسان يہ عذر کرسکتا کہ ہمارے آباء واجداد تو بت پرست تھے

  )٣٠(روم/
وجواب اپنے اندر منشا کا پہلو دوسری تفسير پر صرف ايک اہم اعتراض کيا جاتا ہے اور وه يہ ہے کہ اس ميں سوال 

لے لينگے ليکن جس چيز کی طرف ہم نے اوپر اشاره کيا ہے، اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ يہ تعبيريں عربی 
زبان اور ديگر زبانوں ميں موجود ہيں تو پھر اس پر کوئی بھی اعتراض نہيں ہوسکتا اور يہ تفسير تمام تفاسير کی 

  ۔ نسبت زياده قريب نظر آتی ہے

  عالم ذر اور اسالمی روايات 
شيعہ اور سنّی کے مختلف ُکتب ومصادر ميں عالم ذر کے بارے ميں بہت سی روايات نقل ہوئی ہيں جو پہلی نظر ميں 

روايات  ٣٠روايات اور تفسير نورالثقلين ميں  ٣٧ايک مسلسل روايت کے حّصے معلوم ہوتی ہيں، مثالً تفسير برہان ميں 
ت کی ذيل ميں نقل ہوئی ہيں اور جن ميں بعض مشترک اور بعض مختلف ہيں اور جن رواياتميں تفاوت مذکوره باال آيا

  وفرق پايا جاتا ہے اُن کا مجموعہ شايد چاليس سے زياده ہو۔
ليکن اگر صحيح طريقے سے ان روايات کی درجہ بندی اور تجزيہ وتحليل کی جائے، نيز ان کے مضامين اور اسناد 

کی جائے تو ہم ديکھيں کہ ان پر ايک معتبر روايت کی حيثيت سے (چہ جائيکہ متواتر روايت کی حيثيت کی جانچ پڑتال
  ميں) بھی بھروسہ اور اعتاد نہيں کيا جاسکتا (غور کيجئے) ۔

“ عبدهللا بن سنان”اور کچھ “ جابر”سے، کچھ “ صالح بن سہل”سے ہيں کچھ “ زراره”ان ميں سے بہت سی روايات تو 
ظاہر ہے کہ جب ايک ہی شخص ايک مضمون کی کئی روايات نقل کرے تو وه سب ايک ہی روايات شمار  سے ہيں،

ہوں گی اور نتيجتاً مندرجہ باال روايات کی تعداد اس کثير عددد سے جوشروع ميں نظر آتا تھا گرجائے گی اور شايد دس
  سے لے کر بيس روايات سے تجاوز نہ کرے يہ تو سند کے لحاظ سے ہے ۔

ليکن مضمون اور داللت کے لحاظ سے ان روايات کے مفاہيم مکّمل طور سے ايک دوسرے سے مختلف ہيں، بعض 
پہلی اور بعض دوسری تفسير سے موافقت رکھتے ہيں اور بعض مفاہيم ان ميں سے کسی سے بھی مطابقت نہيں 

۔ ١١۔٨۔۴۔٣ذيل ميں تفسير برہان ميں سے نقل کی ہيں ۔ اور محل بحث آيات کے “ زراره”رکھتے، مثالً وه روايات جو 
٧شماره ميں نقل ہوئی ہيں، وه پہلی تفسير کے ساتھ مواقف ہيں اور وه جو عبدهللا بن سنان سے تفسير برہان ميں  ٢٩اور 
  کے شماره کے تحت ذکر ہوئی ہيں وه دوسری تفسير کی طرف اشاره کرتی ہيں ۔ ١٢اور 

  ان روايات ميں سے بعض مبہم ہيں ۔
کی شکل ميں کوئی مفہوم نہيں مثالً اٹھاره اور تيئسويں“ سمبوليک”سوائے کنايہ کی شکل اور اصطالح کے مطابق جن 

  سے اسی تفسير ميں نقل ہوئی ہے ۔“ عبدهللا کلبی”اور “ ابوسعيد خدری”روايت جو 
 ٢٠يت جس کا شماره کچھ مذکوره روايات ميں صرف بنی آدم کی ارواح کی طرف اشاره ہوا ہے (مثالً مفضل کی روا

  ميں ذکر ہوا ہے)
  عالوه ازيں اوپر والی روايات ميں سے بعض سند معتبر کی حامل ہيں اور بعض سند کے بغير ہيں ۔

اُن روايات کے دوسرے سے متعارض ہونے کی وجہ سے ان پر ايک معتبر دستاويز کے لحاظ سے اعتماد اور بھروسہ
زرگ علماء نے اس ضمن ميں کہا ہے کہ ان روايات کے علم وفہم کو صاحباِن نہيں کيا جاسکتا، يا کم ازکم جيسا کہ ب

  روايات کے سپرد کرنا چاہيے اور وه ان کے متعلق مناسب قسم کے فيصلے کرليں ۔
تو اس صورت ميں ہم ہيں اور اُن روايات کا متن، جو قرآن ميں آئی ہيں اور جيسا کہ ه کہہ چکے ہيں کہ دوسری تفسير 

ده قريب ہے اوراگر ہماری بحث ميں تفسير اور تشريح کی اجازت ہوتی تو ہم تمام حوالہ جات اور روايات آيات کے زيا
کا شرح وبسط سے ذکرکرتے اور ہر ايک ميں بحث وتمحيص کرتے تاکہ جو کچھ ہم اوپر بيان کيا ہے اور زياده واضح 

کی طرف رجوع کرکے “ بحاراالنوار”اور “انبرہ”، “ نورالثقلين”ہوجاتا، ليکن دلچسپی لينے والے حضرات تفسير 
 گذشتہ بحث کی بنياد پر روايات کی درجہ بندی اور اسناد کی تحقيق کرسکتے ہيں ۔
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  7تفسير نمونہ جلد

 

  

  .َواْتُل َعلَْيِھْم نَبَٔاَ الَِّذی آتَْينَاهُ آيَاتِنَا فَانَسلََخ ِمْنھَا فَٔاَْتبََعہُ الشَّْيطَاُن فََکاَن ِمَن اْلَغاِوينَ  ١٧۵
ْن تَْحِمْل َعلَْيِہ يَْلھَْث ٔاَْو تَْتُرْکہُ يَْلھَْث ٰذلَِک َمثَُل َولَْو ِشْئنَا لََرفَْعنَاهُ بِھَا َولَِکنَّہُ ٔاَْخلََد ٕاِلَی ااْلَْٔرِض َواتَّبََع ھََواهُ فََمثَلُہُ َکَمثَِل اْلَکْلِب إِ  ١٧۶

بُوا بِآيَاتِنَا فَاْقُصْص الْ    قََصَص لََعلَّھُْم يَتَفَکَُّروَن.اْلقَْوِم الَِّذيَن َکذَّ
بُوا بِآيَاتِنَا َؤاَنفَُسھُْم َکانُوا يَْظلُِموَن. ١٧٧   َساَء َمثاًَل اْلقَْوُم الَِّذيَن َکذَّ
  َمْن يَْھِد هللاُ فَھَُو اْلُمْھتَِدی َوَمْن يُْضلِْل فَٔاُْوٰلئَِک ھَُم اْلَخاِسُروَن. ١٧٨
  ترجمہ
ص کی سرگزشت پھو کہ جسے ہم نے اپنی آيات ديں، ليکن (باآلخر) وه ان کے (حکم) سے ۔ اور اُن کے لئے اُس شخ١٧۵

  نکل گيا اور شيطان نے اُس پر غلبہ پاليا اور وه گمراہوں ميں سے ہوگيا ۔
 ۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس (مقام) کو ان آيات (اور علوم ودانش) کے ساتھ اُوپر لے جاتے (ليکن جبر کرکرناہماری سنّت١٧۶

کے خالف ہے لٰہذا ہم نے اُسے اُس کی حالت پر چھوڑديا) ليکن وه پستی کی طرف مائل ہوا اور اس نے اپنی خواہش نفس 
کی پيروی کی اور وه (باؤلے) کتّے کی مانند ہے کہ اگر اُس پر حملہ کرديا تو اپنا منھ کھول ديتا ہے اور زبان باہر نکال ديتا 

ھوڑديا جائے تو پھر بھی يہی کام کرتاہے گويا ُدنياپرستی کا اتنا پياسا ہے کہ کبھی ہے اور اگر اُسے اُس کے حال پر چ
سيراب نہيں ہوتا) يہ اُس گروه کی مانند ہے کہ جس نے ہماری آيات کو جھٹاليا، يہ کہانياں (اُن سے) بيان کرو، شايد وه غور 

  وفکر کريں (اور ہوش ميں آجائيں) ۔
  وں کی جو ہماری آيات کو جھٹالتے ہيں ليکن وه تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہيں ۔۔ کتنی بُری مثال ہے ان لوگ١٧٧
۔ وه جسے خدا خدا کرے (حقيقی) ہدايت پانے واال وہی ہے اور انھيں (اُن کے اعمالوں کی وجہ سے) گمراه کرے اور ١٧٨

  وه (واقعی) خسارے ميں ہيں ۔

  ايک عالم جو فرعونوں کا خدمتگار ہے 
بنی اسرائيل کے ايک اور واقعہ کی طرف اشاره ہوا ہے جو اُن لوگوں کے لئے ايک مثال اور نمونہ ہے جو اس اس آيت ميں 

  قسم کی صفات رکھتے ہيں ۔
جيسا کہ ہم ان آيات کی تفسير کے دوران ميں پڑھيں گے مفسرين نے اس شخص کے بارے ميں جس کے متعلق يہ آيات نازل

يا ہے ليکن يہ درست ہے کہ آيت کا مفہوم ديگر آيات کی طرح کہ جو اگرچہ خاص حاالتہوئی ہيں، متعدد شکوک کا اظہار ک
  ميں نازل ہوئيں، کلی اور عمومی ہے ۔

پہلی آيت ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: اُس شخص کا واقعہ جسے ہم نے 
ان سے بھٹک گيا اور شيطانی وسوسوں ميں گرفتار ہوکر گمراہوں کے زمرے ميں داخل اپنی آيات دی تھيں ليکن باآلخر وه 

  فََکاَن ِمَن اْلَغاِويَن) ۔ہوگيا، ان سے بيان کرو (َواْتُل َعلَْيِھْم نَبَٔاَ الَِّذی آتَْينَاهُ آيَاتِنَا فَانَسلََخ ِمْنھَا فَٔاَْتبََعہُ الشَّْيطَاُن 
خص کے واقعہ کی طرف اشاره کرتی ہے کہ جو پہلے مومنين کی صف ميں شامل تھا يہ آيت واضح طور پر کسی ايسے ش

اور آيات وعلوم اٰلہی پر ايمان رکھتا تھا، پھر وه اس راستہ سے بھٹک گيا اس بناء پر شيطان نے اُسے وسوسہ ميں ڈاال اور 
  اُس کا انجام گمراہی اور بدبختی تک جاپہنچا ۔ 

جو اصل ميں چمڑے سے باہر آنے معنی ميں ہے، يہ لفظ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے  سے ہے“ انسالخ”مادٔه “ انسلخ”
آيات خداوندی اور علوم اٰلہی نے ابتداء ميں اس کا اس طرح احاطہ کيا ہوا تھا کہ وه اس کے بدن کے چمڑے کی طرح 

کھاتے ہوئے اپنا راستہ مکمل  ہوگئے تھے مگر اچانک وه اس چمڑے کے محيط سے باہر نکل آيا اور اس نے ايک تيز چّکر
  طورپر بدل ليا ۔

سے ايسا معلوم ہوتا ہے کہ شيطان پہلے تو اس سے اپنی اُميد منقطع کرچکا تھا کيونکہ وه مکمل طورپر “ فٔاتبعہ الشيطان”
ں لگاحق کے راستے پر گامزن تھا، ليکن مذکوره انحراف کے بعد شيطان نے تيزی سے اس کا پيچھا کيا اور اس کی تاک مي

  )١رہا اور اس کے ِدل ميں وسوسے ڈالنے لگا اور آخرکار اسے گمراه، شقی اور بدبخت لوگوں کی سف ميں الکھڑا کيا(
اگر ہم (خدا) چاہتے تو اسے جبراً حق کی راه پر قائم رکھ سکتے تھے ”بعد والی آيت اس بات کی اس طرح تکميل ہے کہ 
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م دے سکتے تھے (َولَْو ِشْئنَا لََرفَْعنَاهُ بِھَا) ليکن يہ مسلّم ہے کہ جس پروردگار کی اور اِن آيات وعلوم کے ذريعہ اسے بلند مقا
سنّت انسان کو اراده وفيصلہ کی آزادی واختيار ديتا ہے افراد کو جبراً حق کی راه پر چالنا اس کی اس سنّت سے مناسبت 

تی، لٰہذا بِالتوقف مزيد ارشاد فرماتا ہے: ہم نے اسےنہيں رکھتا اور يہ بات کسی کی شخصيت وعظمت کی نشانی نہيں بن سک
اس کے اختيار پر چھوڑديا اور وه بجائے اس کے کہ اپنے علوم ودانش سے فائده اٹھاتے ہوئے ہر روز بلند مقام کی طرف 

ْخلََد ٕاِلَی ااْلَْٔرِض بڑھتا، پستی کی طرف جھکا اور ہواوہوس کی پيروی کی وجہ سے اپنے تنّزل کی جانب مائل ہوا (َولَِکنَّہُ ٔاَ 
  َواتَّبََع ھََواهُ) ۔

ٔاَْخلََد ٕاِلَی ااْلَْٔرِض ”اس بناء پر “ کسی جگہ دائمی سکونت اختيار کرنا”کے ماده سے ہے، جس کا مطلب ہے “ اخالد“ ”اخلد”
اور غيرشرعی  کا معنی ہے کہ ہميشہ کے لئے زمين سے چمٹ گيا جو يہاں کنايہ ہے اور اس ماّدی دنيا کی چمک دمک“ 

  لّذات اور آسائشوں کے لئے استعمال ہوا ہے ۔
اس کے بعد اس شخص کو کتّے سے تشبيہ دی ہے، ايسا کتّا جو اپنی زبان پياسے جانوروں کی طرح ہميشہ باہر نکالے رکھتا

ن باہر نکلی ہے اور ہے، ارشاِد ربّانی ہے: وه کتّے کی طرح ہے ۔ اگر اس پر حملہ کرو تو اس کا منھ کھال ہوا ہے اور زبا
  ْتُرْکہُ يَْلھَْث) ۔اگر اسے اس کی حالت پر چھوڑديں تو بھی اسی طرح رہتا ہے (فََمثَلُہُ َکَمثَِل اْلَکْلِب ٕاِْن تَْحِمْل َعلَْيِہ يَْلھَْث ٔاَْو تَ 
ختم نہ ہونے والی اس نے لّذت پرستی کی شّدت اور اس مادی ُدنيا کی بے تحاشا محبّت سے مغلوب ہوکر ايک المحدود اور 

پياس کی حالت اپنا رکھی ہے کہ ہميشہ وه دنيا پرستی کے پيچھے لگارہتا ہے، کسی ضرورت کے تحت نہيں بلکہ ايک بيمار 
کی طرح، باؤلے کتّے کی مانند کہ جس پر باؤلے پن کی وجہ سے پياس کی ايک جھوٹی کيفيت طاری رہتی ہے اور کسی 

لت اُن دنيا پستوں اور پست ہّمت ہواوس کے پچاريوں کی ہے جنھيں ُدنيا کی آسائشيں ميّسروقت بھی سيراب نہيں ہوتا، يہی حا
  ہوں ليکن اُن کی نيّت سير نہيں ہوتی ۔

مزيد ارشاد ہوتا ہے کہ يہ مثال کسی مخصوص شخص کے ساتھ منسوب نہيں بلکہ يہ ان تمام گروہوں کی مثال ہے جو آيات 
بُوا بِآيَاتِنَا) ۔خدا کو جھٹالتے ہيں (ٰذلَِک َمثَ    ُل اْلقَْوِم الَِّذيَن َکذَّ

يہ واقعات ان کے سامنے بيان کرو ہوسکتا ہے کہ وه ان پر سوچ بچار کريں اور صحيح راستے کا يقين کرليں (فَاْقُصْص 
  اْلقََصَص لََعلَّھُْم يَتَفَکَُّروَن) ۔

والی آيات ميں کسی کا نام نہيں ليا گيا بلکہ ايک عالم کے  ُدنيا پرست اور منحرف عالم بلعم باعوراجيسا کہ آپ نے ديکھا اوپر
متعلق گفتگو ہوئی ہے جو پہلے حق کے راستے پر گامزن تھا اور گوئی ا س کے بارے ميں يہ سوچ بھی نہيں سکتا ہے کہ 

پايا اور اُسے کسی ِدن يہ حق سے منحرف ہوجائے گا ليکن آخرکار ُدنياپرستی اور خواہشات نفسانی نے اُس پر ايسا غلبہ 
  پستيوں ميں دھکيل ديا کہ وه گمراہوں اور شيطان کے پيروکار کی صف ميں جاکھڑا ہوا ۔

بہت سی روايات اور مفسرين کے کلمات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد بلعم باعور نامی ايک شخص تھا جو حضرت 
می گرامی علماء ميں اس کا شمار ہوتا تھا يہاں تک کہ موسٰی(عليه السالم) کے زمانہ ميں رہتا تھا اور بنی اسرائيل کے نا

حضرت موسٰی(عليه السالم) اُس سے ايک بڑے مبلغ کی حيثيت کام ليتے تھے اور وه اس درجے پر فائز تھا کہ اس کی ُدعا 
تاثر ہُوا بارگاه خداوندی ميں شرف قبوليت پاتی تھی، ليکن وه فرعون کی ظاہری شان وشوکت اور اُس کے وعدوں سے اتنا م

کہ راه حق سے بھٹک گيا لٰہذا اس کی تمام قدرومنزلت جاتی رہی ، حتّٰی کہ وه حضرت موسٰی(عليه السالم) کے مخالفين کی 
  )2صف ميں شامل ہوا ۔ (

باقی رہا يہ احتمال کہ يہ شخص اميہ ابن ابی الصلت ہے جو زمانٔہ جاہليت کا مشہور شاعر ہے جوپہلے گذشتہ کتِب آسمانی 
ی رکھنے کی وجہ سے آخری پيغمبر کے ظہور کے انتظار ميں تھا، ليکن پھر وه يہ سوچنے لگا کہ ہوسکتا ہے کہيں وه آگاہ

خود ہی پيغمبر ہے ۔ اس لئے اس نے بعثِت پيغمبر کے بعد رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے حسد کو مخالفت کی بنياد
  بنايا ۔

اس سے مشہور راہب ابوعامر مراد ہے، جو زمانٔہ جاہليت ميں لوگوں کو پيغمبر اسالم کےيہ بھی احتمال پيش کيا گيا ہے کہ 
ظہور کی خوشخبری ديتا تھا ليکن پيغمبر کے ظہور کے بعد اس نے مخالفت کی راه اپنائی، تو يہ دونوں احتمال حقيقت سے 

  ُدور نظر آتے ہيں ۔
شاندہی کرتے ہيں کہ يہ واقعہ پيغمبر اسالم کے ہمعصر افراد سےکے الفاظ ن“ فاقصص القصص”اور “ نباء“ ”واتل”کيونکہ 

متعلق نہيں تھا بلکہ يہ گذشتہ اقوام کی سرگزشت ہے، عالوه ازيں سورٔه اعراف ان سورتوں ميں سے ہے جو مّکہ ميں نازل 
  ہوئی ہيں اور ابوعامر راہب اور اميہ بن ابوصلت کا تعلق مدينہ سے ہے ۔

بر اسالم سے روايت ہے کہ بنی اسرائيل ميں بلعم باعور کی مثال اس اّمت ميں اميّہ بن ابی الصلت ايسی تفسير المنار ميں پيغم
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  )3ہے ۔ (
..............  

  (اس سے ملحق ہوا اور اسے پاليا) کے معنی ميں آيا ہے ۔“ لحقہ وادرکہ“ ”تبعہ”اور “ اتبعہ”۔ ١
يل آئی ہے ليکن اس فرق کے ساتھ کہ تورات آ!رکار اسے انحراف سے بری ۔موجوده تورات ميں بھی بلعم باعور کے ماجرا کی تفص2

  سے رجوع کريں ۔ ٢٢الذمہ قرار ديتی ہے، مزيد تفصيل کے لئے سفر اعداد کے باب 
  .١١۴، ص٩۔المنار، ج3

  اسی طرح امام باقر عليہ السالم سے نقل ہوا ہے، آپ(عليه السالم) نے فرمايا:
  “ربہ ّهللاٰ مثال لکل مٔوثر ھواه علی ھدی ّهللاٰ من اھل القبلةاالصل فی ٰذلک بلعم، ثّم ض”

اصل آيت بلعم کے بارے ميں ہے اس کے بعد خدا نے اسے ايک مثال کے طورپر ايسے اشخاص کے لئے کيا ہے جنھوں 
  )١نے اس اّمت ميں ہوس پرستی کو خداپرستی اور خدا کی ہدايت پر مقدم گردانا ہے(

اشروں ميں اتنا خطره کسی چيز سے نہيں جتنا ان علماء سے ہوتا ہے جو اپنے علم وافکار کو اصولی طور پر انسانی مع
اپنے زمانے کے فرعونوں اور جابروں کے اختيار ميں دے ديتے ہيں اور ہوس پرستی اور مادی دنيا کی شان وشوکت 

ے ميں دے ديتے ہيں اور وه بھی عوام(وخالد الی االرض) سے مرعوب ہوکر اپنا تمام سرمائہ فکر ونظر طاغوتوں کے قبض
کو بيوقوف بنانے کے لئے اس قسم کے افراد سے زياده سے زياده فائده اٹھاتے ہيں، يہ امر صرف حضرت موسٰی(عليه 

السالم) يا باقی انبياء کے زمانہ کے ساتھ مخصوص نہيں ہے کہ زمانٔہ پيغمبر سے لے کر اب تک يہ سلسلہ جاری ہے، کہ 
بوعامر اور اميہ بن ابوالصلت جيسے عالم اپنے علم ودانش اور اجتماعی اثر ورسوخ کو درہم ودينار يا مقام بلعم باعور، ا

ومنزلت کے عوض بيچ ديتے يا پھر کينہ وحسد کی بناء پر منافقين، دشمناِن حق، فرعونوں، بنی اُميّہ اور بنی عباس جيسے 
  طاغوتوں کے اختيار ميں ديئے ہيں ۔

ت ميں علماء کے اس گروه کی کچھ نشانياں بيان ہوئی ہيں جن کے ذريعے انھيں پہچانا جاسکتا ہے، وه ايسے مذکوره باال آيا
ماده پرست ہيں جنھوں نے دنيا کی محبّت ميں خدا کو بھالديا ہے، وه اتنے کم ظرف ہيں کہ بارگاِه خداوندی اور خلِق خدا کی 

ندگی کو ترجيح ديتے ہيں، اپنی اسی کم ظرفی کی وجہ سے سب کچھ نظر ميں بلند مقام حاصل کرنے کی بجائے ذلّت کی ز
کھو بيٹھتے ہيں، وه شيطان کے شديد وسوسوں ميں گھرے ہوئے ہيں اور انھيں آسانی سے خريدا اور بيچا جاسکتا ہے، وه 

کو چھوڑديا ہے اور  بيمار اور باؤلے کتّوں کی مانند ہيں جو کبھی سيراب نہيں ہوتے، انہی وجوه کی بناء پر انھوں نے حق
بے راه روی اختيار کرلی ہے وه گمراہوں کے پيشوا ہيں، ايسے افراد کی پہچان الزمی ہے تاکہ سختی سے ان کے شر سے 

  محفوظ رہا جاسکے ۔
بعد والی دونوں ايات ميں بلعم اور دنيا پرست علماء کی سرگزشت سے ايک کلی اور عمومی نتيجہ اخذ کرتے ہوئے بيان کيا 

ے: کيا بُری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آيات سے انکار کرتے ہيں اور کيسا بُرا انجام اور ذلّت اُن کے انتظار ميں گيا ہ
بُوا بِآيَاتِنَا) ۔ ليکن وه ہم پر ظلم وستم نہيں کرتے تھے بلکہ خود اپنے اوپر ستم رو ا رکھتے تھے ہے (َساَء َمثاًَل اْلقَْوُم الَِّذيَن َکذَّ

َسھُْم َکانُوا يَْظلُِموَن) ۔ اور اس سے زياده ظلم کيا ہوگا کہ معنوی علم ودانش کا سرمايہ ح۔جو خود ان کے معاشرے کی (َؤاَنفُ 
سربلندی کا باعث بن سکتا تھا، صاحِب زر اور صاحِب اقتدار کے اختيار ميں دے ديتے ہيں اور سستے داموں اُسے فروخت 

  و پستی ميں دھکيل ديتے ہيں ۔کرکے باآلخر اپنے آپ کو اور معاشرے ک
ليکن اس قسم کی لغزشوں اور شيطانی دام وفريب سے خبردارد رہو کيونکہ ان سے رہائی خدا کی توفيق اور ہدايت کے بغير 

  ممکن نہيں، جال اور پھندا بڑا ہی سخت ہے مگر يہ کہ رحمِت اٰلہی مددگار ہو۔
  “نادے تو حقيقتاً وہی ہدايت پانے واال ہےجسے خداہدايت دے اور اپنی رحمت کو اس کا مددگار ب”

  
اور جس خص کو خدا اس کے (بُرے) اعمال کے نتيجہ ميں اپس کے حال پر چھوڑدے يا کاميابی اور موافقت کے ذرائع ”

  شيطانی وسوسوں کے مقابلہ ميں اُس سے چھين لے تو وه واقعی زيانکار اور خسارے ميں ہے ۔
  

ٰلہی اور کمراہی نہ جبری پہلو رکھتی ہے اور نہ ہی بغير کسی وجہ اور حساب وکتاب کے بارہا ہم نے کہا ہے کہ ہدايِت ا
ہے، ان دونوں سے مراد وسائل ہدايت فراہم کرنا يا اس قسم کے ذرائع کو روک لينا ہے، وه بھی انسان کے گذشتہ اچھے 

خود انسان کا اپنا ہوتا ہے، اس بناء پر  بُرے يا اعمال کی وجہ سے جو اس نے انجام ديئے ہيں، بہرحال آخری پختہ اراده
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زيرنظر آيت ان گذشتہ آيات سے مکمل مطابقت رکھتی ہے جو اراده کی آزادی کی تائيد کرتی ہيں اور ان کے درميان اختالف
  نہيں ۔

نِس لَھُْم قُلُوٌب اَليَْفقَھُونَ  ١٧٩ نَا لَِجھَنََّم َکثِيًرا ِمَن اْلِجنِّ َوااْلِٕ بِھَا َولَھُْم ٔاَْعيٌُن اَليُْبِصُروَن بِھَا َولَھُْم آَذاٌن اَليَْسَمُعوَن بِھَا ٔاُْوٰلئَِک  َولَقَْد َذَرأْ
  َکااْلَْٔنَعاِم بَْل ھُْم ٔاََضلُّ ٔاُْوٰلئَِک ھَُم اْلَغافِلُوَن.

ِ ااْلَْٔسَماُء اْلُحْسنَی فَاْدُعوهُ بِھَا َوَذُروا الَِّذيَن يُْلِحُدوَن فِی ا ١٨٠ ّٰ ِ   َْٔسَمائِِہ َسيُْجَزْوَن َما َکانُوا يَْعَملُوَن.َو
ْن َخلَْقنَا ٔاُمَّةٌ يَْھُدوَن بِاْلَحقِّ َوبِِہ يَْعِدلُوَن.  ١٨١   َوِممَّ
  ترجمہ
۔ يقيناً جن وانس کے بہت سے گروہوں کو ہم نے جہنم کے لئے پيدا کيا ہے وه ايسے دل (اور ايسی عقل ) رکھتے ہيں ١٧٩

نہيں اور) سمجھتے نہيں اور ايسی آنکھيں رکھتے ہيں کہ جن سے و ديکھتے نہيں اور ايسے کان  کہ جن سے (وه سوچتے
رکھتے ہيں کہ جن سے وه سنتے نہيں، وه چوپاؤں کی طرح ہيں ۔ بلکہ وه زياد ہگمراه ہيں (اور) وه غافل ہيں (کيونکہ ہدايت 

  کے تمام تر اسباب ميّسر ہونے کے باوجود گمراه ہيں) ۔
کے بہترين نام ہيں ۔ اسے انہی ناموں پُکاروں اور انھيں چھوڑدو جو خدا کے ناموں ميں تحريف کرتے ہيں ۔ (اور  ۔ خدا١٨٠

يہ نام اس کے غير کے لئے رکھتے ہيں اور اس کے لئے شريک کے قائل ہيں) وه عنقريب اپنے کرده (بُرے) اعمال کی سزا
  پائيں گے ۔

  ميں سے ايک گروه ايسا ہے جو حق کی تبليغ کرتا ہے ۔۔ اور جنھيں ہم نے پيدا کيا ہے ان ١٨١

  دوزخيوں کی نشانياں 
يہ آيات اس بحث کی تکميل کرتی ہيں جو گذشتہ آيات ميں دنيا پرست علماء اور اسی طرح ہدايت اور گمراہی کے عوامل 

گروه کی صفات کی وضاحت کی ضمن ميں گزری ہے ۔ ان آيات ميں لوگوں کو دو حّصوں ميں تقسيم کيا گيا ہے اور ہر ايک 
  گئی ہے اور وه ہيں دوزخيوں کا گروه اور بہشتيوں کا گروه۔

نِس) ۔ نَا لَِجھَنََّم َکثِيًرا ِمَن اْلِجنِّ َوااْلِٕ   اّول دوزخيوں کے لئے پيدا کيا (َولَقَْد َذَرأْ
نَا”‘ اصل پراگنده اور منتشر کرنے کے معنی  (بروزن زرع) يہاں خلقت وآفرينش کے معنی ميں ہے ۔ ليکن در“ ذرء‘ ‘ ”َذَرأْ

  ٰآا ہے جيسا کہ قرآن ميں آيا ہے ۔
  
  )۴۵(سورٔه کہف/“ ہوائيں اسے پراگنده کرتی ہيں”

اور چونکہ موجودات کی پيدائش روئے زمين ميں ان کے انتشارار اور پھيلنے کا سبب ہے لٰہذا يہ لفظ خلقت وآفرينش کے 
  معنی بھی آيا ہے ۔
ہم اعتراض سامنے آتا ہے وه يہ ہے کہ يہاں کيونکر يہ فرمايا گيا ہے کہ ہم نے بہت سے جن وانس کو بہرحال يہاں جو ا

  دوزخ کے لئے پيدا کيا ۔ جبکہ ايک اور مقام پر ہے کہ:
  )۵۶(سورٔه ذاريات/

ہب جبر کے اس آيت کے مطابق تمام جن وانس خدا پرستش، ترقی اور فرمانبرداری کے لئے پيدا کئے گئے ۔ اسی لئے تو مذ
  بعض طرفداروں نے اپنے مذہب کے اثبات کے لئے اس آيت سے استدالل کيا ہے جيسے فخرالدين رازی وغيره۔

ليکن اگر آيات قرآن کو ايک دوسرے کی روشنی ميں غور سے ديکھا جائے اور سطحی نتائج اخذ کيے جائيں تو اس سوال کا
اس طرح وضاحت کے ساتھ نظر آتا ہے کہ قارئين کے لئے غلط جواب خود آيت مينموجود ہے اور دوسری آيات ميں تو 

فہمی کی کوئی گناجائش باقی نہيں رہتی ۔ کيونکہ پہلے تو يہ تشريح اس طرح درست ہے کہ مثالً ايک بڑھئی کہتا ہے کہ جو 
ٹوٹی پھوٹی لکڑياں صاف ستھری، مضبوط اور صحيح وسالم ہيں انھيں پہلے مصرف ميں الؤنگا اور جو لکڑياں خراب اور 

ہيں انھيں دوسرے کام ميں صرف کروں گا تو ظاہر يہ ہوا کہ بڑھئی کے دو مقاصد ہيں ايک حقيقی اور اصلی اور دوسرا 
ثانوی ۔ اس کا ہدف تو بہترين دروازے، ان پر خوبصورت نق ونگار ار لکڑی کا ديگر سامان تيار کرنا ہے ۔ اور وه اپنی تمام 

صرف کرے ۔ ليکن جب وه ديکھے گا کہ کچھ لکڑی ناکاره ہے اور اس کے کام کی  تر کوشش اس مقصد کے حصول ميں
  نہيں تو مجبوراً اُسے جالنے کے لئے الگ کردے گا ۔ تو يہ ثانوی ہدف ومقصد ہے نہ کہ اصلی (غور کيجئے گا) ۔

اختياری نہيں ہے ۔اس مثال ميں اور ہمارے زيِر بحث موضوع ميں فرق صرف يہ ہے کہ لکڑيوں کا ايک دوسرے سے فرق 
ليکن انسانوں کا فرق خود اعمال سے وابستہ ہے اور اُن کے اختيار ميں ہے ۔ اس گفتگو کا بہترين ثبوت ہيں جو جہنمی اور 
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بہشتی گروه کی ہم مندرجہ باال آيات ميں پڑھتے ہيں ۔ جو نشاندہی کرتی ہيں کہ اس گروه کا سرچشمہ خود انھی کے اعمال 
  ہيں ۔

ميں خدا نے مختلف آيات ميں صريحاً بتايا ہے کہ اُس نے سب کو پاک وپاکيزه خلق فرمايا ہے اور يہ ان کے دوسرے لفظوں 
اختيار ميں ہے کہ وه چاہيں تو نيکی کے راستے پر چليں اور ترقی پائيں ليکن ايک گروه اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کا 

ر ايک گروه اپنے اعمال کی بنابر اپنے آپ کو بہشت کے لئے نامزد راستہ اختيار کرتا ہے جو بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے ۔ او
 کرتا ہے ۔ اور اس کا انجام خوش بختی ہے اس کے بعد دوزخی گروه کی صفات کا خالصہ تين جملوں ميں بيان کيا گيا ہے ۔

 ُ وٌب اَليَْفقَھُوَن بِھَا) ۔ يہ بات متعدد پہال يہ کہ وه دل تو رکھتے ہيں ليکن ان سے غوررفکر اور ادراک کا کام نہيں ليتے (لَھُْم قُل
مقامات پر کہی جاچکی ہے قرآن کی اصطالح ميں روح فکر اور قوِت عقل کے معنی ميں ہے يعنی اس کے باوجود کہ وه 

قوت فکر رکھتے ہيں اور چوپاؤں کی طرح بے شعور نہيں پھر بھی اس فضيلت سے فائده نہيں اٹھاتے اور نہ ہی سوچ بچار 
ں اور خ۔حوادث کے عوامل ونتائج پر غور نہيں کرتے اور اس عظيم بدبختی کے چنگل سے نجات پانے کے لئے کرتے ہي

  اپنی صالحيتوں کو بُروئے کار نہيں التے ۔
دوسرا يہ کہ روشن اور حقيقت کو ديکھنے والی آنکھيں تو رکھتے ہيں ليکن حقائق پر نگاه نہيں ڈالتے اور اندھوں کی طرح 

  ے گزرجاتے ہيںان کے قريب س
  

  (َولَھُْم ٔاَْعيٌُن اَليُْبِصُروَن بِھَا) ۔
صحيح وسالم کان رکھنے باوجود سچائی کی بات نہيں سنتے اور بہروں کی طرح اپنے آپ کو حرِف حق سننے”تيسرا يہ کہ 

  سے محروم رکھتے ہيں
  

  (َولَھُْم آَذاٌن اَليَْسَمُعوَن بِھَا) ۔
يں کيونکہ چوپاؤں سے انسان کا امتياز بيدار فکر، چشم بينا اور سننے والے کان کی يہ لوگ در حقيقت چوپاؤں کی طرح ہ

بناپر ہے افسوس کہ يہ ان سب صالحيتوں کو گنواچکے ہيں (ٔاُْوٰلئَِک َکااْلَْٔنَعاِم) ۔ بلکہ وه چوپاؤں سے بھی زياده گمراه اور 
) ۔   پست تر ہيں (بَْل ھُْم ٔاََضلُّ
اد اور وسائل نہيں رکھتے ليکن عقل سليم، ديکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان کی بدولت ہر کيونکہ چوپائے تويہ استعد

قسم کی ترقی وسعادت کا امکان رکھتے ہيں ۔ چونکہ اُن کا رجحان ہوس پرستی اور ذلّت کی طرف ہوتا ہے اس لئے وه اپنی 
وه غافل اور بے خبر افراد ”ختی شروع ہوجاتی ہے ۔ عقل اعلٰی صالحيتوں سے استفاده نہيں کرتے اور يہيں سے اُن کی بدب

  ۔ اور اسی لئے وه بے راه روی کا شکار ہيں (ٔاُْوٰلئَِک ھَُم اْلَغافِلُوَن) ۔“ہيں
آِب حيات کا چشمہ اُن کے پاس ہے پھر بھی وه پياس کے مارے فرياد کررہے ہيں بھالئی کے دروازے ان کے سامنے کھلے

  ظر اٹھاکر نہيں ديکھتے ۔ہوئے ہيں ليکن ان کی طرف ن
مذکوره باال بيان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وه اپنی بدبختی کو خود دعوت ديتے ہيں اور گراں قدر عقل، آنکھ اور کان جيسی 

  نعمتوں سے فيض نہيں اٹھاتے ۔ يہ نہيں کہ خدا نے اُنھيں جبری طورپر دوزخيوں کی صف ميں شامل کرديا ہے ۔
  چوپاؤں کی طرح کيوں ہيں

ن ِ مجيد ميں بے خبر غافلين کو بارہا بے شعور چوپايوں اور حيوانات سے تشبيہ دی گئی ہے ۔ ہوسکتا ہے مويشيوں سے قرآ
تشبيہ اس لئے دی گئی ہو کہ وه صرف کھانے پينے، سونے اور نسی شہوات ميں لگے رہتے ہيں ۔ بالکل ان اقوام وملل کی 

اور قوانين بشری کا آخری مقصد روٹی، پانی اور ايک آسوده مادی طرح جو پڑفريب نعروں کے ذريعے عدالِت اجتماعی 
  ميں اس سلسلے ميں ارشاد فرماتے ہيں:“ نہج البالغہ”زندگی کا حصول قرار ديتے ہيں ۔ حضرت علی عليہ السالم 

  “کالبھيمة المربوطة ھمھا علفھا والمرسلة شغلھا تقممھا”
يں ہے يا دوسرے جانور جو چراگاه ميں چھوڑديئے گئے ہيں اور مثل بندھے ہوئے جانور کے جو صرف گھاس کی فکر م

  )١اِدھر اُدھر بچا کچھا گھاس اٹھاليتے ہيں ۔ (
بالفاظ ديگر آسوده حال اور دولت مند گروه گھر ميں پرورش پانے والی بندھی ہوئی بھيڑ بکريوں کی طرح ہے اور جو گروه 

ميں دربدر پانی اور گھاس کے پيچھے پھرتے رہتے ہيں ليکن ان خوشحال نہيں وه ان مويشيوں کی طرح ہے جو بيابان 
  دونوں گروہوں کا مقصد شکم سيری کے سوا کچھ نہيں ۔

جو کچھ اوپر کہا گيا ہے ہوسکتا ہے يہ ايک ہی فرد پر صادق آئے يا ايک قوم وملت پر۔ وه قوميں جنھوں نے اپنی فکر 
وں ميں مصروف ہيں نہ تو وه اپنی بدبختی کی اصل بنيادوں پر غور وسوچ کا ناکاره کرديا ہے اور وه غيرمہّذب سرگرمي
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روفکر کرتی ہيں اور نہ اپنی ترقی کی بنيادوں پر سوچ بچار کرتی ہيں ۔ ان کے کان سنتے ہيں نہ آنکھيں ديکھتی ہيں تو يہ 
  يں گرفتار ہيں ۔بھی دوزخی ہيں نہ صرف قيامت کی دوزخ ميں ہونگے بلکہ وه اس دنيا ميں بھی زندگی کی دوزخ م

بہد والی آيت ميں اہِل بہشت کی وضع وکيفيت کی طرف اشاره کرتے ہوئے ان کی صفات بيان کی گئی ہيں ۔ اّول دوزخيوں 
کی سف سےباہر نکالنے کے لئے لوگوں کو خدا کے اسماء حسنٰی پر گہری توجہ دينے کی دعوت ديتے ہوئے فرماتا ہے: 

  ہی کے ساتھ پکاُروخدا کے لئے بہترين نام ہيں اسے ان
  

ِ ااْلَْٔسَماُء اْلُحْسنَی فَاْدُعوهُ بِھَا) ۔ ّٰ ِ   (َو
اسماء حسنٰی سے مراد پروردگار کی مختلف صفات ہيں جو سب اچھی اور سب کی سب حسنٰی ہيں ۔ہم جانتے ہيں کہ 

کی اور بھی بہت سی خداوندعالم ہے، قادر ہے، رازق ہے، عادل ہے، جواد ہے، کريم ہے، رحيم ہے اور اسی طرح اس 
  صفات ہيں ۔

خدا کو ان نامونکے ساتھ پکارنے سے مراد صرف يہ نہيں کہ ان الفاظ کو ہم اپنی زبان پر جاری کرليں، مثالً ہم کہيں يا عالم،
ا بلکہ چاہيے يہ کہ ہم ان صفات کو حتی المقدور اپنے اندر پيدا کريں ۔ خدا کے علم ودانش ک“ ارحم الراحمين”يا قادر، يا 

پرتو، اس کی قدرت وتوانائی کی ايک کرن اور اس کی وسيع رحمت کا ايک اہم ذّره ہم ہيں اور ہمارے معاشرے ميں عمل 
شکل اختيار کرلے، دوسرے لفظوں ميں اس جيسے اوصاف خود ميں پيدا کريں اور اس کے اخالِق حسنٰی کو اپنائيں اور 

عدالت ورحمت کے سائے ميں ہم اپنے آپ کو اور اس معاشرے کو جس  اُسے مسعل راه بنائيں تاکہ اس علم وقدرت اور اسی
  ميں زندگی بسرے کررہے ہيں دوزخيوں کی سف سے نکال ليں ۔

اس کے بعد خدا لوگوں کو اس بات سے ڈراتا ہے کہ وه اُس کے ناموں ميں تحريف نہ کريں لٰہذا ارشاد ہوتا ہے: انھيں 
ے ہيں وه عنقريب اپنے بُرے اعمال کی سزا پائيں گے (َوَذُروا الَِّذيَن يُْلِحُدوَن فِی چھوڑدو جو خدا کے ناموں ميں رّدوبدل کرت

  ٔاَْسَمائِِہ َسيُْجَزْوَن َما َکانُوا يَْعَملُوَن) ۔
(بروزن مہد) اس گڑھے کے معنی ميں ہے جو ايک ہی طرف ہو اسی بناپر گڑا جو قبر کی ايک “ لحد”اصل ميں “ الحاد”

تے ہيں ۔ اس کے بعد ہر سا کام کو الحاد کہا جانے لگا جو اعدال اور وسط کی حد سے افراط وتفريط طرف ہو اسے لحد کہ
  کی طرف مائل ہو۔ شرک وبت پرستی پر بھی اسی وجہ سے الحاد کا اطالق ہوتا ہے ۔

کے ساتھ متصف اسماء خدا ميں الحاد سے مراد يہ ہے کہ ہم ان کے ان الفاظ اور مطالب کو تبديل کرديں يا اسے اوصاف 
کريں کہ جو خدا کے شاياِن شان نہ ہو۔ عيسائيوں کی طرح جو تين خداؤں کو مانتے ہيں يا يہ کہ خدا کی صفات کو اس کی 

مخلوق پر منطبق کريں بت پرستوں کی طرح جو بتوں کے ناموں کو خدا کے نام سے اخذ کرتے تھے مثالً ايک بت کو 
سے مشتقتھے “ المنّان”اور “ العزيز”، “هللا”کہتے تھے جو بالترتيب “ منات”کو  اور تيسرے“ العزیٰ ”دوسرے کو “ الالت”

  ۔ يا مثل عيسائيوں کے جو خدا کا نام عيسٰی اور روح القدس کوديتے ہيں ۔
يا يہ کہ اس کی صفات ميں اس طرح رّدوبدل کريں کہ جس کا نتيجہ مخلوقات سے تشبيہ يا صفات کی تعطيل يا اس قسم کی 

  ہو يا صرف نامک پر اکتفاء کريں بغير اس کے کہ ان صفات کو اپنے اُوپر يا اپنے معاشرے پر منطبق کريں ۔ کوئی چيز
آخری آيت ميں دو حّصوں کی طرف کہ جو بہشتی گروه کی بنيادی صفات ہيں، اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: ان ميں 

جو لوگوں کو حق کی طرف ہدايت کرتا ہے اور حق کے  سے کہ جنھيں ہم نے خلق کيا ہے ايک اّمت اور گروه ايسا ہے
ْن َخلَْقنَا ٔاُمَّةٌ يَْھُدوَن بِاْلَحقِّ َوِبِہ يَْعِدلُوَن) ۔   مطابق حکم کرتا ہے (َوِممَّ

  حقيقت يہ ہے کہ ان کے دو واضح پروگرام اور ان کی حکومت حق اور حقيقت کی بنياد پر قائم ہے ۔
..............  

  .۴۵خط نمبر ۔ نہج البالغہ،١

  چند اہم نکات 

  

  ۔ اسماء حسنٰی کيا ہيں:١

شيعہ وسنّی کتب وتفسير ميں اسماء حسنٰی کے سلسلہ ميں تفصيلی ملتی ہيں کہ جن کا خالصہ اور اپنا نکتٔہ نظر ہم يہاں پر 
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  بيان کرتے ہيں
کہ پروردگار کے سب نام اچھے  ہے اور ہميں معلوم ہے“ اچھے نام”کا مطلب “ اسماء حسنٰی ”اس ميں کوئی شک نہيں کہ 

اپنے اندر اچھے مفاہيم ہی رکھتے ہيں تو اس بناپر اس کے سب نام ہی حسنٰی ہيں ۔ قطع نظر اس کے کہ وه ذات پاک کی 
يا وه جو “ قدوس”يا يہ کہ ذات مقدس کی صفات سلبيہ ميں سے ہوں ۔ جيسا کہ “عالم وقار”صفات ثبوتيہ ميں سے ہوں مثالً 

  جو اس کے کسی فعل کی ترجمانی کرتی ہيں مثالً خالق ، غفور، رحٰمن اور رحيم۔صفات فعل ہيں 
دوسری طرف اس ميں بھی شک نہيں کہ صفات باری تعالٰی کا احاطہ اور شمار نہيں ہوسکتا کيونکہ اس کے کماالت اور 

جيسا کہ احاديث سے ظاہر المحدود ہيں اور اس کے ہر کمال کے لئے کوئی نام اور صفت ہم انتخاب کرسکتے ہيں، ليکن 
جوکہ اُوپر والی آيت ميں آئے “ اسماء حسنیٰ ”ہوتا ہے کہ اس کی صفات ميں سے بعض بہت زياده اہميت کی حامل ہيں اور 

ہيں شايد ان ميں ممتازتر صفات کی طرف اشاره ہو کيونکہ وه روايات جو پيغمبر اکرماور آئمہ اہلبيت(عليه السالم) سے ہم 
ميں بارہا يہ مطلب نظر سے گذرا ہے کہ خدا کے ننانوے نام ہيں اور جو شخص بھی اسے ان ناموں کے  تک پہنچی ہيں ان

  ساتھ پکارے اس کی دعا مستجاب ہوگی اور جو انھيں شمار کرے وه اہل بہشت ميں سے ہے ۔
الہ سے حضرت علی عليہ مثالً وه روايت جو کتاب توحيِد صدوقۺ ميں امام صادق عليہ السالم نے اپنے آباء واجداد کے حو

  السالم سے نقل کی ہے کہ پيغمبر نے فرمايا:
  )1ٕاّن ّهللاٰ تبارک وتعالٰی تسعة وتسعين ٕاسماً، مٔاة ااّل واحدة، من ٔاحصاھا دخل الجنة...(”
  “هللا تعالٰی کے ننانوے نام ہيں جو انھيں شمار کرے جنت ميں داخل ہوگا”

وسی الرضا عليہما السالم سے ان کے اباء واجداد کے حوالے سے حضرت علی عليہ نيز کتاب توحيد ہی ميں امام علی بن م
  السالم سے نقل ہوا ہے، آپ(عليه السالم) نے فرمايا:

  )2ٕاّن ّهللاٰ عّزوجّل تسعة وتسعين ٕاسماً َمن َدعا ّهللاٰ بھا استجاب لہ ومن ٔاحصاھا دخل الجنة...(”
ان کے ذريعے هللا کو پکارے اُس کی دعا مستجاب ہوگی اور جو انھيں شمار کرے يعنی خدا تعالٰی کے ننانوے نام ہيں جو ”

  “جنت ميں داخل ہوگا
صحيح مسلم، بخاری، ترمذی اور اہل سنت کی ديگر کتب احاديث ميں بھی يہی مضمون خدا کے ننانوے ناموں کے بارے 

قبول ہوگی يا جو شخص انھيں شمار کرے وه  ميں درج ہے اور يہ بھی کہ جو خص خدا کو اُن کے ساتھ پکارے اس کی دعا
) ان ميں سے بعض احاديث سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ ننانوے نام قرآن مجيد ميں ہيں، مثالً وه 3اہِل بہشت ميں سے ہوگا(

  روايت جو ابِن عباس سے منقول ہے کہ پيغمبر نے فرمايا:
ِ تسعة وتسعون ٕاسماً من ٔاحساھا دخل الجنة وھی فی ال”   )4“(قرآنّٰ

  هللا کے ننانوے نام گننے واال جنت ميں جائے گا اور وه قرآن ميں ہيں ۔
اس لئے بعض علماء نے کوشش کی ہے کہ وه ان ناموں اور صفات کو قرآن مجيد سے اخذ کريں ليکن خدا کے جو نام قرآن 

درميان ہوں اور يہ درست نہيں کہ ننانوے مجيد ميں آئے وه ننانوے سے زياده ہيں لٰہذا ہوسکتا ہے کہ اسماء حسنٰی انھيں کے 
  ناموں کے عالوه خدا کا اور کوئی نام نہيں ۔

بعض روايات ميں يہ ننانوے نام آئے ہيں، ہم ذيل ميں ان ميں سے ايک حديث بيان کرتے ہيں (ليکن ياد رہے کہ ان ميں سے 
کن ان کا مضمون ومفہوم قرآن ميں موجود بعض نام جس طرح اس روايت ميں آئے ہيں اس طرح متن قرآن ميں نہيں ہيں لي

  ہے)
ميں امام صادق عليہ السالم سے ان کے آباء واجداد کے حوالے سے حضرت “ توحيِد صدوقۺ”اور يہ وه روايت ہے جو 

علی عليہ السالم کے ذريعہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے نقل ہوئی ہے کہ جس ميں اس طرف اشاره فرمانے کے 
  خدا کے ننانوے نام ہيں آپ فرماتے ہيں:بعد 

، االٰلہ، الواحد، االحد، الصمد، االّول، ااٰلخر، السميع، البصير، القدير، القادر، العلی، االعلٰی، الباقی، البديع، الب اریء، وھی ّهللاٰ
الرحمان، الرحيم، الذراء، الرازق،  االکرم، الباطن، الحی، الحکيم، العليم، الحليم، الحفيظ، الحق، الحسيب، الحميد، الحفی، الرب،

الريب، الرٔوف، الرائی، السالم، المٔومن، المھيمن، العزيز، الجبّار، المتکبر، المتکبر، السيدن السبوح، الشھيد، الصادق، الصانع، 
القوی، القريب، القيوم، الظاھر، العدل، العفو، الغفور، الغنی، الغياث، الفاطر، الفرد، الفتاح، الفالق، القديم، الملک، القدوس، 

القابض، الباسط، قاضی الحاجات، المجيد، المولٰی، المنّان، المحيط، المبين، المغيث، المصّور، الکريم، الکبير، الکافی، الکاشف 
جليل، الجواد، الّضر، الموتر، النّور، المھّاب، الناصر، الواسع، الودود، الھادی، الوفی، الوکيل، الوارث، البّر، الباعث، التّواب، ال

  )5الخبير، الخالق، خيرالناصرين، الديّان الشکور، العظيم، اللّطيف، الشافی ۔ (
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ليکن جو چيز يہاں پر زياده اہميت رکھتی ہے اور خصوصيت کے ساتھ جس کی طرف توجہ ديتی ہے وه يہ ہے کہ خدا ان 

اد نہيں ہے کہ ان کے معانی ومفاہيم کس طرف ناموں سے پکارنے يا پررودگار کے اسماء حسنٰی کو شمار کرنے سے يہ مر
توجہ کيے بغير صرف الفاظ ادا کئے جائيں تو کوئی شخص سعادت مند ہوجائے گا يا اُس کی دعا قبول ہوجائے گی، بلکہ 

اصل مقصد تو يہ ہے کہ ان اسماء اور صفات پر ايمان رکھتا ہو اور کوشش کرے کہ اپنے وجود ميں ان کے مفاہيم کا پرتو 
نی عالم، قادر، رحمان، رحيم، حليم، غفور، قوی، غنی، رازق، وغيره کا مفہوم اپنے وجود ميں منعکس کرے، مسلّم ہے کہ يع

  ايسا شخص بہشتی بھی ہوجائے گا اور اس کی دعا بھی قبول ہوگی اور ہر خيرونيکی کو پائے گا ۔
اور دعاؤں ميں ان ناموں کے عالوه خدا کے اسماء جو کچھ ضمناً بيان ہوا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کچھ روايات 

کا تذکره ملتا ہے اور بعض دعاؤں ميں خدا کے ناموں کی تعداد ايک ہزار تک پہنچ گئی ہے، تو ہمارا بيان ان کی منافی نہيں 
ان ميں سے  کيونکہ خدا کے اسماء کی کوئی انتہا نہيں اور خدا کی ذات باکمال والزوال کی طرح وه غير محدود ہيں اگرچہ

  کچھ صفات اور اسماء ممتاز ہيں ۔
بعض اور بھی روايات ہيں مثالً وه روايت جو کافی ميں امام صادق عليہ السالم سے اس آيت کی تفسير ميں منقول ہے کہ 

  آپ(عليه السالم) نے فرمايا:
  نحن وّهللاٰ االسماء الحسنیٰ 

  )6خدا کی قسم ہم خدا کے اسماء حسنٰی ہيں(
اشاره ہے کہ صفات خداوندی کا قوی پرتو ہمارے وجود ميں منعکس ہوا ہے اور ہماری معرفت اس کی پاک  تو يہ اس طرف

ذات معرفت کے لئے ممد ومعاون ثابت ہوتی ہے، ايسی روايات بھی بطور سطوِر باال پيش کئے گئے مفہوم سے کوئی تضاد 
  نہيں رکھتيں ۔

ميں ہے تو اس کی وجہ بھی يہی ہے کہ “ خالص توحيد”حسنٰی کا خالصہ يا پھر دوسری احاديث ميں درج ہے کہ تمام اسماء 
  اس کی تمام صفات اس کی يکتا ذات پاک طرف لوٹتی ہيں ۔

فخرالدين رازی اپنی تفسير ميں ايک مطلب کی طرف اشاره کرتا ہے جو ايک لحاظ سے قابِل غور ہے پروردگار کی تما 
ہر چيز کی اس کی ذات کی طرف ”يا “ اس کی ذات کی ہر چيز سے بے نيازی”صفات ان دو حقيقتوں کی نشاندہی کرتی ہيں 

  )7۔ (“نيازمندی

  ۔ فالح ونجات پانے گروه:٢
جيسا کہ مذکوره باال آيات ميں بيان کيا گيا ہے کہ بندگان خدا کا ايگ گروه حق کی طرف دعوت ديتا ہے اور حق کے مطابق 

گروه سے کون لوگ مراد ہيں ان روايات ميں جو احاديث اسالم ميں آئی ہيں حکم کرتا ہے، سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ اس 
مختلف تعبيريں نظر سے گزرتی ہيں، بشمول ان کے اميرالمومنين(عليه السالم) سے منقول ہے کہ آپ(عليه السالم) نے 

  فرمايا:
  )8اس سے مراد امت محمد صلی هللا عليہ وآلہ سلّم ہے(

لی هللا عليہ وآلہ سلّم کے سّچے پيروکار ہيں اور آنحضرت کی تعليمات ميں کسی قسم کے يعنی وه لوگ جو رسوِل اکرم ص
  رّدوبدل، تغيّر، بدعت اور انحراف سے کناره کش ہيں ۔

  اسی بناپر ايک اور حديث ميں رسول اکرمصلی هللا عليہ وآلہ سلّم سے روايت ہے کہ آپ نے فرمايا:
“ وممن خلقنا امة يھدون بالحق وبہ يعدلون“ علٰی ثالثة وسبعين فرقة کلھا فی النار ااّل فرقةوالّذی نفسی بيده لتفرقن ٰھذه االمة، ”

  “وٰھذه التی تنجو من ٰہذه االمة
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ميں ميری جان ہے يہ اّمت تہتّر فرقوں ميں بٹ جائے گی کہ جو سب دوزخ ميں 

  )9ميں اشاره کيا ہے صرف وہی اہِل نجات ہيں ۔ ( ا نے آيۂ جائينگے سوائے ايک فرقے کے کہ جن کی طرف خد
کا عدد کثرت يا بہتات کے لئے استعمال ہوا ہو اور مختلف گروہوں کی طرف اشاره مطلوب ہو جو اسالم کی  ٧٣ہوسکتا ہے 

م ہوگئے ہيں پوری تاريخ ميں عجيب وغريب عقائد کے ساتھ وقوع پذير ہوتے رہے اور خوش قسمتی سے ان ميں زياده تر خت
کی کتب ميں صرف اُن کے نام ره گئے ہيں، ايک اور حديث ميں جو اہل سنّت کے منابع ميں حضرت “ تاريخ عقائد”اور 

علی عليہ السالم سے منقول ہے ہم پڑھتے ہينکہ حضرت علی عليہ السالم نے ان مختلف گروہوں کے ضمن ميں جو آئنده 
  فرمايا ہے: اّمت اسالمی پيدا ہونے والے تھے ۔ ارشاد
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  )10وه گروه جو اہِل نجات ہے وه ميرے شيعہ اور ميرے مکتب کے پيروکار ہيں ۔ (
واضح ہے کہ اوپر والی تمام روايات ايک ہی سچائی و حقيقت کی تصديق کررہی ہيں ۔اور اس حقيق کے مختلف پہلوؤں کو 

جو دعوت حق ديتا ہے اور جس کا قول و فعل بيان کررہی ہيں يعنی آيت ميں ايک ايسے گروه کی طرف اشاره کيا گيا ہے 
نظام حکومت اور پروگرام سراسر حق ہے اور وه سچے اور صحيح اسالم کی راه ميں قدم اٹھاتا ہے اور يہ امر قابل توجہ 
ہے کہ تمام تضادات کے باوجود جو علمی، نسلی اور لسانی معامالت ميں ہوتے ہيں وه (پھر بھی) ايک ہی امت اور ايک 

  سے زياده نہيں ہيں ۔ کيونکہ قرآن ان کے بارے ميں اُّمت (نہ کہ امم) کا لفظ استعمال کرتا ہے ۔گروه 

  ۔ خدا کا اسم اعظم:٣
اسم ”کے واقعہ سے متعلق ہيں، جس کا تذکره ہوچکا ہے يہ آيا ہے کہ وه خدا کے “ بلعم باعورا”بعض روايات ميں کہ جو 

ی مناسبت سے جن ميں خدا کے اسماء حسنٰی پر گفتگو ہوئی ہے مناسب ہوگا کہ ہم اس کو جانتا تھا ۔ اوپر والی آيات ک“ اعظم
  موضوع کی طرف اشاره کريں ۔

اسم اعظم کے سلسلے ميں گونا گوں روايات ملتی ہيں اور ان سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اس اسم سے باخبر ہو نہ 
ہے کہ خدا کے حکم سے عالم طبيعت ميں تصرف بھی کرسکتا  صرف اس کی دعا قبول ہوتی ہے بلکہ يہ فيض بھی اٹھاتا

  ہے اور اہم کام انجام دے سکتا ہے ۔
اس بارے ميں کہ خدا کے ناموں ميں سے اسم اعظم کو نسا ہے بہت سے علماء اسالم نے بحث کی ہے اور زياده تر مباحث 

نام کا سراغ لگائيں جو يہ عجيب اور عظيم جس محور کے گرد گھومتی ہيں، وه يہ ہے کہ خدا کے ناموں ميں سے وه اس 
  خاصيت رکھتا ہو۔

ليکن ہم يہ سمجھتے ہيں کہ ہميں اس بات کی طرف زياده توجہ دينی چاہيے کہ ہم ايسے نام اور صفات کا پتہ لگائيں کہ جن 
ر اصل مسئلہ ان کے مفہوم کو اپنا نے سے ہم ايسا روحانی کمال حاصل کريں کہ جس سے وه آثار مرتب ہوں ۔ بالفاظ ديگ

صفات کو خود ميں پيدا کرنا، ان مفاہيم کا واجد ہونا اور ان اوصاف سے متصف ہونا ہے ۔ ورنہ کس طرح ممکن ہے کہ 
  گناہوں سے آلوده ايک شخص مستجاب الدعوة وغيره ہوجائے ۔

مفہوم بھی يہی ہے کہ وه خود اور اگر ہم سنتے ہيں کہ بلعم اسم اعظم کا حامل تھا اور اسے ہاتھ سے کھو بيٹھا تو اس کا 
سازی، ايمان کی آگاہی اور پرہيزگاری کی وجہ سے روحانيت کے اس مرتبہ پر فائز ہوگيا تھا کہ اس کی دعا بارگاه ايزدی 

ميں رد نہيں ہوتی تھی ليکن پھر وه ان لغزشوں کے نتيجے ميں کہ جن سے بہرحال انسان محفوظ نہيں ہے اور ہوس پرستی 
سے، فرعونوں اور طاغوتوں کی خدمت گزاری کی وجہ سے وه روحانيت و معنويت سے مکمل طور پر  ميں مبتال ہونے

  ہاتھ دھوبيٹھا اور اس مقام و مرتبہ کو کھوبيٹھا اور اسِم اعظم کے بھول جانے سے مراد ہوسکتا ہے يہی معنی ہو۔
تو اس کا مفہوم يہ ہے کہ انہوں نے خدا کے  نيز اگر مرقوم ہے کہ رسوِل اعظم اور ہادياں بر حق اسم اعظم سے آگاه تھے

اس عظيم ترين اسم کی حقيقت کو اپنے وجود ميں جذب کرليا تھا اور اس حالت و کيفيت کی وجہ سے خدانے انھيں يہ بلند 
  مقام عطا فرماديا تھا ۔

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

  ميں.۔تفسير الميزان؛ مجمع البيان اور نور الثقلين آيہ ٰہذا کے ذيل 4، 3، 2، 1
  منقول از توحيد صدوقۺ).( ٣٧۶، ص٨۔ الميزان،ج5
  .١٠٣، ص٢۔ نور الثقلين، ج6
  .۶۶، ص١۵۔ تفسير فخر رازی، ج7
  .١٠۵، ص٢۔ نور الثقلين، ج8
  ۔ مدرک مافوق.9

  .۵٣، ص٢۔ تفسير برہان، ج10
  )12بعض روايات ميں يہ بھی آيا ہے کہ اس آيت سے مراد آئمہ اہل بيت(عليه السالم) ہيں ۔ (

 .١٠۵و صفحہ  ١٠۴صفحہ  ٢۔ نورالثقلين جلد 10
 

  7تفسير نمونہ جلد



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

 
 

 

  

بُوا بِآيَاتِنَا َسنَْستَْدِرُجھُْم ِمْن َحْيُث اَليَْعلَُموَن. ١٨٢   َوالَِّذيَن َکذَّ
  َؤاُْملِی لَھُْم ٕاِنَّ َکْيِدی َمتِيٌن. ١٨٣
  ترجمہ
  ۔ جنہوں نے ہماری آيات کو جھٹاليا ہم تدريجاً انھيں اس طريقے سے سزاديں گے وه نہيں جانتے ۔١٨٢
۔ اور انھيں ہم مہلت ديتے ہيں (تاکہ ان کی سزا زياده دردناک ہوجائے) کيونکہ ميرا منصوبہ قوی (اور حساب و کتاب ١٨٣

  )کے مطابق) ہے (اور کوئی شخص اس سے فرار کی قدرت نہيں رکھتا

  تدريجی سزا 
اس بحث کے بعد جو گذشتہ آيات ميں دوزخيوں کے بارے ميں ہوئی تھی ۔ان دو آيات ميں خدا کی طرف سے سزا کا ذکر ہے

يا “ عذاب استدراج”جو ايک سنت کے طور پر بہت سے سرکش ۔گنہگاروں کودی جاتی ہے اور يہ وہی سزا ہے جسے 
  کہتے ہيں ۔“تدريجی سزا ”
ميں، دونوں مواقع پر  ۴۴کی آيت “ قلم”ميں دو مواقع پر آيا ہے ۔ ايک زير نظر آيت ميں اور دوسرا سورٔه قرآن “ استدراج”
  کا استعمال آياِت اٰلہی کا انکار کرنے والوں کے لئے ہوا ہے ۔“استدراج”

سے اخذ “ درجہ”يہ لفظ  کے دومعانی ہيں: ايک يہ کہ کسی چيز کو تدريجاً اور آہستہ آہستہ لينا (کيونکہ“ استدراج”لغت ميں 
کيا ہے جو سيڑھی کے ايک قدم کے معنی ميں ہے جس طرح انسان اوپر چڑھنے اور نيچے اتر نے يا عمارت کے نچلے 

حّصوں سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے سيڑھی کے درجونيا قدموں سے فائده اتھاتا ہے اسی طرح جب کسی چيز کو تدريجاً 
ريں تو اس عمل کو استدراج کہتے ہيں) استدراج کا دوسرا معنی ہے لپيٹنا اور تہ کرنا ۔ اور مرحلہ بمرحلہ ليں يا گرفتار ک

کی ہی “) انجام تدريجی”جس طرح کاغذوں کے ايک پلندے کو لپيٹتے ہيں (ان دونوں معانی ايک کلی اور جامع مفہوم 
  ترجمانی کرتے ہيں ۔

طرف متوجہ ہوتے ہيں خداوند عالم پہلی آيت ميں فرماتا ہے: استدراج کا معنی واضح ہوجانے کے بعد ہم آيت کی تفسير کی 
جنہوں نے ہماری آيات کی تذليل کی اور انکار کيا تدريجاً اور آہستہ آہستہ اس راستے سے کہ جسے وه نہيں جانتے ہم سزا 

بُوا بِآيَاتِنَا َسنَْستَْدِرُجھُْم ِمْن کے پھندے ميں انھيں گرفتار کرليں گے اور ان کی زندگی (کی بساط) کو لپيٹ ديں گے ( َوالَِّذيَن کَ  ذَّ
َحْيُث اَليَْعلَُموَن) ۔ دوسری آيت ميں تاکيد مطلب کے طور پر بيان کيا گيا ہے کہ اس طرح نہيں کہ جلد بازی ميں ايسے افراد 

جائيں اور ہوش ميں کو ہم فوراً سزا دے ديں بلکہ انھيں ہم کافی مہلت اور وقت ديتے ہيں تاکہ وه واپس سيدھے راستے پر آ
آجائيں اور جب وه نہيں سمجھتے تو انھيں گرفتار کرتے ہيں ( َؤاُْملِی لَھُم) ۔ کيونکہ جلد بازی اور تيزی کرنا تو ان لوگوں کا 

ليکن ميرا طريقٔہ کار ”کام ہے جو کافی قدرت نہيں رکھتے ۔ اور انھيں ڈر ہوتا ہے کہ موقع ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے ۔ 
(ٕاِنَّ َکْيِدی “ ے اور سزا اس طرح منصوبہ کے مطابق ہوتی ہے کہ کسی شخص ميں اس سے فرار کی قدرت نہيں قوی ہ

سے ليا گيا ہے کہ جو اس مضبوط پٹھے کو کہتے “ متن”قوی اور شديد کے معنی ميں ہے اور اصل ميں “ متين”َمتِيٌن.) ۔ 
  ہيں جو پشت پر ہوتا ہے ۔

لغت ميں چاره “مکر”ميں بيان کياگياہے )٢جلد(۵۴ں اورجس طرح سورٔه آِل عمران کی آيت ہم معانی ہي“مکر ”اور “کيد ”
واال معنی جو آجکل کی “ تکليف ده سازشيں”جوئی ، باز رکھنے اور کسی کے مقصد تک پہنچنے کے معنی ميں ہے اور 

  فارسی ميں پايا جاتا ہے وه اس کے عربی مفہوم ميں نہيں ہے ۔
ارے مينکہ جس کی طرف اوپر والی آيت ميں اشاره ہوا ہے اور دوسری آيات قرآن اور احاديث سے کے ب“ استدراجی سزا”

بھی معلوم ہوتا ہے توضيح يہ ہے کہ خدا گنہگاروں اور منہ زور سرکشوں کو ايک سنت کے مطابق فوراً سزا نہيں ديتا بلکہ 
يں خدا کی نعمتوں کو ضرورت سے زياده اکٹھا کر نعمتوں کے روازے ان پر کھول ديتا ہے تو وه زياده سرکشی دکھاتے ہ

ليتے ہيں ۔ اس کے دو مقاصد ہوتے ہيں يا تو يہ نعمتيں ان کی اصالح اور سيدھے راستے پر آنے کا سبب بن جاتی ہيں اور 
ق اس موقع پر ان کی سزا دردناک مرحلہ پر پہنچ جاتی ہے کيونکہ جب وه خدا کی بے شمار نعمتوں اور عنائتوں ميں غر
  ہوجاتے ہيں تو خدا ان سے وه تمام نعمتيں چھين ليتا ہے اور زندگی کی بساط لپيٹ ديتا ہے ايسی سزا بہت ہی سخت ہے ۔

البتہ يہ معنی اپنی تمام خصوصيات کے ساتھ صرف لفظ استدراج ميں پنہان نہيں ہے بلکہ (من حيث ال يعلمون) کی شرط کی 
  طرف متوجہ ہونے سے معلوم ہوتا ہے ۔

حال اس آيت ميں تمام گنہگاروں کے لئے تنبيہ ہے کہ وه عذاب اٰلہی کی تاخير کو اپنی پاکيزگی اور راستی يا پروردگار بہر 
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کی کمزوری پر محمول نہ کريں اور وه عنايات اور نعمتيں جن ميں وه غرق ہيں انھيں خدا سے اپنے تقرب سے تعبير نہ 
ور نعمتيں انھينملتی ہيں ۔ پروردگار کی استدراجی سزا کا پيش خيمہ ہوتی ہيں ۔ خداکريں ۔ اکثر ايسا ہوتا ہے کہ جو کاميابياں ا

انھيں اپنی نعمتوں ميں محو کرديتا ہے اور انھيں مہلت ديتا ہے انھيں بلند سے بلندتر کرتا ہے ليکن آخر کار انھيں اس طرح 
  مام کاروبار زندگی اور تاريخ کو لپيٹ ديتا ہے ۔زمين پر پٹختا ہے کہ ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے ۔ اور ان کے ت
  اميرالمومنين حضرت علی (عليه السالم) نہج البالغہ ميں فرماتے ہيں ۔

  انہُ من وسع عليہ فی ذات يده فلم يرهُ ٰذلک استدراجاً فقد امن مخوفا
و وه خطرے کی نشانی سےوه شخص کہ جسے خدا بے بہا نعمات اور وسائل دے اور وه اسے استدراجی سزا نہ سمجھے ت”

  )١“(غافل ہے ۔
  ميں نقل ہوا ہے آپ(عليه السالم) نے فرمايا:“ روضہ کافی”نيز حضرت علی (عليه السالم) سے کتاب 

ايک ايسا زمانہ آئے گا جس ميں کوئی چيز حق سے زياده پوشيده اور باطل سے زياده ظاہر اور خدا اور اس کے رسول پر ”
  “ہوگی ۔ جھوٹ بولنے سے زياده نہيں

  يہاں تک کہ آپ نے فرمايا:
اس زمانے ميں کچھ افراد ايسے ہوں گے کہ صرف قرآن کی ايک آيت سن کر (اس کی تحريف کريں گے) اور خدا کے ”

دين سے نکل جائيں گے اور ہميشہ وه ايک حاکم کے دين کی طرف اور ايک شخص کی دوستی سے دوسرے کی دوستی کی
ت سے دوسرے حکمرانکی اطاعت کی طرف اور ايک کے عہد و پيمان سے دوسرے کی طرف اور ايک حکمران کی اطاع

طرف منتقل ہوتے رہيں گے اور آخر کار ايسے راستے سے کہ جس کی طرف ان کی توجہ نہيں ، پروردگار کی استدراجی 
  )2“(سزا ميں گرفتار ہوجائيں گے ۔

  امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں:
  نعم ّهللاٰ عليہ و کم من مستدرج يستر ّهللاٰ عليہ و کم من مفتون بثناء الناس عليہ.کم من مغرو ر بما قد ا

کتنے لوگ ايسے ہيں جو پروردگار کی نعمتوں کی وجہ سے مغرور ہوجاتے ہيں اور کتنے گنہگار ايسے ہيں جن کے ”
ڑھتے رہتے ہيں اور کتنے ايسے گناہوں پر خدا نے پرده ڈال رکھا ہے ليکن و گناه کو جاری رکھتے ہوئے سزا کی طرف ب

  )3“(ہيں کہ لوگوں کی خوشامد سے دھوکا کھا جاتے ہيں ۔
  نيز امام جعفر صادق(عليه السالم) سے مذکوره باال آيت کی تفسير ميں منقول ہے کہ آپ(عليه السالم) نے ارشاد فرمايا:

  عن ٰذلک الذنب۔ ھو العبد يذنب الذنب فتجدد لہ لنعمة معہ تلھية تلک النعمة عن االستغفار
اس آيت سے مراد گنہگار بنده ہے کہ جو گناه کرتا ہے اور خدا اسے اپنی نعمتيں عطا کرتا ہے (کہ شايد وه سدھر جائے) ”

ليکن وه اس نعمت کو اپنی اچھائی کے حساب ميں ڈال ليتا ہے اور وه اسے گناه سے توبہ کرنے کی بجائے غفلت ميں ڈال 
  )4“(ديتی ہے ۔

  
  ام (عليه السالم) سے کتاب کافی ميں اس طرح نقل ہوا ہے:نيز اسی ام

االستغفار و  ان ّهللاٰ اذا ٔاراد بعبد خيراً فاذنب ذنباً اتبعہ بنقمة و يذکره اال ستغفار و اذا ٔاراد بعبد شراً فاذنب ذنبا اتبعہ بنعمة لينسيہ
  )۴المعاصی ۔ ( يتمادی بھا و ھو قولہ عزوجل سنستد رجھم من حيث ال يعلمون بالنعم عند

جب خدا کسی بندے کی خير چاہتا ہے تو جب وه گناه کرتا ہے تو (فوراً) اسے سزادے ديتا ہے تاکہ وه توبہ کو ياد رکھے ”
اور جب کسی بندے کی برائی (اس کے اعمال کے نتيجہ ميں) چاہتا ہے تو جب وه گناه کرتا ہے تو اسے نعمت عطا کرتا ہے 

  “ائے اور اس (گناه) کو جاری رکھے ۔تاکہ وه استغفار کو بھول ج
  اور يہ وہی چيز ہے جس کے متعلق ارشاِد باری تعالٰی ہے:

  
يعنی نعمتوں کے ذريعہ گناہوں کے وقت تريجاً ايسے طريقے سے کہ جسے وه نہيں جانتے ہم انھيں سزا ميں مبتال کرتے ہيں

  ۔
..............  

  .١٠۶صفحہ  ٢۔ نوالثقلين جلد ١
  .١٠۶صفحہ  ٢جلد ۔نورالثقلين 2
  .١٠۶صفحہ  ٢۔نورالثقلين جلد 3
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  .۵٣صفحہ  ٢۔تفسير برہان جلد 4

  

  ٔاََولَْم يَتَفَکَُّروا َما بَِصاِحبِِھْم ِمْن ِجنٍَّة ٕاِْن ھَُو ٕاِالَّ نَِذيٌر ُمبِيٌن. ١٨۴
ِمْن َشْیٍء َؤاَْن َعسٰی ٔاَْن يَُکوَن قَْد اْقتََرَب ٔاََجلُھُْم فَبِٔاَیِّ َحِديٍث بَْعَدهُ ٔاََولَْم يَنظُُروا فِی َملَُکوِت السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َوَما َخلََق هللاُ  ١٨۵

  يُْؤِمنُوَن.
  َمْن يُْضلِْل هللاُ فاََلھَاِدَی لَہُ َويََذُرھُْم فِی طُْغيَانِِھْم يَْعَمھُوَن. ١٨۶

  ترجمہ
کوئی جنون کے آثار نہيں ہيں (تو پھر وه کس طرح ايسے بے ۔ کيا وه سوچتے نہيں کہ ان کا ہم نشين (پيغمبر خدا) پر ١٨۴

  ہوده الزام اس پر لگاتے ہيں) وه تو صرف ان کو ڈرانے واال ہے (جو لوگوں کو ان کی ذمہ داريوں کا احساس دالتا ہے) ۔
اور کيا اس ۔ کيا وه آسمان و زمين کی حکومت ميں جسے خدانے پيدا کيا ہے (توجہ سے عبرت کی) نظر نہيں ڈالتے (١٨۵

ميں بھی فکر نہيں کرتے کہ) شايد ان کی زندگی ختم ہونے کے قريب ہے ہے (اگر وه اس واضح آسمانی کتاب پر ايمان نہ 
  الئے) تو اس کے بعد کس بات پر ايمان الئيں گے ۔

ور خدا انھيں ۔ جسے خدا (اس کے برے اعمال کی پاداش ميں) گمراه کردے تو پھر کوئی اسے ہدايت کرنے واال نہيں ا١٨۶
  ان کی بغاوت اور سرکشی ميں چھوڑ ديتا ہے تاکہ وه سرگرداں رہيں ۔

  شان نزول 

مفسرين نے بيان کيا ہے کہ جب پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم ابھی مکہ ميں تھے تو ايک رات آپ صفا کی پہاڑی پر 
ے کی دعوت دی ۔ خصوصاً آپ نے تمام قبائل قريش کوچڑھ گئے اور لوگوں کو ايک خدا کو ماننے اور اسی کی عبادت کرن

پکارا اور انھيں خدا کی سزا سے ڈرايا يہاں تک کہ رات کا کافی حّصہ گزرگيا تو بت پرست کہنے لگے (ان صاحبھم قد جّن 
کوره باال بات ليال يصوت الی الصباح) ہمارا ساتھی پاگل ہوگيا ہے شام سے لے کر صبح تک پکارتا رہتا ہے اس موقع پر مذ

  آيت نازل ہوئی اور انھيں منھ توڑ جواب ديا گيا ۔
باوجوديکہ اس آيت کی مخصوص شان نزول ہے، پھر بھی اس ميں چونکہ پيغمبر کا تعارف اور اس کی تخليق کا مقصد اور 

ے دوسری زندگی کے لئے تياری کی دعوت ہے يہ گذشتہ مباحث سے تعلق رکھتی ہے جو دوزخی اور بہشتی گروہوں ک
  سلسلے ميں وارد ہوئی ہيں ۔

  تہمت تراشياں اوذر بہانہ سازياں
  

اس آيت ميں پہلے پيغمبر پر جنون کے الزام کے بارے ميں بت پرستوں کی بے بنياد بات کا خدا تعالٰی اس طرح جواب ديتا 
ی قسم کے جنون کے آثار نہيںہے: کيا وه اپنی سوچ بوجھ سے کام نہيں ليتے تاکہ جان ليں کہ ان کا ہم نشين (پيغمبر) ميں کس

  )١(ٔاََولَْم يَتَفَکَُّروا َما بَِصاِحبِِھْم ِمْن ِجنٍَّة) ۔ (
اس طرف اشاره ہے کہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم ان کے درميان کوئی اجنبی نہ تھے بلکہ ان کی اپنی اصطالح 

سے ان ميں آپ کا آنا جانا تھا، ہميشہ انھوں نے آپ  يعنی دوست وہمسر تھے ۔چاليس سال سے زياده عرصہ“ صاحب”ميں 
کے فکر وتدبّر کو ديکھا اور ہميشہ دانشمندی کے آثار آپ ميں مشاہده کئے، جو شخص اس دعوت سے پہلے معاشرے کے 

لزام لگانے مدبّر ترين لوگوں ميں شمار ہوتا تھا ۔ تو کس طرح انھوں نے اچانک اس پر يہ بہتنان لگاديا ۔ اس قسم کا بيہوده ا
سے بہتر نہيں تھا کہ وه سوچتے کہ ہوسکتا ہے وه درست ہی کہہ رہا ہو اور دعوت حق کے لئے خدا نے ہی اُسے مامور کيا 

وه فقط واضح ڈارنے واال ہے جو اپنی قوم کو آنے والے خطرات ”ہو۔ جس طرح اس پر الزام تراشی کے بعد قرآن کہتا ہے: 
ٕاِالَّ نَِذيٌر ُمبِيٌن) ۔ مذکوره باال دوسری آيت ميں اس بيان کی تکميل کے لئے عالِم ہستی، آسمانوں  (ٕاِْن ھُوَ “ سے خبردار کرتا ہے

کيا وه آسمان وزمين کی حکومت اور اُس مخلوق پر جسے خدا نے ”اور زمين کے مطالعہ کی دعوت ديتا ہے اور کہتا ہے: 
وا فِی َملَُکوِت السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َوَما َخلََق هللاُ ِمْن َشْیٍء) ۔ تاکہ وه جان ليں پيدا کيا ہے راستی کی نظر نہيں ڈالتے (ٔاََولَْم يَنظُرُ 

کہ اس وسيع عالم کو بنانا اور اس ميں حيرت انگيز نظام قائم کرنا فضول نہيں بلکہ اس کا کوئی مقصد تھا اور پيغمبر جو 
يل اور انسان کی تربيت وترقی کے مقصد کی ہی ايک کڑی ہے ۔دعوت حق ديتے ہيں وه در حقيقت اُسی مقصد خلقت کی تکم



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

 
 

اور “ واو”سے بنا ہے، جو حکومت اور مالکيت کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے اور اس ميں “ ملک”در اصل “ َملَُکوت”
بوال جاتا ہے کا اضافہ تاکيد اور مبالغہ کے لئے آتا ہے اور عام طور پر عالم ہستی پر خدا کی مکمل حکومت کے لئے “ ت”

اس عالم ہستی کے بہترين نظام پر نظر ڈالنا جو خدا کے ملک وحکومت کی وسعت رکھتا ہے ايک تو خداپرستی اور حق پر 
ايمان کو تقويت ديتا ہے ساتھ ہی اس عظيم ومنظم عالم ميں ايک اہم مقصد بھی واضح ہوجاتا ہے ۔ دونوں باتيں انسان سے اس 

اُسے خدا کے نمائندے اور اس کی رحمت کی جستجو پر ابھارتی ہيں تاکہ انسان اپنے مقصِد بات کا تقاضا کرتی ہيں اور 
  تخليق کو پورا کرسکے ۔

اس کے بعد اُنھيں خواب غفلت سے بيدار کرنے کے لئے فرمايا گيا ہے: کيا انھوں نے اس امر پر غور نہيں کيا کہ ہوسکتا 
اور اگر آج ايمان نہ الئے اور اس پيغمبر کی دعوت کو قبول نہ کيا اور ہے کہ ان کی زندگی کی آخری گھڑياں آپہنچی ہوں 

جو قرآن اس پر نازل ہوا ہے اسے ان واضح نشانيوں کے باوجود تسليم نہ کيا تو اس کے بعد کس بات پر ايمان الئيں گے 
  يُْؤِمنُوَن) ۔ (َؤاَْن َعسٰی ٔاَْن يَُکوَن قَْد اْقتََرَب ٔاََجلُھُْم فَبِٔاَیِّ َحِديٍث بَْعَدهُ 

يعنی پہلی بات تو يہ ہے کہ ايسا نہيں ہے کہ ان کی عمر جاودانی اور دائمی ہو، مہلت کی گھڑياں تيزی سے گزررہی ہيں، 
کوئی نہيں جانتا کہ کل زنده ہوگا يا نہيں تو پھر ايسے ميں آج اور کل کرنا اور مسائل کو پِس پشت ڈالنا ہرگز دانشمندانہ کام 

  نہيں ہے ۔
ری بات يہ ہے کہ اگر وه قرآن پر باوجود ان سب نشانيوں کے جو خدا کی طرف سے اس ميں ہيں، ايمان نہ الئے تو کيا دوس

 اس سے برتر اور باالتر کتاب کے انتظار ميں ہيں، کيا ممکن ہے کہ وه کسی دوسری بات اور دعوت پر ايمان لے آئيں گے ۔
رکين کے لئے تمام راستے بند کرديئے ہيں، ايک طرف سے انھيں رسول هللا جيسا کہ ہم ديکھ رہے ہيں زيِر نظر آيت نے مش

کی اعالِن رسالت سے قبل کی عقل ودانش کی متوجہ کيا گيا ہے تاکہ وه اپ پر جنون کی تہمت لگاکر ان کی دعوت سننے 
يا ہے، تيسری طرف سے فرار نہ کريں، دوسری طرف سے انھيں نظام خلقت، خالق اور مقصِد خلقت کی طرف متوجہ کيا گ

سے انھيں دنيا کی زندگی کے جلد گزرجانے کی طرف متوجہ کيا گيا ہے اور چوتھی طرف سے يہ کہا گيا ہے کہ اگر وه 
اس طرح کی واضح کتاب پر ايمان نہيں الئے تو کسی چيز پر بھی ايمان نہيں الئيں گے، کيونکہ اس سے باالتر کا تصّور 

  نہيں ہوسکتا ۔
آيات ميں سے آخری آيت ميں گفتگو کو يوں سميٹا گيا ہے کہ: جسے خدا اُس کے قبيح اور دائمی بُرے  آخرکار زيِر نظر

اعمال کی وجہ سے گمراه کردے اس کے لئے کوئی ہدايت کرنے واال نہيں ہے اور خداوندعالم انھيں اس طرح طغيان 
   فاََلھَاِدَی لَہُ َويََذُرھُْم فِی طُْغيَاِنِھْم يَْعَمھُوَن) ۔وسرکشی ميں چھوڑدے گا تاکہ وه حيران وسرگرداں رہيں (َمْن يُْضِلْل هللاُ 

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

جنون کے معنی ميں ہے اور اس کا اصلی معنی پوشش ڈھاپنا اور حائل ہونا ہے گويا “ جنة”۔ جيسا کہ بزرگ اہل لغت نے کہا ہے: ١
  کی طرف رجوع فرمائيں ۔ ٢۵٧لئے جلد پنجم) نمونہ صفحہ  جنون کے وقت ايک پرده عقل کے اوپر پڑجاتا ہے (مزيد وضاحت کے

  

اَعِة ٔاَيَّاَن ُمْرَساھَا، قُْل ٕاِنََّما ِعْلُمھَا ِعْنَد َربِّی اَليَُجلِّيھَا لَِوْقتِھَا ٕاِالَّ  ١٨٧  ھَُو ثَقُلَْت فِی السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض اَلتَأْتِيُکْم ٕاِالَّ يَْسٔاَلُونََک َعْن السَّ
  ُموَن.ْغتَةً يَْسٔاَلُونََک َکٔاَنََّک َحفِیٌّ َعْنھَا قُْل ٕاِنََّما ِعْلُمھَا ِعْنَد ِهللا َولَِکنَّ ٔاَْکثََر النَّاِس اَليَْعلَ بَ 

  ترجمہ
۔ تجھ سے قيامت کے بارے ميں پوچھتے ہيں کہ وه کب واقع ہوگی، کہہ دو : اس کا علم ميرے پروردگار کو ہے اور ١٨٧

کوئی اس وقت کو واضح نہيں کرسکتا (ليکن قيامت کا قيام) آسمانوں اور زمين (تک) ميں سخت (اہميت کا اس کے عالوه 
حامل) ہے اور وه تمھارے تعاقب ميں نہيں آئے گی مگر يہ کہ اچانک اور ناگہانی طور پر (پھر وه) تجھ سے يوں سوال 

۔ کہہ دو: اس کا علم صرف خدا کے پاس ہے ليکن  کرتے ہيں گويا تو اس کے وقوع پذير ہونے کے زمانے سے باخبر ہے
  بہت سے لوگ نہيں جانتے ۔

  قيامت کب برپا ہوگی؟ 

قريش نے چند آدميوں کو مامور کيا کہ وه نجران جائيں اور يہودی علماء سے مليں ) ١جيسا کہ بعض روايات ميں آيا ہے(
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ذمہ لگايا گيا کہ وه ان سے پيچيده قسم کے سواالت پوچھ (کيونکہ عيسائی کے عالوه نجران مينيہودی بھی آباد تھے) ان کے 
آئيں تاکہ وه سواالت پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ والہ وسلّم کی خدمت ميں پيش کئے جاسکيں (ان کا گمان تھا کہ رسوِل خدا ان 

  کے جواب نہ دے پائيں گے) ان ميں ايک سوال يہ بھی تھا کہ قيامت کب برپا ہوگی ۔
  )٢ہ سوال رسول هللا سے کيا تو زيِر نظر آيت کے ذريعے اُنھيں جواب ديا گيا(جب انھوں نے ي

  تفسير
اگرچہ آيت کے لئے مخصوص شان نزول بيان کی گئی ہے تاہم يہ قبل کی آيات سے واضح طور سے وابستہ ہے کيونکہ 

قرار ديا گيا ہے، فطری طور پر ايسی  گذشتہ آيات ميں مسئلہ قيامت کا ذکر تھا اور ساتھ اس کے لئے تياری کو الزم وملزوم
بحث کے بعد بہت سے لوگوں کے ذہن ميں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ قيامت کب آئے گی لٰہذا قرآن کہتا ہے: تجھ سے ساعت 

اَعِة ٔاَيَّاَن ُمْرَساھَا) ۔   (روزقيامت) کے بارے ميں پوچھتے ہيں کہ وه کب آئے گی (يَْسٔاَلُونََک َعْن السَّ
کے مفہوم ميں بھی آتا ہے ليکن زياده تر اور بقول بعض ہميشہ قرآن “ دنيا سے جانے کے آخری وقت”اگرچہ “ تساع”لفظ 

کے معنی ميں استعمال ہوا ہے، خاص طور پر اس سلسلے ميں تاکيد کرنے والے کچھ قرائن بھی ہيں “ قيام قيامت”مجيد ميں 
  (يعنی قيامت کب برپا ہوگی) ۔“ متٰی تقوم الساعة”نزول کا جملہ  جن کا ہم اس بحث کے ضمن ميں ذکر کريں گے: مثالً شانِ 

  کے مساوی ہے اور زمانے کے بارے ميں سوال کے لئے ہے ۔“ متی”، “ايّان”لفظ 
کا ہم معنی ہے اور کسی چيز کے اثبات يا وقوع کے لئے استعمال “ آرساء”اصطالح کے مطابق مصدر ميمی ہے “ مرسیٰ ”

قيامت کس ”کا مفہوم ہے “ٔاَيَّاَن ُمْرَساھَا”کم اور ثابت پہاڑوں کو جبال راسيات کہا جاتا ہے ۔ لٰہذا ہوتا ہے ۔ اسی لئے مستح
  ۔“زمانے ميں وقوع پذير اور ثابت ہوگی

اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے: اے پيغمبر! اس سوال کے جواب ميں صراحت سے کہہ دو کہ يہ علم صرف پروردگار کے 
  وه کوئی اس وقت کا ظاہر نہيں کرسکتا (قُْل ٕاِنََّما ِعْلُمھَا ِعْنَد َربِّی اَليَُجلِّيھَا لَِوْقتِھَا ٕاِالَّ ھَُو) ۔پاس ہے اور اس کے عال

ليکن سربستہ طور پر اس کی دو نشانياں ہيں ۔ پہلے فرمايا گيا ہے: قيامت کا برپا ہونا آسمانوں اور زمين ميں ايک سخت 
َماَواِت َوااْلَْٔرِض) ۔اس سے سنگين اور سخت حادثہ اور کونسا ہوسکتا ہے کيونکہ آستانٔہ قيامت ميں معاملہ ہے (ثَقُلَْت فِی السَّ 

تمام آسمانی کرات ريزه ريزه ہوکر گرپڑينگے، آفتاب بے نور ہوجائے گا، ماہتاب تاريک ہوجائے گا، ستارے اپنی روشنی 
ہوجائيں گے ۔ ان ميں سے جو کچھ بچے گا اس سے ايک  سے محروم ہوجائيں گے اور ذّرارت عالم ايک دوسرے سے الگ

  )3نيا جہان معرِض وجود مينآئے گا ۔ (
۔  پھر ارشاد ہوتا ہے: تجھ سے يوں پوچھتے ہيں گويا تو قيامت کے زمانٔہ وقوع سے باخبر ہے (يَْسٔاَلُونََک َکٔاَنََّک َحفِیٌّ َعْنھَا)

)4(  
کہ يہ علم صرف خدا کے پاس ہے ليکن بہت سے لوگ اس حقيقت سے آگاہی کہو ”مزيد ارشاد ہوتا ہے: ان کے جواب ميں 

کہ يہ علم اس ذاِت پاک سے مخصوص ہے لٰہذا پے درپے اس کے متعلق سوال کرتے ہيں (قُْل ٕاِنََّما ِعْلُمھَا ِعْنَد “ نہيں رکھتے
  هللاِ َولَِکنَّ ٔاَْکثََر النَّاِس اَليَْعلَُموَن) ۔

ائے کہ يہ علم ذاِت خدا سے کيوں مخصوص ہے اور کيوں کسی کو يہاں تک کہ انبياء کو بھی اس ہوسکتا ہے يہ سوال کياج
سے آگاه نہيں کيا گيا ۔ اس سوال کا جواب يہ ہے کہ وقوِع قيامت سے عدم آگاہی سے اس کے عظيم موقع کے ناگہانی ہونے 

اور ہميشہ اس کے انتظار ميں رہيں اور اس  کا مقصد حاصل ہوتا ہے تاکہ لوگ کسی وقت بھی قيامت کو دور نہ سمجھيں
طرح سے اس موقع پر اپنے آپ کو نجات دالنے کے لئے تيار رہيں ۔ يہ عدم آگاہی تربيت نفوس، ذمہ داريوں کی طرف 

  متوجہ ہونے اور گناه سے پرہيز کرنے کے لئے مثبت اور واضح طور پر مٔوثر ہے ۔
..............  

  .۵۴، ص٢۔ تفسير برہان: ج١
۔ بعض مفسرين (مثالً مرحوم طبرسی) نے اس آيت کی شاِن نزول کے بارے ميں ذکر کی ہے کہ وه خدمت پيغمبر ميں آئے اور انھوں ٢

نے قيامت کے متعلق سوال کيا ليکن سہ سورت چونکہ مّکہ ميں نازل ہوئی ہے اور وہاں پيغمبر اکرم کا يہوديوں سے سابقہ نہيں پڑتا 
  علوم ہوتی ہے ۔تھا لٰہذا يہ بات بعيد م

۔ بعض مفسرين نے کہا ہے کہ اس جملے مراد يہ ہے کہ قيامت کے بارے ميں جاننا اور آگاہی حاصل کرنا اہِل آسمان وزمين کے لئے 3
کو محذوف مانن آيت کے ظاہر کے “ اھل”اور “ علم”ثقيل اور بوجھل ہے ۔ ليکن حق وہی ہے جو اوپر بيان کيا جاچکا ہے کيونکہ لفظ 

  ۔ خالف ہے
اصل ميں ايسے شخص کو کہتے ہيں جو پے درپے کسی چيز سےمتعلق سوال کرے اور اصرار سے اس کے پيچھے پڑا “ حفی”۔ 4

کے معنی ميں استعمال “ عالم”رہے اور چونکہ سوال ميں اصرار انسان کے علم ميں پيش رفت کا باعث ہوتا ہے اس لئے کبھی يہ لفظ 



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

 
 

  ہوتا ہے ۔

  

ا ٕاِالَّ َما َشاَء هللاُ َولَْو ُکنُت ٔاَْعلَُم اْلَغْيَب اَلْستَْکثَْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما مَ قُْل اَلٔاَْملُِک ١٨٨ وُء ٕاِْن ٔاَنَا ٕاِالَّ نَِذيٌر ِلنَْفِسی نَْفًعا َواَلَضّرً سَّنِی السُّ
  َوبَِشيٌر لِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن.

  ترجمہ
يں ہوں مگر جو کچھ خدا چاہے (اور پوشيده و غيب اسرار سے بھی باخبر۔ کہہ دو: ميں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہ١٨٨

نہيں ہوں مگر وه کہ جس کا خدا اراده کرے) اور اگر ميں غيب سے باخبر ہوتا تو اپنے لئے بہت سے منافع فراہم کرليتا اور 
اٰلہی سے) ڈرانے واال اور (اس مجھے کوئی برائی (اور نقصان) نہ پہنچتا ۔ ميں تو صرف ايمان النے والوں کے لئے (عذاب

  کی عظيم جزاؤں کی) خوشخبری دينے واال ہوں ۔

  شان نزول 

بعض مفسرين نے مثالً مرحوم طبرسی نے مجمع البيان ميں نقل کيا ہے کہ اہل مکہ نے پيغمبر اسالم سے کہا کہ اگر تم خدا 
سے ارتباط رکھتے ہو تو کيا تمہارا پروردگار آئنده اجناس کی قيمتوں ميں ہونے والی کمی بيشی سے باخبر نہيں کرتا تا کہ 

ہو اسے مہيا کرلو اور جو کچھ تمھارے نقصان ميں ہو اس سے بچ جاؤ يا پھر وه  اس طرح سے تم اپنے فائدے ميں جو کچھ
تمھيں مختلف عالقوں کی خشک سالی يا سيرابی سے آگاه نہيں کرتا تاکہ خشک سالی کے دوران پر برکت زمينوں کی طرف 

  کوچ کرجاؤ اس موقع پر زير نظر آيت نازل ہوئی ۔

  پوشيده اسرار صرف خدا جانتا ہے
آيت کے لئے بھی اگر چہ ايک خاص شان نزول مذکورہے تا ہم گذشتہ آيت سے اس کا ارتباط واضح ہے کيونکہ گذشتہ اس 

آيت ميں اس سلسلے ميں تھی کہ قيامت کے برپا ہونے کا وقت خدا کے سوا کوئی نہيں جانتا اور زير نظر آيت ميں علم غيب 
  ۔ کی خدا کے عالوه کسی کے لئے کامالً نفی کی گئی ہے

پہلے جملے ميں پيغمبر اکرم کو مخاطب کرکے فرمايا گيا ہے: ان سے کہہ دو کہ اپنے بارے ميں ميں کسی نفع اور نقصان 
ا ٕاِالَّ َما َشاَء هللاُ ) ۔   کا مالک نہيں ہوں مگر وه کہ جو خدا چاہے (قُْل اَلٔاَْملُِک لِنَْفِسی نَْفًعا َواَلَضّرً

لئے نفع حاصل کرسکتا ہے يا ضرر اپنے سے دور کرسکتا ہے ليکن اس کے باوجود اس ميں شک نہيں کہ ہر شخص اپنے 
جيسا کہ ہم ديکھ رہے ہيں کہ مندرجہ باال آيت ميں مطلقاً ہر بشر کی اس قدرت کی نفی کی گئی ہے اور يہ اس لئے ہے کہ 

تمام قدرتيں خدا کی طرف سے درحقيقت انسان اپنے کاموں کے لئے اپنی طرف سے کوئی قدرت و طاقت نہيں رکھتا بلکہ 
  ہيں اور وہی ہے جس نے يہ قدرتيں انسانی اختيار ميں دی ہيں ۔

دوسرے لفظوں ميں تمام قدرتوں کا مالک اور عالم ہستی ميں بالذات صاحب اختيار صرف خدا کی ذات پاک ہے اور باقی 
مالکيت اور قادريت بالغير ہے االماشاء هللا سب يہاں تک کہ انبياء اور مالئکہ بھی اسی سے قدرت حاصل کرتے اور ان کی 

  (مگر وه جو خدا چاہے اور ميرے اختيار ميں دے دے) يہ بھی اسی مطلب پر گواه ہے ۔
قرآن مجيد کی اور بہت سی آيات ميں بھی نفع و نقصان اور سودوزياں کی غير خدا سے مالکيت کی نفی کی گئی ہے ۔ اسی 

  ہے اس کی پرستش سے منع کيا گيا ہے ۔بناء پر بتوں اور جو کچھ غير خدا 
  ميں ہے ۔ ٣سورٔه فرقان آيہ 

  
انہوں نے خدا کے عالوه اپنے لئے معبود قرار دے رکھے ہيں، ايسے معبود جو کوئی چيز پيدا نہيں کرسکتے بلکہ وه خود 

ں کچھ کرنے پر قادر مخلوق ہيں اور اپنے بارے ميں سودوزياں پر اختيار نہيں رکھتے (چہ جائيکہ دوسروں کے بارے مي
  ہوں) ۔

ہر مسلمان خدا کے عالوه کسی کو بھی خالق، رازق اور نفع و نقصان کا مالک نہيں سمجھتا ۔ اسی لئے اگر وه کسی سے 
کوئی چيز مانگتا بھی ہے تو يہ حقيقت اس کی نظر ميں ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وه خدا کی طرف سے ہے 

  (غور کيجئے گا) ۔
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يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جو لوگ انبياء اور آئمہ کو کسی بھی کام ميں وسيلہ قرار دينے کی نفی ميں اس آيت يہاں سے 
کو دستاويز کے طور پر پيش کرتے ہيں اور اسے ايک قسم کا شرک سمجھتے ہيں در اصل اشتباه کا شکار ہيں، انھوں نے 

ہ ہے کہ انھيں خدا کے مقابلے ميں مستقل اور سودوزياں کا مالک تصور کرليا ہے کہ پيغمبر اور امام سے توسل کا مفہوم ي
سمجھا جائے حاالنکہ اگر کوئی يہ عقيده رکھے کہ پيغمبر اور امام خود سے کچھ نہيں رکھتے بلکہ جو کچھ چاہتے ہيں خدا 

“ االماشاء هللا”۔  سے چاہتے ہيں اس حالت ميں ان سے توسل يا شفاعت و سفارش چاہنا تو عين توحيد اور عين اخالص ہے
بھی اسی طرف اشاره “ اال باذنہ”ميں “ من ذالّذی يشفع عندٓه ااّل باذنہ”ميں قرآن نے اسی مفہوم کی طرف اشاره کيا ہے نيز 

  ہے ۔
اس بناء پر دو گروه توسل کے معاملے ميں اشتباه ميں اشتباه کا شکار ہيں ۔ ايک وه جو پيغمبر يا امام کے لئے خدا کے 

ں بالذات قدرت اور مستقل دستگاه کے قائل ہيں اور يہ ايک قسم کا شرک اور بت پرستی ہے اور دوسرے وه جو مقابلے مي
انبياء اور آئمہ سے قدرت بالغير کی نفی کرتے ہيں اور يہ بھی صريح آيات قرآن سے انحراف ہے ۔ راِه حق يہ ہے کہ انبياء 

  ر متوسل ہونے والے کی مشکل کا حل خدا سے چاہتے ہيں ۔اور آئمہ حکم خدا سے اس کے ہاں شفاعت کرتے ہيں او
يہ بات بيان کرنے کے بعد قرآن نے ايک اور اہم مسئلے کی نشاندہی کی ہے، يہ مسئلہ در اصل ايک گروه نے پيغمبر اکرم 

وں کيونکہ سے پوچھا تھا جس کے جواب ميں قرآن کہتا ہے: ان سے کہہ دو کہ ميں غيب اور پوشيده اسرار سے آگاه نہيں ہ
اگر اسرار نہاں سے آگاه ہوتا تو اپنے لئے بہت سے منافع مہيا کرليتا اور مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچتا (َولَْو 

وُء)( يزوں کيونکہ جو شخص تمام مخفی اسرار سے آگاه ہو وه ان چ)١ُکنُت ٔاَْعلَُم اْلَغْيَب اَلْستَْکثَْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمسَّنِی السُّ
  کوانتخاب کرسکتا ہے جو اس کے لئے نفع بخش ہيں اور جن سے اس کا نقصان ہوسکتا ہے اس سے پرہيز کرے گا ۔

اس کے بعد اپنی رسالت کے حقيقی مقام کو ايک مختصر اور صريح جملے ميں بيان فرماتا ہے: ميں صرف ايمان النے 
  نَا ٕاِالَّ نَِذيٌر َوبَِشيٌر لِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن) ۔والوں کو ڈرانے واال اور بشارت دينے واال ہوں (ٕاِْن ٔاَ 

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

  کا جملہ محذوف ہے اور بعد واال جملہ اس پر گواه ہے.“ وال اعلم بالغيب”۔در حقيقت زير نظر آيت ميں ١

  کيا پيغمبر غيب نہيں جانتے تھے؟ 

حی طورپر ديکھتے ہيں اور دوسری آياِت قرآن کو کچھ لوگ جن کا مطالعہ محدود ہے اور جو کسی ايک آيت کو فقط سط
نگاه ميں نہيں رکھتے بلکہ خود اسی آيت ميں موجود تمام قرائن پر توجہ نہيں ديتے، فيصلہ کرديتے ہيں ۔ مندرجہ باال آيت کو

آيت پيغمبر سے بھی ايسے لوگوں نے انبياء کرام(عليه السالم) سے علم غيب کی مطقاً نفی کی دليل سمجھا ہے ۔ حاالنکہ يہ 
علم بالذات ومستقل کی نفی کرتی ہے جب کہ اس ميں کوئی شک نہيں کہ ہر شخص اپنے بارے ميں اور دوسروں کے بارے 

  ميں نفع ونقصان کا مالک ہے ۔
ٔ لٰہذا قبل کا جملہ گواه ہے کہ سود وزياں کی مالکيت کی نفی يا علم غيب کی نفی سے نفٔی مطلق مراد نہيں ہے بلکہ ہدف نفی
استقالل ہے، دوسرے لفظوں ميں پيغمبر اپنی طرف سے کچھ نہيں جانتے تھے بلکہ جو کچھ خدا نے غيب اور اسرار نہاں 

  ميں ہے: ٢٧اور  ٢۶سے انھيں عطا کيا تھا وه اسے جانتے تھے، جيسا کہ سورٔه جن کی آيت 
  

ں کرتا مگر ان رسولوں کو جن سے وه راضی خدا تمام اموِر غيب سے آگاه ہے اور وه کسی کو اپنے علم غيب سے آگاه نہي
  ہے ۔

اصول طور پر مقام رہبری کی تکميل کے لئے اور بالخصوص ايک عالمی قيادت کے لئے تمام مادی وروحانی امور ميں، 
بہت سے مسائل سے آگاہی ضروری ہے ۔ قيادت کے اس مرتبے کے لئے بہت سے ايسے امور سے واقفيت ضروری ہے 

پوشيده ہيں ۔ ايسے رہبر کے لئے نہ صرف احکام وقوانين کا علم ضروری ہے بلکہ جہان ہستی کے  جو دوسرے لوگوں سے
اسرار، انسانی عمارت کے امور اور ماضی ومستقبل کے حوادث کا علم کچھ خدا تعالٰی اپنے بھيجے ہوئے نمائندوں کوعطا 

  کرتا اور اگر نہ کرے تو ان کی رہبری کی تکميل نہيں ہوتی ۔
ديگر کہا جاسکتا ہے کہ اگر وه اسراِر غيب سے بالکل آگاه نہ ہوں تو ان کے اقدامات اور گفتگو زمان ومکان ميں  باالفاظ

محدود ہوکر ره جائيں گے اور ان کا قول وعمل ايک دور اور ايک ماحول ميں مقيد ہوجائے گا ليکن اگر وه اسراِر غيب ميں 
اس طرح تشکيل ديں گے کہ وه آنے والے اور دوسرے حاالت  سے ايک حّصہ پر مطلع ہوں تو وه پروگراموں کی
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  ومقتضيات ميں موجود لوگوں کے لئے بھی مفيد اور کافی وافی ہوں گے ۔
 پر مالحظہ کيجئے ۔ ٢٠۶صفحہ ۵کے سلسلے مينمزيد توضيح تفسير نمونہ جلد“ غيب کی آگاہی”

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

ا تََغشَّاھَا َحَملَْت ١٨٩ ا ٔاَْثقَلَْت َدَعَوا هللاَ ھَُو الَِّذی َخلَقَُکْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنھَا َزْوَجھَا لِيَْسُکَن ٕاِلَْيھَا فَلَمَّ ْت بِِہ فَلَمَّ َحْماًل َخفِيفًا فََمرَّ
  اِکِريَن.َربَّھَُما لَئِْن آتَْيتَنَا َصالًِحا لَنَُکونَنَّ ِمَن الشَّ 

ا يُْشِرُکوَن. ١٩٠ ا آتَاھَُما َصالًِحا َجَعاَللَہُ ُشَرَکاَء فِيَما آتَاھَُما فَتََعالَی هللاُ َعمَّ   فَلَمَّ
  ٔاَيُْشِرُکوَن َما اَليَْخلُُق َشْيئًا َوھُْم يُْخلَقُوَن. ١٩١
  َواَليَْستَِطيُعوَن لَھُْم نَْصًرا َواَلٔاَنفَُسھُْم يَنُصُروَن. ١٩٢
  ٕاِْن تَْدُعوھُْم ٕاِلَی اْلھُدٰی اَليَتَّبُِعوُکْم َسَواٌء َعلَْيُکْم ٔاََدَعْوتُُموھُْم ٔاَْم ٔاَْنتُْم َصاِمتُوَن.وَ  ١٩٣
  ترجمہ
۔وه خدا وه ہے کہ جس نے تمھيں ايک ہی نفس سے پيدا کيا ہے اور اس کی بيوی کو اس کی جنس (اور نوع) سے قرار ١٨٩

کرے ۔ اس کے بعد وه اس سے نزديک ہوا تو وه ايک ہلکے سے (بوجھ کے ساتھ) حاملہ  ديا ہے تاکہ اس سے سکون حاصل
ہوگئی کہ جس کے ہوتے ہوئے وه اپنے پروردگار سے دعا کی (کہ انھيں نيک اور صالح فرزند عطا کرے اور عرض کيا) 

  کہ اگر تو نے ہميں نيک فرزند عطا کيا تو ہم شکرگزاروں ميں سے ہوں گے ۔
س نے انھيں نيک بيٹا عطا ديا (تو انھوں نے دوسرے موجودات کو اس ميں مٔوثر سمجھا اور) خدا نے انھيں ۔پس جب ا١٩٠

  جو نعمت بخشی تھی اس کے لئے شرکاء کے قائل ہوگئے اور جسے اس کا شريک قرار ديا جائے خدا اس سے برتر ہے ۔
  و پيدا نہيں کرسکتے اور وه خود مخلوق ہيں ۔۔کيا ايسے موجودات کو اس کا شريک قرار ديتے ہيں جو کسی چيز ک١٩١
  ۔اور نہ ان کی مدد کرسکتے ہيں اور نہ اپنی ہی مدد کرسکتے ہيں ۔١٩٢
۔اور جب انھيں ہدايت کی طرف دعوت دو تو تمھاری پيروی نہيں کرتے ۔ ان کے لئے اس مينکوئی فرق نہيں، چاہے ١٩٣

  انھيں دعوت دو يا خاموش رہو۔

  فران ايک عظيم نعمت کا ک
ان آيات ميں مشرکين کے حاالت اور طرِز فکر کے ايک اور پہلو اور ان کے اشتباه کا جواب ديا گيا ہے ۔ گذشتہ آيت ميں 

سود وزياں اور علم غيب سے آگاہی کو خدا ميں منحصر قرار ديا گيا ہے اور در حقيقت خدا تعالٰے کی توحيد افعالی کی 
ت گذشتہ آيات کے مضمون کی تکميل شمار ہوتی ہيں کيونکہ يہ بھی خدا کی توحيِد افعالی طرف اشاره کيا گيا تھا، ، اب يہ آيا

  کی طرف اشاره ہے ۔
پہلے ارشاد ہوتا ہے: وه خدا وه ہے کہ جس نے تمھيں ايک ہی نفس سے پيدا کيا اور اس کی بيوی کو اس کی جنس سے قرار

  ْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنھَا َزْوَجھَا لِيَْسُکَن ٕاِلَْيھَا) ۔ديا تاکہ اس سے سکون حاصل کرے (ھَُو الَِّذی َخلَقَکُ 
ليکن جب شوہر نے اپنی بيوی سے جنسی ارتباط کيا ”يہ دونوں ايک دوسرے کے پہلو می آرام بخش زندگی گزار رہے تھے 

ہ ہوئی اور حاملہ ہونے کے باوجود تو وه ہلکے سے بوجھ سے حاملہ ہوگئی، ابتداء ميں تو اس حمل سے کوئی مشکل پيدا ن
ْت بِِہ) ۔ ( ا تََغشَّاھَا َحَملَْت َحْماًل َخفِيفًا فََمرَّ   )١اپنے دوسرے کاموں کو جاری رکھے ہوئے تھی (فَلَمَّ

ا ٔاَْثقَلَْت) ۔ اس وقت  ليکن جوں جوں روز وشب گزرے حمل کا بوجھ بڑھتا گيا يہاں تک کہ اس نے بہت بوجھ محسوس کيا (فَلَمَّ
وه دونوں ايک فرزند کے انتظار ميں تھے اور ان آرزو تھی کہ خدا انھيں نيک فرزند عطا فرمائے لٰہذا وه بارگاه اٰلہی کی 

طرف متوجہ ہوئے اور انھوں نے اپنے پروردگار کو اس طرح پکارا: باراٰلہا! اگر تونے ہميں صالح اور نيک فذزند عطا کيا 
اِکِريَن) ۔ليکن جب خدا نے انھی صحيح تو ہم شکرگزار ميں سے ہوں گے (َدعَ  َوا هللاَ َربَّھَُما لَِئْن آتَْيتَنَا َصالًِحا لَنَُکونَنَّ ِمَن الشَّ

وسالم اور باصالحيت فرزند عطا کيا تو وه اس نعمت کی عنايت ميں خدا کے شرکاء کے قائل ہوگئے ليکن خدا ان کے شرک 
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ا آتَاھَُما َصاِل  ا يُْشِرُکوَن) ۔سے برتر وباالتر ہے (فَلَمَّ   ًحا َجَعاَللَہُ ُشَرَکاَء فِيَما آتَاھَُما فَتََعالَی هللاُ َعمَّ
..............  

کے ماده سے ہے اور اس کا معنی ہے ڈھاپنا اور چھپانا ۔ يہ لفظ عربی زبان ميں مباشرت کے لئے ايک لطيف “ تغشٰی “ ”تغشاھا ”۔ ١
  اشاره ہے ۔

  ايک اہم سوال کا جواب 

باال آيات ميں جن مياں بيوی کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے وه کون ہيں؟ اس سلسلے ميں مفّسرين ميں بہت  مندرجہ
  اختالف ہے ۔

کيا نفس واحده اور اس کی بيوی سے مراد آدم اور حّوا ہيں، جبکہ آدم نبی تھے اور حّوا ايک اچھی باايمان خاتون تھی؟ کيا يہ 
  رف ہوکر راِه شرک پر چل پڑے ہوں ۔ممکن ہے کہ وه راِه توحيد سے منح

سے يہ بات کيسے مناسبت رکھتی “ واحدة”اور اگر آدم کے عالوه کوئی اور مراد ہے اور تمام انسانوں کے لئے ہے تو فقط 
  ہے؟

  اس سے قطع نظر يہاں کس عمل يا فکر ونظر کو شرک قرار ديا گيا ہے ۔؟
  ان باتوں کا جواب پيش خدمت ہے:

ميں ہمارے سامنے دو راستے ہيں، اس سلسلے ميں مفسرين کی جو مختلف باتيں سامنے آئی ہيں شايد ان ان آيات کی تفسير 
  سب کی بنياد انہی سے سمجھ ميں آجائے ۔

ہے، جيسا کہ بعض دوسری آيات ميں بھی ہے ۔ مثالً “ واحد شخصی”سے مراد آيت ميں “ واحد”۔ پہال راستہ يہ ہے کہ ١
  )1ں بھی ايسا ہی ہے(سورٔه نساء کی پہلی آيت مي

قرآِن مجيد ميں پانچ مقامات پر آيا ہے، ايک زير بحث آيت ميں، دوسرا سورٔه نساء کی پہلی آيت ميں، تيسرا “ نفس واحده”
ميں ۔ ان ميں سے بعض مقامات کا ہماری موجوده بحث سے  ۶ميں اور پانچواں زمر آيہ ٢٨ميں چوتھا لقمان آيہ ٩٨انعام آيہ

کا مطلب يہ ہوگا کہ يہاں پر مختصر “ واحد شخصی”بتہ بعض مقامات زيِر بحث آيت کے مشابہ ہيں لٰہذا متعلق نہيں ہے ال
  طور پر حضرت آدم(عليه السالم) اور ان کی بيوی کی طرف اشاره ہے ۔

ں مسلّم ہے کہ اس صورت ميں شرک سے مراد غير خدا کی پرستش اور پروردگار کے عالوه کسی کی الوہيت کا اعتقاد نہي
بلکہ ممکن ہے کہ اس سے مراد بيٹے کی طرف ايک طرح ميالن ہو کہ کبھی بعض ميالنات بھی خدا سے غافل کرديتے ہيں 

  ۔
ہے يعنی خدا نے تم سب کو ايک ہی نوع سے پيدا کيا ہے “ واحد نوعی”سے مراد يہاں “ واحد”۔ دوسری تفسير يہ ہے کہ ٢

  قرار ديا ہے ۔اور تمھاری بيويوں کو بھی تمھاری جنس ميں سے 
اس صورت ميں دونوں آيات اور بعد والی آيات نوِع انسانی کی طرف اشاره ہيں يعنی انسان بچے کی پيدائش کے انتظار کے 

دنوں ميں تو بہت دسِت دعا بلند کرتے ہيں اور خدا سے نيک اور قابل اوالد کی خواہش کرتے اور ان لوگوں کی طرح جو 
خلوص سے بارگاِه خداوندی کی طرف جاتے ہيں اور اس سے عہد کرتے ہيں کہ وه  مشکل اور خطرے کے وقت تو پورے

حاجات پوری ہونے اور مشکالت حل ہونے کے بعد شکرگزار رہيں گے ليکن جب بچہ پيدا ہوجاتا ہے يا ان کی مشکل حل 
لم اور خبصورت ہے تو ماں ہوجاتی ہے تو تمام عہدوپيمان فراموش کرديتے ہينکبھی کہتے ہيں کہ ہمار بيٹا اگر صحيح وسا

باپ پر گيا ہے اور قانوِن وراثت کا تقاضا تھا، کبھی کہتے ہيں کہ ہماری غذا، طريقہ اور ديگر امور اور حاالت سازگار اور 
اچھے تھے لٰہذا يہ انہی کا نتيجہ ہے اور کبھی ان بتوں کا رخ کرتے ہيں کہ جن کی پرستش کرتے ہيں اور کہتے ہيں کہ 

پر انہی کی نظِر کرم تھی ۔ اسی طرح باتيں کرتے ہيں اور خلقِت اٰلہی کے تمام نقوش نظر انداز کرديتے ہيں، يہ ہمارے بّچے 
لوگ اس نعمت کی علت وسبب عوامل طبيعی کو قرار ديتے ہيں يا پھر اسے اپنے بيہوده معبودوں کا کرشمہ شمار کرتے ہيں 

  )2۔ (
  د ہيں جو دوسر ی تفسير سے زياده مناسبت رکھتے ہيں مثالً:مندرجہ باال آيات ميں کچھ ايسے قرائن موجو

۔ آيات کی تعبيريں ايسے مياں بيوی کی حالت بيان کرتی ہيں جو پہلے سے کسی معاشرے ميں رہتے تھے اور اچھی بری ١
آيات آدم وحّوا  اوالد کو اپنی آنکھوں سے ديکھ چکے تھے ۔ لٰہذا انھوں نے اپنے خدا سے اچھی اوالد کا تقاضا کيا اور اگر

سے متعلق ہوتيں تو ان کے ہاں تو ابھی بچہ ہی نہيں ہوا تھا اور ابھی صالح وغير صالح اور اچھے برے کا وجود ہی نہ تھا 
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  کہ وه خدا سے اپنے لئے اچھے بيٹے کی درخواست کرتے ۔
ں، يہ چيز بتاتی ہے کہ تثنيہ ۔ دوسری بات يہ ہے کہ دوسری آيت اور اس کے بعد والی آيات ميں سب جمع کی ضميريں ہي٢

  کی ضمير سے مراد دو گروه تھے نہ کہ دو شخص۔
۔ تيسری بات يہ ہے کہ بعد کی آيات نشاندہی کرتی ہيں کہ ان آيات ميں شرک سے مراد بت پرستی ہے نہ کہ اوالد کی ٣

  محبت وغيره اور يہ بات حضرت آدم(عليه السالم) اور ان کی زوجہ کے لئے روا نہيں ہے ۔
ن قرائن کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ اُوپر والی آيت نوِع انسانی اور شوہروں اور بيويوں کے بارے ميںا

اردو ترجمہ) ميں اشاره کر آئے ہيں ، انسان کی بيوی ( ١٨٢گفتگو کررہی ہے ۔ جيسا کہ ہم ا س تفسير کی تيسری جلد صفحہ
اس کے لئے مرد کے بدن کا کوئی حّصہ الگ ہوکر بيوی بن گيا ہے(جيسا کہ  کا انسان سے پيدا ہونے کا يہ معنی نہيں کہ

بعض جعلی اور اسرائيلی روايت ميں ہے کہ حّوا، آدم(عليه السالم) کی بائيں پسلی سے پيدا ہوئی ہيں) بلکہ اس سے مراد يہ 
  ميں ہے: ٢١ہے کہ انسان کی بيوی اس کی نوع سے ہے جيسا کہ سورٔه روم کی آيہ

  
  خدا کی نشانيوں ميں سے ايک يہ ہے کہ ہم نے تمھاری بيوياں نوع سے پيدا کی ہيں تاکہ ان سے سکون حاصل کرو۔ قدرتِ 

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

  اردو ترجمہ) کی طرف رجوع کريں ۔( ١٨١، ص٣۔ تفسير نمونہ، ج1
آدم کے لئے قرار ديا ہے جو آيت کے ۔ بعض مفسرين نے ابتدائے آيت کو حضرت آدم(عليه السالم) کے لئے اور ذيل آيت کو اوالِد 2

ظاہری مفہوم سے کسی طرح سے بھی مطابقت نہيں رکھتا اور اصطالح کے مطابق حذف اور تقدير يا ضمير کا مرجع کے غير کی طرف
  پلٹانے کا محتاج ہے.

  ايک مشہور اور جعلی روايت 

ات کی تفسير ميں ايک حديث نقل کی گئی ہے جو اہل سنّت کی بعض کتب ميں اور کچھ غير معتبر کتب ميں مندرجہ باال آي
  انبياء(عليه السالم) کے بارے ميں اسالمی عقائد سے کسی لحاظ سے بھی مناسبت نہيں رکھتی اور وه يہ ہے:

  سمره بن جندب، پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے حوالے سے بيان کرتا ہے:
  ش لھا ولد فقال سميہ عبدالحارث فعاش وکان ٰذلک من وحی الشيطان ؤامره.لّما ولدت حّواء طاف بھا ابليس وکان اليعي”

يعنی جب حّوا کے ہاں بچہ پيدا ہوا تو شيطان اس کے چکر لگانے لگا اور اس سے پہلے حّوا کا کوئی بچہ زنده نہيں رہتا تھا،
ميں سے ہے لٰہذا عبدالحارث کا معنی  شيطان نے حّوا سے کہا: اس کا نام عبدالحارث رکھو (کيونکہ حارث شيطان کے ناموں

  )1ہے شيطان کا بنده) حّوا نے ايسا کيا اور وه بچہ زنده ره گيا اور ايسا شيطان کی وحی اور حکم سے ہوا ۔ (
  اسی مضمون کی بعض روايات ميں يہ بھی ہے کہ حضرت آدم(عليه السالم) بھی اس بات پر راضی ہوگئے تھے ۔

ر گّذاب سمره بن جندب يا کعب االحبار اور وہب بن منبہ جيسے افراد جو يہوديوں کے اس روايت کا راوی چاہے مشہو
مشہور لوگوں ميں سے تھے اور پھر مسلمان ہوگئے اور بعض علماء اسالم کے نظريے کے مطابق تورات اور بنی اسرائيل 

ہی اس کے بطالن کی دليل ہے کی خرافات يہی دونوں مسلمانوں ميں الئے، بہرحال جو بھی ہو رايات کا مضمون خود 
کيونکہ آدم(عليه السالم) جو خليفة هللا اور خدا کے عظيم پيغمبر تھے اور علم االسماء کے حامل تھے ۔ اگرچہ وه ترک اولٰی 
کی وجہ سے جنت سے زمين پر آئے تاہم وه ايسی شخصيت نہ تھے کہ شرِک کی راه انتخاب کرتے اور اپنے بيٹے کا نام 

  رکھتے، ايسا کام توصرف کسی بت پرست، جاہل، نادان اور بے خبر ہی کے شاياِن شان ہوسکتا ہے ۔ “بندٔه شيطان”
سا سے زياده عجيب بات يہ ہے کہ مذکوره روايت ميں شيطان کا معجزه اور کرامت بيان کی گئی ہے کہ اس بّچے کا نام جب

  ۔ اُس کے نام پر رکھا گيا تو گذشتہ تمام بچوں کے برخالف زنده رہا
بہت افسوس کی بات ہے کہ بعض گذشتہ مفسرين ايسی روايات سے اتنے متٔاثر ہوئے کہ انھيں تفسير کے طورپر بيان کرديا ۔
بہرکيف يہ روايت چونکہ قرآن کے بھی خالف ہے اور عقل کے بھی لٰہذا اسے کسی رّدی کی ٹوکری ميں پھينک دينا چاہيے 

  ۔
اره سخت الفاظ ميں مذّمت کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے: کيا يہ لوگ کچھ ايسے اس واقعہ کے بعد قرآن بت پرستی کی دوب

موجودات کوخدا کا شريک قرار ديتے ہيں جو کوئی چيز پيدا کرنے کی قدرت نہيں رکھتے بلکہ وه خود اس کی مخلوق ہيں 
بود پيدا اپنے بچاريوں کی کسی بھی مشکل ميں مدد نہيں (ٔاَيُْشِرُکوَن َما اَليَْخلُُق َشْيئًا َوھُْم يُْخلَقُوَن) ۔ عالوه ازيں يہ جعلی مع

  کرسکتے يہاں تک کہ وه مشکالت ميں خود اپنی مدد نہيں کرسکتے (َواَليَْستَِطيُعوَن لَھُْم نَْصًرا َواَلٔاَنفَُسھُْم يَنُصُروَن) ۔
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کريں گے يہاں تک کہ اس کا شعور اگر تم انھيں ہدايت کرنا چاہو تو وه تمھاری پيروی نہيں ”يہ معبود ايسے ہوتے ہيں کہ 
(َوٕاِْن تَْدُعوھُْم ٕاِلَی اْلھُدٰی اَليَتَّبُِعوُکْم) ۔ جو ہاديوں کی پکار اور ندا کو بھی نہيں سنتے اور وه دوسروں کی “ بھی نہيں رکھتے

  ہدايت کيسے کرسکتے ہيں ۔
کی ضمير بت پرستوں اور “ھُْم ”ر يہ کہ بعض مفسرين نے اس آيت کی تفسير کے کے لئے ايک اور احتمال ذکر کيا ہے او

مشرکوں کے لئے ہے يعنی ان ميں سے ايک گروه اس قدر ہٹ دھرم اور متعّصب ہے کہ انھيں جتنی بھی توحيد کی دعوت 
  دی جائے وه اسے تسليم اور قبول نہيں کرتے ۔

تمھارے”ان پر کوئی اثر نہيں ہوگا، بہرحال يہ احتمال بھی ہے کہ مراد يہ ہو کہ اگر تم ان سے ہدايت کا تقاضا کرو تو اس کا 
لئے برابر ہے کہ انھيں دعوت حق دو يا خاموش رہو، دونوں صورتوں ميں ہٹ دھرم بت پرست اپنے رويّے سے دست بردار

  نہيں ہونگے (َسَواٌء َعلَْيُکْم ٔاََدَعْوتُُموھُْم ٔاَْم ٔاَْنتُْم َصاِمتُوَن) ۔
ا معنی يہ ہے کہ: تمھارے لئے برابر ہے، چاہے بتوں سے کسی چيز کا تقاضا کرو دوسرے احتمال کے مطابق اس جملے ک

ُچپ رہو دونوں صورتوں ميں نتيجہ منفی ہے کيونکہ بت کسی کی تقدير ميں کوئی اثر نہيں رکھتے اور کسی کی خواہش 
  پوری کرسکتے ۔

  فخرالدين رازی اس آيت کی تفسيرز ميں لکھتے ہيں:
ں پھنس جاتے تھے تو بتوں کے سامنے فرياد کرتے اور جب انھيں کوئی مشکل درپيش نہ ہوتی مشرکين جب کسی مشکل مي

تو خاموش رہتے، قرآن ان سےکہتا ہے: چاہے ان کے سامنے تضرع وزاری کرو يا ُچی رہو، دونوں صورتوں ميں کوئی 
  فرق نہيں پڑتا ۔

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

  ، بحوالٔہ مسند احمد.٩۔ المنار، ج1

  

  .نَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاِ ِعبَاٌد ٔاَْمثَالُُکْم فَاْدُعوھُْم فَْليَْستَِجيبُوا لَُکْم ٕاِْن ُکنتُْم َصاِدقِينَ إِ  ١٩۴
ھُْم آَذاٌن يَْسَمُعوَن بِھَا قُْل اْدُعوا ُشَرَکائَُکْم ثُمَّ ِکيُدونِیٔاَلَھُْم أَْرُجٌل يَْمُشوَن بِھَا ٔاَْم لَھُْم أَْيٍد يَْبِطُشوَن بِھَا ٔاَْم لَھُْم ٔاَْعيٌُن يُْبِصُروَن بِھَا ٔاَْم لَ  ١٩۵

  فاََلتُنِظُروِنِ◌.

  ترجمہ
۔ جنھيں وه خدا کے عالوه پکارتے ہيں (اور جن کی پرستش کرتے ہيں) تمھاری طرح کے بندے ميں، اگر سّچے ہو تو ١٩۴

  مھارے تقاضوں کو پورا کريں) ۔انھيں پکارو تو انھيں چاہيے کہ وه تمھيں جواب ديں (اور ت
۔ کيا وه (کم ازکم خود تمھاری طرح) پاؤں رکھتے ہيں کہ جن کے ساتھ چليں پھريں يا ہاتھ رکھتے ہيں کہ جن چيز اٹھا ١٩۵

سکيں (اور کوئی کام انجام دے سکيں) يا کيا وه آنکھيں رکھتے ہيں کہ ان سے ديکھ سکيں يا ان کے کان ہيں کہ ان سے سن 
يں ان کے پاس کوئی ايسی چيز نہيں) کہہ دو: (اب جبکہ ايسا ہے تو) ان بتوں کو جنھيں تم نے خدا کا شريک سکيں (نہ

بنارکھا ہے، (ميرے برخالف) انھيں پکارو اور ميرے خالف سازش اور مکروفريب کرو اور لحظہ بھر کی مہلت نہ دو (تاکہ
  تمھيں معلوم ہوجائے کہ ان سے کچھ بھی نہيں ہوسکتا) ۔

  تفسير 

ان دونوں آيات ميں توحيد کی بحث اور شرک سے مقابلہ جاری ہے اور اس سلسلے ميں گذشتہ بحث کی ان ميں تکميل ہوئی 
ہے، ان ميں عبادت ميں شرک اور غير خدا کی پرستش کو احمقانہ اور عقل ومنطق سے عاری کام قرار ديا گيا ہے، ان 

  يلوں سے بت پرستوں کی منطق باطل ہوجاتی ہے ۔روايات کے مضمون سے واضح ہوتا ہے کہ چار دل
قرآن مختلف طرح کے استدالل سے اس مسئلہ پر بحث کرتا ہے اور ہر وقت اس پر ايک نئی برہان پيش کرتا ہے، اس کا راز

يہ ہے کہ شرک ايمان کا اور انفرادی واجتماعی سعادت کا بدترين دشمن ہے اور چونکہ افکاِر بشر کی مختلف جڑيں اور 
شاخيں ہيں اور ہر دور ميں شرک ايک نئی شکل ميں ظاہر ہوتا ہے اور انسانی معاشروں کو خطرے سے دوچار کرديتا ہے 

  لٰہذا قرآن اس کی خبيث جڑوں اور شاخوں کو کاٹنے کے لئے ہر موقع پر فائده اٹھاتا ہے ۔
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دت کرتے ہو اور جن سے مدد طلب کرتے ہو يہاں ارشاد فرمايا گياہے: جنھيں تم خدا کے عالوه پکارتے ہو اور جن کی عبا
ايسی چيز کے  وه تمھاری طرح کے بندے ميں (ٕاِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاِ ِعبَاٌد ٔاَْمثَالُُکْم) ۔ لٰہذا کوئی وجہ نہيں کہ انسان

لے ۔ دوسرے لفظوں ميں سامنے سجده ريزہو جو خود اس جيسی ہے اور اپنی تقدير اور سرنوشت اس کے ہاتھ ميں سمجھ 
آيت کا مفہوم يہ ہے کہ اگر غور کرو تو ديکھو گے کہ وه جسم بھی رکھتے ہيں، زمان ومکان کی زنجير ميں اسير ہيں، 

قوانيِن طبيعت کے بھی محکوم ہيں اور زندگی اور ديگر توانائيوں کے لحاظ سے بھی محدود ہيں خالصہ يہ ہے کہ وه تم 
  ے، تم نے صرف وہم خيال سے ان کے لئے امتياز گھڑ رکھا ہے ۔سے کوئی امتياز نہيں رکھت

“ عبد”جبکہ “ بنده”کی جمع ہے اور جس کا معنی ہے “ عبد”کہا گيا ہے جو “ عباد”آيت ميں بت پرستوں کے معبودوں کو 
  زنده موجود کو کہا جاتا ہے، اس کی کيا وجہ ہے؟ اس کی کئی ايک تفاسير کی گئی ہيں

ے يہاں ان معبودوں کی طرف اشاره ہو جو انسانوں مينسے ہيں جيسے عيسائيوں کے لئے عيسٰی، عرب پہلی: يہ کہ ممکن ہ
  بت پرستوں کے لئے فرشتے وغيره۔

دوسری: تفسير يہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس توہم کی وجہ جووه بتوں کے متعلق رکھتے تھے، يہ کہا گيا ہو کہ فرض کريں 
  ر بھی وه) تم سے برتر موجود تو نہيں ہيں ۔کہ وه عقل وشعور بھی رکھتے ہيں (پھ

لغت ميں بعض اوقات ايسے موجود کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو دوسرے کے زيِر تسلط اور زير “ عبد”تيسری: يہ کہ 
(بروزن مقدم) “ معبد”فرمان ہو اور اس کے سامنے خاضع ہو چاہے وه عقل وشعور نہ رکھتا ہو۔ جيسے ايسی سڑک کو 

  جس پرز ہميشہ آمد روفت رہتی ہےکہتے ہيں 
انھيں پکارکر ديکھو کيا وه تمھيں جواب ديتے ہيں، ”مزيد فرمايا گيا ہے: تم سوچتے ہو کہ وه قدرت وشعور رکھتے ہيں تو 

  اگر تم سچ کہتے ہو (فَاْدُعوھُْم فَْليَْستَِجيبُوا لَُکْم ٕاِْن ُکنتُْم َصاِدقِيَن) ۔
يہ دوسری دليل بيان کی گئی ہے کہ ان کا موت کا سا سکوت وخاموشی ان کے بے ان کی منطق کو باطل کرنے کے لئے 

  ارزش ہونے اور کسی چيز پر ان کی قدرت نہ ہونے کی نشانی ہے ۔
اچھی طرح ديکھ لو کہ کيا ”حتّٰی کہ وه اپنے عبادت گزاروں سے زياده پست اور عاجز ہيں ’ پھر مزيد واضح کيا گيا ہے کہ

يا کيا وه ہاتھ رکھتے ہيں ”(ٔاَلَھُْم ٔاَْرُجٌل يَْمُشوَن بِھَا) ۔ “ طرح پاؤں رکھتے ہيں کہ جن سے چل پھرسکيں وه کم از کم تمھاری
  کہ جن سے کوئی پکڑ سکيں اور کوئی کام کرسکيں (ٔاَْم لَھُْم ٔاَْيٍد يَْبِطُشوَن بِھَا)

  
يا کيا پھر وه کان رکھتے ہيں کہ جن سے ”ْعيٌُن يُْبِصُروَن بِھَا) ۔ يا کيا وه آنکھيں رکھتے ہيں کہ جن سے ديکھ سکيں (ٔاَْم لَھُْم ٔاَ ”

(ٔاَْم لَھُْم آَذاٌن يَْسَمُعوَن بِھَا) ۔ وه تو اس قدر ضعيف ہيں کہ ايک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لئے “ سن سکيں
وه ديکھنے والی آنکھ رکھتے ہيں  تمھاری مدد کے محتاج ہيں اور خود اپنے وجود کی حفاظت کے لئے کمک محتاج ہيں، نہ

  نہ سننے والے کان اور نہ کوئی اور قوِت حس ان کے پاس ہے ۔
آيت کے آخر ميں چوتھا استدالل يوں پيش کيا گيا ہے: اے پيغمبر! ان سے کہو کہ يہ معبود جنھيں تم نے خدا کا شريک قرار 

اتھ ميں ہاتھ دے کر جتنی کرسکو ميرے خالف دے رکھا ہے انھيں ميرے برخالف بالؤ اور تم سب ايک دوسرے کے ہ
سازش کرلو اور اس کام ميں کسی قسم کی تاخير روا نہ رکھو پھر ديکھتے ہيں کہ اس کے باوجود تم کيا کرسکتے ہو (قُْل 

ميں نے ان کے حريم احترام اْدُعوا ُشَرَکائَُکْم ثُمَّ ِکيُدونِی فاََلتُنِظُروِن)يعنی اگر ميں جھوٹ بولتا ہوں اور وه مقربان خدا ہيں اور 
ميں جسارت کی ہے تو پھروه مجھ پر غضب کيوں نہيں کرتے اور تم اور وه مل کر مجھ پر کوئی اثر نہيں کرپاتے ۔ لٰہذا 

  جان لو کہ يہ غير مٔوثر موجودات ہيں کہ جنھيں تمھارے توہشمات نے قوت بخشی ہے ۔

َل اْلکِ  ١٩۶ الِِحيَن.ٕاِنَّ َولِيِّی هللاُ الَِّذی نَزَّ   تَاَب َوھَُو يَتََولَّی الصَّ
  َوالَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِہ اَليَْستَِطيُعوَن نَْصَرُکْم َواَلٔاَنفَُسھُْم يَنُصُروَن. ١٩٧
  َوٕاِْن تَْدُعوھُْم ٕاِلَی اْلھُدٰی اَليَْسَمُعوا َوتََراھُْم يَنظُُروَن ٕاِلَْيَک َوھُْم اَليُْبِصُروَن. ١٩٨
  ترجمہ
۔ (ليکن) ميرا ولی اور سرپرست وه خدا ہے جس نے يہ کتاب نازل کی ہے اور وه سب نيکوں اور صالحين کا سرپرست ١٩۶
  ہے ۔
  ۔ اور جنھيں تم اس کے عالوه پکارتے ہو وه تمھاری مدد نہيں کرسکتے اور (حتّٰی کہ) اپنی بھی مدد نہيں کرسکتے ۔١٩٧
ی باتوں کو نہيں سنتے اور تم ديکھوگے کہ (وه اپنی مصنوعی آنکھوں سے) ۔ اور اگر ان سے ہدايت چاہو تو وه تمھار١٩٨
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  تمھيں ديکھ رہے ہيں ليکن درحقيقت وه نہيں ديکھ سکتے ۔

  ‘ معبود’بے وقعت 
گذشتہ آيت ميں تھا کہ تم اور تمھارے بت مجھے کچھ بھی نقصان نہيں پہنچا سکتے ۔ زير بحث پہلی آيت ميں اس دليل کی 

تے ارشاد ہوا ہے، ميرا ولی، سرپرست اور بھروسہ خدا ہے جس نے مجھ پر يہ آسمانی کتاب نازل کی ہے طرف اشاره کر
َل اْلِکتَاب) ۔ نہ صرف بلکہ وه تمام صالح اور شائستہ لوگوں کی حمايت اور سرپرستی کرتا ہے او ر اپنا (ٕاِنَّ َولِيِّی هللاُ الَِّذی نَزَّ

الِِحيَن) ۔لطف و عنايت ان کے شامل حال کرتا ہ   ے ( َوھَُو يَتََولَّی الصَّ
اس کے بعد پھر تاکيداً بت پرستی کے بطالن پر دالئل ديتے ہوئے قرآن کہتا ہے: خدا کے عالوه تم جن معبودوں کو پکار تے 

ْن ُدونِِہ ہو ان سے کچھ بھی نہی ہوسکتا، وه تمہاری مدد نہيں کرسکتے اور نہ اپنی مدد کرسکتے ہيں (َوالَِّذيَن تَْدُعوَن مِ 
اگر مشکالت ميں ان سے ہدايت اور راہنمائی ”اَليَْستَِطيُعوَن نَْصَرُکْم َواَلٔاَنفَُسھُْم يَنُصُروَن) ۔ اور اس سے بھی بڑھ کر يہ کہ 

  “چاہو تو يہاں تک کہ وه تمہاری بات بھی نہيں سن سکتے (َوٕاِْن تَْدُعوھُْم ٕاِلَی اْلھُدٰی اَليَْسَمُعوا ) ۔
اپنی مصنوعی آنکھوں سے، جن سے گويا تيری طرف ديکھ رہے ہوتے ہيں در حقيقت کچھ نہيں ديکھ پاتے (َوتََراھُْم حتّیٰ کہ 

  يَنظُُروَن ٕاِلَْيَک َوھَُم اليُْبِصُروَن).
ہم پہلے بھی اشاره کر آئے ہيں کہ آخری آيت ممکن ہے بتوں کی طرف اشاره ہو يا بت پرستوں کی طرف پہلی صورت ميں 

مفہوم وہی ہے جو بيان کيا جاچکا ہے اور دوسری صورت ميں اس کی تفسير يہ ہوگی کہ اگر تم مسلمان ان ہٹ دھرم اس کا 
مشرکوں اور بت پرستوں کو صحيح توحيدی راستے کی طرف دعوت دو تو وه تمہاری يہ دعوت قبول نہيں کريں گے ۔ وه 

ت کی نشانياں بھی انھيں تم ميں نظر آتی ہيں ليکن پھر بھی اپنی آنکھوں سے تمہاری طرف ديکھتے تو ہيں اور صدق و حقيق
  وه حقائق کو نہيں ديکھ پاتے ۔

آخری دو آيات کا مضمون گذشتہ آيات ميں بھی آيا ہے اور يہ تکرار زياده سے زياده تاکيد کے لئے ہے تاکہ بت پرستی کا 
 جائے ۔مقابلہ کيا جائے اور مشرکين کی فکر اور روح سے اس کی ريشہ کشی کی 

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

  ُخْذ اْلَعْفَو َوأُْمْر بِاْلُعْرِف َؤاَْعِرْض َعْن اْلَجاِھلِيَن. ١٩٩
ِ ٕاِنَّہُ َسِميٌع َعلِيٌم. ٢٠٠ ا يَنَزَغنََّک ِمَن الشَّْيطَاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ بِا   َوٕاِمَّ
ْيَطاِن تََذکَُّروا فَإَِذا ھُْم ُمْبِصُروَن. ٢٠١   ٕاِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْوا ٕاَِذا َمسَّھُْم طَاِئٌف ِمَن الشَّ
ونَھُْم فِی الَغیِّ ثُمَّ اَليُْقِصُروَن. ٢٠٢   َوٕاِْخَوانُھُْم يَُمدُّ
  ٕاِنََّما ٔاَتَّبُِع َما يُوحٰی ٕاِلَیَّ ِمْن َربِّی ٰھَذا بََصائُِر ِمْن َربُِّکْم َوھًُدی َوَرْحَمةٌ لِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن.َوٕاَِذا لَْم تَأْتِِھْم بِآيٍَة قَالُوا لَْواَلاْجتَبَْيتَھَا قُْل  ٢٠٣
  ترجمہ
۔ ان سے نرمی بر تو اور ان کا عذر قبول کرلو اور نيکيوں کی طرف دعوت دو اور جاہلوں سے رخ موڑلو (اور ان ١٩٩

  ) ۔سے لڑائی جھگڑا نہ کرو
  ۔ اور جب شيطانی وسوسہ تجھ تک پہنچے تو خدا کی پناه لو کيونکہ وه سننے واال اور جاننے واال ہے ۔٢٠٠
۔ پرہيزگار جب شيطانی وسوسوں ميں گرفتار ہوں تو (خدا اور اس کی جزا و سزا کی) ياد اور ذکر ميں مصروف ٢٠١

  ے ہيں) پس وه بيسنا ہوجاتے ہيں ۔ہوجاتے ہيں (اور اس کی ياد ہی کے زير سايہ وه راه حق ديکھت
۔ (جو پرہيز گار نہيں) ان کے بھائی (يعنی شياطين) انھيں ہميشہ گمراہی ميں آگے بڑھاتے رہتے ہيں اور پھر اس ميں ٢٠٢

  کوئی کوتاہی نہيں کرتے ۔
خود سے (اپنی ۔ اور جب (نزول وحی ميں تاخير ہوجائے اور) تو ان کے لئے کوئی آيت نہ لے آئے تو کہتے ہيں تو ٢٠٣

طرف سے) اسے کيوں نہيں چن ليتا ۔ کہہ دو کہ ميں صرف اس چيز کی پيروی کرتا ہوں جو مجھ پر ووحی ہوتی ہے يہ 
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  تيرے پروردگار کی طرف سے ايمان النے والوں کے لئے بينائی کا وسيلہ اور ہدايت و رحمت کا ذريعہ اور سبب ہے ۔

  شيطانی وسوسے 
وگوں کی رہبری و پيشوائی کی شرائط جاذب نظر طريقے سے اور جچے تلے انداز ميں بياں کی گئی ان آيات ميں تبليغ اور ل

  ہيں ۔ ان آيات کا مفہوم گذشتہ آيات سے بھی مناسبت رکھتا ہے جو کہ مشرکين کے لئے تبليغ کے طور پر ہی تھيں ۔
کے تين حصوں کی طرف اشاره کيا  پہلی آيت ميں رسول خدا سے خطاب کی صورت ميں رہبروں اور مبلغوں کے فرائض

گيا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے: لوگوں سے سخت گيری نہ کرو اور ان سے نرمی برتو، ان کے عذر قبول کرو اور وه جتنی قدرت 
  رکھتے ہيں ان سے اس سے زياده خواہش نہ کرو ( ُخْذ اْلَعْفَو ) ۔

کے مفہوم کے لئے آتا ہے،“ حدوسط”ہوتا ہے، کبھی  بعض اوقات کسی چيز کی اضافی مقدار کے معنی ميں استعمال“ عفو”
کبھی خطا کاروں کے عذر قبول کرنے اور انھيں بخش دينے کا معنی دينا ہے اور کبھی کاموں کو آسان سمجھنے کامفہوم 

  لئے ہوتا ہے ۔
وگوں کے مال آيات کے قرائن نشاندہی کرتے ہيں کہ زير نظر آيت بعض مفسرين کے قول کے برخالف مالی مسائل اور ل

سے اضافی مقدار لينے سے کوئی ربط نہيں رکھتی بلکہ يہاں اس کے لئے مناسب مفہوم آسان سمجھنا، درگزر کرنا اور 
  )١حّدوسط انتخاب کرنا ہی ہے ۔ (

واضح ہے کہ رہبر اور مبلغ اگر سخت گير شخص ہوتو بہت جلد لوگ اس کے گردا گرد سے منتشر ہوجائيں گے اور دلوں 
  ا نفوذ ختم ہوجائے گا ۔ جيسا کہ قرآن مجيد کہتا ہے:ميں اس ک

  
  )١۵٩اگر تم سخت گير، بد اخالق اور سنگدل ہوتے تو مسلم ہے کہ لوگ تمھارے ارد گرد پراگنده ہوجاتے ۔ (آل عمران۔
دا ان کی اس کے بعد دوسرا حکم ديا گيا ہے: لوگوں کو نيک کاموں کا اور وه کہ جنہيں عقل و خرد شائستہ قرار دے اور خ

نيکی اور اچھائی کے طور پر تعارف کروائے ، حکم دو ( َوأُْمْر بِاْلُعْرِف) ۔ يہ اس طرف اشاره ہے کہ سخت گيری نہ کرنے 
اور خوشامد نہيں بلکہ رہبر اور مبلغ کو چاہيے کہ وه حقائق پيش کرے اور لوگوں کو حق کی دعوت دے “ سب اچھا”مطلب 

  ے ۔اور کوئی چيز فروگذاشت نہ کر
تيسرے مرحلے ميں جاہلوں کے مقابلے ميں تحمل وبردباری کا حکم ديتے ہوئے فرمايا گيا ہے: جاہلوں سے ُرخ موڑلو اور 

  ان سے لڑو جھگڑو نہيں
  

  (َؤاَْعِرْض َعْن اْلَجاِھلِيَن) ۔
رنا پڑتا ہے تو گالياں جب کسی رہبر اور مبلغ کو ہٹ دھرم متعصب، جاہل اور کوتاه فکر اور پست اخالق افراد کا سامنا ک

سننا پڑتی ہيں تہمتيں لگتی ہيں، اس کی راه ميں روڑے اٹکائے جاتے ہيں اور اس پر پتھر پھينکے جاتے ہيں ايسی صورت 
حال ميں کاميابی کا طريقہ يہ نہيں کہ جاہلوں سے دست وگريباں ہوا جائے بلکہ بہترين راه تحمل، حوصلہ اور چشم پوشی 

ے کہ جاہلوں کی بيداری اور ان کے غضب، حس اور تعّصب کی آگ خاموش کرنے کے لئے يہ بہترينہے اور تجربہ شاہد ہ
  طريقہ ہے ۔

بعد والی آيت ميں ايک اور حکم ديا گيا ہے جس ميں در حقيقت رہبروں اور مبلغوں کے لئے ان کی چوتھی ذمہ داری بيان 
شات وشہوت وغيره کی صورت ميں شيطانی وسوسے ہميشہ ان کی گئی ہے اور وه يہ کہ مقام ومنزلت، مال ودولت اور خواہ

کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہيں، شيطان اور شيطان صفت لوگ ان وسوسوں کے ذريعے انھيں ان کے راستے سے 
منحرف کرنے کے درپے رہتے ہيں ۔ قرآن حکم ديتا ہے: اگر شيطانی وسوسوے تيرا رخ کريں تو اپنے آپ کو خدا کی پناه 

دے دے، خود کو اُ س کے سپرد کردے اور اسی کے لطف سے مدد طلب کر کيونکہ وه تيری بات سنتا ہے، تيرے ميں 
 ِ ا يَنَزَغنََّک ِمَن الشَّْيطَاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ بِا ٕاِنَّہُ َسِميٌع  اسراِر نہاں سے آگاه ہے اور شيطانوں کے وسوسوں سے باخبر ہے (َوٕاِمَّ

  )2َعلِيٌم) ۔ (
..............  

  اردو ترجمہ) کی طرف رجوع کريں ۔ ٧۴۔ ٧٣کی مزيد و وضاحت کے لئے تفسير نمون جلد دوم (ص “ عفو”۔ لفظ ١
  ہے، اس کامعنی ہے کسی کام ميں خرابی پيدا کرنا يا اس کی تحريک دين.“) نَزعَ ”(بروزن “ نَزغَ ”کا “ يَنَزَغنَّکَ ”۔ 2
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  جامع اخالقی ترين آيت 

  )1لسالم سے منقول ہے:قرآن مجيد ميں کوئی آيت اخالقی مسائل ميں اس آيت سے زياده جامع نہيں ہے ۔ (امام صادق عليہ ا
بعض علماء نے اس حديث کی تفسير ميں کہا ہے کہ قوائے انسانی کے اصول تين ہيں: عقل، غضب اور شہوت اور اخالقی 

  فضائل بھی تين حّصوں ميں ہيں:
  
ميں ان کا خالصہ کيا گيا ہے (يعنی نيک اور شائستہ “ َوأُْمْر بِاْلُعْرفِ ”ہے اور آيت ميں “ حکمت”۔ فضائل عقلی: جن کا نام ١

  کاموں کا حکم دے)
“ خذ العفو”کہتے ہيں اور زيِر بحث آيت ميں “ عفّت”۔ فضائل جنسی: جو کہ طغيان اور شہوت کے مقابلے ميں ہيں، انھيں ٢

  ميں ان کی تلخيص کی گئی ہے ۔
ميں “ َوأَْعِرْض َعْن اْلَجاِھِلينَ ”کہتے ہيں، اس کی طرف اشاره “ شجاعت”کے مقابلے ميں نفس پر کنٹرول کو  ۔ قوِت غضبيہ٣

  کيا گيا ہے ۔
مندرجہ باال حديث کی تشريح چاہے اس صورت ميں کی جائے جيسے مفسرين نے کی ہے يا رہبر کی شرائط کی صورت 

حقيقت ظاہر ہوتی ہے کہ زير نظر آيت ميں مختصر اور اچھے انداز ميں  ميں جيسے ہم نے بيان کيا ہے، بہرحال اس سے يہ
اخالقی اور اجتماعی حوالے سے ايک جامع، وسيع اور ہمہ گير پرورگرام پيش کيا گيا ہے، اس طرح سے کہ اس ميں تمام 

نداز ميں جس طرح مثبت اصالحی امور اور انسانی فضائل مل سکتے ہيں، بعض مفّسرين کے بقول اس آيت ميں جچے تلے ا
  سے معانی کی وسعت وگہرائی سمودی گئی ہے وه اعجاِز قرآن کی مظہر ہے ۔

اس نکتے کی طرف توجہ ضر وری ہے کہ آيت ميں مخاطب اگرچہ پيغمبر اکرم ہيں ليکن آيت ساری امت اور تمام رہبروں 
  اور مبلغوں کے بارے ميں ہے ۔

باال آيت ميں مقام علم عصمت کے خالف کوئی مطلب موجود نہيں اس نکتے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ مندرجہ 
ہے کيونکہ پيغمبر اور معصوم ہستيوں کو بھی وساوِس شيطانی کے مقابلے ميں اپنے آپ کو سپرِد خدا کرنا چاہيے اور 

  بھی ۔وساوِس شياطين کے مقابلے ميں کوئی بھی خدا کے لطف اور حمايت سے بے نياز نہيں ، يہاں تک کہ معصومين 
بعض روايات ميں ہے کہ جب يہ آيت نازل ہوئی تو پيغمبر اکرم نے اس کے بارے ميں جبرئيل سے وضاحت چاہی (کہ 

  لوگوں سے کس طرح سے نرمی برتی جائے اور سخت گيری نہ کی جائے) ۔
  جبئيل نے کہا: ميں تو نہيں جانتا، الزم ہے کہ ميں سے سوال کروں جو جانتا ہے ۔

  ل دوباره نازل ہوئے اور کہا:اس کے بعد جبرئي
  يا محمد اّن ّهللاٰ ئامرک ٔان تعفوا عّمن ظلمک وتعطی عّمن حرمک وتصل من قطعک

يا محمد!خدا آپ کو حکم ديتا ہے کہ جنھوں نے آپ پر ظلم کيا ہے (جب آپ ميں قدرت آجائے) تو ان سے انتقام نہ ليں اور 
عطا کريں اور جنھوں نے آپ سے قطع رحمی کی ہے ان سے رحمی  درگزکرديں، جنھوں نے آپ کو محروم کيا ہے انھيں

  )2کريں(
ايک اور حديث ميں ہے:جب يہ آيت نازل ہوئی اور پيغمبرخدا کوحکم ديا گيا کہ جاہلوں کے مقابلے ميں تحمل کيجئے، تو 

  پيغمبر نے عرض کيا: پروردگار! خشم وغضب کے ہوتے ہوئے کيسے تحمل کيا جاسکتا ہے؟
  )3ی آيت نازل ہوئی اور پيغمبر کو حکم ديا گيا کہ ايسے موقع پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرديں(اس پر دوسر

  روی عن جدنا االمام جعفر الصادق رضی ّهللاٰ عنہ....
  يعنی ہمارے جد امام جعفر صادق رضی هللا عنہ سے يوں نقل کيا گيا ہے....

انّہ سميع ”ہے صرف فرق اتنا ہے کہ  ٣۶ورٔه ٰحم السجده کی آيت اس نکتے کا ذکر بھی مناسب ہے کہ دوسری آيت بعينہ س
  ہے ۔“ انہ ہو السميع العليم”کی جگہ وہاں پر “ عليم

بعد والی آيت ميں پشيطانی وسوسوں پر غلبے کا طريقہ بيان کيا گيا ہے، ارشاد ہوتا ہے: شيطان وسوسے جب پرہيزگار 
يتے ہيں، اس کی المتناہی نعمات کا ذکر کرتے ہيں اور گناہوں کے بُرے نتائج لوگوں کو گھير ليتے ہيں تو وه خدا کو ياد کرل

اور دود عذاب کو ياد کرتے ہيں تو اس وقت وسوسوں کے تاريک بادل اطراِف قلب سے چھٹ جاتے ہيں اور وه راه حق کو 
ھُ  ْيطَاِن تََذکَُّروا فَإَِذا ھُْم ُمْبِصُروَن) ۔ديکھتے ہيں اور اُسے ہی انتخاب کرليتے ہيں(ٕاِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْوا ٕاَِذا َمسَّ   ْم طَائٌِف ِمَن الشَّ

گويا شيطانی وسوسے طواف کرنے والے کی طرح انسانی روح اور فکر کے “ طواف کرنے واال”کا معنی ہے “ طائف”
اگر انسان خدا کو ياد  مسلسل چکر لگاتے رہتے ہيں تاکہ نفوذ کرنے اور اندر جانے کا کوئی راستہ پاليں ۔ ايسے موقع پر
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کرے اور گناہوں کے برے نتائج پر نظر کرے تو انھيں دور کرکے رہائی حاصل کرليتا ہے ورنہ آخر کاران وسوسوں کے 
  سامنے ہتھيار ڈال ديتا ہے ۔

اصولی طور پر ہر شخص ايمان کے ہر عمر ميں کبھی نہ کبھی شيطانی وسوسوں ميں گرفتار رہتا ہے اور کبھی يوں 
کرتا ہے کہ خود اس کے اندر کوئی سخت محرک قوت پيدا ہوگئی ہے جو اسے گناه کی طرف دعوت دے رہی ہے  محسوس

۔ مسلم ہے کہ يہ وسوسے اور تحريکيں جوانی ميں زياده ہوتی ہيں اور اسی طرح گناه کے ماحول ميں بہت زياده ہوتی ہيں ۔ 
القی کے مراکز بہت زياده ہيں، ہر طرف بے قيد و بند آزادی جيسے آجکل کے آلوده معاشرں اور ماحول کہ جن ميں فساد اخ

ميسر ہے، نشرو اشاعت کے ادارے زياده تر شيطان کی خدمت ميں مصروف ہيں اور شيطانی وسوسوں کی اشاعت کررہے 
کی جس کی طرف زير بحث “ تقویٰ ”ہيں ۔ ايسے حاالت ميں راه نجات کا صرف اور صرف ايک ہی ذريعہ ہے اور وه ہے 

ت ميں اشاره ہوا ہے، اس کے بعد مراقبت ہے اور آخر ميں اپنی طرف توجہ کرنا، خدا سے پناه مانگتا، اس کے الطاف و آي
  نعمات کو ياد کرنا اور خطا کاروں کے دردناک عذاب کو ياد کرنا ہے ۔

۔ يہاں تک کہ بہت سے  روايات ميں بارہا شيطانی وساوس کو دور کرنے کے لئے ذکر خدا کی گہری تاثير کا تذکره ہوا ہے
صاحب ايمان علماء اور شخصيات ہميشہ شيطانی وسوسوں سے خطره محسوس کرتے ہوئے مراقبت کے ذريعے اپنا دفاع 
کرتے تھے ۔ (مراقبت علم اخالق ميں ايک تفصيلی موضوع ہے) ۔ اصولی طور پر نفس اور شيطان کے وسوسے بيماری 

د ہوتے ہيں ليکن وه کمزور اور ناتوان گوشوں اور جسموں کی تالش ميں کے جراثيم کی طرح ہيں جو ہر کسی ميں مجو
رہتے ہيں تاکہ وہاں نفوذ کريں ليکن جن کا جسم صحيح يالم، قوی اور طاقت ورہے وه ان جراثيم کے اثرات سے خود کو 

  “اذاہم مبصرون”بچاليتے ہيں 
  

کو ديکھ ليتے ہيں) يہ جملہ اس حقيقت کی طرف اشاره ہے  (يعنی ياد خدا کے وقت ان کی آنکھيں بينا ہوجاتی ہيں اور وه حق
کہ شيطانی وسوسے انسان کی باطنی نگاه پر پرده ڈال ديتے ہيں اور حالت يہ ہووجاتی ہے کہ راه اور چاه کی، دوست اور 

ر اسے حقائق کی دشمن کی اور نيک اور بد کی پہنچان نہيں رہتی ليکن خدا کی ياد انسان کو بينائی اور روشنی بخشتی ہے او
شناخت کی قدرت عطا کرتی ہے ۔ ايسی شناخت اور معرفت کے جس کے ذريعے انسان وسوسوں کے چنگل سے نجات پاليتا

  ہے ۔
خالصہ يہ کہ پرہيزگار ذکر خدا کے سائے ميں شيطانی وسوسوں سے رہائی حاصل کرتے ہيں ليکن يہ اس حالت ميں ہے کہ

بھائی ہيں اس کے دام اور جال ميں گرفتار ہوں ۔ اگلی آيت ميں قرآن اس بارے ميں کہتا جب گناه آلوده افراد جو شيطان کے 
ونَھُْم فِی الَغیِّ ثُمَّ اَليُْقِصُروَن) ۔   ہے: ان پر آپ نے جملے جاری رکھتے ہيں (َوٕاِْخَوانُھُْم يَُمدُّ

لئے ہے ۔ جيسا کہ سوره اسراء کی  کی ضمير مشرکوں اور گناہگاروں کے“ ہم”شياطين کے لئے کنايہ ہے اور “ اخوان”
  ميں ہے: ٢٧آيت 

  
  فضول خرچی کرنے والے شياطين کے بھائی ہيں

کے ماده سے ہے ۔ اس کا معنی ہے مددينا، دوام بخشنا اور اضافہ کرنا ۔ يعنی وه اس راه کی طرف ہميشہ “ امداد“”يمدونہم”
  ۔اور مسلسل انھيں کھينچتے رہتے ہيں اور آگے بڑھاتے رہتے ہيں 

  کا معنی ہے کہ شياطين انھيں گمراه کرنے ميں کوئی دقيقہ فرو گذاشت نہيں کرتے ۔“ ال يقصرون ” 
اس کے بعد مشرکوں اور گنہگاروں کی ايک جماعت کی حالت بيان کرتا ہے ۔ يہ لوگ منطق و استدالل سے دور ہيں فرمايا 

کرتے ہيں اور جب ان کے لئے کوئی آيت نہ الؤ اور گيا ہے: جب ان کے سامنے قرآن کی آيات پڑھو تو وه ان کی تکذيب 
نزوِل وحی ميں تاخير ہوجائے تو کہتے ہيں کہ ان آيات کا کيا بنا، اپنی طرف سے کيوں نہيں بناليتے ہيں، يہ سب خدا کی 

دو کہ ميں تو صرف اس کی پيروی کرتا ہوں جوکہہ ”) ۔ليکن ان سے 4وحی تھوڑی ہيں (َوٕاَِذا لَْم تَأْتِِھْم بِآيٍَة قَالُوا لَْواَلاْجتَبَْيتَھَا)(
 (قُْل ٕاِنََّما ٔاَتَّبُِع َما يُوحٰی ٕاِلَیَّ ِمْن َربِّی) ۔“ ميری طرف وحی ہوتی ہے اور جو کچھ خدا نازل کرتا ہے اس کے سوا کچھ نہيں کہتا

کہ جو ہر آماده انسان کو بصارت،  يہ قرآن اور اس کی نورانی آيات پروردگار کی طرف سے بينائی اور بيداری کا ذريعہ ہيں
اور با ايمان اور حق کے سامنے سر تسليم خم کرنے والے افراد ”روشنی اور نور عطا کرتی ہيں (ٰھَذا بََصائُِر ِمْن َربُِّکْم) ۔ 

  “کے لئے سرمايہ ہدايت اور رحمت ہے ۔
ردار کا سرچشمہ وحی آسمانی تھی اور جو اس آيت سے ضمنی طور پر واضح ہوتا ہے کہ پيغمبر اکرم کی تمام گفتار اور ک

  لوگ اس بات کے خالف کچھ کہتے ہيں وه در اصل قرآن سے ناواقف ہيں ۔
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  ۔ مجمع البيان، زير بحث آيت کے ذيل ميں.1
  ۔ مجمع البيان، زير بحث آيت کے ذيل ميں.2
  ت درج کی ہے:پر يہ حديث اس عنوان کے تح ۵٣٨صفحہ ٩۔ المنار کے مٔولف نے جلد 3
کہا جاتا “ جابية”سے ہے ۔ اس کا معنی ہے حوض يا اس قسم کی چيز ميں پانی جمع کرنا ۔ اس لئے حوض کو “ جبايت“ ”اجتناء”۔ 4

کہا جانے لگا ۔ “ اجتباء”کہتے ہيں ۔ بعد ازاں کسی چيز کو انتخاب کے لئے جمع کرنے کو “ جبايت”ہے ۔ خراج کی جمع آوری کو بھی 
  کا معنی ہے تو نے کيوں انتخاب نہيں کيا ۔“ بيتہا لو ال اجت” 

  

  َوٕاَِذا قُِرَء اْلقُْرآُن فَاْستَِمُعوا لَہُ َؤاَنِصتُوا لََعلَُّکْم تُْرَحُموَن. ٢٠۴
ًعا َوِخيفَةً َوُدوَن اْلَجْھِر ِمَن اْلقَْوِل بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل َواَل  ٢٠۵   تَُکْن ِمَن اْلَغافِلِيَن.َواْذُکْر َربََّک فِی نَْفِسَک تََضرُّ
  ٕاِنَّ الَِّذيَن ِعْنَد َربَِّک اَليَْستَْکبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِہ َويَُسبُِّحونَہُ َولَہُ يَْسُجُدوَن. ٢٠۶

  ترجمہ
  ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کان دھر کر سنو اور خاموش رہوتا کہ رحمت خدا تمھارے شامل حال ہو۔٢٠۴
اپنے دل ميں تضرع اور خوف سے آہستہ اور آرام سے صبح و شام ياد کرو اور غافليں ميں سے  ۔ اپنے پروردگار کو ٢٠۵

  نہ ہو جاؤ۔
۔ وه جو (مقام قرب ميں) تيرے پروردگار کے نزديک ہيں کسی حالت ميں اس کی عبادت کے بارے ميں تکبر نہيں ٢٠۶

  کرتے، اس کی تسبيح کرتے ہيں اور اس کے لئے سجده ريز ہوتے ہيں ۔

  تالوِت قرآن ہو رہی ہو تو خاموش رہو 

اس سورة (اعراف) کا آغاز عظمِت قرآن کے بيان سے ہوا ہے اور قرآن ہی کے بارے ميں اس کی آخری آيات گفتگو کررہی 
  ہيں ۔

بعض مفّسرين نے زير بحث آيات ميں سے پہلی کے بارے ميں کئی ايک شان نزول ذکر کی ہيں ۔ ان ميں سے ايک يہ ہے کہ
عباس اور ديگر لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلمان ابتداء ميں کبھی کبھی نماز ميں باتيں کرليتے تھے ۔ کبھی يوں ہوتا کہ ابن 

جماعت ہو رہی ہوتی اور نيا آنے واال پوچھ ليتا کہ کتنی رکعتيں ادا ہوچکی ہيں اور وه جواب ديتے کہ اتنی رکعتيں ادا 
  آيت نازل ہوئی اور اس کام سے منع کيا گيا ۔ہوچکی ہيں ۔ اسی صورِت حال کے پيش نظريہ 

نيز زہری سے منقول ہے کہ جب پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم قرآن کی تالوت کررہے ہوتے تو ايک انصاری 
  نوجوان بلند آواز سے قرآن پڑھتا ۔ اس پر يہ آيت نازل ہوئی اور اس کام سے روکا گيا ۔

ميں حکم ديتا ہے: جب قرآن کی تالوت ہورہی ہو تو توجہ سے اسے سنو اور خاموش بہر صورت قرآن مندرجہ باال آيت 
  ۔ رہو، شايد رحمِت خدا تمھارے شامِل حال ہو ( َوٕاَِذا قُِرَء اْلقُْرآُن فَاْستَِمُعوا لَہُ َؤاَنِصتُوا لََعلَُّکْم تُْرَحُموَن)

  کان دھر کر خاموشی سے سننا ۔ کے ماده سے ہے ۔ اس کا معنی ہے“ انصاب “ ” َؤاَنِصتُوا ” 
يہاں سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا خاموشی اور سننے کا يہ حکم تمام مواقع کے لئے ہے کہ جب قرآن کی تالوت ہورہی ہو يا 

صرف حالت نماز کے لئے ہے جبکہ امام جماعت قرٔات کررہا ہو۔ اس سلسلے ميں مفّسرين ميں بہت اختالف ہے ۔ اس ضمن 
  ير کی کتابوں ميں مختلف احاديث نقل کی گئی ہيں ۔ميں حديث و تفس

ظاہر آيت سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے يہ ہے کہ حکم عمومی ہے اور سب کے لئے ہے اور کسی معين حالت سے مخصوص
نہيں ہے ليکن متعدد روايات جو ہادياں اسالم سے نقل ہوئی ہيں سے معلوم ہوتا ہے اور علماء نے بھی جس امر پر اجماع و 
اتفاق کيا ہے يہ ہے کہ تمام اوقات ميں استماع اور تالوت کا سننا واحب نہيں ہے بلکہ يہ ايک مستحب حکم ہے ۔ يعنی بہتر 

اور مستحب يہ ہے کہ جہاں کہيں اور جس حالت ميں کوئی تالوت قرآن کررہا ہو دوسرے سننے والے احترام قرآن ميں 
خدا کا پيغام سنيں اور اپنی زندگی ميں اس سے سبق حاصل کريں کيونکہ  سکوت اور خاموشی اختيار کريں اور کان لگا کر

قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہيں بلکے سمجھنے اور اس کے بعد عمل کرنے کی کتاب ہے ۔ اس مستحب حکم کی اس قدر 
  تاکيد کی گئی ہے کہ بعض روايات ميں اسے واجب سے تعبير کيا گيا ہے ۔
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  السالم سے مروی ہے کہ آپ(عليه السالم) نے فرمايا: ايک حديث ميں امام صادق عليہ
  يحب االنصات للقرآن فی الصٰلوة و فی غيرہاو اذا قرء عندک القرٰان وجب عليک االنصات واال ستماع

تجھ پر واجب ہے کہ نماز کے عالوه بھی تالوت قرآن ہورہی ہو تو خاموشی اختيار کرے اور اسے سنے اور جب تيرے 
  )١جائے تو ضروری ہے کہ خاموشی اختيار کی جائے اور کان دھر کے اسے سنا جائے ۔ ( سامنے قرآن پڑھا

يہاں تک کہ بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام جماعت قرٔات ميں مشغول ہو اور کوئی دوسرا آدمی کسی آيت کی 
ے پھر امام قرٔات کی تکميل کرے تالوت کرنے لگے تو مستحب ہے کہ امام خاموش ہوجائے يہاں تک کہ وه آيت ختم کر

  جيسا کہ امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے:
آپ(عليه السالم) کے پيچھے “ ابن کوا”حضرت علی عليہ السالم نماز صبح ميں مشغول تھے اور (ايک تاريک دل منافق) 

  نماز پڑھ رہا تھا اچانک اس نے نماز ميں اس آيت کی تالوت کی:
  )2ی الذين من قبلک لئن اشرکت ليحبطن عملک و لتکونن من الخاسرين۔ (و لقد اوحٰیٓ اليک وال

(اس آيت کی تالوت سے اس کا مقصد يہ تھا کہ بطور کنايہ حضرت علی (عليه السالم) پر احتمالی طور پر ميدان صفين ميں 
  حکميت قبول کرنے پر اعتراض کرے) ۔

ختيار کيا يہاں تک کہ اس نے آيت ختم کی اس کے بعد امام(عليه ليکن امام نے اس حالت ميں بھی احترام قرآن ميں سکوت ا
نے “ ابن کوا”نے دوباره وہی کام امام نے پھر سکوت اختيار کيا ۔ “ ابن کوا”السالم) اپنی نماز کی قرٔات کی طرف لوٹے ۔ 

فرمايا ۔ اس کے بعد آپ تيسری مرتبہ آيت کا تکرار کيا اور حضرت علی (عليه السالم)نے پھر سے احترام قرآن ميں سکوت 
  نے اس آيت کی تالوت کی :

  فاصبراّن وعد ّهللاٰ حق وال يستخفنک الّذين ال ئومنون
(يہ اس طرف اشاره تھا کہ خدا کا دردناک عذاب منافقين اور بے ايمان لوگوں کے انتظار ميں ہے اور ان کے مقابلے ميں 

  تحمل اور حوصلہ مندی کا ثبوت دو) ۔
  )3سورت کو تمام کيا اور رکوع ميں گئے ۔ ( آخر کار امام نے

اس ساری بحث سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کی آيات کو سنتے وقت استماع اور سکوت بہت ہی مناسب اور اچھا کام ہے 
(شايد رحمت خدا تمھارے شامِل “ لعلکم ترحمون ” ليکن ايسا کلی طور پر واجب نہيں اور شايد اجماع اورروايات کے عالوه 

  ہو) بھی اس حکم کے مستحب ہونے کی طرف اشاره ہو۔حال 
صرف ايک ہی مقام پر يہ حکم اٰلہی واجب ہے اور وه نماز جماعت کا موقع ہے کہ جہاں ماموم سے حمد اور سورة کی قرٔات

  کے سقوط کی دليل سمجھاہے ۔
ہ السالم سے منقول ہے جس ميں منجملہ ان روايات کے جو اس حکم پر داللت کرتی ہيں ايک حديث ہے جو امام باقر علي

  آپ(عليه السالم) نے فرمايا ہے:
  و اذا قرء القرآن فی الفريضة خلف االمام فاستمعوالہ و انصتوا لعلکم ترحمون

اور جب قرآن نماِز واجب ميں پڑھا جارہا ہو اور تم پيش نماز کے پيچھے ہو تو کان دھر کر سنو اور خاموش رہو۔ شايد 
  )4ل حال ہو۔ (رحمت خدا تمھارے شام

(شايد)کے بارے ميں جو ايسے مواقع پر استعمال ہوتا ہے ۔ تو پہلے بھی اشاره کيا جاچکا ہے کہ اس “ لعل”رہا سوال لفظ 
سے مراد يہ ہے کہ رحمت خدا تمھارے شامل حال ہونے کے لئے صرف يہ کافی نہيں کہ بس تم سکوت اختيار کرو اور 

  بھی شرائط ہيں کہ جن ميں سے ايک اس پر عمل کرنا ہے ۔ اسے کان دھر کے سنو بلکہ اس کی اور
ميں اس آيت کی ايک اور تفسير “ کنز العرفان”نے کتاب “ فاضل مقداد”اس نکتے کا ذکر بھی برمحل ہے کہ مشہور فقيہ 

ا کھوج لگانا بيان کی ہے اور وه يہ کہ اس سے مراد آيات قرآن کا سننا، ان کے مفاہيم کو سمجھنا اور اس کے معجزه ہونے ک
  ہے ۔

يہ تفسير شايد اس بناء پر کی گئی ہوکہ اس سے پہلے کی آيت ميں مشرکين کے متعلق گفتگو تھی کہ وه نزول قرآن کے 
  )5بارے ميں بہانہ جوئی کرتے تھے، لٰہذا قرآن ان سے کہتا ہے: خاموش رہو اور کان لگا کر سنو تاکہ حقيقت کو پاسکو۔ (

مندرجہ باال آيت کا مفہوم اس قدر وسيع سمجھا جائے کہ اس ميں مسلمان اور کافر سب سے  اس ميں کوئی مانع نہيں کہ
خطاب ہو۔ غير مسلمان سنيں تو سکوت اختيار کريں اور اس ميں غور و فکر کريں تاکہ ايمان لے آئيں اور خدا کی رحمت ان 

ر اس پر عمل کريں تاکہ رحمت اٰلہی انھيں اپنےکے شامل حال ہو اور مسلمان بھی کان دھريں، اس کے مفاہيم کو سمجھيں او
جلوه ميں لے لے کيونکہ قرآن سب کے لئے ايمان ،علم اور عل کی کتاب ہے اور يہ کسی ايک گروه کے لئے مخصوص 
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  نہيں ہے ۔
روئے  اگلی آيت ميں مندرجہ باال حکم کی تکميل کے لئے پيغمبر کو حکم ديا گيا ہے (البتہ يہ ايک عمومی حکم ہے اگر چہ

سخن پيغمبر کی طرف ہے جيسا کہ قرآن حکيم ميں ديگر مقامات پر بھی ايسا ہوا ہے): اپنے پروردگار کو اپنے دل ميں 
ًعا َوِخيفَة) ۔ (   )6تضرع وزاری اور خوف کے ساتھ ياد کرو ( َواْذُکْر َربََّک فِی نَْفِسَک تََضرُّ

اتھ اس کا نام زبان پر الؤ ( َوُدوَن اْلَجْھِر ِمَن اْلقَْوِل ) ۔اور ہميشہ صبح مزيد ارشاد ہوتا ہے: اور آہستہ ، آرام اور سکون کے س
  و شام يہ کام جاری رکھو

  
  (بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل ) ۔

  کی جمع ہے جو غروب اور شام کے قريب کا معنی ديتا ہے ۔“ اصيل“”اصال”
  اَلتَُکْن ِمَن اْلَغافِِليَن) ۔اور ياد خدا سے غافل اور بے خبر لوگوں ميں سے ہرگز نہ ہوجا (وَ 

ہر حالت ميں، ہر روز صبح و شام خدا کی ياد دولوں کی بيداری کا سب ہے اور غفلت کے تاريک بادلوں کو انسان سے دور 
رکھنے کا ذريعہ ہے ۔ ياد خدا باران بہار کی طرح ہے کہ اس کی پھوار جب دل پر پڑتی ہے تو بيداری، توجہ، احساِس ذمہ 

  وشن بينی اور ہر قسم کے مثبت اور اصالحی عمل کے پھول اُگاتی ہے ۔داری، ر
اس کے بعد سورة کو اس گفتگو پر ختم کيا گيا ہے کہ نہ صرف تمھيں ہی ہر حالت ميں ياد خدا ميں رہنا چاہيے بلکہ مقرب 

اس کی عبادت کرنے پر  بارگاه پروردگار فرشتے اور وه جو مقام َ قرب ميں تيرے پروردگار کے قريب ہيں کسی وقت بھی
تکبر نہيں کرتے اور مسلسل اس کی تسبيح کرتے رہتے ہيں اور اس کی پاک ذات کو ہر اس چيز سے منزه سمجھتے ہيں جو 

بَاَدتِِہْن عِ اس کے مقام و منزلت کے الئق نہيں اور اس کی بارگاه ميں سجده ريز رہتے ہيں ( ٕاِنَّ الَِّذيَن ِعْنَد َربَِّک اَليَْستَْکبُِروَن عَ 
  َويَُسبُِّحونَہُ َولَہُ يَْسُجُدوَن ) ۔

يعنی وه جو تيرے پروردگار کے پاس ہيں، يہ قرِب مکانی کے معنی نيں ہے کيونکہ خدا کا کوئی مکان نہيں ہے“ عند ربک”
ہيں کرتے لٰہذا بلکہ قرِب مقام کی طرف اشاره ہے يعنی وه اس حيثيت ومقام کے باوجود بندگی، سجده اور تسبيح ميں کوتاہی ن

  تم بھی کوتاہی نہ کرو۔
اس آيت کی تالوت کے وقت سجده کرنا مستحب ہے ليکن بعض ال سنّت مثالً ابوحنيفہ کے پيروکار اسے واجب شمار کرتے 

  ہيں ۔
باراٰلہا! ہمارے دل کو اپنی ياد کے نور سے روشن کردے، وہی روشنی جس کے سائے ميں ہم اپنا راستہ حقيقت کی طرف 

سکيں اور اس نور سے پرچِم حق لہرائے، ظالموں سے برسِرپيکار رہنے اور ذمہ داريوں کو سمجھنے اور اپنے ذمہ کھول 
  پيغاموں کو پہنچانے ميں مدد ليں ۔

  
  

  سورٔه اعراف کی تفسير اختتام کو پہنچی
  

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

  .۵٧ص  ٢۔ تفسير برہان جلد ١
  ۔آيت کا مفہوم يہ ہے:2
  .۵۶ص  ٢۔تفسير برہان جلد 3
  .۵٧ص  ٢۔تفسير برہان جلد 4
  .١٩۵۔ کنز العرفان جلد اول ص 5
کہتے ہيں جو انگليوں کی “تضرع”کے معنی ميں ہے اس شخص کے کام کو بھی “ پستان”کے ماده سے “ضرع“”تضرع”۔ 6

  پورونسے دودھ دو ہے ۔ بعد ازاں يہ لفظ اظہار خضوع اور تواضع کے لئے استعمال ہونے لگا ۔

  ل سورٔه انفا

  سورٔه انفال کے مختلف اور اہم مباحث 

  سورٔه انفال کی پچھتر آيات ميں نہايت اہم مباحث موجود ہيں:
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۔ پہلے اسالم کے اہم مالی مسائل کے کچھ حّصوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے، انفال اور غنائم بھی ان ميں شامل ہيں کہ جن١
  سے بيت المال کا ايک بڑا حّصہ تشکيل پاتا ہے۔

وسرے مباحث ميں حقيقی مٔومنين کی صفات اور امتيازات کا ذکر ہے، جنگ بدر کا واقعہ بيان کيا گيا ہے جو کہ دشمنوں۔ د٢
  کے ساتھ مسلمانوں کا مسلح ٹکراؤ تھا، اس جنگ کے عجيب وغريب اور حيرت انگيز حوادث کا ذکر کيا گيا ہے۔

وں کے مقابلے ميں احکاِم جہاد پر مشتمل ہے، اس ميں مسلمانوں ۔ سوره کا ايک اہم حّصہ مسلمانوں پر دشمن کے پيہم حمل٣
  کی اس سلسلے ميں ذمہ دارياں بيان کی گئی ہيں۔

ليلة ”۔ اس ميں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے حاالت اور ہجرت کی تاريخی رات کا واقعہ بيان ہوا ہے جسے ۴
  کہتے ہيں۔“ المبيت

  ی کيفيت اور ان کی خرافات کا بھی تذکره ہے۔ اسالم سے پہلے مشرکين ک۵
۔ ابتدائے اسالم ميں مسلمانوں کی کمزوری اور ناتوانی کی کيفيت اور اس کے اسالم کے زير سايہ ان کی تقويت کا ذکر ۶

  بھی اس ميں موجود ہے۔
  ۔ خمس کا حکم اور اس کی تقسيم کی کيفيت بيان کی گئی ہے۔٧
  ہر مقام پر جہاد کے لئے جنگی، سياسی اور اجتماعی تياری ضروری ہے۔۔بيان کيا گيا ہے کہ ہر دور مين٨
۔ظاہری افرادی کمی ہے باوجود معنوی اور روحانی طاقت کے حوالے سے دشمن پر مسلمانوں کی برتری کا ذکر بھی اس ٩

  ميں موجود ہے۔
  ہے۔ ۔جنگی قيديوں کے بارے ميں احکام اور ان سے سلوک کے بارے ميں بھی گفتگو کی گئی١٠
  ۔ہجرت کرنے والوں اور ہجرت نہ کرنے والوں کے بارے ميں بات کی گئی ہے۔١١
  ۔منافقوں سے مبارزه ومقابلہ بھی اس ميں موجود ہے اور ان کی پہچان کا طريقہ بھی بتايا گيا ہے۔١٢
  ۔آخر ميں اخالقی، اجتماعی اور ديگر اصالحی حوالے سے متعدد مسائل بيان کئے گئے ہيں۔١٣

امور کے پيِش نظر مقاِم تعجب نہيں اگر کچھ روايات ميں اس سوره کی تالوت کی بہت فضيلت بيان کی گئی ہے، مثالًان تمام 
  امام صادق عليہ السالم سے مروی ايک روايت ميں ہے آپ(عليه السالم) نے فرمايا:

ن (ع) حقاً وئاکل يوم القيامة من موائد الجنة من قرء االنفال وبرائة فی کّل شھر لم يدخلہ نفاق ابداً وکان من شيعة ٔاميرالمومني
  -معھم حتی يفرغ الناس من الحساب

جو شخص ہر ماه سورٔه انفال اور برائت کی تالوت کرے اس کے وجود ميں ہر گز روِح نفاق داخل نہيں ہوگی اور وه حقيقی 
کے ساتھ بيٹھ کر جنت کے کھانوں ميں طور پر اميرالمومنين حضرت علی عليہ السالم کاپيرو ہوگا اور قيامت کے دن ان 

  )١سے کھائے گا يہاں تک کہ لوگ اپنے حساب سے فارغ ہوجائيں گے(
جيسا کہ پہلے بھی اشاره ہوا ہے، قرآن کی سورتوں کے فضائل اور عظيم ثواب کہ جن کا تالوت کرنے والوں کے لئے وعده

نا تو مقدمہ ہے غور وفکر کرنے کا اور غورو فکر وسيلہ ہے کيا گيا ہے فقط الفاظ پڑھنے سے ہاتھ نہيں آئيں گے بلکہ پڑھ
سمجھنے کا اور سمجھنا تمہيد ہے عمل کرنے کی اور چونکہ سورٔه انفال اور سورٔه برائت ميں منافقين اور سّچے مومنين کی

پيرا ہوں ان کے  صفات بيان کی گئی ہيں تو جو افراددونوں سورتوں کو پڑھيں اور اپنی زندگی ميں ان کی ہدايت پر عمل
وجود ميں کبھی بھی روِح نفاق داخل نہيں ہوسکتی، اسی طرح چونکہ ان دونوں سورتوں ميں سّچے مجاہدين کی صفات بيان 
کی گئی ہيں اور سروِر مجاہدين حضرت علی عليہ السالم کی فداکاريوں کا کچھ ذکر ہے تو جو افراد ان دونوں سورتوں کے 

انھيں اپنے اوپر نافذ کرليں يقيناً وه اميرالمومنين عليہ السالم کے سّچے شيعوں ميں سے ہوجائيں مفاہيم کا ادراک کرليں اور 
  گے۔

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

 - ۔ تفسير مجمع البيان، مذکوره آيت کے ذيل ميں١
 

  7تفسير نمونہ جلد
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ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ
ُسوِل فَاتَّقُوا هللاَ َؤاَْصلُِحوا َذاَت بَْينُِکْم َوا-١ ِ َوالرَّ ّٰ ِ   َِٔطيُعوا هللاَ َوَرُسولَہُ ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِينَ يَْسٔاَلُونََک َعْن ااْلَْٔنفَاِل قُْل ااْلَْٔنفَاُل 

  ترجمہ
يں سوال کرتے ہيں، کہہ دو: انفال خدا اور ۔ تم اس انفال (غنائم اور ہر وه مال جس کا مالک مشخص نہ ہو) کے بارے م١

رسول سے مخصوص ہے پس خدا (کے حکم کی مخالفت) سے بچو اور پرہيز کرو اور جو بھائی آپس ميں لڑے ہوئے ہيں 
  ان ميں صلح کراؤ اور خدا اور اس کے پيغمبر کی اطاعت کرو، اگر ايمان رکھتے ہو۔

  شان نزول 

 نے جنگ بدر کے روز مجاہدين اسالم کی تشويق کے لئے کچھ انعامات مقرر کيے ابن عباس سے منقول ہے کہ رسول هللا
اور مثالً فرمايا کہ جو فالں دشمن کو قيد کرکے ميرے پاس الئے گا اسے يہ انعام دوں گا۔ ان ميں پہلے ہی روح ايمان و جہاد 

سے مقابلے کے لئے آگے بڑھے اور اپنے  موجود تھی اوپر سے يہ تشويق بھی، نتيجہ يہ ہوا کہ جو ان سپاہی بڑے افتخار
مقصد کی طرف لپکے۔بوڑھے سن رسيده افراد جھنڈوں تلے موجود رہے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو نوجوان اپنے پر افتخار 
انعامات کے لئے بارگاه پيغمبر کی طرف بڑھے۔ بوڑھے ان سے کہنے لگے کہ اس ميں ہمارا بھی حّصہ ہے کيونکہ ہم 

ر سہارے کا کام کررہے تھے اور تمھارے لئے جوش و خروش کا باعث تھے۔ اگر تمہارا معاملہ سخت تمھارے لئے پناه او
ہوجاتا تو اور تمھينپيچھے ہٹنا پڑتا تو يقيناً تم ہماری طرف آتے۔ اس موقع پر دو انصاريوں ميں تو تکار بھی ہوگئی اور انہوں 

  نے جنگی غنائم کے بارے ميں بحث کی۔
ظر آيت نازل ہوئی جس ميں صراحت کے ساتھ بتاليا گيا کہ غنائم کا تعلق پيغمبر سے ہے وه جيسے چاہيںاس اثناء ميں زير ن

انھيں تقسيم فرمائيں۔ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم نے بھی مساوی طور پر سب سپاہيوں ميں غنائم تقسيم کرديے اور 
  برادران دينی ميں صلح و مصالحت کا حکم ديا۔

  ر تفسي
کے بعد نازل ہوئی اور جنگی مال غنيمت کے سلسلہ“ بدر”جيسا کہ ہم شاِن نزول ميں پڑھ چکے ہيں کہ اوپر والی آيت جنگ 

ميں بات کررہی ہے اور ايک قانون کلی کے طور پر ايک وسيع اسالمی حکم کو بيان کررہی ہے۔ خدا تعالٰی پيغمبر کو 
  ۔“يَْسٔاَلُونََک َعْن ااْلَْٔنفَاِل ” ۔“بارے ميں سوال کرتے ہيںتجھ سے انفال کے ”خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے 

ُسوِل ”۔ “کہہ دے کہ انفال خدا اور پيغمبر کے ساتھ مخصوص ہيں” ِ َوالرَّ ّٰ ِ تقوٰی اختيار کرو اور ”۔ اس بناء پر “ قُْل ااْلَْٔنفَاُل 
فَاتَّقُوا هللاَ َؤاَْصِلُحوا ” ۔ “ ے ان ميں صلح و آتشی کراؤاپنے درميان اصالح کرو اور وه بھائی کہ جن کا باہمی جھگڑا ہوگيا ہ

َؤاَِطيُعوا هللاَ َوَرُسولَہُ ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِيَن ” ۔ “اور خدا اور اس کے پيغمبر کی اطاعت کرو اگر تم ايمان رکھتے ہو”۔ “ َذاَت بَْينُِکْم 
وه گاه زندگی کے تمام مسائل ميں فرمان خدا و پيغمبر کی بے قيد و ۔ يعنی ايمان صرف زبانی کالمی نہيں بلکہ ايمان کی جل“ 

بند اطاعت کرنا ہے نہ صرف جنگی غنائم ميں بلکہ ہر چيز ميں ان کے فرمان پر کان دھرنا اور ان کے اوامر کے سامنے 
  سر تسليم خم کرنا چاہيے۔

  انفال کيا ہے؟ 
ے اور اس کا فعل ہے زيادتی اور اضافہ۔ مستحب نمازوں کو بھی کے ماده سے ہ“)نفع”(بروزن “ نفل”اصل ميں “ انفال”
اسی لئے کہتے ہيں چونکہ وه اوالد ميں “ نافلة”کو بھی “ نوه”اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وه واجبات پر اضافہ ہيں ۔ “ نافلة”

  ايسے شخص کو کہتے ہيں جو زياده بخشش کرتا ہو۔“ نوفل”اضافہ ہوتا ہے۔
ہا جاتا ہے يا تو يہ اس بناء پر ہے کہ يہ اموال کا ايک اضافی سلسلہ ہے جو مالک کے بغير ره جاتا جنگی غنائم کو انفال ک

ہے اور جنگ کرنے والوں کے ہاتھ آتا ہے جب کہ اس کا کوئی متعيّن مالک نہيں ہوتا اور يا يہ اس لحاظ سے ہے کہ فوجی 
غنيمت کے لئے۔ اس بناء پر غنيمت ايک اضافی چيز ہےدشمن پر کاميابی حاصل کرنے کے لئے جنگ کرتے ہيں نہ کہ مال 

  جو اُن کے ہاتھ آجاتی ہے۔

  چند قابل توجہ نکات 
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۔ مندرجہ باال آيت اگر چہ جنگی غنائم کے بارے ميں ہے ليکن اس کا مفہوم کلی اور عمومی ہے اور يہ حکم تمام اضافی 1
ہ ہے کہ ائمہ اہِل بيت(عليه السالم) سے منقول روايات ميں اموال، جن کا مالک مخصوص نہ ہو، کے بارے ميں ہے۔ يہی وج

انفال کا ايک وسيع مفہوم بيان کيا گيا ہے۔ معتبر روايات ميں ہے کہ امام محمد باقر عليہ السالم اور امام جعفر صادق عليہ 
  السالم نے فرمايا:

مسمٰی فيئاً وميراث من الوارث لہ، وقطائع الملوک ٕاذا انھا ما آخذ من دار الحرب من غير قتال کالّذی انجلی عنھا اھلھا وھو ال”
ّٰ ولِرسولہ وبعده لمن قام مقامہ، يصرفہہ حيث يشاء من صالحہ  ِ لم تکن مغضوبة واآلجام، وبطون اال وديعة، والمات، فإنّھا 

  “ومصالح عيالہ
وه زمين جس کے رہنے والے اسے انفال ان اموال کوکہتے ہيں جو دار الحرب سے جنگ کے بغير حاصل ہوں، اسی طرح 

کا نام ديا گيا ہے اور اس شخص کی ميراث جس کا کوئی وارث نہ ہو اور وه “ فیء”چھوڑکر ہجرت کرگئے ہوں، اسے 
سرزمين تنگ راستے اور غير آباد زمينيں يہ سب خدا اور پيغمبر کا مال ہيں اور پيغمبر کے بعد اس کا ہے جو ان کا قائم مقام

ہراس راه ميں کہ جس ميں وه اپنی اور ان لوگوں کی کہ جن کی وه کفالت کرتا ہے مصلحت ديکھے صرف  ہو اور وه اسے
  )١کرے گا۔(

اگرچہ تمام جنگی غنائم کا مندرجہ باال حديث ميں ذکر نہيں آيا ليکن ايک اور حديث جو امام صادق عليہ السالم سے منقول 
  ہے اُس ميں ہے کہ آپ(عليه السالم) نے فرمايا:

  -ان غائم بدر کانت للنّبی خاّصة فقسمھا بينھم تفضالً منہ
  )٢جنگ بدر کا ماِل غنيمت سے مخصوص تھا ليکن آپ نے بخشش کے طور پر لشکِر اسالم ميں تقسيم کرديا(

 جو کچھ بيان کيا جاچکا ہے اس سے نتيجہ نکلتا ہے کہ انفال کے مفہوم ميں نہ صرف غنائم جنگی شامل ہيں بلکہ ہر وه مال
انفال ہے جس کا کوئی مخصوص مالک نہ ہو او رايسے تمام اموال خدا، پيغمبر اور ان کے قائم مقام سے تعلق رکھتے ہيں۔ 

  دوسرے لفظوں ميں اسالمی حکومت سے تعلق رکھتے ہيں اور تمام مسلمانوں کے مفاد ميں صرف ہوتے ہيں۔
کے ہاتھ آئيں ان کے بارے ميں قانون اسالم جس کی ہم اس  البتہ جنگی غنائم اور جو منقولہ اموال جنگ ميں لشکِر اسالم

سوره ميں کريں گے يہ ہے کہ پانچ حّصوں ميں چار غازيونکو ديئے جائيں گے اور يہ ان کی تشويق اور زحمات کی کچھ 
کے  ۴١تالفی کے لئے ہے، ايک حّصہ خمس کے طور پر رکھ ديا جائے گا، اس خمس کے مصارف کے بارے ميں آيت 

ميں اشاره کيا جائے گا، اسی طرح سے غنائم بھی انفال کے عمومی مفہوم ميں شامل ہيں اور دراصل حکومت اسالمی ذيل 
کی ملکيت ہيں اور پانچ ميں سے چار حّصے جو غازيوں کو بخشے گئے ہيں وه عطيہ اور تفّضل کے طور پر ہے (غور 

  کيجئے گا)۔
 ۴١يت کہ جس کے مفہوم ميں جنگی غنائم بھی شامل ہيں اسی سوره کی آيت ۔ ہوسکتا ہے کہ يہ خيال پيدا ہو کہ زير نظر آ٢

کے خالف ہے جس ميں کہا گيا ہے کہ غنائم کا صرف پانچواں حّصہ (يعنی خمس) خدا، پيغمبر اورديگر مصارف کے لئے 
  ہے کيونکہ اس کا مفہوم تو يہ ہے کہ باقی چار حّصے جنگی سپاہيوں سے تعلق رکھتے ہيں۔

باال مينجو کچھ بيان کيا گيا ہے اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ جنگی غنائم در اصل سب خدا اور رسول سے  ليکن سطور
متعلق ہيں اور يہ ايک قسم کی بخشش اور تفّضل ہے کہ ان کے چار حّصے جنگی سپاہيوں کو دے ديئے گئے ہيں، بہ الفاظ 

مجاہدين پر صرف کرتی ہے۔ اس مفہوم کے پيش نظر  ديگر حکومِت اسالمی منقولہ غنائم مينسے اپنے حق کے چار حّصے
  دونوں آيات ميں کوئی اختالف پيدا نہيں ہوتا۔

يہاں سے يہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ خمس والی آيت جيسا کہ بعض مفّسرين کا خيال ہے آئہ انفال کی ناسخ نہيں ہے 
  بلکہ دونوں اپنی قّوت سے باقی ہيں۔

ں پڑھ چکے ہيں کہ بعض مسلمانوں کے درميان جنگی غنائم کے بارے ميں جھگڑا ہوگيا تھا۔ اس ۔ جيسا کہ ہم شاِن نزول مي٣
جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے اّول تو غنيمت کے مسئلے کی جڑ ہی کاٹ دی گئی اور ماِل غنيمت کو مکمل طور پر 

ن اور ان افراد کے درميان جن ميں پيغمبر کے اختيار اور ملکيت ميں قرار دے ديا گيا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے درميا
  جھگڑا ہوا تھا، دوسروں کوصلح ومصالحت کروانے کا حکم ديا گيا۔

افہام وتفہيم، دشمنيوں اور کدورتوں کا خاتمہ اور نفرت کو محبت اور دشمنی کو دوستی “ اصالح ذات البين”اصولی طور پر 
  ميں تبديل کرنا اسالم کا ايک اہم ترين پروگرام ہے۔

حالت ارتباط کو اور دوشخصوں يا چيزوں کے درميان پيوند قائم “بين”کا معنی کسی چيز کی خلقت، بنياد اور اساس “ ذات”
مطلب ہے ارتباط کی بنياد کی اصالح، پيوند “اصالح ذات البين”کرنے اور انھيں آپس ميں مالنے کو کہتے ہيں، اس بناپر کا 

  ے تفرقہ ونفاق کے عوامل واسباب کا خاتمہ۔اور جوڑ کی تقويت اور پختگی اور درميان ميں س
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تعليماِت اسالمی ميں اس بات کو اس قدر اہميت دی گئی ہے کہ اسے بلند ترين عبادات ميں سے قرار ديا گيا ہے۔ امير 
المومنين حضرت علی عليہ السالم نے اپنی وصيوں ميں جبکہ آپ(عليه السالم) بستِر شہادت پر تھے، اپنے فرزند اِن گرامی 

  سے فرمايا:
  -ٕانّی سمعت جدکما رسول ّهللاٰ (ص) يقول: اصالح ذات البين افضل من عامة الصلٰوة والصيام

ميں نے تمھارے نانا رسول هللا کو يہ کہتے ہوئے سنا: لوگوں کے درميان اصالِح رابطہ مختلف قسم کی مستحب نمازوں اور 
  )١روزوں سے برتر وافضل ہے۔(

  عليہ السالم سے منقول ہے، آپ(عليه السالم) نے فرمايا:کتاب کافی ميں امام صادق 
  -صدقة يحبّھا ّهللاٰ بين الناس ٕاذا تفاسدوا وتقارب بينھم ٕاذا تباعدو

وه عطيہ اور بخشش جسے خدا دوست رکھتا ہے وه لوگوں کے درميان صلح ومصالحت کروانا ہے جب وه فسا کی طرف 
  )٢نا ہے جب کہ وه ايک دوسرے سے ُدور ہوں۔(مائل ہوں اور انھيں ايک دوسرے کے قريب کر

  سے فرمايا:“ مفضل”نيز اسی کتاب ميں امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے کہ آپ(عليه السالم) نے اپنے صحابی 
  -ٕاذا رٔايت بين ٕاثنين من شيعتنا منازعة فافتدھا من مالی

ور سے متعلق ہو) تو ميرے مال ميں سے تاوان اور فديہ جب ہمارے شيعوں ميں سے دوافراد ميں جھگڑا ديکھو (جو مالی ام
  )٣ادا کرو (اور ان کی صلح کروادو۔(

اسی بناپر ايک اور روايت ميں ہے کہ مفضل نے ايک دن شيعوں ميں سے دوآدميوں کو ميراث کے معاملے ميں جھگڑتے 
ه مفضل نے انھيں دے ديئے اور ان کا جھگڑا ہوئے ديکھا تو انھيں اپنے گھر باليا، ان ميں چار سو درہم کا اختالف تھا، و

ختم کرواديا، اس کے بعد ان سے کہا کہ تمھيں معلوم ہونا چاہيے کہ يہ ميرا مال نہيں تھا، بلکہ امام(عليه السالم) نے مجھے 
  )۴حکم دے رکھا ہے کہ ايسے موقع پر ماِل امام سے استفاده کرتے ہوئے اصحاب کے درميان صلح ومصالحت کروادوں۔(

اجتماعی معامالت ميں اس قدر تاکيديں کيوں کی گئی ہيں، تھوڑا غوروفکر کيا جائے تو اس کا سبب واضح ہوجاتا ہے۔ کسی 
قوم کے عظمت، طاقت قدرت اور سربلندی باہمی افہام وتفہيم اور ايک دوسرے سے تعاون کے بغير ممکن نہيں ہے۔ چھوٹے 

دشمنی کی جڑ آہستہ آہستہ دلوں ميں اتر جاتی ہے اور ايک متحد قوم کو چھوٹے اختالفات کی اصالح نہ ہو تو عدو۔اوت و
  پراکنده کرکے رکھ ديتی ہے۔

آسيب زده، ضعيف وناتواں اور زبوں حال گروه ہر حادثے اور ہر دشمن کے مقابلے ميں سخت خطرے سے دوچار ہوگا بلکہ
بھی خطرے ميں پڑجائے گا۔ اسی بناپر اصالح ذات اسی جمعيت ميں تو نماز، روزه جيسے اصول مسائل يا خود وجِو قرآن 

البين کے بعض مراحل شرعاً واجب ہيں حتّٰی کہ انھيں انجام دينے کے لئے بيت المال کے وسائل سے استفاده کرنا جائز ہے 
  اور بعض دوسرے مراحل جو مسلمانوں کی سرنوشت کے حوالے سے زياده اہم نہيں مستحّب مٔوکد ہيں۔

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

  -۔ نہج البالغہ ١
  -٢و١۔ اصوِل کافی، باب اصالح ذات البين، حديث٢
  -٢و١۔ اصوِل کافی، باب اصالح ذات البين، حديث٣
  -۔ مدرک قبل۴

  

  -اَنً◌ا َوَعلٰی َربِِّھْم يَتََوکَّلُونَ ٕاِيمَ ٕاِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن ٕاَِذا ُذِکَر هللاُ َوِجلَْت قُلُوبُھُْم َوٕاَِذا تُلِيَْت َعلَْيِھْم آياتُہُ َزاَدْتھُْم  -٢
ا َرَزْقنَاھُْم يُنفِقُونَ  -٣ اَلةَ َوِممَّ   -الَِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ
  -ٔاُْوٰلئَِک ھَُم اْلُمْؤِمنُوَن َحقًّا لَھُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّھْم َوَمْغفَِرةٌ َوِرْزٌق َکِريمٌ  -۴

  ترجمہ
ا کا نام ليا جائے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہيں اور جب ان کے سامنے اس کی آيات ۔ مومن صرف وه لوگ ہيں کہ جب خد٢

  پڑھی جائيں تو ان کا ايمان زياده ہوجائے اور وه صرف اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہيں۔
  ۔ وه جو نماز قائم کرتے ہيں اور جو کچھ ہم نے انھيں ديا ہے اس ميں سے خرچ کرتے ہيں۔٣
يں کہ جن کے لئے ان کے پروردگار کے پاپس (بے حد) درجات ہيں اور ان کے لئے مغفرت وبخشش ۔ حقيقی مومن وه ہ۴
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  ہے اور بے نقص اور بے عيب روزی ہے۔

  مومن کی پانچ خصوصيات 

گذشتہ آيت ميں مسلمانوں کے درميان غنائم پر ہونے والی بحث کی مناست سے تقوٰی اور ايمان کی بات آگئی تھی۔ اس کی 
تکميل کے لئے زير نظر آيات ميں سّچے اور حقيقی مومنين کی اور پرمعنی عبارتونميں بيان کی گئی ہيں۔ ان آيات گفتگو کی 

ميں خدا تعالٰی نے مومنين کی پانچ امتيازی صفات کی طرف اشاره کيا ہے کہ جن ميں سے تين روحانی اور معنوی پہلو 
  رکھتی ہيں اور دوعلمی پہلو رکھتی ہيں۔

  ں:احساِس ذمہ داری،ايمان کا تکامل اور تقاضا، اور توکل شامل ہيں۔پہلے حّصے مي
  دوسرے حّصے ميں: خدا سے ارتباط اور خلِق خدا سے تعلق اور ربط شامل ہيں۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے: مومنين صرف وه لوگ ہيں کہ جب بھی خدا کانام لياجائے تو ان کے دل احساِس مسئوليت سے اس کی 
  لگتے ہيں (ٕاِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن ٕاَِذا ُذِکَر هللاُ َوِجلَْت قُلُوبُھُْم)۔بارگاه ميں دھڑکنے 

خوف اور ڈر کی اس کيفيت کو کہتے ہيں جو انسان کو دو ميں سے کسی ايک وجہ سے الحق ہوتی ہے اور وه يہ کہ“ وجل”
س نے خدا کی طرف سے عائد کرده الزمی فرائض انسان ميں ذمہ داريوں کے ادراک کے ساتھ يہ احساس پيدا ہوتا ہے کہ اُ 

  کو ادا نہيں کيا اور يا يہ کہ انسان کی توجہ خدا کے المتناہی وجود اور پرہيبت وعظمت مقام کی طرف ہوجاتی ہے۔
اس کی وضاحت يہ ہے کہ کبھی انسان کسی بزرگ شخصيت کو گزرتے ديکھ کر جو واقعاً ہر لحاظ سے باعظمت ہو اس 

س قدر متاثر ہوتا ہے کہ اور اپنے دل ميں اس قدرخوف اور وحشت محسوس کرتا ہے کہ بات کرتے ہوئے کے مقام سے ا
اس کی زبان ميں لکنت پيدا ہوجاتی ہے يہاں تک کہ بعض اوقات وه اپنی بات بھول جاتا ہے اگرچہ وه بزرگ شخص اس سے

سے کوئی غلطی بھی سرزد نہ ہوئی ہو اور اس قسم کا اور ديگر سب سے انتہائی محبّت اور لگأو رکھتا ہو اور ڈرنے والے 
  عمل عظمت کے ادراک کا عکس العمل ہے۔ قرآن مجيد کا ارشاد ہے:

  
  يہ قرآن اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وه خوِف خدا سے پھٹ جاتا۔

  )٢١( حشر/
  نيز يہ بھی ارشاد ہے:

  
  خدا سے صرف علماء اور عظمت اٰلہی سے آگاه لوگ ہی ڈرتے ہيں۔

  )٢٨(فاطر/
لٰہذا آگاہی وعلم اور خوف کے درميان ہميشہ کا تعلق ہے، اس بناپر يہ اشتباه ہوگا اگر ہم خوف کا سرچشمہ صرف ذمہ 

  داريوں کی عدم ادائيگی کو سمجھيں۔
اس کے بعد ان کی دوسری صفت بيان کی گئی ہے: وه راِه تکامل ميں مسلسل آگے بڑھتے رہتے ہيں اور ايک لحظ بھی آرام 

(َوٕاَِذا تُلِيَْت َعلَْيِھْم آياتُہُ َزاَدْتھُْم“ اور جب ان کے سامنے آياِت خدا پڑھی جائيں تو ان کے ايمان ميں اضافہ ہوتا ہے”ہيں کرتے ن
  ٕاِيَماَنً◌ا)۔

رشد ونمو اور تکامل وارتقاء تمام زنده موجودات کی خاصيت ہے جس ميں نمو اور تکامل نہ ہو تو وه مرده ہے يا موت کے 
کنارے پہنچ چکا ہے۔ سّچے اور زنده مومنين يہ ايمان رکھتے ہيں کہ جن کی ہستی کا نوبہار پودا آياِت خدا کی آبياری سے 

سدا شاداب رہتا ہے تازه يہ تازه پھل وپھول پيدا کرتا ہے، وه زنده نُما ُمردوں کی طرح ايک ہی جگہ اور حالت کا شکار نہيں 
موت کی سی کيفيت ميں نہيں رہتے۔ ہر نيا دن آتا ہے تو ان کی فکر، ايمان اور صفات بھی  رہتے اور اُکتادينے والی ايک ہی

  تازه ہوتی ہيں۔
ان کی تيسری نماياں صفت يہ ہے کہ وه صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہيں اور اسی پر توکل کرتے ہيں (َوَعلٰی 

  َربِِّھْم يَتََوکَّلُوَن)۔
د ہے کہ وه کمزور اور ناتواں مخلوق پر بھروسہ کرنے سے انکار کرديتے ہيں چاہے وه مخلوق ان کا افِق فکر اس قدر بلن

ظاہر ميں کتنی ہی عظمت رکھتی ہو اور پانی سرچشمہ سے ليتے ہيں اور وه جو کچھ چاہتے ہيں اور طلب کرتے ہيں عالم 
م ہے اور ان کی سطح فکر بلند ہے اور ان ہستی کے بے کراں سمندر ذاِت پاک پروردگار سے چاہتے ہيں۔ ان کی روِح عظي

  کا سہارا صرف خدا ہے۔
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اشتباه نہ ہو کہ توّکل کا مفہوم جيسا کہ بعض تحريف کرنے والوں نے خيال کيا ہے کہ يہ نہيں کہ عالِم اسباب سے آنکھيں بند 
مفہوم ہے خود سازی، بلند نظری  کرلی جائيں، ہاتھ پر ہاتھ دھرکے بيٹھ جايا جائے اور گوشہ نشين ہوجايا جائے بلکہ اس کا

اور ايرا غيرا سے عدم وابستگی اور محتاط نظری۔ جہاِن طبيعت اور عالم ہستی کے اسباب سے استفاده کرنا عين توّکل برخدا
  ہے ۔چونکہ ان اسباب کی تاثير منشائے ايزدی اور ارادٔه اٰلہی کے مطابق ہی ہے۔

کو بيان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وه احساس مسئوليت اور عظمت  سّچے مومنين کی ان تين قسم کی روحانی صفات
پروردگار کے احساس کے تحت اور اسی طرح بڑھتے ہوئے ايمان اور توّکل کی بدولت وه عمالً دو محکم رشتوں کے حامل 

ا َرَزْقنَاھُْم ہيں۔ ايک ان کا خدا سے مستحکم رابطہ اور دوسرا بندگاِن خدا کے لئے خرچ کرتے ہيں (الَِّذيَن يُ  اَلةَ َوِممَّ قِيُموَن الصَّ
  يُنفِقُوَن)۔

کی تعبير اس طرف اشاره ہے کہ وه نہ صرف نماز پڑھتے ہيں بلکہ وه اس طرح سے “ قيام نماز”کی بجائے “ نماز پڑھنے”
  عمل کرتے ہيں کہ پروردگار سے يہ رابطہ اسی طرح ہر جگہ قائم رہتا ہے۔

ا َرَزْقنَاھُمْ ” ہم نے جو انھيں روزی دی ہے) يہ تعبير ايک وسيع مفہوم رکھتی ہے جو تمام ترمادی ومعنوی سرمائے (اور “ ِممَّ
پر محيط ہے وه نہ صرف اپنے اموال سے بلکہ اپنے علم و دانش سے، اپنے ہوش وفکر، اپنے مقام وحيثيت سے اور اپنے 

  گاِن خدا کی خدمت کرتے ہيں۔اثر ورسوخ بھی اور ان تمام نعمات سے جو اُن کے اختيار ميں ہيں بند
  محل بحث آخری آيت ميں اس طرح سّچے مومنين کے بلند مقام ومرتبہ اور فراواں اجر وثواب کو بيا ن کيا گيا ہے۔

  پہلے ارشاد ہوتا ہے: حقيقی مومنين صرف وہی ہيں (ٔاُْوٰلئَِک ھَُم اْلُمْؤِمنُوَن َحقًّا)۔
  ی گئی ہيں:اس کے بعد ان کے لئے تين اہم جزائينبيان ک

۔ وه اپنے پروردگار کے ہاں اہم درجات کے حامل ہيں (لَھُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّھْم)۔وه درجات کہ جن کی مقدار معيّن نہيں اور ١
  )١يہی ابہام ان کے غير معمولی اور بے حد وحساب ہونے پر داللت کرتا ہے۔(

  حال ہوگی(َوَمْغفَِرةٌ )۔۔ عالوه ازيں اس کی مغفرت، رحمت اور بخشش ان کے شامل ٢
۔ اور رزِق کريم ان کے انتظار ميں (َوِرْزٌق َکِريٌم)۔ يعنی بے حد وحساب، بے عيب عظيم اور دائمی نعمات ان کی انتظار ٣

  ميں ہيں۔
ات حقيقت يہ ہے کہ ہم مسلمان جو اسالم کا دم بھر تے ہيں اور اپنے آپ کو اسالم اور قرآن کا طلبگار سمجھتے ہيں بعض اوق

نادانی کی وجہ سے اپنی پسماندگی کا ذمہ اسالم اور قرآن پر ڈال ديتے ہيں۔ ليکن اگر ہم صرف انہی چند آيات کو کہ جن ميں 
سّچے مومنين کی صفات بيان کی گئی ہيں اپنی زندگی ميں اپناليں يہ ضعف وکمزوری، زبوں حالی اور اِدھر اُدھر سے 

ترک کرديں، ہر نئے دن ميں ايمان اور علم کے نئے مرحلے کی طرف قدم بڑھائيں، وابستگی کو ايمان وتوّکل کے زير سايہ 
ايمان کے سائے ميں اپنے معاشرے کی پيش رفت کے لئے صرف کرديں، تو کيا پھر بھی ہماری يہی حالت ہوگی جو آج 

  ہے؟
تا ہے کہ ايمان اس قدر اس امر کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ايمان کے کئی مرحلے اور درجے ہيں بعض مراحل ميں ہوسک

کمزور ہو کہ عمالً دکھائی نہ دے اور بہت سی آلودگياں بھی انسان کے ساتھ ہوں ليکن ايک حقيقی راسخ اور محکم ايمان کے
 نہايت پست مرحلے اور درجے پر ہے۔

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

  َکَما ٔاَْخَرَجَک َربَُّک ِمْن بَْيتَِک بِاْلَحقِّ َوٕاِنَّ فَِريقًا ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن لََکاِرھُونَ  -۵
  يَُجاِدلُونََک فِی اْلَحقِّ بَْعَد َما تَبَيََّن َکٔاَنََّما يَُساقُوَن ٕاِلَی اْلَمْوِت َوھُْم يَنظُُرونَ  -۶

  ترجمہ
۔ (بدر کے ماِل غنيمت سے متعلق تم ميں سے بعض ناکواری) اسی طرح ہے کہ جيسے خدا نے تجھے تيرے گھر سے حق۵

کے ساتھ باہر (ميدان بدر کی طرف) نکاال جبکہ مٔومنين کا ايک گروه اسے پسند نہيں کرتا تھا (ليکن اس کا انجام ايک واضح 
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  کاميابی تھا)۔
ہ يہ فرماِن خدا ہے پھر بھی وه تجھ سے مجادلہ کرتے تھے (اور خوف وہراس نے انھيں يوں ۔ اگرچہ وه جانتے تھے ک۶

  گھير رکھا تھا) گويا انھيں موت کی طرف لے جايا رہا ہے اور (گويا وه اسے اپنی آنکھ سے) ديکھ رہے ہيں۔

  تفسير 
گ بدر کے غنائم کی تقسيم کی کيقيت سے اس سوره کی پہلی آيت ميں ہم پڑھ چکے ہيں کہ نئے مسلمانوں ميں کچھ لوگ جن

ناراض تھے يہاں تک کہ زير بحث آيات ميں بھی خداوندعالم انھيں کہتا ہے کہ يہ کوئی نئی بات نہيں ہے کہ کوئی چيز تمھيں
اچھی نہ لگے چاہے تمھاری مصلحت اسی ميں ہو جيسا کہ خود جنگ بدر تم ميں سے بعض کو ناپسند تھی کہ جس کے ماِل 

کے بارے ميں اب تم گفتگو کررہے ہو ليکن تم نے ديکھا کہ آخرکار وه مسلمانوں کے لئے درخشاں نتائج کی حامل  غنيمت
ہوئی لٰہذا احکام اٰلہی کو اپنی کوتاه نظر سے نہ ديکھو بلکہ ان کے سامنے سرتسليم خم کرو اور ان کے اصلی نتائج سے فائده

  اٹھاؤ۔
: غنائِم بدر پر کچھ افراد کی يہ ناگواری ايسے ہی ہے جيسے خدا نے تجھے تيرے گھر پہلی آيت ميں ارشاد فرمايا گيا ہے 

اور مقام مدينہ سے حق کے ساتھ باہر نکاال جبکہ کچھ مومنين اس سے کراہت کررہے تھے اور اسے ناپسند کرتے تھے 
  ُمْؤِمنِيَن لََکاِرھُوَن)۔(َکَما ٔاَْخَرَجَک َربَُّک ِمْن بَْيتَِک بِاْلَحقِّ َوٕاِنَّ فَِريقًا ِمَن الْ 

اس طرف اشاره ہے کہ خروج کا يہ حکم اٰلہی اور پيغاِم آسمانی کے مطابق ديا گيا تھا کہ جس کا نتيجہ اسالمی “ بِاْلَحقِّ ”
  معاشرے کے حق ميں تھا۔

جھ سے يہ ظاہر بين اور کم حوصلہ لوگ بدر کی طرف جاتے ہوئے راستے ميں اس فرماِن حق کے بارے ميں مسلسل ت
مجادلہ اور گفتگو کرتے رہے اگرچہ وه جانتے تھے کہ يہ حکم خدا ہے پھر بھی اعتراض سے باز نہيں آتے تھے(يَُجاِدلُونََک
فِی اْلَحقِّ بَْعَد َما تَبَيََّن)۔ اور انھيں خوف وہراس نے يوں گھير رکھا تھا جيسے انھيں موت کی طرف دھکيال جارہا ہو اور گويا 

  ر نابودی کو اپنی آنکھوں سے ديکھ رہے ہوں (َکٔاَنََّما يَُساقُوَن ٕاِلَی اْلَمْوِت َوھُْم يَنظُُروَن)۔وه اپنی موت او
بعد کے واقعات نے ثابت کيا کہ وه کس قدر غلط فہمی کا شکار تھے اور بالوجہ خوف وہراس ميں گرفتار تھے اور جنگ 

و يہ سب کچھ ديکھنے کے باوجود انھوں نے جنگ بدر کے بعد بدر مسلمانوں کے لئے کيسی درخشاں کاميابی لے کر آئی ت
  ماِل غنيمت کے سلسلے ميں زبان اعتراض کيوں دراز کی ہے۔

کی تعبير سے واضح ہوتا ہے کہ اّول تو يہ جھگڑا اور گفتگو منافقت اور بے ايمانی کی “ فَِريقًا ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ ”ضمنی طور پر 
  کمزوری اور اسالمی مسائل کے بارے ميں کافی دانش وبينش نہ ہونے کی وجہ سے تھی۔وجہ سے نہ تھی بلکہ ايمان کی 

دوسری بات يہ کہ صرف چند افراد ہی ايسی فکر رکھتے تھے اورمسلمانوں کی اکثريت جو سّچے مجاہدوں پر مشتمل تھی 
  فرماِن پيغمبر اور ان کے اوامر کے سامنے سرتسليم خم کئے ہوئے تھی۔

ْوَکِة تَُکوُن لَُکْم َويُِريَوٕاِْذ يَ  -٧ وَن ٔاَنَّ َغْيَر َذاِت الشَّ ُد هللاُ ٔاَْن يُِحقَّ اْلَحقَّ بَِکلَِماتِِہ َويَْقطََع َداِبَر ِعُدُکْم هللاُ ٕاِْحدٰی الطَّائِفَتَْيِن ٔاَنَّھَا لَُکْم َوتََودُّ
  -اْلَکافِِرينَ 

  -َکِرهَ اْلُمْجِرُمونَ  لِيُِحقَّ اْلَحقَّ َويُْبِطَل اْلبَاِطَل َولَوْ  -٨
  ترجمہ

۔ اور وه وقت ياد کرو جب خدا نے تم سے وعده کيا کہ قريش کے تجارتی قافلے اور (ان کا لشکر، ان) دوگروہوں ميں سے ٧
تمھارے لئے ايک ہوگا (اور تم اس پر کامياب ہوجاؤگے) ليکن خدا چاہتا ہے کہ اپنے کلمات سے حق کو تقويت دے اور 

  کاٹ دے (لٰہذا لشکر قريش سے تمھاری مڈبھيڑ کروادی)کافروں کی جڑ 
  ۔ تاکہ حقثابت ہوجائے اور باطل ختم ہوجائے اگرچہ مجرم اسے ناپسند کرتے ہوں اور اس سے کراہت کرتے ہوں۔٨

  اسالم اور کفر کا پہال تصادم۔ جنگ بدر 
جنگ بدر کے واقعہ کی طرف کھينچ اليا ہے۔  گذشتہ آيات ميں جنگِ بدر کی طرف اشاره ہوچکا ہے لٰہذا قرآن مجيد بحث کو

زير بحث آيات اور آئنده کی کچھ آيات اس سلسلے کے بعض نہايت حّساس پہلؤوں کی وضاحت کی گئی ہے جن ميں سے ہر 
کوئی اپنے اندر تعليم وتربيت کی ايک دنيا لئے ہوئے ہے، يہ اس لئے ہے تاکہ مسلمان ان حقائق کو کہ جن کا کچھ تجربہ وه 

  رچکے ہيں ہميشہ کے لئے دلنشين کرليں اور ہميشہ ان سے سبق حاصل کرتے رہيں۔ک
زيِر نظر آيات اور آئنده کی آيات کی توضيح وتفسير سے پہلے اس اسالمی جہاد کا مختصر خاکہ پيش کردينا ضروری ہے 
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ں جو باريک نکتے اور کہ جو سخت ترين اور خون آشام دشمنوں کی پہلی مسلح جنگ يہ اس لئے ہے تاکہ ان آيات مي
  اشارات آئے ہيں وه مکمل طور پر واضح ہوسکيں۔

  مٔوّرخين، محّدثين اور مفّسرين نے جو کچھ بيان کيا ہے وه يہ ہے:
جنگ بدر کی ابتدا يہاں سے ہوئی کہ مکہ والوں کا ايک اہم تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس جارہا تھا، اس قافلے 

تھا۔ اہِل مکہ کا سردار ابوسفيان قافلہ کا ساالر تھا۔ اس کے پاس پچاس ہزار دينار کا مال تجارت  کو مدينہ کی طرف گزرنا
تھا۔ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم نے اپنے اصحاب کو اس عظيم فاقلے کی طرف تيزی سے کوچھ کا حکم ديا کہ 

بط کرکے دشمن کی اقتصادی قوت کو سخت ضرب جس کے پاس دشمن کا ايک بڑا سرمايہ تھا تاکہ اس سرمائے کو ض
  لگائی جائے تاکہ اس کا نقصان دشمن کی فوج کو پہنچے۔

پيغمبر اور ان کے اصحاب ايسا کرنے کا حق رکھتے تھے کيونک مسلمان مکہ سے مدينہ کی طرف ہجرت کرکے آئے تو 
خت نقصان اٹھانا پڑا لٰہذا وه حق رکھتے اہل مّکہ نے ان کے بہت سے اموال پر قبضہ کرليا تھا جس سے مسلمانوں کو س

  تھے کہ اس نقصان کی تالفی کريں۔
اس سے قطع نظر بھی اہل مکہ نے گذشتہ تيره برس ميں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم اور مسلمانوں سے جو سلوک 

کے لئے کوئی موقع ہاتھ سے روا رکھا اس سے بات ثابت ہوچکی تھی وه مسلمانوں کو ضرب لگانے اور نقصان پہنچانے 
نہيں گنوائيں گے يہاں تک کہ وه خود پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کو قتل کرنے پر تُل گئے تھے۔ ايسا دشمن پيغمبر 
اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے ہجرت مدينہ کی وجہ سے بے کار نہيں بيٹھ سکتا تھا، واضح تھا کہ وه قاطع ترين ضرب 

کے لئے اپنی قوت مجتمع کرتا۔ پس عقل ومنطق کا تقاضا تھا کہ پيش بندی کے طور پر ان کے تجارتی قافلے کو  لگانے
گھير کر اس کے اتنے بڑے سرمائے کو ضبط کرليا تھا تاکہ اُس پر ضرب پڑے اور اپنی فوجی اور اقتصادی بنايد مضبوط 

عام دنيا ميں فوجی طريق کار کا حّصہ رہے ہيں۔ جو لوگ ان  کی جاتی۔ ايسے اقدامات آج بھی اور گذشتہ ادوار ميں بھی
پہلؤوں کو نظر انداز کرکے قافلے کی طرف پيغمبر کی پيش قدمی کو ايک طر ح کی غارت گری کے طور پر پيش کرنا 

خصوص چاہتے ہيں يا تو وه حاالت سے آگاه نہيں اور اسالم کے تاريخی کے بنيادی سے بے خبر ہيں اور يا ان کے کچھ م
  مقاصد ہيں جن کے تحت وه واقعات وحقائق کو توڑ مروڑ کر پيش کرتے ہيں۔

بہرحال ايک طرف ابوسفيان کو مدينہ ميں اس کے دوستوں کے ذريعے اس امر کی اطالع مل گئی اور دوسری طرف اُس 
طرف جاتے ہوئے بھی نے اہِل مکہ کو صورت حال کی اطالع کے لئے ايک تيز رفتار قاصد روانہ کرديا کيونکہ شام کی 

  اسے اس تجارتی قافلے کی راه ميں رکاوٹ کا نديشہ تھا۔
قاصد ابوسفيان کی نصيحت کے مطابق اس حالت ميں مکہ ميں داخل ہوا کہ اس نے اپنے اونٹ کی ناک کو چير ديا تھا تھا 

ی قميص کو دونوں طرف اس کے کان کاٹ ديئے تھے، خون ہيجان انگيز طريقے سے اونٹ سے بہہ رہا تھا، قاصد نے اپن
سے پھاڑديا تھا اور اونٹ کی پشت کی طرف منھ کرکے بيٹھا ہوا تھا تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرسکے ۔ مکہ ميں 

  داخل ہوتے ہی اس نے چيخنا چاّلنا شروع کرديا:
جھے اميد نہيں کہ تم وقت اے کامياب وکامران لوگو! اپنے قافلے کی خبر لو، اپنے کارواں کی مدد کرو، جلدی کرو، ليکن م

  پر پہنچ سکو، محمد اور تمھارے دين سے نکل جانے والے افراد کقافلے پر حملے کے لئے نکل چکے ہيں۔
اس موقع پر پيغمبر کی پھوپھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا ايک عجيب وغريب خواب بھی مکہ ميں زبان زد عام تھا اور لوگوں

اب کا ماجرا يہ تھا کہ عاتکہ نے تين روز قبل خواب ميں ديکھا کہ: ايک شخص پکار رہاکے ہيجان ميں اضافہ کررہا تھا۔ خو
ہے کہ لوگو! اپنی قتل گاه کی طرف جلدی چلو۔ اس کے بعد وه منادی کوه ابوقبيس کی چوٹی پر چڑھ گيا۔ اس نے پتھر کی 

کڑا قريش کے ايک ايک گھر ميں جا پڑا ايک بڑی چٹان کو حرکت دی تو وه چٹان ريزه ريزه ہوگئی اور اس کا ايک ايک ٹ
  اور مکہ کے دّرے سے خون کا سيالب جاری ہوگيا۔

عاتکہ وحشت زده ہوکی خواب سے بيدار ہوئی اور اپنے بھائی عبّاس کو سنايا۔ اس طرح خواب لوگوں تک پہنچا تو وه 
ر ہے اوالد عبدالمطلب ميں ظاہر ہوا وحشت وپريشانی ميں ڈوب گئے۔ ابوجہل نے خواب سنا تو بوال: يہ عورت دوسرا پيغمب

ہے۔ الت وعزٰی کی قسم ہم تين دن مہلت ديتے ہيں اگر اتنے عرصے ميں اس خواب کی تعبير ظاہر نہ ہوئی تو ہم آپس ميں 
ايک تحرير لکھ کر اس پر دستخط کريں گے کہ بنی ہاشم قبائل عرب ميں سے سب سے زياده جھوٹے ہيں، تيسرا دن ہوا 

قاصد آپہنچا، اُس کی پکار نے تمام اہل مکہ کو ہالک رکھ ديا اور چونکہ تمام اہِل مکہ کا اس قافلے ميں حّصہ  توابوسفيان کا
جنگجو تھے جن ميں سے بعض ان  ٩۵٠ميں تھا سب فوراً جمع ہوگئے۔ ابوجہل کی کمان ميں ايک لشکر تيار ہوا۔ اس ميں 

  گھوڑے تھے۔ لشکر مدينہ کی طرف روانہ ہوگيا۔ ١٠٠ر اونٹ تھے او ٧٠٠کے بڑے اور مشہور سردار بہادر تھے، 
افراد کے ساتھ جن ميں تقريباً تمام مجاہدين اسالم تھے سرزمين بدر کے پاس / ٣١٣پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم 
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لی۔ اس وقت پہنچ گئے تھے، يہ مقام مکہ اور مدينہ کے راستے ميں ہے۔ يہاں آپ کو قريش کے لشکر کی روانگی کی خبر م
آپ نے اپنے اصحاب سے مشوره کيا کہ کيا ابوسفيان کے قافلے کا تعاقب کيا جائے اور قافلے کے مال پر قبضہ کيا جائے يا 
لشکر کے مقابلے کے لئے تيار ہوا جائے۔ ايک گروه نے دشمن کے لشکر کا مقابلہ کرنے کو ترجيح دی جبکہ دوسرے گروه

قافلے کے تعاقب کو ترجيح دی۔ ان کی دليل يہ تھی کہ ہم مدينہ سے مکہ کی فوج کا مقابلہ نے اس تجويز کو ناپسند کيا اور 
کرنے کے ارادے سے نہيں نکلےتھے اور ہم نے لشکر کے مقابلے کے لئے جنگی تياری نہيں کی تھی جبکہ وه ہماری 

  طرف پوری تياری سے آرہا ہے۔
جب انھيں معلوم ہوا کہ دشمن کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے تقريباً اس اختالف رائے اور ترّدد ميں اس وقت اضافہ ہوگيا 

تين ُگنا ہے اور ان کا سازوسامان بھی مسلمانوں سے کئی ُگنا زياده ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ 
  ج پر حملے کی تياری کی جائے۔وآلہ وسلّم نے پہلے گروه کے نظريے کو پسند فرمايا اور حکم ديا کہ دشمن کی فو

جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو دشمن کو يقين نہ آيا کہ مسلمان اس قدر سازوسامان کے ساتھ ميدان ميں آئے ہوں 
گے۔ ان کا خيال تھا کہ سپاه اسالم کا اہم حّصہ کسی مقام پر چھپا ہوا ہے تاکہ وه غفلت ميں کسی وقت ان پر حملہ کردے لٰہذا 

نے ايک شخص کو تحقيقات کے لئے بھيجا۔ انھيں جلدی معلوم ہوگيا کہ مسلمانوں کی جمعيت يہی ہے جسے وه ديکھ انھوں 
  رہے ہيں۔

دوسری طرف جيسا کہ ہم نے کہاہے مسلمانوں کا ايک گروه وحشت وخوف غرق تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ اتنی بڑی فوج کہ
لحت ہے ليکن پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم نے خدا کے وعدے جس سے مسلمانوں کا کوئی موازنہ نہيں، خالف مص

سے انھيں جوش داليا اور انھيں جنگ پر اُبھارا۔ آپ نے فرمايا کہ خدا نے مجھے وعده ديا ہے کہ دو گروہوں ميں سے ايک 
ف نہينہوسکتا۔ خدا کی قسم پر تمھيں کاميابی حاصل ہوگی قريش کے قافلے پر يا لشکِر قريش پر اور خدا کے وعده کے خال

  ابوجہل اور کئی سرداراِن قريش کے مقاِم قتل کو گويا ميں اپنی آنکھوں سے ديکھ رہا ہوں۔
  کے کنويں کے قريب پڑأو ڈاليں۔) ١اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو حکم ديا کہ وه بدر(

راستے سے ہٹ کر دريائے احمر کے ساحل اس ہنگامے ميں ابوسفيان اپنا قافلہ خطرے کے عالقے سے نکال لے گيا۔ اصل 
  کی طرف سے وه تيزی سے مکہ پہنچ گيا۔ اس کے ايک مقاصد کے ذريعے لشکر کو پيغام بھيجا:

خدا نے تمھارا قافلہ بچاليا ہے۔ ميرا خيال ہے کہ ان حاالت ميں محمد کا مقابلہ کرنا ضروری نہيں کيونکہ اس کے اتنے 
  ۔دشمن ہينجو اس کا حساب چکاليں گے

لشکر کے کمانڈر ابوجہل نے اس تجويز کو قبول نہ کيا۔ اُس نے اپنے بڑے بتوں الت اور عزٰی کی قسم کھائی کہ نہ صرف 
ان کا مقابلہ کريں گے بلکہ مدينہ کے اندر تک ان کا تعاقب کريں گے يا انھيں قيد کرليں گے اور مکہ ميں سے آئيں گے تاک 

  کے کانوں تک پہنچ جائے۔ ہاس کاميابی کا شہره تمام قبائِل عرب
ماحول پُر ہيبت اور وحشت ناک تھا۔ لشکِر ريش کے پاس فراوان جنگی سازوسامان تھا۔ يہاں تک کہ حوصلہ بڑھانے کے 
لئے وه گانے بجانے والی عورتوں کو بھی ساتھ الئے تھے۔ وه اپے سامنے ايسے حريف کو ديکھ رہے تھے کہ انھيں يقين 

  ت ميں وه ميدان جنگ ميں قدم رکھے گا۔نہيں آتا تھا کہ ان حاال
پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم ديکھ رہے تھے کہ ممکن ہے آپ کے اصحاب خوف ووحشت کی وجہ سے آرام سے نہ 

سوسکيں اور پھر کل دن کو تھکے ہوئے جسم اور روح کے ساتھ دشمن کے مقابل ہوں لٰہذا خدا کے وعدے کے مطابق اُن 
  سے فرمايا:

  ھاری تعداد کم ہو تو غم نہ کرو۔ آسمانی فرشتوں کی ايک عظيم جماعت تمھاری مدد کے لئے آئے گی۔تم
  آپ نے انھيں خدائی وعدے کے مطابق اگلے روز فتح کی پوری تسلی دے کر مطمئن کرديا اور وه رات آرام سے سوگئے۔

۔ ان کی طرف زمين نرم تھی اور اس ميں پأوں دوسری مشکل جس سے مجاہدين کوپريشانی تھی وه ميداِن بدر کی کيفيت تھی
دھنس جاتے تھے۔ رات يہ ہوا کہ خوب بارش ہوئی۔ اس کے پانی سے مجاہدين نے وضو کيا، غسل کيا اور تازه دم ہوگئے۔ 
ان کے نيچے کی زمين بھی اس سے سخت ہوگئی۔ تعجب کی بات يہ ہے کہ دشمن کی طرف اتنی زياده بارش ہوئی کہ وه 

  گئے۔پريشان ہو
دشمن کے لشکر گاه سے مسلمان جاسوس کی طرف ايک نئی خبر موصول ہوئی اور جلد ہی مسلمانوں ميں پھيل گئی۔ خبر يہ
تھی کہ فوج قريش اپنے تمام وسائل کے باوجود خوفزده ہے۔ گويا وحشت کا ايک لشکر خدا نے ان کے دلونکی طرزمين پر 

  اپتار ديا تھا۔
کر بڑے ولولے کے ساتھ دشمن کے سامنے صف آراء ہوا۔ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ اگلے روز چھوٹا سا اسالمی لش

وسلّم نے پہلے انھيں صلح کی تجويز پيش کی تاکہ عذر اور بہانہ باقی نہ رہے، آپ نے ايک نمائندے کے ہاتھ پيغام بھيجا کہ 
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  وں۔ميں نہيں چاہتا کہ تم وه پہال گروه بن جأو کہ جس پر ہم حملہ آور ہ
بعض سرداراِن قريش چاہتے تھے کہ يہ صلح ہاتھ جو ان کی طرف بڑھايا گيا ہے اسے تھام ليں اور صلح کرليں ليکن پھر 

  ابوجہل مانع ہوا۔
آخرکار جنگ شروع شروع ہوئی۔ اس زمانے کے طريقے کے مطابق پہلے ايک نکال۔ اِدھر لشکِر اسالم ميں رسول هللا کے 

ه السالم) جو جوان ترين افراد تھے ميدان ميں نکلے۔ مجاہدين اسالم ميں چند بہادر بھی اس چچا ہمزه اور حضرت علی(علي
جنگ ميں شريک ہوئے۔ ان جوانوں نے اپنے حريفوں کے پيکر پر سخت ضربيں لگائيں اور کاری وار کيے اور ان کے قدم 

  حملے کا حکم دے ديا۔اکھيڑ ديئے۔ دشمن کا جذبہ اور کمزور پڑگيا۔ يہ ديکھا توابوجہل نے عمومی 
ابوجہل پہلے ہی حکم دے چکا تھا کہ اصحاِب پيغمبر ميں سے جو اہل مدينہ ميں سے ہيں انھی قتل کردو، مہاجرين مکہ کو 

  اسير کرلو۔ مقصد يہ تھا کہ پراپيگنڈا کے لئے انھيں مکہ لے جائيں۔
نظر نہ کريں اور صرف اپنے مدمقابل پر نگاه يہ لمحات بڑے حّساس تھے۔ رسول هللا نے حکم ديا کہ جمعيت کی کثرت پر 

رکھيں۔ دانتوں کو ايک دوسرے پر رکھ کر پيسيں، باتيں کم کريں، خدا سے مدد طلب کريں، حکِم پيغمبر سے کہيں رتی بھر 
  سرتابی نہ کريں اور مکمل کاميابی کی اُميد رکھيں۔

  رسول هللا نے دسِت دعا آسمان کی طرف بلند کئے اور عرض کيا:
..............  

اختصار کے ساتھ کہيں کہيں وضاحت بھی کی گئی ( ۵٢٣تا۵٢١، ص۴، اور تفسير مجمع البيان، ج١٢١، ص۴۔ تفسير نور الثقلين، ج١
  ہے)۔

  تفسير 

جنگ بدر کی کچھ کيفيت بيان ہوچکی ہے۔ اب ہم زيِر نظر آيت کی تفسير کی جانب لوٹتے ہيں، پہلی آيت ميں جنگ بدر ميں 
پر کاميابی کے خدائی وعدے کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: وه وقت ياد کرو جب خدا نے تم سے  اجمالی طور

وعده کيا کہ دو گروہوں ميں سے ايک (قريش کا تجارتی قافلہ يا لشکِر قريش ) تمھارے قبضے ميں دے گا (َوٕاِْذ يَِعُدُکْم هللاُ 
)۔ ليکن تم جنگ کی مصيبت ، اس سے تلف ہونے والے جان ومال اور اس سے پيدا ہونے والی ٕاِْحدٰی الطَّائِفَتَْيِن ٔاَنَّھَا لَُکمْ 

ْوَکِة  وَن ٔاَنَّ َغْيَر َذاِت الشَّ پريشانيوں کی وجہ سے چاہتے تھے کہ قافلہ تمھارے قبضے ميں آجائے نہ کہ لشکِر قريش (َوتََودُّ
  تَُکوُن لَُکْم)۔

  ی هللا عليہ وآلہ وسلّم نے ان سے فرمايا:روايات ميں آيا ہے کہ پيغمبر اکرم صل
  -احدی الطائفتين لکم اّما العير واّما النفير

“قافلہ”اور “ ذات الشوکة”کے لئے “ لشکر”ليکن جيسا کہ آپ آيت ميں مالحظہ کررہے ہيں کہ “ لشکر”کا معنی ہے “ عير”
  آيا ہے۔“غير ذات الشوکة”

سے ليا گيا “ شوک”کہ جو قدرت وشّدت کے معنی ميں ہے دراصل “شوکة”يہ تعبير ايک لطيف نکتے کی حامل ہے کيونکہ 
بعد ازاں يہ لفظ فوجيوں کے نيزوں کی انيوں کے لئے استعمال ہونے لگا اور پھر ہر قسم کے “ کاٹنا”ہے جس کا معنی ہے 

  کہا جانے لگا۔“شوکة”ہتھياروں کو 
غير مسلح قافلے کے مفہوم ميں ہے۔ اب اگر اس ميں “الشوکةغير ذات ”مسلح فوج کے معنی ميں ہے اور “ذات الشوکة”لٰہذا 

  کچھ مسلح بھی تھے تو مسلم ہے کہ وه زياده نہ تھے۔
مفہوم يہ ہوا کہ: تم ميں سے ايک گروه آرام طلبی کے لئے يا ماّدی مفاد کے لئے چاہتا تھا کہ ماِل تجارت کی طرف جايا 

اختتاِم جنگ نے ثابت کرديا کہ ان کی حقيقی مصلحت اس ميں تھی کہ وه  جائے نہ کہ مسلح فوج کا سامنا کيا جائے حاالنکہ
دشمن کی فوجی طاقت کو درہم وبرہم کرديں تاکہ آئنده کی کاميابيوں کی راه ہموار ہوجائے لٰہذا اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے : 

ت دے اور کافروں کی جڑ کاٹ خدا چاہتا ہے کہ اس طرح سے اپنے کلمات سے حق کو ثابت کرے اور ديِن اسالم کو تقوي
) لٰہذا يہ تم مسلمانوں کے لئے بہت بڑا درِس عبرت تھا کہ 1دے (َويُِريُد هللاُ ٔاَْن يُِحقَّ اْلَحقَّ بَِکلَِماِتِہ َويَْقطََع َدابَِر اْلَکافِِريَن)۔(

و اور صرف آج کی فکر ميں نہ مختلف حوادث ميں ہميشہ دور انديشی سے کام لو، مستقبل کی تعمير کرو، کوتاه انديش نہ بن
رہو اگرچہ دور انديشی اور انجاِم کار پر نظر رکھنے ميں ايک وسيع اور ہمہ گير کاميابی ہے جبکہ دوسری کاميابی ايک 

  سطحی اور وقتی کاميابی ہے۔
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سے الہام يہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لئے درس عبرت نہيں ہے بلکہ آج کے مسلمانوں کو بھی اس آسمانی تعليم 
لينا چاہيے۔ مشکالت، پريشانيوں اور طاقت فرسا مصيبتوں کی وجہ سے اصولی روگرام سے چشم پوشی کرکے غير 

  اصولی، معمولی اور کم وقت طلب کاموں کے پيچھے ہرگز نہيں جانا چاہيے۔
ام کا (مسلمانوں کی ميدان اگلی آيت ميں زياده واضح طور پر اس مطلب سے پرده اٹھايا گيا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اس پروگر

بدر ميں فوِج دشمن سے مڈبھيڑ کا) اصلی ہدف اور مقصد يہ تھا کہ حق يعنی توحيد، اسالم، عدالت اور انسانی آزادی خرافات 
قيدوبند اور مظالم کے چنگل سے آزاد ہوجائے اور باطل يعنی شرک، کفر، بے ايمانی، ظلم اور فساد ختم ہوجائے اگرچہ 

  ور مشرک مجرمين اسے پسند نہ کريں (لِيُِحقَّ اْلَحقَّ َويُْبِطَل اْلبَاِطَل َولَْو َکِرهَ اْلُمْجِرُموَن)مجرم مشرکين ا
کيا يہ آيت گذشتہ آيت کے مفہوم کی تاکيد کرتی ہے جيسا کہ پہلی نظر ميں دکھائی ديتا ہے يا اس کوئی نيا مفہوم ہے اس 

ميں اور صاحب المنار نے اپنی تفسير ميں کہا ہے کہ “ تفسير کبير”ازی نے سلسلے ميں بعض مفّسرين نے مثالً فخر الدين ر
گذشتہ آيت ميں جنگ بدر ميں مسلمانوں کی کاميابی کيطرف اشاره ہے ليکن يہی لفظ دوسری آيت ميں اسالم اور “ حق”لفظ 

ہوئی ہے۔ اس طرح سے قرآن کی اس کاميابی کی طرف اشاره ہے جو جنگ بدر ميں فوجی کاميابی کے نتيجہ ميں حاصل 
  فوجی کاميابی ان خاص حاالت ميں ہدف ، مقصد اور مکتب کی کاميابی کی تمہيد تھی۔

يہ احتمال بھی ہے کہ پہليآيت خدا کے (تشريعی) ارادے کی طرف اشاره ہو (جوپيغمبر کے فرمان کی صورت ميں ظاہر ہوا 
  اشاره ہو (غور کيجئے گا)تھا) اور دوسری آيت ميں اس حکم اور فرمان کے نتيجے کی طرف 

  
آخرکار لشکر قريش مقاِم بدر تک آپہنچا ۔ انھوں نے اپنے غالم پانی النے کے لئے کنويں کی طرف بھيجے، اصحاِب پيغمبر 
نے انھيں پکڑليا اور ان سے حاالت معلوم کرنے کے لئے انھيں خدمت پيغمبر ميں لئے آئے، حضرت نے ان سے پوچھا تم 

ہا: ہم قريش کے غالم ہيں۔ فرمايا: لشکر کی تعداد کيا ہے؟ انھوننے کہا: ہميں اس کا پتہ نہيں۔ فرمايا: ہر کون ہو؟ انھوں نے ک
سوسے لے کر ايک ٩روز کتنے اونٹ کھانے کے لئے نحر کرتے ہيں؟ انھوں نے کہا: نو سے دس تک۔ فرمايا: ان کی تعداد 

  ہزار تک ہے (ايک اونٹ ايک سو فوجی کی خوراک ہے)۔
..............  

در اصل قبيلہ جہينيہ کے ايک شخص کا نام تھا اس مقام پ کنواں کھودا تھا اس کے بعد وه سرزميِن بدر اور کنواں چاِه بدر “ بدر”۔ 1
  کے نام سے مشہور ہوگيا۔

  

ُکْم بِٔاَْلٍف ِمَن اْلَماَلئِ  -٩   َکِة ُمْرِدِفينَ ٕاِْذ تَْستَِغيثُوَن َربَُّکْم فَاْستََجاَب لَُکْم ٔاَنِّی ُمِمدُّ
  َعِزيٌز َحِکيمٌ َوَما َجَعلَہُ هللاُ ٕاِالَّ بُْشرٰی َولِتَْطَمئِنَّ بِِہ قُلُوبُُکْم َوَما النَّْصُر ٕاِالَّ ِمْن ِعْنِد هللاِ ٕاِنَّ هللاَ  -١٠
َماِء َما -١١ ُل َعلَْيُکْم ِمَن السَّ يُکْم النَُّعاَس ٔاََمنَةً ِمْنہُ َويُنَزِّ ْيطَاِن َوِليَْربِطَ َعلٰی قُلُوبُِکْم َويُثَبَِّت ٕاِْذ يَُغشِّ ًء لِيُطَھَِّرُکْم بِِہ َويُْذِھَب َعنُکْم ِرْجَز الشَّ

  بِِہ ااْلَْٔقَدامَ 
ْعَب فَاْضِربُوا فَْوَق ااْلَْٔعنَاِق فَ ٕاِْذ يُوِحی َربَُّک ٕاِلَی اْلَماَلئَِکِة ٔاَنِّی َمَعُکْم فَثَبِّتُوا الَِّذيَن آَمنُوا َسٔاُْلقِی فِی قُلُوِب الَِّذيَن کَ  -١٢ ُروا الرُّ

  َواْضِربُوا ِمْنھُْم ُکلَّ بَنَانٍ 
  ٰذلَِک بِٔاَنَّھُْم َشاقُّوا هللاَ َوَرُسولَہُ َوَمْن يَُشاقِْق هللاَ َوَرُسولَہُ فَإِنَّ هللاَ َشِديُد اْلِعقَابِ  -١٣
  َب النَّارِ َذلُِکْم فَُذوقُوهُ َؤاَنَّ لِْلَکافِِريَن َعَذا -١۴
ُکْم بِٔاَْلٍف ِمَن اْلَماَلئَِکِة ُمْرِدِفينَ  -٩   ٕاِْذ تَْستَِغيثُوَن َربَُّکْم فَاْستََجاَب لَُکْم ٔاَنِّی ُمِمدُّ

  ترجمہ
۔ وه وقت ياد کرو (جب انتہائی پريشانی کے عالم ميں ميداِن بدر ميں ) اپنے پروردگا سے تم مدد چاه رہے تھے اور اس نے ٩

اہش کو پورا کرديا (اور کہا) کہ ميں تمھاری ايک ہزار فرشتوں سے مدد کروں گا جو ايک دوسرے کے پيچھے تمھاری خو
  آرہے ہوں گے۔

۔ ليکن خدا نے يہ صرف تمھاری خوشی اور اطميناِن قلب کے لئے کيا ورنہ بغير خدا کی جانب کے کاميابی نہيں ہے خدا ١٠
  توانا اور حکيم ہے۔

اونگھ نے جو کہ آرام اور سکون کا سبب تھی خدا کی طرف سے تمھيں گھير ليا اور آسمان کی  ۔ وه وقت ياد کرو جب١١
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طرف سے تم پر پانی نازل کيا تاکہ اس سے وه تمھيں پاک کرے اور شيطانی پليدی تم سے ُدور کرے اور تمھارے دلوں کو 
  مضبوط کرے اور تمھيں ثابت قدم بنادے۔

دگار نے فرشتوں کو وحی کی کہ ميں تمھارے ساتھ ہوں، جو لوگ ايمان الئے ہيں انھيں۔ وه وقت ياد کرو جب تيرے پرور١٢
ثابت قدم رکھو، ميں جلد ہی کافروں کے دل ميں خوف اور وحشت ڈال دوں گا۔ ضربيں (دشمنوں کے سروں) گردنوں کے 

  اُوپر لگأو اور اُن کے ہاتھ پأوں بے کار کردو۔ 
نے خدا اور اس کے پيغمبر سے دشمنی کی ہے اور جو بھی خدا اور اس کے پيغمبر سے ۔ يہ اس بناء پر ہے کہ انھوں ١٣

  دشمنی کرے گا (وه سخت سزا پائے گا کہ) خدا شديد العقاب ہے۔
  ۔ يہ (دنياوی سزا) چکھو اور کافروں کے لئے تو (جہنم کی) آگ کی سزا (دوسرے جہان ميں) ہوگی۔١۴

  بدر کے تربيتی درس 

کے حّساس مواقع کی طرف اشاره کرتی ہيں، اس خطرناک موقع پر خدا نے مسلمانوں کو جن کو طرح يہ آيات جنگ بدر 
طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا ان ميں ان کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ ان ميں اطاعت اور شکرگزاری کا جذبہ ابھارا جائے 

  اور ان کے سامنے آئنده کی کاميابيوں کا راستہ کھول ديا جائے۔
ے فرشتوں کی مدد کا ذکر ہے، ارشاد ہوتا ہے: وه وقت ياد کرو جب دشمن کی کثرِت تعداد اور ان کے زياده جنگی پہل

سازوسامان سے وحشت واضطراب کے باعث تم نے خدا کی پناه لی اور دسِت حاجت اس کی طرف دراز کيا اور اس سے 
  مدد کی درخواست کی (ٕاِْذ تَْستَِغيثُوَن َربَُّکْم)۔

وايات ميں آيا ہے کہ خدا سے استغاثہ اور مدد طلب کرنے ميں رسول هللا بھی مسلمانوں کے ساتھ ہم آواز تھے آپ نے کچھ ر
  اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کررکھے تھے اور کہہ رہے تھے:
ھّم ان تھلک ٰہذه العصابة التعبد فی االرض ھّم انجز لی ماوعدتنی اللّٰ   -اللّٰ

وعده کيا تھا اُسے پورا کردے ۔ پروردگار! اگر مومنين کا يہ گروه مارا گيا تو زمين پر تيری  خدايا! مجھ سے جو تو نے
  عبادت کرنے واال کوئی نہيں ہوگا۔

  )١آپ نے اس تسغاثہ اور دعا کو اتنا طول ديا کہ عبا آپ کے دوش مبارک سے گرگئی۔(
ا کہ ميں ايک ہزار فرشتوں سے تمھاری نصرت کروں اس وقت خدا نے تمھاری دعا اور درخواست کو قبول کرليا اور فرماي

ُکْم بِٔاَْلٍف ِمَن اْلَماَلئَِکِة ُمْرِدفِيَن)۔  کا ماده “ مردفين”گا جوايک دوسرے کے پيچھے آرہے ہوں گے(فَاْستََجاَب لَُکْم ٔاَنِّی ُمِمدُّ
ہ ايک ہزار کا دستہ تھا اور ديگر دستے ہے، اس کا معنی ميں يہ احتمال بھی پيش کيا گيا ہے کہ مراد يہ ہے کہ ي“ ارداف”

بھی اس مفہوم پر منطبق ہوجاتی ہے جس ميں ہے کہ  ١٢۴اس کے پيچھے تھے۔ اس طرح سے سورٔه آل عمران کی آيہ 
  پيغمبر نے مومنين سے کہا:

  کيا يہ کافی نہيں ہے کہ خدا نے تمھاری تين ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کی۔
اس ايک ہزار کی صفت ہے، سورٔه آل ‘ ‘ مردفين”ميں فرشتوں کی تعداد ايک ہزار تھی اور ليکن ظاہر يہ ہے کہ جنگ بدر 

  عمران کی آيت مسلمانوں سے ايک خدا ئی وعده تھا کہ اگر ضرورت پڑھی تو خدا مزيد تمھاری مدد کے لئے بۺيجے گا۔
ميں ہے، فرمايا گيا ہے: خدا نے ايسا صرف اس کے بعد کہ کہيں يہ خيال پيدا ہو کہ کاميابی فرشتوں يا اِن جيسوں کے ہاتھ 

رنہ کاميابی تو بشارت کے طور پر اور تمھارے اطميناِن قلب کے لئے کيا (َوَما َجَعلَہُ هللاُ ٕاِالَّ بُْشرٰی َولِتَْطَمئِنَّ بِِہ قُلُوبُُکْم)۔ و
)۔ صرف خدا کی طرف سے ہے اور ان ظاہری اور باطنی اسباب کے اوپر اس کا اراده مشيت ہے ( َوَما النَّْصُر ٕاِالَّ ِمْن ِعْنِد هللاِ

کيونکہ ايسا خدا قادر وقوی ہے کہ کوئی بھی اس کے اراد ه اور مشيّت کے سامن نہيں ٹھہرسکتا اور ايسا حکيم ودانا ہے کہ 
  اس کی مدد اصل افراد کے عالوه کو نہيں پہنچتی (ٕاِنَّ هللاَ َعِزيٌز َحِکيٌم)۔

  تھی؟کيا فرشتوں نے جنگ گی 
  مفّسرين کے درميان اس سلسلے ميں بہت اختالف ہے۔

بعض کا نظريہ ہے کہ فرشتے ياقاعده معرکہ جنگ ميں شريک ہوئے اور انھوں نے ايسے ہتھياروں سے دشمن کے لشکر 
پر حملہ کيا جو انہی سے مخصوص تھے۔ انھوں نے ان ميں سے کچھ افراد کو ڈھير کرديا۔ اس سلسلے ميں ان مفّسرين نے 

  کچھ زياده روايات بھی نقل کی ہيں۔
کچھ قرائن ايسے بھی ہيں جو ظاہر کرتے ہيں کہ دوسرے گروه کا نظريہ حقيقت کے زياده قريب ہے جو کہتے ہيں کہ 

  فرشتے صرف مومنين کی دلجوئی اور روحانی تقويت کے لئے نازل ہوئے تھے ۔ کيونکہ:
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گيا ہے : يہ سب کچھ تمھارے اطميناِن قلب کے لئے تھا تاکہ اس پشت  ۔ ہم مندرجہ باال آيت ميں پڑھ چکے ہيں کہ فرمايا١
  پناہی کے احساس سے بہتر طور پر جنگ کرسکو، نہ يہ کہ فرشتوں نے جنگ کے لئے قدم بڑھايا۔

۔ اگر فرشتوں نے بہادرانہ جنگ سے دشمن کے سپاہيوں کو چت کرديا تو مجاہدين بدر کی کونسی فضيلت باقی ره جاتی ٢
  روايات ميں بڑے زور وشور سے بيان کی گئی ہے۔ہے جو 

افراد ہے۔ اس ميں ايک بڑا حّصہ حضرت علی عليہ السالم کی تلوار سے ) ٧٠۔ بدر ميں شدمن کے مقتولين کی تعداد ستر(٣
ں اس بناء قتل ہوا اور باقی ديگر مجاہديِن اسالم کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ان مجاہدين ميں سے بيشتر کے نام تاريخ ميں مذکور ہي

  پر فرشتوں کے لئے کونسے باقی ره جاتے ہيں اور انھوں نے کتنے افراد قتل کئے۔
اس کے بعد خداتعالٰی مومنين کو اپن يدوسری نعمت باد دالتے ہوئے فرماتا ہے: وه وقت ياد کرو جب تمھيں اونگھ نے گھير 

يُکْم النَُّعاَس ٔاََمنَةً ِمْنہُ)۔ليا جو خدا کی طرف سے تمھارے جسم وروح کے لئے باعِث سکون تھی (إِ  کے “ غشيان“”يغشی”ْذ يَُغشِّ
ماده سے ہے، اس کا معنی ہے ڈھاپنا اور احاطہ کرنا۔ گويا نيند ايک پردے کی طرح ان پر ڈال دی گئی اور اس نے انھيں 

  ڈھانپ ليا۔
ہے اور شايد اس طرف اشاره ہے کہ عين  نيند کی ابتدا (اونگھ) يا تھوڑی اور ہلکی سی آرام بخش نيند کو کہا جاتا“ نعاس”

استراحت کے باوجود اس طرح گہری نيند تم پر مسلط نہيں ہوئی کہ دشمن موقع سے فائده اٹھاتے ہوئے تم پر شبخون مارے۔ 
اس طرح مسلمانوں نے ا س پُر اضطراب رات ميں اس عظيم نعمت سے فائده اٹھايا جس نے اگلے روز ميدان جنگ ميں ان 

  د کی۔کی بڑی مد
َماِء َماًء) ُل َعلَْيُکْم ِمَن السَّ ۔ تاکہتيسری نعمت جو اس ميدان ميں تمھيں عطا کی گئی يہ تھی کہ آسمان سے تم پر پانی برسا (َويُنَزِّ

  ۔اس کے ذريعے تمھيں پاک کرے اور شيطانی نجاست تم سے دور کرے (لِيُطَھَِّرُکْم بِِہ َويُْذِھَب َعنُکْم ِرْجَز الشَّْيطَاِن)
يہ نجاست ہوسکتا ہے شيطانی وسوسے ہوں اور يہ بھی ممکن ہے کہ اس شب بعض کے مجنب ہوجانے کی وجہ سے 

  جسمانی ناپاکی ہو يا ممکن ہے دونوں قسموں کی نجاست ہو۔
بہرحال اس حيات بخش پانی نے جو بدر کے اطراف کے گھڑوں ميں جمع ہوگيا تھا۔ دشمن نے کنويں اپنے قبضے لے 

ور مسلمانوں کو طہارت اور پينے کے لئے پانی کی سخت ضرورت تھی۔ اس حالت ميں بارش کے اس پانی رکھے تھے ا
  نے ان سب نجاستوں کو دھوڈاال اور انھيں بہالے گيا۔

يہ  عالوه ازيں خدا چاہتا تھا کہ اس نعمت کے ذريعے تمھارے لوں کو محکم کردے (َولِيَْربِطَ َعلٰی قُلُوبُِکْم)۔ نيز چاہتا تھا کہ
ريتلی زمين جس ميں تمھارے پأوں دھنس جاتے تھے اور پھسل جاتے تھے بارش کے برسنے کی وجہ سے مضبوط 

  ہوجائے تاکہ تمھارے قدم مضبوط ہوجائيں(َويُثَبَِّت بِِہ ااْلَْٔقَداَم)۔
  ہوں۔ثابت قدمی سے مراد روح کی تقويت اور جوش وولولہ ميں اضافہ ہو يا ہوسکتا ہے دونوں چيزيں مراد 

مجاہديِن بدر پر پروردگار کی نعمتوں ميں سے ايک نعمت وه خوف وہراس تھا جو دشمنوں کے دلوں ميں ڈال ديا گيا تھا جس 
نے ان کے حوصلوں کو متزلزل کررکھا تھا، اس سلسلے ميں ارشاد ہوتا ہے: وه وقت ياد کرو جب خدا نے فرشتوں کی 

تم اہِل ايمان کو تقويت دو اور انھيں ثابت قدم رکھو (ٕاِْذ يُوِحی َربَُّک ٕاِلَی طرف وحی بھيجی کہ ميں تمھارے ساتھ ہوں اور 
  اْلَماَلئَِکِة ٔاَنِّی َمَعُکْم فَثَبِّتُوا الَِّذيَن آَمنُوا)۔ اور عنقريب ميں کافروں کے دلوں ميں خوف اور وحشت ڈال دونگا

  
ْعَب)۔   (َسٔاُْلقِی فِی قُلُوِب الَِّذيَن َکفَُروا الرُّ

واقعاً يہ عجيب وغريب بات تھی کہ تواريخ کے مطابق مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر کے مقابلے قريش کی طاقتور فوج 
نفسياتی طور پر اس قدر شکست خورده ہوچکی تھی کہ ان ميں سے ايک گروه مسلمانوں سے جنگ کرنے سے ڈرتا تھا، 

ض کہتے کہ يہ موت کو اپنے اونٹوں پر الدکر مدينہ سے بعض اوقات وه دل ميں سوچتے کہ يہ عام انسان نہيں ہيں، بع
  تمھارے لئے سوغات الئے ہيں۔

اس ميں شک نہيں کہ دشمن کے دل ميں يہ خوف ڈالنا کہ جو کاميابی کے عوامل ميں سے ايک مٔوثر عامل ہے، بالوجہ نہ 
ے مومنين کا اظہاِر وفاداری، سب تھا۔ مسلمانوں کی وه پامردی، ان کی نماز جماعت، ان کے حرارت بخش شعار اور سچّ 

  کچھ اپنی تاثير مرتب کررہا تھا۔
سعد بن معاذ انصار کے نمائنده کے طور پر خدمِت پيغمبر ميں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے: ميرے ماں باپ آپ پر 

پ کہتے ہيں خدا کی قربان، اے هللا کے رسول! ہم آپ پر ايمان الئے اور ہم نے آپ کی نبوت کو گواہی دی ہے کہ جو کچھ آ
طرف سے ہے، آپ جو بھی حکم دينا چاہيں ديجئے اور ہمارے مال ميں جو کچھ آپ چاہيں لے ليں، خدا کی قسم اگر آپ ہميں 

حکم ديں کہ اس دريا (دريائے احمر کی طرف اشاره کرتے ہوئے، جو وہاں سے قريب تھا) کود پڑو تو ہم کو پڑيں گے، 
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  توفيق دے کہ ايسی خدمت کريں جو آپ کی آنکھ کی روشنی کا باعث ہو۔ ہماری يہ آرزو ہے کہ خدا ہميں
جی ہاں، ايسی گفتگو جو دوست اور دشمن ميں پھيل جاتی تھی، اس استقامت کے عالوه جو وه پہلے ہی مکہ ميں مسلمان 

  مردوں اور عورتوں ميں ديکھ چکے تھے۔ سب باتيں اکھٹی ہوگئيں اور اس سے دشمن وحشت زده ہوگيا۔
شمن کی طرف سخت آندھی چل رہی تھی، اُن پر موسال دھار بارش برس رہی تھی، عاتکہ کے وحشت ناک خواب کا بھی د

مکہ ميں چرچا ہوچکا تھا، يہ اور دوسرے عوامل مل کر انھيں خوفزده کئے ہوئے تھے، اس کے بعد هللا تعالٰی نے ميداِن بدر 
ريعے مسلمانوں کو جو پيغام ديا تھا وه انھيں ياد داليا جارہا ہے اور وه يہ کہ: ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے ذ

مشرکين سے جنگ کرتے وقت غيرمٔوثر ضربوں سے پرہيز کرو اور انھيں ضائع نہ کرو بلکہ دشمن پر کاری ضربيں لگأو 
“ اور ان کے ہاتھ پأوں بيکا رکردو”ِق)۔ (فَاْضِربُوا فَْوَق ااْلَْٔعنَا“ گردن سے اُوپر ان کے مغز اور سر پر ضرب لگاؤ ”

  (َواْضِربُوا ِمْنھُْم ُکلَّ بَنَاٍن)۔
کہتے ہيں۔ زير بحث “ بَنَانة”کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ہاتھ پاؤں کی انگلی کی پور، خود انگلی کو بھی “ بَنَانة“ ”بَنَانٍ ”

ہو اور يا پھر اپنے اصل معنی ميں ہو، کيونکہ اگر ہاتھ  آيات ميں ہوسکتا ہے ہاتھ پاؤں کے لئے کنايہ کے طور پر يہ لفظ آيا
کی انگلياں کٹ جائيں اور بے کار ہوجائيں تو انسان ہتھيار اٹھانے کے قابل نہيں رہتا اور اگر ہاتھ کٹ جائيں تو چلنے کی 

  طاقت نہيں رہتی۔
  اور اگر سوار ہو تو اس کے ہاتھ پأوں کو۔ يہ احتمال بھی ہے کہ اگر حملہ آور دشمن پياده ہو تو اسکے سر کو نشانہ ن بناؤ 

جيسا کہ پہلے بھی اشاره کيا جاچکا ہے کہ بعض اس جملے کو مالئکہ سے خطاب سمجھتے ہيں ليکن قرائن نشاندہی کرتے 
ہيں کہ اس ميں مخاطب مسلمان ہی ہيں اور اگر فرشتے بھی مخاطب ہوں تو ہوسکتا ہے کہ دماغ اور ہاتھ پأوں پر ضرب 

سے مراد يہ ہو کہ ان پر اسيا خوف طاری کرو کہ کام کرتے ہوئے ان کے پأوں ہل جائيں اور سر نيچے جھک جائيں لگانے 
(البتہ يہ تفسيرظاہر عبارت کے خالف ہے اور مالئکہ کے جنگ نہ کرنے کے بارے ميں قرائن بيان کئے جاچکے ہيں اسی 

  کوثابت سمجھنا چاہيے)۔
ر کوئی ان سخت فرامين اور سرکوبی کرنے والے ان الزمی وقطعی احکام کو آئين جوانمردی ان تمام باتوں کے بعد اس بنا پ

اور رحم وانصاف کے خالف تصور نہ کرے فرمايا گيا ہے: وه اس چيز کے مسحتق ہينکيونکہ وه خدا اور اس کے پيغمبر 
 َّ   ھُْم َشاقُّوا هللاَ َوَرُسولَہُ)۔کے سامنے عداوت، دشمنی، نافرانی اور سرکشی پر اُتر آئے ہيں (ٰذلَِک بِٔاَن

کے ماده سے ہے، اس کا معنی ہے شگاف اور جدائی اور چونکہ مخالف دشمن اور معصيت کار اپنی صف “ شقاق“”َشاقُّوا”
کہتے ہيں اور جو شخص بھی خدا اور پيغمبر کی مخالفت کے دروازے سے داخل “ شقاق”جدا کرليتا ہے لٰہذا اس عمل کو 

آخرت ميں دردناک سزا ميں گرفتار ہوگا کيونکہ (جس طرح اس کی رحمت وسيع اور المتناہی ہے) اس کی سزاہوگا وه دنيا و
  بھی شديد اور دردناک ہے (َوَمْن يَُشاقِْق هللاَ َوَرُسولَہُ فَإِنَّ هللاَ َشِديُد اْلِعقَاِب)۔

زه چکھو، ميدان جنگ ميں کاری ضربوں، قتل، اس کے بعد اس امر کی تاکيد کے لئے ارشاد ہوتا ہے: اس دنيا کی سزا کا م
قيد او شکست کی سزا بھگتو اور دوسرے جہاں کی سزا کے منتظر رہو (کيونکہ جہنم کی) آگ کا عذاب کافروں کے انتظار 

  ميں ہے (َذلُِکْم فَُذوقُوهُ َؤاَنَّ لِْلَکافِِريَن َعَذاَب النَّاِر)۔
..............  

  -آيت کے ذيل ميں۔ مجمع البيان، زيِر بحث ١

  

  يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا ٕاَِذا لَقِيتُْم الَِّذيَن َکفَُروا َزْحفًا فَاَلتَُولُّوھَُم ااْلَْٔدبَارَ  -١۵
فًا لِقِتَاٍل ٔاَْو ُمتََحيًِّزا ٕاِلٰی فِئٍَة فَقَْد بَاَء بَِغضَ  -١۶   ٍب ِمْن هللاِ َوَمأَْواهُ َجھَنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ َوَمْن يَُولِِّھْم يَْوَمئٍِذ ُدبَُرهُ ٕاِالَّ ُمتََحرِّ
  َن ِمْنہُ باََلًء َحَسنًا ٕاِنَّ هللاَ َسِميٌع َعلِيمٌ فَلَْم تَْقتُلُوھُْم َولَِکنَّ هللاَ قَتَلَھُْم َوَما َرَمْيَت ٕاِْذ َرَمْيَت َولَِکنَّ هللاَ َرَمی َولِيُْبلَِی اْلُمْؤِمنِي -١٧
  ٔاَنَّ هللاَ ُموِھُن َکْيِد اْلَکاِفِرينَ َذلُِکْم وَ  -١٨

  ترجمہ
  ۔ اے ايمان والو! جب ميداِن جنگ ميں کافروں کا سامنا کرو تو ان سے پشت نہ پھيرو۔١۵
۔ اور جو شخص اس وقت ان سے پيٹھ پھيرے گا مگر يہ کہ اس کا مقصد ميدان سے پلٹ کر نيا حملہ کرنا يا (مجاہدين ١۶
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و (ايسا شخص) غضِب پروردگار ميں گرفتار ہوگا اور اس کی قرارگاه جہنم ہے اور يہ کيسی بُری کے) گروه سے ملنا ہو، ت
  جگہ ہے۔

۔ يہ تم نہ تھے جنھوننے انھيں قتل کيا بلکہ خدا نے انھيں قتل کيا ہے اور (اے پيغمبر!) يہ تُو نہ تھا(کہ جس نے اُن کے ١٧
خدا چاہتا تھا کہ وه مومنين کو اس طرح سے آزمالے اور خدا سننے  چہروں پر مٹی پھينکی) بلکہ خدا نے پھينکی تھی اور

  واال اور جاننے واال ہے۔
  ۔ مومنين اور کافرين کی سرنوشت يہی تھی جو تم نے ديکھ لی اور خدا کفار کی سازشوں کو کمزور کرنے واال ہے۔١٨

  جہاد سے فرار ممنو ع ہے 

جيسا کہ گذشتہ آيات کی تفاسير ميں اشاره ہوچکا ہے کہ جنگ بدر کی کاميابی اور خدا کی اور بہت سی نعمتيں جو اس نے 
مسلمانوں پر اس واقعہ ميں کی تھی تاکہ وه گذشتہ اور آئنده کے حوالے سے ان سے سبق حاصل کريں لٰہذا زيِر نظر آيات 

سے ايک عمومی جنگی اصول اور حکم نصيحت اور تاکيد کے طور پر ميں روئے سخن مومنين کی طرف کرتے ہوئے ان 
بيان کيا گيا ہے، ارشاد ہوتا ہے: اے وه لوگو! جو ايمان الچکے ہو جب بھی ميدان جنگ ميں کافروں سے تمھارا آمنا سامنا ہو

  َذا لَقِيتُْم الَِّذيَن َکفَُروا َزْحفًا فاََلتَُولُّوھَُم ااْلَْٔدبَاَر)۔تو انھيں پشت نہ دکھأو اور راِه فرار اختيار نہ کرو (يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا إِ 
کے ماده سے اجتماع اور روبرو ہونے کے معنی ميں ہے ليکن اکثر مواقع پر ميداِن جنگ ميں آمنا سامنا “ لَقِاء “ ”لَقِيتُمْ ”

  ہونے کے معنی ميں آيا ہے۔
ے معنی ميں ہے اس طرح سے کہ پأوں زمين کی طرف کھنچے اصل ميں کسی چيز کی طرف حرکت کرنے ک“ زحف”

چلے جائيں جيسے بچہ ٹھيک طرح سے چلنے پھرنے سے پہلے چلنے کی کوشش کرتا ہے يا جيسے اونٹ جب تھک جاتا 
ور ہے تو اپنے پأوں زمين پر کھينچتا ہے، بعدازاں کثير تعداد والے لشکر کے لئے بھی يہ لفظ استعمال ہونے لگا کيونکہ دُ 

  سے يوں لگتا ہے جيسے زمين پر لڑکھڑاتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔
اس طرف اشاره ہے کہ اگرچہ دشمن کی تعداد سازوسامان کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر “ رحف”مندرجہ باال آيت ميں لف 

در سے دشمنوں کی تعداد تم ہو اور تم اقليّت ميں ہو پھر بھی تمھيں ميداِن جنگ سے فرار نہيں کرنا چاہيے جيسے ميداِن ب
سے کئی ُگنا زياده تھی اور تے نے ثابت قدمی دکھائی اور باآلخر کامياب ہوگئے۔ اصولی طور پر جنگ سے بھاگنا اسالم 

ميں ايک بہت بڑا گناه شمار ہوتا ہے۔ قرآن کی بعض آيات پر توجہ کی جائے تو زياده سے زياده ان ميں يہ بات اس امر سے 
کے ذيل ميں انشاء  ۶۶و ۶۵من کا لشکر زياده سے زياده دوگنا ہو، اس کے بارے ميں اسی سوره کی آيت مشروط ہے کہ دش

  هللا بحث کی جائے گی۔
اسی بناپر اگلی آيت ميں بعض مواقع کے استثناء کے ساتھ ميداِن جنگ سے پيٹھ پھيرنے والوں کے بارے ميں کہا گيا ہے: 

ت پھير ليں مگر يہ کہ يہ کناره کشی جنگی چال کے لئے ہو يا مسلمان گروهجو لوگ دشمن سے جنگ کرتے وقت ان سے پش
فًا سے مل کر نئے حملے کے لئے ہو، تو ايسے لوگ هللا کے غضب ميں گرفتار ہوں گے (َوَمْن يَُولِِّھْم يَْوَمئٍِذ ُدبَُرهُ ٕاِالَّ ُمتَحَ  رِّ

)۔لِقِتَاٍل ٔاَْو ُمتََحيًِّزا ٕاِلٰی فِئٍَة فَقَْد بَاَء    بَِغَضٍب ِمْن هللاِ
جيسا کہ ہم ديکھ رہے ہيں کہ فرار کے معاملے ميں اس آيت ميں دواستثنائی صورتيں بيان کی گئی ہيں جو ظاہری طور پر 

  فرار ہيں ليکن دراصل مقابلے اور جہاد کی صورتيں ہيں۔
فًا لِقِتَالٍ ”پہلی صورت کو  ہے اس کا معنی ہے درميان سے اطراف کی کے ماده سے “ تحرف“ ”متحرف”کہا گيا ہے۔ “ ُمتََحرِّ

طرف ہٹنا، اس سے مراد يہ ہے کہ سپاہی ايک جنگی تکنيک کے طور پر دشمن کے مقابلے سے بھاگ کھڑے ہوں اور ايک
طرف ہٹ جائيں تاکہ اُسے اپنے کھينچ الئيں اور اسے غفلت ميں دال کر اس کے پيکر پر اچانک ضرب لگائيں اور ايا جنگ 

ے تکنيک سے دشمن کو تھکاديں کيونکہ جنگ ميں کبھی حملہ کيا جاتا ہے اور کبھی نئے حملے کے لئے اور بھاگنے ک
  ۔“الحرب کروفر؛يعنی جنگ جھپٹنے اور پلٹنے کا نام ہے”پيچھے ہٹ آنا پڑتا ہے عرب کے بقول: 

کے لئے پيچھے ہٹ آئے  دوسری صورت يہ ہے کہ سپاہی ميدان ميناپنے کو اکيال پائے اور يگر فوجی سپاہيوں سے ملنے
  اور ان سے مل جانے کے بعد حملہ شروع کرے۔

بہرحال ميدان سے بھاگنے کی حرمت کی خشک صورت ميں تفسير نہيں کی جانی چاہئے کہ جس سے جنگی حکمِت عملی 
  اور تدابير ہی ختم ہوجائيں کيونکہ جنگی تداير بہت سی کاميابيوں کا سرچشمہ ہوتی ہيں۔

مايا گيا ہے: جنگ سے بھاگ جانے والے نہ صرف غضب اٰلہی کا شکار ہوں گے بلکہ ان کا ٹھکانا آيت کے آخر ميں فر
  دوزخ ہے اور وه کيسی بُری جگہ ہے
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  (َوَمأَْواهُ َجھَنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيُر)۔

ہيں کسی مقام  کے ماده سے مراجعت اور جگہ لينے کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے ليکن اس کے اصلی معنی“ بواء“ ”باء”
يا مکان کو صاف وشفّاف اور ہموار کرنا چونکہ انسان جب کوئی مکان ليتا ہے تواپنی جگہ صاف اور ہموار کرتا ہے لٰہذا يہ 

لفظ اس مفہوم ميں ايا ہے اور اسی طرح چونکہ انسان رہائش گاه کی طرف پلٹ کر آتا ہے لٰہذا بازگشت اور لوٹ آنے کے 
عمال ہوتا ہے، مندرجہ باال آيت ميں اس طرف اشاره ہے کہ پروردگار کا مسلسل اور دائمی غضب معنی ميں بھی يہ لفظ است

  ان کے شامِل حال رہے گا گويا انھوں نے غضب اٰلہی ميں گھر بناليا ہے۔
“ یٰ ماو”کے معنی ميں ہے اور يہ جو مندرجہ باال آيت ميں ہے کہ جہاد سے بھاگنے والوں کا “ پناہگاه”اصل ميں “ ماویٰ ”

جہنم ہے تو يہ اس طرف اشاره ہے کہ وه اپنی طرف سے بھاگ کر اپنے لئے کوئی پناہگاه ڈھونڈتے ہيں تاکہ ہالکت سے 
محفوظ رہيں، ليکن (ان کی خواہش کے) برعکس ان کی پناہگاه جہنم ہوگی، نہ صرف دوسرے جہان ميں بلکہ وه اس جہان 

  نے والی جہنم کی پناہگاه ميں ہونگے۔ميں بھی ذلّت، بدبختی، شکست اور محروميت کی جال
ميں ہے کہ امام علی بن موسی الرضا عليہمالسالم کے ايک صحابی نے بہت سے احکام “ عيون االخبار”اسی لئے کتاب 

  فلسفے کے بارے ميں پوچھا،اس سلسلے ميں آپ(عليه السالم) نے تحرير فرمايا:
ونکہ يہ دين کی کمزوری اور تنّزلی کا سبب اور انبياء، آئمہ اور جہاد سے فرار کو خدا نے اس لئے حرام قرار ديا ہے کي

عادل پيشوأوں کے پرورگرام کی تحقير وتذليل کا باعث ہوتا ہے۔، نيز اس کے سبب مسلمان دشمن پر کاميابی حاصل نہيں 
سزا نہيں دے سکتے کرپاتے اور دشمن کو توحيِد پروردگار، اجرائے عدالت اور ترک ظلم وفساد کے دعوت کی مخالفت پر 

اور اس کے سبب دشمن مسلمانوں کے مقابلے ميں زياده جسور اور بے باک ہوجائيں گے، يہاں تک کہ مسلمان ان کے 
  )١ہاتھوں قتل ہوں گے اور قيد ہوں گے اور آخر کار هللا کا دين سفحٔہ ہستی سے مٹ جائے گا۔(

ور آپ(عليه السالم) کبھی کبھار دوسروں کی تشويق کے حضرت علی عليہ السالم کو جو بہت سے امتيازات حاصل تھے ا
 لئے جن کی طرف اشاره کرتے تھے ان ميں سے ايک ميداِن جنگ سے فرار نہ کرنا بھی تھا۔ آپ(عليه السالم) فرماتے ہيں:

  -انّی لم افر من الزحف قط ولم يبرزنی ٔاحد ااّل سقيت االرض من دمہ
ی جنگو ں ميں شرکت کی ہے ليکن) ميں نے دشمن کی فوج کے سامنے کبھی (حاالنکہ ميں نے پوری زندگی ميں بہت س

فرار نہيں کيا اور کوئی شخص ميداِن جنگ ميں ميرے سامنے نہيں آيا مگر يہ کہ ميں نے اس کے خون سے زمين کو 
  )٢سيراب کرديا۔(

م جنگ بدر سے مخصوص تھا تعجب کی بات ہے کہ بعض اہل سنّت مفّسرين اس بات پر مصر ہيں کہ زير بحث آيت کا حک
اور يہ تہديد وسرزنش جو جہاد سے فرار کرنے والوں کے بارے ميں ہے صرف بندر کے مجاہدين سے مربوط ہے حاالنکہ 

نہ صرف آيت کے لئے اختصاص کی کوئی دليل موجود نہيں بلکہ آيت کا مفہوم تمام جنگ کرنے والوں اور تمام مجاہدين 
روايات کے قرائن بھی اسی امر کی تائيد کرتے ہيں (البتہ اس اسالمی حکم کی کچھ شرائط کے لئے عمومی ہے، نيز آيات و

  ہيں جن کا تذکره اسی سوره کی آئنده آيات ميں آئے گا)
اس کے بعد اس بناء پر کہ مسلمان جنگ بدر کی کاميابی پر مغرور نہ ہوں اور صرف اپنی جسمانی قوت وطاقت پر بھروسہ 

کہ ہميشہ اپنے قلب وروح کو ياِد اٰلہی اور نصرِت خدا سے گرم اور روشن رکھيں، ارشاد فرمايا گيا نہ کرنے لگ جائيں بل
  ہے: ميدان بندر يہ تم نے دشمن کو قتل نہيں کيا بلکہ خدا نے انھيں قتل کيا ہے (فَلَْم تَْقتُلُوھُْم َولَِکنَّ هللاَ قَتَلَھُْم)۔

ور ريت نہيں پھينکی بلکہ خدا نے پھينکی ہے (َوَما َرَمْيَت ٕاِْذ َرَمْيَت َولَِکنَّ هللاَ اور اے پيغمبر! ان کے چہروں پر تونے مٹی ا
  َرمٰی)۔

  اسالمی روايات ميں ہے اور مفّسرين نے بيان کيا ہے کہ روِز بدر رسول هللا نے حضرت علی(عليه السالم) سے فرمايا:
  ۔زمين سے مٹی اور سنگريزوں کی ايک مٹھی بھر کے مجھے دے دو

  حضرت علی(عليه السالم) نے ايسا ہی کيا اور رسوِل خدا نے اسے مشرکين کی طرف پھينک ديا اور فرمايا:
  “شاہت الوجوه”

  تمھارے منھ قبيح اور سياه ہوجائيں۔
 لکھا ہے کہ معجزانہ طور پر وه گردو غبار اور سنگريزے دشمنوں کی آنکھوں ميں جاپڑے اور وه سب وحشت زده ہوگئے۔

وئی شک نہيں کہ ظاہراً يہ سب کام رسول هللا نے اور مجاہديِن بدر نے انجام ديئے ليکن يہ جو کہا گيا ہے کہ تم نےاس ميں ک
  يہ کام نہيں کيا، يہ اس طرف اشاره ہے کہ:

اّول تو وه جسمانی ، روحانی اور ايمانی طاقت کہ جو اس سارے معاملے ک سرچشمہ تھی، تمھيں خدا کی طرف سے بخشی 
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  ی اور تم نے اس راستے ميں خدا کی بخشی ہوئی طاقت سے قدم اٹھايا۔گئی تھ
دوم يہ کہ ميدان بدر ميں پر اعجاز حوادث ظاہر ہوئے کہ جن کی طرف پہلے اشاره کيا جا چکا ہے، يہی مجاہدين اسالم کی 

  کی طرف سے ہی تھے۔روحانی تقويت اور دشمنوں کی نفسيانی شکست کا سبب بنے، يہ غير معمولی امور اور اثرات خدا 
  در حقيقت يہ آيت اس نظريے کی طرف لطيف اشاره ہے کہ:

  “ال جبر وال تفويض بل امٌربين االمرين”
  يعنی: نہ جبر ہے اور نہ تفويض اور مکمل سپردگی بلکہ معاملہ ان دونوں کے درميان ہے۔

کی نسبت پيغمبر کی طرف دی گئی  جيسے دشمنوں کو قتل کرنے کی نسبت مسلمانوں کی طرف دی گئی اور مٹی پھينکنے
  ہے اور ساتھ ہی ان سے يہ نسبت سلب بھی کرلی گئی ہے (غور کيجئے گا)

تمہارا  --اس ميں شک نہيں کہ اسی عبارتوں ميں کوئی تناقض نہيں بلکہ مقصديہ ہے کہ يہ کام بھی ہے اور خدا کا کام بھی 
کا اس لئے کہ قوت اور مدد اس کی طرف سے ہے۔ لٰہذا وه لوگ اس وجہ سے کہ تمھارے ارادے سے انجام پايا ہے اور خدا 

  جو خيال کرتے ہيں کہ يہ آيت نظريہ جبر کی دليل ہے ان کا جواب خود نفس آيت ميں پنہاں ہے۔
کے نظريے کے قائل جو افراد اس آيت کو اپنے نظريے کی دستاويز کے طور پر پيش کرتے ہيں، ان کا “ وحدت وجود”

ميں لطيف انداز ميں موجود ہے کيونکہ اگر خدا اور مخلوق ايک ہی ہيں تو پھر ايک شکل ميں فعل کی  جواب بھی خود آيت
نسبت ان کے لئے ثابت اور دوسری صورت ميں نہيں کی جاسکتی ۔ يہ نفی و اثبات خود خالق و مخلوق کے تعدد کی دليل 

يصلوں سے خالی کرليا جائے تو ہم ديکھيں گے کہ ہے اور اگر اپنی فکر کو پہلے سے کيے گئے نادرست اور تعصب آميز ف
“ امربين االمرين”اس آيت کا کسی بھی انحرافی اور ٹيڑھے مکتب اور نظريے سے کوئی تعلق نہيں بلکہ مکتب واسطہ اور 

کی طرف اشاره کرتی ہے اور وه بھی ايک ترتيبی مقصد کے لئے يعنی آثار غرور ختم کرننے کے لئے جو عموماً کاميابيوں
  کے بعد انسانوں کو دامن گير ہوجاتے ہيں۔

آيت کے آخر ميں ايک اور اہم نکتے کی طرف اشاره کيا گيا ہے کہ ميدان بدر مسلمانوں کے لئے ايک آزمائش کا ميدان تھا 
  اَلًء َحَسنًا )۔اور خدا چاہتا تھا کہ مومنين کو اپنی طرف سے اس کاميابی کے ذريعے آزمائے (َولِيُْبلَِی اْلُمْؤِمنِيَن ِمْنہُ بَ 

کہتے“ بآلء حسن”در اصل آزمائش کرنے کے معنی ميں ہے البتہ آزمائش کبھی نعمتوں کے ذريعے ہوتی ہے جسے “ بآلء”
کہتے ہيں جيسا کہ بنی اسرائيل کے بارے ميں “ بالء سیٔ ”ہيں اور کبھی مصيبتوں اور سختيوں کے ذريعے ہوتی ہے جسے 

  ہے:
  
  )١۶٨۔(اعراف۔ “ صيبتوں کے ذريعے آزماياانھيں ہم نے نعمتوں اور م”

خدا چاہتا تھا کہ طاقتور دشمن سے پہلے مسلح تصادم ميں مسلمانوں کو کاميابی کا لطف عطا کرے تاکہ وه آئنده کے لئے پر 
  اميد اور پر حوصلہ ہوسکيں۔

نتيجہ نہيں لينا چاہيے اور آزمائش کی صورت ميں يہ الٰہی نعمت سب کے لئے تھی اور انھيں اس کاميابی سے کبھی منفی 
غرور و تکبر ميں گرفتار نہيں ہونا چاہيے کہ کہيں وه دشمن کو معمولی سمجھنے لگيں اور خودسازی اور تياری کا عمل 

چھوڑديں اور لطِف پروردگار پر بھروسہ کرنے ميں غفلت کرنے لگيں۔ لٰہذا آيت کو اس جملے پر تمام کيا گيا ہے: خدا سننے
ور جاننے واال بھی (ٕاِنَّ هللاَ َسِميٌع َعلِيٌم)۔ يعنی خدا نے پيغمبر اور مومنين کی صدائے استغاثہ سنی اور وه ان کیواال بھی ہے ا

صدِق نيت و اخالص نيت اور پامردی و استقامت کے مطابق ہی ان سے سلوک کرے گا۔ مخلص اور مجاہد مومن آخر کار 
  اور صرف باتيں کرنے نالے بے عمل شکست کھا جائيں گے۔ کامياب ہوں گے اور دکھاوا کرنے والے رياکار

بعد والی آيت ميں اس امر کی تاکيد اور اظہار عموميت کے لئے فرمايا گيا ہے:مومنين اور کافرين کا انجام وہی تھا جو تم نے
  )3سن ليا ہے (َذلُِکْم)۔(

ں کو مومنين کے مقابلے ميں کمزور کرديتا ہے اس کے بعد علت کو بيان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: هللا کفار کی سازشو
  تاکہ انھيں اور ان کے پروگراموں کو کوئی نقصان اور زدنہ پہنچا سکيں (َؤاَنَّ هللاَ ُموِھُن َکْيِد اْلَکافِِريَن)۔

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

  -١٣٨، ص٢۔ نور الثقلين، ج١
  -١٣٩، ص٢۔ نور الثقلين، ج٢
  - ذی سمعتم ہوحال المٔومنين و الکافرين۔ يہ جملہ در حقيقت يہ ہے: ٰذلکم ال3
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  7تفسير نمونہ جلد

 

  

َی َعنُکْم فِئَتُُکْم َشْيئًا َولَْو َکثَُرْت َؤاَنَّ هللاَ َمَع ٕاِْن تَْستَْفتُِحوا فَقَْد َجائَُکْم اْلفَْتُح َوٕاِْن تَنتَھُوا فَھَُو َخْيٌر لَُکْم َوٕاِْن تَُعوُدوا نَُعْد َولَْن تُْغنِ  -١٩
  اْلُمْؤِمنِيَن ۔
  ترجمہ
۔ اگر تم فتح و کامرانی چاہتے ہو تو وه تمہاری طرف آئی ہے اور اگر مخالفت سے اجتناب کرو تو تمھارے لئے بہتر ہے ١٩

اور اگر لوٹ آؤ تو ہم بھی پلٹ آئيں گے (اور اگر اپنی مخالفتيں جاری رکھو گے تو ہم تمھيں دشمن کے سامنے کريں گے) 
کيوں نہ ہو وه تمھيں (خدائی مدد سے ) بے نياز نہيں کرسکتی اور خدا مومنين کے اور تمہاری جميعت چاہے کتنی زياده 

  ساتھ ہے۔

  تفسير 

اس سلسلے مين کہ مندر جہ باال آيت ميں ُروئے سخن کن افراد کی طرف ہے، مفّسرين کے درميان اختالف ہے۔ بعض کا 
ف آنے سے پہلے خانٔہ کعبہ کے پاس گئے انھيں نظريہ ہے کہ اس ميں مشرکين مخاطب ہيں کيونکہ وه ميداِن بدر کی طر

  زعم تھا کہ وه حق پر ہيں، اس لئے وه غرور ميں مبتال تھے، خانٔہ کعبہ کے پردے کو پکڑکر کہنے لگے:
ہّم انصر علی الجندين واھدی الفئتين واکرم الحزبين”   “اللّٰ

  )١اُسے کاميابی عطا کرنا۔(خدايا! ان دو لشکروں ميں سے جو برتر، ہدايت يافتہ تر اور معززتر ہے 
  نيز منقول ہے کہ ابوجہل نے اپنی دعا ميں کہا:

خداوندا! ہمار دين پُرانااور قديمی ہے ليکن محمد کا دين تازه اور خام ہے ان دونوں ميں سے جو بھی تيرے نزديک محبوب 
  )٢تر ہے اس کے پيروکاروں کو کاميابی عطاکر۔(

جہ باال آيت نال ہوئی اور اُن سے کہا گيا: اگر تم فتح وکامرانی اور ديِن حق کے خواہاں ہو لٰہذا۔ جنگ بندر کے اختتام پر مندر
  تو محمد کا دين کامياب ہو اور اس کی حقانيت تم پر واضح اور آشکار ہوگئی (ٕاِْن تَْستَْفتُِحوا فَقَْد َجائَُکْم اْلفَْتُح)۔

تھ اٹھالو تو يہ بات تمھارے فائدے ميں ہے(َوٕاِْن تَنتَھُوا فَھَُو َخْيٌر اور اگر ديِن شرک سے اور فرماِن خدا کی مخالفت سے ہا
لَُکْم)۔ اور اگر تم مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے لوٹ آٔوگے تو ہم بھی تمھاری طرف پلٹ آئيں گے اور مسلمانوں کو 

  کامياب کريں گے اور تمھيں مغلو کرديں گے(َوٕاِْن تَُعوُدوا نَُعْد)۔
تمھاری جمعيت کتنی بھی زياده کيوں نہ ہو تمھيں بے نياز نہيں ”اد کی زيادتی پر ہرگز غرور نہ کرو کيونکہ اور اپنی تد

  نِيَن)۔کرسکتی (َولَْن تُْغنَِی َعنُکْم فِئَتُُکْم َشْيئًا َولَْو َکثَُرْت)۔ اور خدا مومنين کے ساتھ ہے ( َؤاَنَّ هللاَ َمَع اْلُمْؤمِ 
ت ُدور کرديتی ہے اور وه يہ کہ قبل وبعد کی تمام آيات کا روئے سخن مومنين کی طرف ہے اور ليکن اس تفسير کو ايک با

آيات کے درميان معنوی تعلق ہے، لٰہذا ان کے درميان صرف ايک آيت روئے سخن کفار کی طرف يہ بات بعيد نظر آتی ہے 
ہترين تفسير يہ بنتی ہے کہ بعض نئے اور لٰہذا بعض مفّسرين نے اس ميں مومنين کو مخاطب سمجھا ہے، اس لحاظ سے ب

ضعيف االيمان مسلمانوں کے درميان جنگی امواِل غنيمت کی تقسيم کے بارے ميں جھگڑا ہوگيا تو يہ آيت نازل ہوئيں اور 
انھيں سرزنش کی اور امواِل غنيمت پورے کے پورے پيغمبر کے اختيار اور ملکيت ميں دے ديئے، آپ نے بھی مساوی 

يں تمام مسلمانوں ميں تقسيم کرديا، اس کے بعد مومنين کی تربيت کے لئے انھيں جنگ بدر کے واقعات ياد دالئے طور پرانھ
  گئے ہيں کہ کس طرح خدا تعالٰی نے انھيں ايک طاقتور دشمن کے مقابلے ميں کاميابی عطا کی۔

فتح وکاميابی کا تقاضا کيا تو خدا نے يہ آيت بھی اسی مطلب کی طرف اشاره کررہی ہے کہ اگر تم مسلمانوں نے خدا سے 
  تمھاری دعا کو قبول کرليا اور تم کامياب ہوگئے۔

اور اگر پيغمبر کے سامنے اعتراض کرنے اور باتيں بنانے سے بچو تو يہ تمھارے فائدے ميں ہے اور اگر تم اپنی لسی 
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ے جنگل ميں تنہا چھوڑ ديں گے اور اعتراض آيز روش کی طرف پلٹ گئے تو ہم بھی پلٹ جائيں گے اور تمھيں دشمن ک
تمھاری جمعيت چاہے کتنی زياده کيوں نہ ہو خدائی مدد کے بغير کوئی کام نہيں کرسکے گی اور خداتعالٰی سّچے اور اپنے 

  فرمان کے مطايع مومنين اور اپنے پيغمبر کے ساتھ رہے۔
ی وجہ سے مالمت کررہی ہيں اور گذشتہ آيات ميں چونکہ خصوصاً آئنده چند آيات بھی مسلمانوں کو ان کی چند مخالفتوں ک

  بھی ہم نے ايسا ہی ديکھا ہے نيز آيات ميں ربط بھی واضح ہے لٰہذا دوسری تفسير زياده قوی معلوم ہوتی ہے۔
..............  

  -١۴٢، ص۵۔ تفسير صافی، آئہ زير بحث کے ضمن ميں اور تفسير کبير از فخرالدين رازی، ج١
  - بيان اور ديگر تفاسير ، اسی آيت کے ذيل ميں۔ تفسير مجمع ال٢

  

  يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا ٔاَِطيُعوا هللاَ َوَرُسولَہُ َواَلتََولَّْوا َعْنہُ َؤاَْنتُْم تَْسَمُعونَ  -٢٠
  َواَلتَُکونُوا َکالَِّذيَن قَالُوا َسِمْعنَا َوھُْم اَليَْسَمُعونَ  -٢١
مُّ اْلبُْکُم الَِّذيَن اَليَْعقِلُونَ  ٕاِنَّ َشرَّ الدََّوابِّ  -٢٢   ِعْنَد هللاِ الصُّ
  َولَْو َعلَِم هللاُ فِيِھْم َخْيًرا اَلَْٔسَمَعھُْم َولَْو ٔاَْسَمَعھُْم لَتََولَّوا َوھُْم ُمْعِرُضونَ  -٢٣

  ترجمہ
  اس کی باتيں سنتے ہو۔ ۔ اے ايمان النے والو!خدا اور اُس کے رسول کی اطاعت کرو اور روگردانی نہ کرو جبکہ تم٢٠
  ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہوجأو جو کہتے تھے ہم نے سنا ہے ليکن درحقيقت وه سنتے نہ تھے۔٢١
  ۔ زمين پر چلنے والوں ميں سے خدا کے نزديک بد ترين وه گونگے اور بہرے افراد ہيں جو عقل وفکر نہيں رکھتے۔٢٢
حق بات) ان کے کانوں تک پہچاتا ليکن (تن کی وجوده حالت ميں) اگر حق ان  ۔ اور اگر خدا ان مينکوئی بھالئی جانتا (تو٢٣

  کے کانوں تک پہنچاتا ہے تو وه مخالفت کرتے ہيں اور روگردان ہوتے ہيں۔

  سننے والے بہرے 

کی مکمل يہ آيات گذشتہ مباحث کے تسلسل ميں آئی ہيں، اور يہ مسلمانوں کو جنگ، صلح اورديگر تمام امور ميں پيغمبِر خدا
اطاعت کی دعوت کے سلسلے ميں ہيں۔ آيات کہ لب ولہجہ نشاندہی کرتا ہے کہ اس سلسلے ميں بعض مومنين نے اپنے 

فرض ميں کوتاہی کی تھی۔ لٰہذا پہلی آيت ميں فرمايا گيا ہے: اے ايمان والو! هللا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو (يَأاَيُّھَا 
  هللاَ َوَرُسولَہُ)۔ الَِّذيَن آَمنُوا ٔاَِطيُعوا

دوباره تاکيد کے طور پر فرمايا گيا ہے: اور اس کے حکم کی اطاعت سے کبھی روگردانی نہ کرو جب تک تم اس کی باتيں 
  اور اوامر ونواہی سنتے ہو

  
  (َواَلتََولَّْوا َعْنہُ َؤاَْنتُْم تَْسَمُعوَن)۔

کوئی مومن ہو يا کافر ليکن چونکہ پيغمبر کے مخاطب  اس ميں شک نہيں کہ حکم خدا کی اطاعت سب پر الزم ہے چاہے
  اور ان کے تربيتی پروگراموں ميں شرکت کرنے والے مومنين تھے لٰہذا يہاں ُروئے سخن ان کی طرف ہے۔

اسی سلسلے کی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اگلی آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ان لوگوں کی مانند نہ ہوجأو جو کہتے تھے کہ 
  سنا ليکن در حقيقت وه نہيں سنتے تھے (َواَلتَُکونُوا َکالَِّذيَن قَالُوا َسِمْعنَا َوھُْم اَليَْسَمُعوَن)۔ہم نے 

يہ بہت عمده اور جاذب نظر تعبير ہے جو قرآن نے ايسے لوگوں کے بارے ميں استعمال کی ہے جو جانتے ہيں مگر عمل 
مومنين کی سف ميں شامل ہيں ليکن مطيِع فرمان نہيں ہيں، فرمايا گيا  نہيں کرتے، سنتے ہيں مگر اثر نہيں ليتے اور ظاہراً 

ہے کہ وه سننے والے کان رکھتے ہيں، الفاظ اور باتيں سنتے ہيں اور ان کے معانی بھی سمجھتے ہيں ليکن چونکہ ان کے 
ر جب عمل نہيں تو تمہيد مطابق عمل نہيں کرتے تو گويا بالکل بہرے ہيں چونکہ يہ سب کچھ تو عمل کے لئے تمہيد ہے او

  بے فائده ہے۔
اس سلسلے ميں کہ يہ کون لوگ تھے جن کی يہ صفت قرآن بيان کررہا ہے اور مسلمانوں کو ہوش ميں رہنا چاہيے کہ وه ان 
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جيسے نہ بن جائيں بعض کا خيال ہے کہ اس سے مراد وه منافق ہيں جو مسلمانوں کی صفوں ميں گھسے ہوئے ہوئے تھے، 
يں کہ يہوديوں کے ايک گروه کی طرف اشاره ہے اور بعض نے اسے مشرکيِن عرب کی طرف اشاره سمجھا بعض کہتے ہ

ہے ليکن کوئی مانع نہيں کہ آيت کے مفہوم ميں ان تينوں گروہوں کے وه افراد شامل ہوں جو عمل کے بغير باتينکرنے والے 
  ہوں۔

وں کے لئے ايک بہت بڑی مصيبت ہے اور بہت سی بدبختيوں کا گفتار عمل کے بغير اور سننا تاثير کے بغير انسانی معاشر
سرچشمہ ہے لٰہذا دوباره اگلی آيت ميں بھی يہ سلسلٔہ کالم جاری ہے اور ايک دوسرے خوبصورت انداز ميں فرمايا گيا ہے: 

ے والی زبان اور زمين پر چلنے والوں ميں سے خدا کے نزديک بد بترين وه ہيں جو نہ سننے والے کان رکھتے ہيں نہ بولن
مُّ اْلبُْکُم الَِّذيَن اَليَْعقِ    )١لُوَن)۔(نہ ہی عقل وادراک، وه بہرے، گونگے اور بے عقل ہيں (ٕاِنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد هللاِ الصُّ

ہر بے قرآن چونکہ ايک کتاِب عمل ہے کوئی رسمی کتاب نہيں لٰہذا وه ہر جگہ نتائج کا سہارا ليتی ہے اور اصولی طور پر 
خاصيت موجود کو معدوم سمجھتی ہے،ہر بے حرکت وبے اثر زنده کومرده قرار ديتی ہے اور انسان کا ہر عضو جو اس کی

ہدايت وسعادت کے راستے ميں کارآمد نہ ہو اسے نہ ہونے کے برابر شمار کرتی ہے۔ اس آيت ميں بھی ان اشخاص کو 
يات خدا، کالِم حق اور سعادت بخش پروگراموں کو سننے پر آماده نہيں، ظاہراً صحيح وسالم کان رکھتے ہيں ليکن ان کان آ

انھيں بہره قرار ديتی ہے اور اسی طرح جو لوگ صحيح وسالم زبان رکھتے ہيں ليکن مہر سکوت ان کی زبان پر لگی ہوئی 
، نہ امر بالمعروف کرتے ہيں، ہے نہ حق کا دفاع کرتے ہيں، نہ ظلم وفساد کا مقابلہ کرتے ہيں، نہ جاہل کو ارشاد کرتے ہيں

نہ نہی عن المنکر کرتے ہيں اور نہ ہی راِه حق کی طرف دعوت ديتے ہيں بلکہ اس عظيم خدائی نعت کو صاحبان زور روز 
کی چاپلوسی يا تحريِف حق اور تقويِت باطل ميں استعمال کرتے ہيں، ايسے افراد کو گونگا شمار کرتی ہے اور وه ہوش 

  بہره مند تو ہوتے ہی ليکن صحيح غور وفکر نہيں کرتے انھيں ديوانوں ميں شمار کرتی ہے۔وعقل کی نعمت سے 
اگلی آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: خدا تمھيں حق کی دعوت دينے ميں کوئی مضائقہ نہيں جانتا، اگر وه مائل ہوتے اور خدا اس 

  ہنچاتا (َولَْو َعلَِم هللاُ فِيِھْم َخْيًرا اَلَْٔسَمَعھُْم)۔لحاظ سے ان ميں خير وبھالئی ديکھتا تو جيسے بھی ہوتا ان تک حق بات پ
کچھ روايات ميں آيا ہے کہ ہٹ دھرم بت پرستوں کی ايک جماعت پيغمبرخدا کے پاس آئی، يہ لوگ کہنے لگے: ہمارے جد 

ر يہ آيت نازل بزرگ قصی بن کالب کو زنده کردو اور وه تمھاری نبوت کی گواہی دے تو ہم سب تسليم کرليں گے، اس پ
ہوئی جس ميں فرمايا گيا ہے کہ اگر يہ لوگ يہی بات حقيقت کے طور پر کہتے تو خدا يہ کام معجز نمائی کے طور پر انجام 
دے ديتا ليکن يہ جھوٹ بولتے ہيں اور ان کا ہدف قبوِل حق سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور اگر اس حالت ميں خدا ان کی 

بات اس سے زياده ان کے کانوں تک پہنچائے يا ان کے جد قصی بن کالب کو زنده کردے  درخواست قبول کرلے اور حق
  )۔اور يہ اس کی گواہی ُسن ليں پھر بھی يہ روگردانی کريں گے اعراض کئے رہيں گے (َولَْو ٔاَْسَمَعھُْم لَتََولَّوا َوھُْم ُمْعِرُضونَ 

ق کی باتيں سنی ہيں اور قرآن کی روح پرور آيات اُن کے کانوںيہ جملے ايسے لوگوں کے بارے ميں ہيں جنھوں نے بارہا ح
تک پہنچی ہيں اور انھوں نے ا ن کے مضامين ومفاہيم کو سمجھا ہے مگر پھر بھی تعصب اور ہٹ دھر می سے کام ليتے 

ب خدا اور اس ہوئے ان کا انکار کرتے ہيں، ايسے افراد اپنے اعمال کی وجہ سے ہدايت کا صالحيت گنوا بيٹھے ہيں اور ا
  کے پيغمبر کو ان سے کوئی سرورکار نہيں۔

يہ آيت ايسے جبری مذہب کے پيروکاروں کے لئے دندان شکن جواب ہے، يہ آيت نشاندہی کرتی ہے کہ تمام سعادتوں کا 
  سرچشمہ خود انسان ہے اور خدا کوبھی لوگوں کی اہليت کے لحاظ سے ہی ان سے سلوک کرتا ہے۔

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

  - “گونگے”کی جمع ہے، اس کے معنی “ ٔابکم“ ”بکم“ ”بہرے”کی جمع ہے، اس کے معنی ہيں “ ٔاصم“ ”صم”۔ ١

  دو اہم نکات 

۔ ايک غلط فہمی کا ازالہ: بعض اوقات بعض نکتہ چين اس آيت سے اپنے لئے ايک پريشا کن مطلب اخذ کرتے ہيں، وه يہ 
اور “ اگر خدا ان ميں کوئی اچھائی ديکھے تو ان تک حق پہنچادے”منطق پيدا کرتے ہيں کہ اس آيت ميں قرآن کہتا ہے: 

اگر خدا ان مينکوئی خير ديکھے تو وه ”۔ اس کا مطلب يہ ہوا کہ “اگر ان حق ان تک پہنچادے تو وه روگردانی کرتے ہيں”
  ۔“روگردانی کرينگے

“ حق کو ان کے کانوں تک پہنچائے گا”ہ يہ نتيجہ اخذ کرنا درست نہيں کيونکہ گفتگو کے پہلے حّصے ميں جو يہ آيا ہے ک
اس کے بارے ميں انھيں اشتباه ہوا ہے، اس کا مفہوم يہ ہے کہ اگر وه اس سلسلے ميں آمادکی رکھتے ہوں تو حق کو ان کے 
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کانوں تک پہنچائے گا، ليکن گفتگو کے دوسرے حّصے ميں اس کا مفہوم يہ ہے کہ اگر اسباب فراہم نہ ہونے کی صورت 
  ام کرے تو وه روگردانی کريں گے۔ميں يہ ک

) 1لٰہذا يہ جملہ مندرجہ باال آيت ميں دو مختلف معانی ميں استعمال ہوا ہے اور اس سے مذکوره منطقی قياس نہينکيا جاسکتا(
  (غور کيجئے گا)۔

سے دعوت يہ بالکل اس طرح ہے کہ کوئی کہے کہ: اگر ميں جانتا کہ فالں شخص ميری دعوت کو قبول کرلے گا تو ميں ا
 ديتا ليکن اس وقت حاالت ايسے ہيں کہ اگر ميں اسے دعوت دوں تو وه قبول نہيں کرے گا لٰہذا ميں اسے دعوت نہيں دونگا۔

۔ حق بات سننے کے مختلف مراحل: بعض اوقات انسان صرف الفاظ اور عبارات کو سنتا ہے ليکن ان کے مفہوم پر غور ٢
  ہينکہ جو اس قدر سننے پر تيار نہيں ہيں جيسا کہ قرآن کہتا ہے: وفکر نيہں کرتا، کچھ ايسے حااالت بھی

  
کفار کہتے ہيں کہ اس قرآن کی طرف کان نہ دھرو اور شور مچأو شايدتم کامياب ہوجأو تاکہ کوئی شخص حق بات نہ ُسن 

  )٢۶سکے۔(ٰحم سجده/
ا اراده اور عزم نہيں کرتا، جيسے منافقين ہيں کہ کبھی انسان گفتگو اور الفاظ سننے کو تو تيار ہوتا ہے ليکن پھر بھی عمل ک

  ميں فرمايا گيا ہے: ١۶جن کی طرف سورٔه محمد آيت
  

ان ميں سے بعض ايسے منافق ہيں جو تمھاری باتيں کان دھر کے سنتے ہيں ليکن جب وه تيرے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے 
  کہتے ہيں يہ کيا بات تھی جو محمد کہہ رہا تھا۔ہيں تو انکار يا استہزاء کے طور پر آگاه اور باخبر لوگوں سے 

بعض اوقات ان کی کيفيت کچھ ايسی ہوجاتی ہے کہ اگر وه کسی بات کو توجہ سے سنيں بھی تو حق بات کا ادراک نہيں 
  کرپاتے ان سے نيک وبد کی تميز کی حس ہی سلب ہوجاتی ہے اور يہ خطناک ترين مرحلہ ہے۔

ميں کہتا ہے کہ يہ درحقيقت بہرے ہيں کيونکہ حقيقی سننے واال تو وه ہے جو توجہ سے  قرآن ان تينوں گروہوں کے بارے
  سنتا بھی ہے، سمجھتا ہے، سوچتا ہے اور از ُروئے اخالص عمل کا بھی مصمم اراده رکھتا ہے۔

احساس کا آج بھی کتنے لوگ ہيں جو آياِت قرآن سنتے وقت (بغير تشبيہ کے، جيسے موسيقی کی آوازيں سن رہے ہوں) 
اظہار کرتے ہيں اور ان کی زبان سے شور ہيجان کی کيفيت کے مظہر جملے نکلتے ہيں ليکن ان کی ساری ہمت بس يہی 

  ہوتی ہے اور عمل ميں کورے ہوتے ہيں اور يہ کيفيت مقصِد قرآن سے ميل نہيں کھاتی۔
..............  

ألَْسَمَعُھْم حالکونھم يعلم فيھم ”د نہيں ہے کيونکہ پہلے جملے ميں موجو“ حد وسط”۔ منطقی اصالح کے مطابق مذکوره قياس ميں 1
ہے لٰہذا مندرجہ باال دو جملوں ميں حِد وسط موجود نہيں ہے “السمعھم حالکونھم اليعلم فيھم خيرا”ہے اور دوسرے جملے ميں “ خيراً 

  الگ الگ ہيں (غور کيجئے گا)۔کہ اس سے قياس کی تشکيل کی جاسکے اور يہ دونوں جملے ايک دوسرے مختلف اور 

  

ُسوِل ٕاَِذا َدَعاُکْم لَِما يُْحيِيُکْم َواْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ  -٢۴ ِ َولِلرَّ
ّٰ ِ   يَُحوُل بَْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِہ َؤاَنَّہُ ٕاِلَْيِہ تُْحَشُرونَ  يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا 

ةً َواْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ َشِديُد اْلِعقَابِ َواتَّقُوا فِْتنَةً اَل  -٢۵   تُِصيبَنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُکْم َخاصَّ
ِمَن الطَّيِّبَاِت لََعلَُّکْم يََّدُکْم بِنَْصِرِه َوَرَزقَُکْم َواْذُکُروا ٕاِْذ ٔاَْنتُْم قَلِيٌل ُمْستَْضَعفُوَن فِی ااْلَْٔرِض تََخافُوَن ٔاَْن يَتََخطَّفَُکْم النَّاُس فَآَواُکْم َؤاَ  -٢۶

  تَْشُکُرونَ 

  ترجمہ
۔ اے ايمان والو! خدا اور پيغمبر کی دعوت قبول کرو، جب وه تمھيں ايسی چيز کی طرف پکارے جو تمھاری زندگی کا ٢۴

ے پاس سبب ہے اور جان لو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درميان حائل ہوجاتا ہے اور يہ کہ تم سب (قيامت) ميں اس ک
  محشور ہوگے۔

۔ اور اس فتنے سے درو جو صرف تمھارے ظالموں کو نہيں پہنچے کا (بلکہ سب کو گھيرلے گا کيونکہ دوسروں نے ٢۵
  خاموشی اختيار کی تھی) اور جان لو کہ خدا شديد العقاب ہے۔

ک کہ تم ڈرتے تھے کہ ۔ اور وه وقت ياد کرو جب ُروئے زمين پر ايک مختصر، چھوٹا اور کمزور گروه تھے يہاں ت٢۶
کہيں لوگ تمھيں کو نہ لے جائيں ليکن اس نے تمھيں پناه دی، تمھاری مدد کی اور تمھيں پاکيزه رزق سے بہره مند کيا تاکہ 
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  اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔

  دعوت، زندگی کی طرف 

ان آيات ميں اسی ہدف کو ايک اور گذشتہ آيات ميں مسلمانوں کو علم، عمل، اطاعت اور تسليم کی طرف دعوت دی گئی تھی،
  انداز سے حاصل کيا گيا ہے۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے: اے ايمان والو! خدا اور اُس کے پيغمبر کی دعوت کو قبول کرو، جب وه تمھيں ايسی چيز کی طرف 
ِ َولِ  ّٰ ِ ُسوِل ٕاَِذا َدَعاُکْم لَِما يُْحيِيُکْم)۔دعوت ديتا ہے جو تمھيں زنده کرتی ہے (يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا    لرَّ

مندرجہ باال آيت صراحت سے کہتی ہے کہ دعوِت اسالم در اصل زندگی اور حيات کی طرف دعوت ہے، حياِت روحانی، 
 حياِت ماّدی، حياِت ثقافتی، حياِت اقتصادی، حياِت سياسی، حقيقی مفہوم کے ساتھ حياِت اخالقی اور حياِت اجتماعی غرض

  اسالم کی دعوت ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے حيات ہے۔
يہ مختصر ترين اور جامع ترين تعبير ہے جو اسالم اور ديِن حق کے بارے ميں آئی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ اسالم کا ہدف 

اور اور مقصد کيا ہے اور وه ہميں کيا دے سکتا ہے تو ايک ہی مختصر سے جملے ميں کہہ سکتے ہيں کہ اس کا ہدف 
  مقصد تمام جہاِت زندگی ميں حيات عطا کرنا ہے اور يہی اسالم ہميں عطا کرتا ہے۔

سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ کيا طلوع اسالم سے قبل اور دعوِت قرآن سے پہلے مرده تھے کہ قرآن انھيں دعوِت حيات ديتا ہے۔ 
ات قرآن عطا کرتا کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ اس سوال کا جواب يہ ہے کہ جی ہاں، وه اس حيات سے محروم تھے کہ جو حي
  حيات کے کئی پہلو اور مراحل ہيں کہ قرآن جن سب کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔

  کا مفہوم بعض اوقات سبزه زار کی حيات کے معنی ميں آيا ہے، جيسا کہ ارشاد ہوتا ہے:“ زندگی”
  

  )١٧جان لو کہ خدا زمين کو اس کی موت کے بعد زنده کرتا ہے۔(حديد/
  کبھی حياِت حيوانی کے معنی ميں آيا ہے، مثالً:

  
  )٣٩وه خدا کہ جس نے اس (زمين) کو زنده کيا، مردوں کو بھی زنده کرے گا۔(حم سجده/

  کبھی زندگی، فکری، عقلی اور انسانی حيات کا معنی لئے ہوئے ہوتی ہے، مثالً:
  

  )١٢٢، کياوه گمراہوں کی طرح ہے۔ (انعام/وه شخص جو مرده اور گمراه تھا، پس پھر ہم نے اس کی ہدايت کی
  کبھی دوسرے جہان کی حياِت جاودان کے مفہوم ميں ہے، مثالً:

  
  )٢۴اے کاش!آج (روز قيامت) کی زندگی کے لئے ميں نے کوئی چيز آگے بھيجی ہوتی۔(فجر/

  -کے بارے ميں ہےاور کبھی زندگی المحدود اور المتناہی علم وتوانائی کے معنی ميں ہوتی ہے، جيسا کہ خدا 
  

  وه ايسا زنده ہے کہ جس کے لئے موت نہيں ہے۔
موت کی اقسام کے بارے ميں جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ زمانٔہ جاہليت کے 

، قرآن آيا  لوگ اگرچہ ماّدی اور حيوانی زندگی کے حامل تھے ليکن وه انسانی، معنوی اور عقلی زندگی سے محروم تھے
  اور اس نے انھيں حيات اور زندگی کی دعوت دی۔

يہاں سے يہ بات اچھی طرح معلوم ہوجاتی ہے کہ جو لوگ دين ومذہب کو ايک خشک، بے روح، حدوِد زندگی سے ماوراء 
ا ہے جواور فکری واجتماعی پروگراموں سے الگ سمجھتے ہيں وه کس قدر اشتباه اور غلطی ہيں۔ ايک سّچا دين وہی ہوسکت

زندگی کے تمام شعبوں پہلوں ميں حرکت پيدا کرے، روح پھونکے، فکر عطا کرے اور احساس ذمہ داری پيدا کرے، 
  ہميشگی، اتحاد، ارتقا اور تکامل ايجاد کرے اور تمام معانی کے لحاظ سے حيات آفريں ہو۔

ايمان يا قرآن يا بہشت کے ساتھ کرتے ہيں ضمناً يہ حقيقت بھی واضح ہوگئی کہ جو لوگ اس آيت کی تفسير صرف جہاد يا 
اور ان امور کو حيات کے تنہا عامل کے طور پر پيش کرتے درحقيقت مفہوم آيت کومحدود کرديتے ہيں کيونکہ آيت کے 

مفہوم ميں تويہ سب امور شامل ہيں اور ان سے بڑھ کر ہر چيز، ہر فکر، ہر پروگرام اور ہر حکم جو حياِت انسانی کی کوئی 
  ت پيدا کرے آيت کے مفہوم ميں شامل ہے۔صور
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اس کے بعد فرمايا گيا ہے: جان لو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درميان حائل ہوجاتا ہے اور يہ کہ تم سب قيامت ميں 
  ْحَشُروَن)۔اس کے پاس جمع کئے جأوگے (َواْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ يَُحوُل بَْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِہ َؤاَنَّہُ ٕاِلَْيِہ تُ 

بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ يہ بندوں سے خدا کے نہايت قربت کی طرف اشاره ہے گويا وه خود انسان کی جان اور اس کے 
  اندر موجود ہے، جيسا کہ قرآن کہتا ہے:

  
  )١۶ہم اس کی شہ رگ سے بھی زياده اُس کے قريب ہيں۔(ق/
  کی گردش خدا کے ہاتھ ميں ہے جيسا کہ ہم دعا ميں کہتے ہيں: کبھی کہا جاتا ہے کہ يہ اشاره ہے کہ قلوب اور افکار

  “يامقلّب القلوب واألبصار”
  اے وه کہ قلوب اور افکار کی گردش جس کے ہاتھ ميں ہے۔

کبھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد يہ ہے کہ اگر لطِف خدا نہ ہوتا تو انسان ہرگز حق کی حقانيت اور باطل کے بطالن پر 
  تا۔آگاه نہ ہوپا

کچھ لوگوں نے يہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد يہ ہے کہ جب تک لوگوں کو موقع ميّسر ہے اطاعِت اٰلہی اور نيک کاموں 
  کی انجام دہی کے لئے کوشش کرتے رہيں کيونکہ خدا انسان اور اس کے درميان موت کے ذريعے رکاوٹ پيدا کرديتا ہے۔

ايک ہی جامع تفسير مينجمع کيا جاسکتا ہے اور وه يہ کہ خدا ہر جگہ ليکن ايک عمومی حوالے سے ان تمام تفاسير کو 
حاضر وناضر ہے اور تمام موجودات پر محيط ہے وه ان موجودات ميں سے نہيں ليکن ان سے ح۔جدا بھی نہيں۔ موت 

ذا انسان نہ وحيات،علم وقدرت، امن وسکون اور توفيق وسعادت سب اس کے ہاتھ ہيں اور اس کے قبضٔہ قدرت ميں ہيں، لہٰ 
کوئی چيز اس سے چھپاسکتا ہے، نہ کوئی کام اس کی توفيق کے کرسکتا ہے اور نہ ہی يہ مناسب ہے کہ انسان اس کے 

عالوه کسی کی طرف رخ کرے اور اُس کے غير سے درخواست کرے کيونکہ وہی تمام چيزوں کا مالک ہے اور انسان کے 
  تمام وجود پر محيط ہے۔
لے سے ربط اس لحاظ سے ہے کہ اگر پيغمبر زندگی اور حيات کی طرف دعوت ديتا ہے تو ايسی اس جملے کا گذشتہ جم

ہستی کا فرستاده ہے کہ موت وحيات اور ہدايت وعقل سب جس کے قبضٔہ قدرت ميں ہيں لٰہذا اس امر کی تاکيد کے لئے 
ن ميں بھی اسی کی طرف جأوگے يہاں ارشاد ہوتا ہے کہ تم نہ صرف آج اس کی قدرت کے احاطہ ميں موجود ہو بلکہ جہا

  اور وہا ں سب اس کے سامنے موجود ہو۔
  صرف ظالم ہی انجاِم بد سے دوچار نہيں ہوں گے

اس کے بعد خدا اور پيغمبر کی حيات بخش دعوت قبول نہ کرنے کے بُرے انجام کی طرف اشاره کيا گيا ہے: اس فتنے سے 
لے گا بلکہ سب کو اپنی لپيٹ ميں لے لے گا (َواتَّقُوا فِْتنَةً اَلتُِصيبَنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا بچو جو تم ميں سے سرف ظالموں ہی کو نہيں آ

ةً)۔   ِمْنُکْم َخاصَّ
قرآن مجيد ميں مختلف مواقع پر استعمال ہوا ہے۔ کبھی آزمائش وامتحان کے ميں اور کبھی بال، مصيبت اور عذاب“ فتنہ”لفظ 

معنی ہے سونے کو کٹھالی ميں داخل کرنا تاکہ اس کا کھوٹا کھراپن واضح ہوجائے، بعد  کے معنی ميں۔ اصل ميں اس لفظ کا
ازان يہ لفظ ايسی آزمائشوں ميں استعمال ہونے لگا جو انسان کی صفاِت باطنی کو ظاہر کرديتی ہيں اور اسی طرح ان سزاؤں

  کی تخفيف کا باعث ہوں۔ کے بارے ميں استعمال ہونے لگا جو روِح انسانی کی سفائی يا اس کے گناه
زير بحث آيت ميں يہ لفظ اجتماعی مصائب آالم کے مفہوم ميں ہے کہ جو سب کو دامنگير ہوں، اصالح کی زبان ميں جس 

  ميں خشک وتر سب جل جائيں۔
در حقيقت اجتماعی حوادث کی خاصيت يہی ہے کہ جب معاشره اشاعِت حق اور رسالت کے بارے ميں اپنی ذمہ داری ميں 

تاہی کرے اور اس کوتاہی کے نتيجے ميں قانون شکنياں، ہرج ومرج اور بے امنی وغيره پيدا ہوجائيں تو نيک وبد سب اسکو
کی آگ ميں جلتے ہيں۔ يہ دراصل خداوندعالم کی طرف سے تمام مسلمانوں کے خطرے کے االرم ہے اور اس کا مفہوم يہ 

يں کہ اس بات کے ذمہ دار ہيں کہ اپنے فرائض ادا کريں بلکہ ان کی ہے کہ افراِد معاشره نہ صرف اس بات کے ذمہ دار ہ
ذمہ داری ہے وه دوسروں کو بھی ان کے فرائض کی انجام دہی پر اُبھاريں کيونکہ اختالف، انتشار اور عدم اتفاق اجتماعی 

تا کہ چونکہ ميں نے اپنی پروگراموں کی شکست کا باعث ہوتے ہيں اور يہ دھواں سب کی آنکھوں ميں پڑے گا۔ ميں نہيں کہ
ذمہ داری نبھالی ہے لٰہذا ددوسروں کی فرض ناشناسی کے بُرے آثار سے بچ جأوں گا کيونکہ اجتماعی معامالت کو شخصی 
اور انفرادی قرار نہيں ديا جاسکتا۔ يہ بالکل اس طرح ہے جيسے دشمن کی طاقتور حملہ آور فوج کی تعدا ايک الکھ ہو۔ اس 

لئے اگر پچاس ہزار افراد اپنی ذمہ داری بنھائيں تو مسلّم ہے کہ کافی نہيں ہونگے اور شکست کے بُرے  کا حلہ روکنے کے
نتائج سے ذمہ دار اور غير ذمہ دار سبھی دوچار ہوں گے اور جيسا کہ ہم نے کہا ہے کہ اجتماعی اور معاشرتی مسائل کی 
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  يہی صورت ہے۔
سکتی ہے کہ اور وه يہ کہ معاشرے کے نيک لوگوں کی ذمہ داری ہے کہيہ حقيقت ايک اور طريقے سے بھی واضح کی جا

بُروں کے مقابلے ميں ہوکر نہ بيٹھ جائيں اگر انھوں نے سکوت اختيار کيا تو خدا کے ہاں وه بھی بُروں کے انجام ميں شريک
  لّم نے فرمايا:قرار پائيں گے۔ جيسا کہ ايک مشہور حديث ميں ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وس

 اّن ّهللاٰ عّزوجّل اليعّذب العاّمة بعمل الخاّصة حتّٰی يروا المنکر بين ظھرانيھم وھم قادون علٰی ٔان ينکروه فاِذا فعلوا عّذب ّهللاٰ ”
  -الخاّصة والعاّمة

داکی خداوندعزوجل عام لوگوں کے عمل کی سزا کسی خاص گروه نہيندے گا مگر اس صورت ميں کہ جب منکرات اور خ
نافرمانياں ان کے درميان ہورہی ہوں اور وه ان کے افکار اور ممانعت کی قدرت رکھتے ہوئے سکوت اور خاموشی اختيار 

  )١کريں، اس صورت ميں خداتعالٰی اس خاص گروه کو اور معاشرے کے تمام افراد کو سزادے گا۔(
ی اور اُخروی دونوں سزأوں پر صادق آتا ہے اور اسی جو کچھ بيان کيا گيا ہے اس سے واضح ہوتا ہے يہ حکم خدا کی بنياد

  )٢طرح ايک گروه يا سب کے اعمال نتائج اور آثار کے سلسلے ميں بھی صادق آتا ہے(
  )۔آيت کے آخر ميں تہديد آميز لہجے ميں کہاگيا ہے : جان لو کہ خدا کا عذاب وعقاب سخت ہے (َواْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ َشِديُد اْلِعقَابِ 

ں ايسا نہ ہو کہ خدا کا لطف ورحمت انھيں غافل کردے اور خدائی عذاب وسزا کی شدت کو فراموش کرديں اور فتنے کہي
انھيں دامنگير ہوجائيں جيسے اسالمی معاشرے کو دامنگير ہوئے ہيں اور ان خدائی سنتوں کو بھول جانے کی وجہ سے وه 

  پيچھے کی طرف اُلٹے پأوں چلے گئے ہوں۔
َدور کے اسالمی معاشروں پر ايک نظر ڈاليں توہم ديکھيں گے کہ دشمن کے مقابلے ميں وه پے درپے شکست  اگر ہم اپنے

کہ شکار ہورہے ہيں۔ استعمار، يہوديت اور صيہونيت ان کے خالف کاميابی سے مصروف عمل ہے۔ انحطاط، پستی اور 
حقيقت اور اس کے مفہوم کی تصوير کشی کررہی علمی پسماندگی کے مفاسد دکھائی دے رہے ہيں۔ يہ صورِت حال آيت کی 

ہے کس طرح ان فتنوں نے چھوٹے بڑے، نيک وبد اور عالم وجاہل کو گھير رکھا ہے اور يہ اسی طرح جاری وساری رہيں 
گے يہاں تک کہ مسلمانوں ميں اجتماعی ُروح بيدار ہوجائے اور ہر کوئی معاشرے ميں اپنی اجتماعی ذمہ داری کو قبول 

ور اسالم کی طرف سے عائد دو فرائض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قطعی، حتمی اور تخلف ناپذير صورت کرلے ا
  اختيار کرليں۔

قرآن مسلمانوں کا ہاتھ پکڑکر انھيں ايک مرتبہ پھر ان کی گذشتہ تاريخ کی طرف پلٹاتا ہے اور انھيں سمجھاتا ہے کہ تم کس 
ر کھڑے ہو تاکہ جو درس انھيں گذشتہ آيات ميں ديا گيا ہے اس کا اچھی طرح درجے ميں تھے اور اس وقت کس مقام پ

ادراک کرليں۔ ارشاد ہوتا ہے: وه وقت ياد کرو جب تم ايک چھوٹاسا ناتواں گروه تھے اور دشمنوں کے چنگل ميں پھنسے 
ا ٕاِْذ ٔاَْنتُْم قَلِيٌل ُمْستَْضَعفُوَن فِی ہوئے تھے اور وه چاہتے تھے کہ تمھيں ضعف وناتوانی کی طرف کھينچ لے جائيں (َواْذُکُرو

  (تََخافُوَن ٔاَْن يَتََخطَّفَُکْم النَّاُس)۔“ اس طرح کہ تم ڈرتے تھے کہ کہيں مشرکين اور مخالفين تمھيں اُچک نہ ليں”ااْلَْٔرِض)۔ 
ی ہے جيسے کوئی چھوٹا يہ ايک لطيف تعبير ہے جو اُس دور کے مسلمانوں کی انتہائی کمزوری قوتکی کمی کو واضح کرت

سا جسم ہوا ميں معلّق ہو کہ دشمن جسے آسانی سے اُچک سکتا ہے، يہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی کيفيت کی طرف 
اشاره ہے جب کہ ان کا دشمن وہاں بہت طاقتور تھا يا پھر ہجرت کے بعد کے دور کی طرف ايران اور روم کی عظيم 

  طرف اشاره ہے۔ طاقتوں کے مقابلے ميں ان کی حالت کی
اور تمھيں پاکيزه رزق سے ”(َؤاَيََّدُکْم بِنَْصِرِه)۔ “ اور اپنی مدد سے تمھيں تقويت دی”(فَآَواُکْم )۔ “ ليکن خدا نے تمھيں پناه دی”

  (لََعلَُّکْم تَْشُکُروَن)۔“ شايد اس کی نعمت کا شکر بجاالؤ ”(َوَرَزقَُکْم ِمَن الطَّيِّبَاِت)۔ “ بہره مند کيا

ُسوَل َوتَُخونُوا ٔاََمانَاتُِکْم َؤاَْنتُْم تَْعلَُمونَ  -٢٧   يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا اَلتَُخونُوا هللاَ َوالرَّ
  َواْعلَُموا ٔاَنََّما ٔاَْمَوالُُکْم َؤاَْواَلُدُکْم فِْتنَةٌ َؤاَنَّ هللاَ ِعْنَدهُ ٔاَْجٌر َعِظيمٌ  -٢٨

  ترجمہ
اور رسول سے خيانت نہ کرو (نيز) اپنی مانتوں ميں خيانت روا نہ رکھو جب کہ تم متوجہ ہو اور ۔ اے ايمان والو! خدا ٢٧

  جانتے ہو۔
۔ اور جان لو کہ تمھارے اموال اور اوالد آزمائش کا ذريعہ اور خدا کے ہاں (ان کے لئے) اجر عظيم ہے (جو امتحان ميں ٢٨

  کامياب ہوتے ہيں۔
..............  
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  -۶٣٨، ص٩ج ۔ تفسير المنار،١
نفی کا صيغہ ہے يا نہيں کا۔ بعض نے نہی کا قرار ديا ہے اور وه کہتے ہيں کہ “ ال تصيبن”۔ مفّسرين کا اس بارے ميں اختالف ہے کہ ٢

اس کا مفہوم يہ ہے کہ فتنوں سے بچو کيونکہ يہ صرف ظالموں کو اپنی لپيٹ ميں نہيں ليں گے اور ديگر نے اسے نفی کا صيغہ 
کن چونکہ عربی ادب کے علماء کے نظريے کے مطابق نون تاکيد سوائے نہی کے اور جواب قسم کے نہيں آتی لٰہذا سمجھا ہے لي

  جواب قسم قرار ديتے ہيں گويا آيت ميں قسم مقدر ہے۔

  شان نزول 

مندرجہ باال آيت کے نزول کے بارے ميں کئی ايک روايات ہيں۔ ان ميں سے ايک روايت امام محمد باقر عليہ السالم اور امام 
  جعفر صادق عليہ السالم سے منقول ہے کہ:

پيغمبر خدا نے حکم ديا کہ بنی قريظہ (جو مدينہ کے يہوديوں ميں سے تھے) کا محاصره کرليا جائے، يہ محاصره اکيس 
اتوں تک جاری رہا، لٰہذا وه صلح کی تجويز پيش کرنے پر مجبور ہوگئے جيسے ان کے بھائی بنی نضير (جو مدينے کا ر

يہوديوں کا ايک اور گروه تھا) کے لوگوں نے بھی کيا تھا۔ صلح کی تجويز ميں انھوں نے پيش کش کی صداقت مشکوک 
  جائے۔ تھی)اور فرمايا کہ صرف سعد بن معاذ کا فيصلہ قبول کيا

  انھوں نے تقاضا کيا کہ رسول هللا ابولبابہ (آپ کے مدنی صحابی) کو ان کے پاس بھيجا جائے۔
  ابولبابہ کا ان سے دوستی کا پرانا رشتہ تھا اور اس کے گھر والے، بيٹے اور مال ومنال ان کے پاس تھے۔

  ۔يہ تجويز رسول هللا نے قبول فرمالی اور ابولبابہ کو ان کے پاس بھيج ديا
  انھوں نے ابولبابہ سے مشوره کيا کہ کيا اس ميں مصلحت ہے کہ وه سعد بن معاذ کی قضاوت قبول کرليں۔

  ابولبابہ نے اپنے گلے کی طرف اشاره کيا يعنی اگر قبول کروگے تومارے جأوگے لٰہذا اس تجويز کو قبول نہ کرو۔
  وحی خدا کے قاصد جبرئيل نے اس امر کی اطالع پيغمبرکو دے دی۔

  ابولبابہ کہتا ہے: ابھی ميں نے ايک قدم بھی نہيں اٹھايا تھا کہ متوجہ ہوا کہ ميں نے خدا اور پيغمبر سے خيانت کی ہے۔
  اس موقع پر يہ آيات اس کے متعلق نازل ہوئيں۔

ے اس وقت ابولبابہ سخت پريشان ہوا يہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو ايک طناب کے ذريعے مسجِد نبوی کے ايک ستون س
  باندھ ديا اور کہا: خدا کی قسم نہ کھأوں گا نہ پانی پيوں گا يہاں تک کہ مرجأوں گا يا يہ کہ خدا ميری توبہ قبول کرلے۔

سات شب وروز گزر گئے نہ اُس نے کھايا اور پيا يہاں تک کہ بے ہوش ہوکر زمين پر گرپڑا تو خدا نے اس کی توبہ قبول 
  کرلی۔

ملی ليکن اس نے قسم کھائی کہ ميں اپنے آپ کو ستون سے نہيں کھولوں گا جب تک پيغمبر يہ خبر مومنين کے ذريعے اسے
  خدا آکر خود نہ کھوليں۔

  پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم آئے اور انھوں نے اسے کھو ال۔
ا مرتکب ہوا تھا اور اپنے ابولبابہ نے کہا:ميں اپنی توبہ کی تکميل کے لئے اس گھر کو چھوڑتا ہوں جس ميں َميناس گناه ک

  تمام مال سے صرِف نظر کرتا ہوں ۔
  )١پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم نے فرمايا :صرف اتنا کافی ہے کہ اپنے مال کا تيسرا حّصہ صدقہ کردے۔(

  کتب اہِل سنّت ميں بھی يہی مضمون اس آيت کی شان نزول کے متعلق موجود ہے ۔
ر سے مربوط تھيں لٰہذا بعض نے اس بات کو بعيد سمجھا ہے کہ يہ آيت يہوديوں اور بنی قريظہ گذشتہ آيات چونکہ جنگ بد

سے متعلق ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ ان روايات سے مراد يہ ہے کہ ابولبابہ کا واقعہ آيت کا ايک مصداق قرار پاسکتا ہے نہ يہ 
آيات کی شايان نزول سے متعلق بھی کہا ہے۔ مثالً بعض کتبکہ يہ آيت اس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ ايسا ہی انھوں نے گذشتہ 

ميں کچھ صحابہ سے منقول ہے کہ فالں آيت عثمان کے بارے ميں نازل ہوئی ہے حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ عثمان کا قتل 
  وفات پيغمبر سے سالہا سال بعد ہوا ہے۔

ازل ہوئی ہو ليکن چونکہ بدر کی آيات سے مناسبت يہ احتمال بھی ہے کہ آيت تو بنی قريظہ کے واقعہ کے بارے ميں ن
  رکھتی تھی لٰہذا پيغمبِر خدا کے حکم سے ان کے ساتھ رکھ دی گئی ہو۔ 

  خيانت اور اس کا شرچشمہ
  

پہلی آيت ميں خداوندعالم نے رٔوے سخن مسلمانوں کی طرف کرتے ہوئے کہا ہے: اے ايمان والو! خدا اور پيغمبر سے 
ُسوَل)۔خيانت نہ کرو (يَأاَ    يُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا اَلتَُخونُوا هللاَ َوالرَّ



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

 
 

خدا اور رسول سے خيانت يہ ہے کہ مسلمانوں کے فوجی راز دوسروں تک پہنچاديئے جائيں يا دشمنوں کو اپنے ساتھ 
ا جائے۔ لٰہذا ابن مقابلے اور جنگ ميں تقويت پہنچائی جائے يا واجبات، محّرمات اور خدائی احکام کو بالکل پس پشت ڈال دي

عباس سے منقول ہے کہ جو شخص اسالمی احکام اور پروگراموں ميں سے کسی چيز کو ترک کردے وه اسی قدر خدا اور 
  پيغمبر سے خيانت کا مرتکب ہوا ہے۔

  )2اس کے بعد فرمايا گيا ہے: اپنی امانتوں ميں سے خيانت نہ کرو(َوتَُخونُوا ٔاََمانَاتُِکْم)۔(
مالی امانتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ليکن منطق قرآن ميں اس کا وسيع مفہوم ہے زندگی کے جو تمام اگرچہ “ امانت”

  اجتماعی، سياسی اور اخالقی پہلوؤں پر محيط ہے۔ اس لئے حديث ميں آيا ہے:
  “المجالس باالمانة”

  جو باتيں خصوصی نشستوں اور مجالس ميں ہوں وه امانت ہيں۔
  ايک اور حديث ميں ہے:

  “اذا حدث الرجل بحديث ثّم التفت فھو امانة”
جب کوئی شخص کسی سے بات کررہا ہو ، پھر وه اِدھر واُدھر ديکھے (کہ کہيں کوئی اسے ُسن تو نہيں رہا) تويہ بات امانت

  ہے۔
يد اور اس لٰہذا اسالم کی آب وخاک مسلمانوں کے ہاتھ خدائی امانت ہے، ان کی اوالد بھی امنت ہے اور سب باالتر قرآن مج

  کی تعليمات پروردگار کی عظيم امانت ہيں۔
بعض کا کہنا ہے کہ خدا کی امانت اُس کا دين ہے، رسول کی امانت ان کی سنّت اور مومنين کی امانت ان کا مال واسرار ہيں 

  ليکن مندرجہ باال آيت ميں امانت ميں تمام مفاہيم شامل ہيں۔
ِل نفرت عمل اور قبيح ترين گناه ہے۔ جو شخص امانت ميں خيانت کرتا ہے در بہرحال امانت ميں خيانت سب سے زياده قاب

  حقيقت وه منافق ہے جيسا کہ حديث ميں منقول ہے:
  “آية المنافق ثالث: اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا ائتمن خاَن واذا صام وصلی وزعم انّہ مسلم”

بولتا ہے، وعده کرتا ہے تو وعده خالفی کرتا ہے اور جب اس کے منافق کی تين نشانياں ہيں: جب بات کرتا ہے تو جھوٹ 
پاس امانت رکھی جائے توخيانت کرتا ہے۔ ايسا شخص منافق ہے چاہے روزه رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو 

  مسلمان سمجھتا ہو۔
اگرچہ صاحِب امانت مسلمان نہ ہو تب اصول طور پر امانت ميں خيانت نہ کرنا انسانی فرائض اور حقوق ميں سے ہے يعنی 

  بھی اس کی امانت ميں خيانت نہيں کی جاسکتی۔
آيت کے آخر ميں فرمايا گيا ہے: ہوسکتا ہے تم غلطی سے اور بے خبری ميں کسی چيز ميں خيانت کر بيٹھو ليکن جان بوجھ

  کر کبھی ايسا نہ کرنا
  

  (َؤاَْنتُْم تَْعلَُموَن)۔
کے کام جيسے ہيں انھيں اشتباه يا بے خبری نہيں کہا جاسکتا بلکہ مال، اوالد اور ذاتی مفاد سے عشق  البتہ جو اعمال ابولبابہ

بعض اوقات حساس مواقع پر انسان کی آنکھ اور کان بند کرديتے ہيں اور وه خدا اور پيغمبر سے خيانت کا مرتکب ہوجاتا 
کہ انسان فوراً باولبابہ کی طرح بيدار ہوکر گذشتہ گناه کی  ہے۔ در حقيقت جان بوجھ خيانت کرنا ہے ليکن اہم بات يہ ہے

  تالفی کرے۔
اگلی آيت ميں مسلمانوں کو تنبيہ کی گئی ہے کہ وه ہوشيار رہيں کہيں ماّدی امور اور جلد گزر جانے والے شخصی مفادات 

جو اس کے معاشرے کی زندگی اور  انسان کی آنکھ اور کان پر پرده نہ ڈال ديں اور وه ايسی خيانتوں کا مرتکب نہ ہوجائے
سرنوشت کو خطرے ميں ڈال دے۔ ارشاد ہوتا ہے : جان لو کہ تمھارے اموال اور اوالد آزمائش اور امتحان کا ذريعہ ہيں 

  (َواْعلَُموا ٔاَنََّما ٔاَْمَوالُُکْم َؤاَْواَلُدُکْم فِْتنَةٌ)۔
اور درحقيقت ايمان وکفر اور “ آزمائش کا ذريعہ”ا معنی ہے ک“فتنة”جيسا کہ پہلے اشاره کيا جاچکا ہے ايسے مواقع پر 

انسانی قدر وقيمت کے اندازے کے لئے يہ دو چيزيں اہم ترين ميزان ہيں۔ مال واسباب حاصل کرنا، انھيں خرچ کرنا، ان کی 
  حفاظت کرنا اور ان سے لگأو کی کيفيت يہ سب امتحاِن بشر کے ميدان ہيں۔

و عام عبادات اور دين ومذہب کے ظاہری امور کے لحاظ سے بلکہ بعض اوقات مستحبات کےبہت سے ايسے اشخاص ہيں ج
انجام دہی ميں بہت سخت اور پّکے ہيں ليکن جب کوئی مکالی معاملہ بيچ ميں آجائے تو سب چيزيں ايک طرف ہوجاتی ہيں 

  اور قوانين اٰلہی، مسائل انسانی اور حق وعدالت سب کچھ بھول جاتا ہے۔
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کے بارے ميں بھی يہی صورت ہے کہ جو انسان کے دل کا ميوه ہے اور بّچے انسان کی شاِخ حيات کے پھول ہيں، اوالد 
بہت سے افراد جو بظاہر امور دينی اور مسائِل انسانی واخالقی کے پابند ہيں انھيں ہم ديکھتے ہيں کہ جب ان کی اوالد کا 

پرده پڑجاتا ہے اور وه ان تمام مسائل کو بھول جاتے ہيں۔ اُوالد کی محبت معاملہ ہوتا ہے تو گويا ان کے افکار ونظريات پر 
کے ہاتھوں حرام کو حالل اور حالل کو حرام شمار کرتے ہيں۔ۺ اوالد کی آئنده کی خيالی زندگی کے لئے ہر کام پر تيار 

  ہوجاتے ہيں اور ہرحق کو پأوں تلے روند ديتے ہيں۔
ں ميدانوں ميں پھسل گئے ہيں اوروه گر پڑے ہيں۔ انھوں نے اپنے لئے ابدی نفرين ہميں چاہيے کہ امتحان کے ان دونو
  اوردائمی پھٹکار حاصل کی ہے۔

اگر ہم سے بھی کوئی لغزش سرزد ہوجائے تو ابولبابہ کی طرح ہيں ہميں اس کی تالفی کرنا چاہيے يہاں تک کہ وه اموال جو
  دينا چاہيے۔ايسی لغزش کا سبب بنے اسے اس راه ميں قربان کر

آيت کے آخر ميں ان لوگوں کو جو اِن دونوں ميدانوں سے کاميابی کے نکل آئينانھيں بشارت دی گئی ہے کہ پروردگار کے 
پاس اجر عظيم اور بہت بڑی جزا ہے (َؤاَنَّ هللاَ ِعْنَدهُ ٔاَْجٌر َعِظيٌم)۔ اوالد کی محبت کتنی ہی عظيم دکھائی دے ار مال دولت 

  کيوں نہ ہو پھر بھی هللا کا اجر اور جزا ان سے برتر، عالی تر اور بزرگ تر ہے۔ کتنی ہی زياده
يہاں کچھ سواالت سامنے آتے ہيں مثالً يہ کہ اپنے علمی احاطے کے باوجود خداتعالٰی لوگوں کو آزمائش کيوں کرتا ہے اور 

ے بھی ہے، نيز يہ کہ خدائی آزمائش کے يہ کہ خدا کی آزمائش سب کے لئے کيوں ہے يہاں تک کہ انبياء ومرسلين کے لئ
 ٢٧٧مواقع کون کون سے ہيں اور ان ميں کاميابی کا طريقہ کيا ہے۔ ان سب سواالت کے جوابات تفسير نمونہ جلد اول (

  اُردوترجمہ) ميں ديئے جاچکے ہيں۔

  ا َويَُکفِّْر َعنُکْم َسيِّئَاِتُکْم َويَْغفِْر لَُکْم َوهللاُ ُذو اْلفَْضِل اْلَعِظيمِ يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا ٕاِْن تَتَّقُوا هللاَ يَْجَعْل لَُکْم فُْرقَانً  -٢٩
  ترجمہ
۔ اے ايمان النے والو! اگر خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈرو تو وه تمھارے لئے حق اور باطل کو الگ الگ کردے گا ٢٩

اور باطل ميں تميز کرسکو) اور تمھارے گناہوں کی (اور تمھيں ايسی روشن ضميری عطا کرے گا جس کے ذريعے تم حق 
  پرده پوشی کرے گا اور تمھيں بخش دے اور وه عظيم فضل وبخشش کا مالک ہے۔

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

  -١۴٣، ص٢۔ نور الثقلين، ج١
  کی ضد ہے۔“ امانت”کا مطلب يہ ہے کہ اس حق کی ادائيگی کا انسان نے ذمہ ليا ہو۔ يہ در اصل “ خيانت”-2

  ن اور روشن ضميری ايما

گذشتہ آيات ميں ايسے حيات بخش احکام بيان ہوئے جو مادی اور روحانی سعادت کے ضامن ہيں ليکن ان پر تقوٰی اور 
پرہيزگاری کے بغير عمل نہيں ہوسکتا لٰہذا اس آيت ميں انسانی کردار ميں تقوٰی اور اس کے آثار کی طرف اشاره ہوا ہے۔ 

زگاری کے چار نتائج بين گئے ہيں۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے: اے ايمان النے والو! اگر تقوٰی اختيار اس آيت ميں تقوٰی اور پرہي
کرو اور حکم خدا کی مخالفت سے پرہيز کرو تو وه تمھيں ايک خاص نورانيت اور روشن ضميری بخشے گا جس سے تم 

  ِذيَن آَمنُوا ٕاِْن تَتَّقُوا هللاَ يَْجَعْل لَُکْم فُْرقَانًا)۔حق اور باطل کے درميان اچھی طرح سے امتياز کرسکوگے۔ (يَأاَيُّھَا الَّ 
کے ماّده سے مبالغہ کا صيغہ ہے اور يہاں ايک ايسی چيزو کے معنی ميں جو حق کو باطل سے اچھی “ فرق“ ”فرقان”

  طرح جدا کرے۔
ہے اور وه يہ کہ جس راستے ميں انسانيہ مختصر اور پُر معنی لفظ انسان کے لئے ايک اہم ترين حيات ساز مسئلہ بيان کرتا 

کاميابيوں کی طرف جاتا ہے ہميشہ پھسلنے کے مقاات آتے ہيں اور بے راه وروياں موجود ہوتی ہيں اور اگر انھيں اچھی 
طرح نہ ديکھے اور نہ پہچانے اور ان سے پرہيز نہ کرے تواس طرح کرے گا کہ اس کانام ونشان تک باقی نہيں رہے گا۔ 

ميں اہم ترين مسئلہ حق وباطل، نيک وبد، دوست ودشمن، مفيد ونقصان ده عوامل اور سعادت وبدبختی کی شناختاس راستے 
  ہے اگر واقعاً انسان ان حقائق کو اچھی طرح پہنچان لے تو اس کے مقصد تک پہنچنا آسان ہوجائے گا۔

ے۔ باطل کو حق، دشمن کو دوست اور بے راه مشکل يہ ہے کہ ايسے بہت سے مواقع پر انسان اشتباه ميں گرفتار ہوجاتا ہ
  روی کو شاہراه سمجھنے لگ جاتا ہے۔

ايسے مواقع پر تيز نظر، قوی ادراک اور بہت زياده نورانيت اور روشن بينی درکار ہے۔ زير نظر آيت کہتی ہے کہ يہ نگاه 
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سے اور گناه وسرکشی سے پرہيز اور ادراک تقوٰی کے درخت کا ثمر ہے۔ سوال يہ ہے کہ کس طرح تقوٰی اختيار کرنے 
کرنے سے انسان ميں ايسی نظر اور ادراک پيدا ہوجاتا ہے۔ يہ بات شايد بعض لوگوں کے لئے مبہم اور غير واضح ہو ليکن 

  اگر کچھ دقّت نظر سے کام ليا جائے تو ان دونوں باتوں کے درميان موجود رشتہ واضح ہوجاتا ہے۔
انی قوت عاقلہ کے ادراک کے لئے کافی حد تک آماد ه ہے ليکن حريص، طمع، اس کی وضاحت يہ ہے کہ پہلے تو انس

شہوت، خود پرستی، حسد اور مال، بيوی، اوالد جاه وحشمت اور مقام ومنصب سے عشق کے پردے سياه دھوئيں کی طرح 
ظاہر ہے کہ ايسے  عقل کی آنکھوں پر پڑجاتے ہيں، يا گاڑھے گردو وغبار کی طرح اردگرد کی فضا کو ڈھانپ ديتے ہيں۔

تاريک ماحول ميں انسان حق وباطل کا چہره نہيں ديکھ سکتا ليکن اگر تقوٰی کے پانی سے اس غبار کو دھوڈاال جائے اور 
  درميان سے يہ سياه اور تاريک دھواں خم ہوجائے تو حق کے چہرے کو ديکھنا آسان ہوجائے۔ بقول شاعر:

  جماِل يار ندارد حجاب وپرده دلی
  بنشان تا نظر توانی کرد غباره ره

  ترجمہ: يعنی حسِن يار تو حجاب اور ميں نہيں ہے ليکن
  ايک اور شاعر نے کہا ہے:
  حقيقت سرائی است آراستہ
  ہوی وہوس گردبرخاستہ

  نبينی کہ ہر جا کہ برخاست گرد
  نبيند نظر گرچہ بيناست مرد!

  ديکھتی اگرچہ ديکھنے واال شخص بينا ہو۔ ترجمہ: کيا تو نہيں ديکھتا کہ جہاں گرد پڑی ہو وہاں آنکھ نہيں
دوسری بات يہ ہے کہ جانتے ہيں کہ ہر کمال جہاں بھی ہے وه کماِل حق کا پرتُو ہے اور انسان جس قدر خدا کے زياده 

نزديک ہوتا ہے اس کمال مطلق کا زياده طاقتور پرتُو اس کے وجود پر پڑتا ہے۔ اس حساب سے تمام علوم وفنون کا 
کا علم ہے اور جب بھی انسان تقوٰی کے ذريعے اور گناه اور ہو وہوس سے پرہيز کرکے اس سے زياده  سرچشمہ اس

نزديک ہو اور اپنے وجود کے قطرے کو اس کے وجود ہستی کے بے کنار سمندر سے مالدے تو اس کے علم ودانش سے 
  بہت کچھ پالے گا۔

ردگار کا وجود ہستی آفتاب عالمتاب کی طرح ہے۔ اب اگر اس دوسرے لفظوں ميں انسان کا دل آئينے کی طرح ہے اور پرو
آئينے کو ہو وہوس کا زنگ تاريک کردے تواس ميں نور کا انعکاس نہيں ہوگا ليکن اگر اسے تقوٰی وپرہيزگاری کے پانی 

وگا اور وه ہر سے ِصقل کرديا جائے اور زنگ اتار ديا جائے تو اس آفتاب پرفروغ کا خيره کرنے واال نور اس ميں منعکس ہ
  طرف روشن کردے گا۔

يہی وجہ ہے کہ ہم پوری تاريخ ميں پرہزگار مردوں اور عورتوں کے حاالت ميں روشن ضميری اور روشن بينی کے ايسے 
  واقعات ديکھتے ہيں جو علم ودانش کے عام طريق سے ہرگز قابِل اراک نہيں ہيں۔

انتے تھے جنھيں اجتماعی مصائب وآالم اور شور وغوغا ميں وه بہت سے ايسے حادثات کی بنياد کو اچھی طرح سے پہچ
نہيں پہچانا جاسکتا اوروه دشمناِن حق کے قابِل نفرت چہروں کو ہزاروں پُرفريب پردوں کے پيچھے ديکھ ليتے تھے انسانوں 

آيات ميں بھی  کی شناخت، معرفت، ادراک اور بصيرت پر تقوٰی کا عجيب اثر بہت سی روايات ميں بيان ہوا ہے اور ديگر
  اس کی تاثير بيان کی گئی ہے۔

  ميں ہے: ٢٨٢سورٔه بقره آيت
  

  تقوٰی اختيار کرو اور اللھتمھيں تعليم دے گا۔
  ايک مشہور حديث ميں ہے:

  “المٔومن ينظر بنور هللا”
  صاحب ايمان انسان هللا کے نور سے ديکھتا ہے۔

  نہج الباغہ کے کلمات قصار ميں ہے:
  “تحت بروق المطامعاکثر مصارع العقوق ”

زياده تر عقلوں کو اللچ کی چمک دمک پچھاڑديتی ہے اور حرص وطمع عقل کی آنکھ کو بيکار کرديتی ہے اور پھر لوگ 
  گرنے اور پھسلنے کی جگہ کو نہيں ديکھ پاتے۔

مثالً وه معاشرے  تيسری بات يہ ہے عقلی تجزيہ وتحليل کے لحاظ سے بھی تقوٰی اور ادراک کے درميان تعلق قابِل فہم ہے۔
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جو ہوا وہوس کے محور پر گردش کرتے ہيں اور ان کے نشر واشاعت کے ادارے اسی ہوا وہوس کی ترويج کے لئے کردار
ادا کرتے ہيں، اخبارات برائيوں اور خرابيوں کو رواج ديتے ہيں،, ريڈيو سے آلودگی اور انحرافات کی آواز بلند ہوتی ہے 

کی خدمت کرتے ہيں، واضح ہے کہ ايسے معاشرے ميں ق وباطل ميں اچھائی اور برائی ميں اور ٹيليويژن بھی ہوا وہوس 
تميز اکثر لوگوں کےلئے بہت ہی مشکل ہے۔ لٰہذا تقوٰی کا فقدان عدِم تشخيص يا غلط تشخيص کا سرچشمہ ہے۔ يا مثالً وه 

ہيں اور بچپن ہی سے برائی اور بے  گھرانہ جو تقوٰی سے مرحوم ہے اور اس کے بّچے گندے ماحول ميں پرورش پارہے
  لگام آزادی کے خوگر ہوچکے ہيں آئنده جب بڑے ہونگے تو اچھائی اور برائی ميں تميز ان کے لئے مشکل ہوجائے گی۔

اصولی طور پر اگر يہ صالحتيں اور قُوٰی بيکار ہوجائيں اور سرمايہ راِه گناه ميں رائيگاں ہوجائے تو لوگ شعور ادراک کے
  پست ہوجائيں اور پست افکار کے حامل ہونگے، چاہے وه صنعتی اور مادی لحاظ سے ترقی کرجائيں۔لحاظسے 

لٰہذا اچھی طرح ديکھتے ہيں کہ ہر وه چيز جو تقوٰی کے خالف ہے ايک طرح کی بے خبری، عدم آگاہی يا غلط تشخيص کا 
وصنعت کے لحاظ سے بہت آگے پہنچ گئے ہيں  سرچشمہ ہے۔ لٰہذا آج کی اس مشينی دنيا ميں ايسے معاشرے موجود جو علم

ليکن اپنی روز مّره کی زندگی ميں ايسی وحشتناک بے سروسامانی اور تضادات کا شکار ہيں جو انسان کو ورطٔہ حيرت ميں 
  ڈال ديتے ہيں۔ يہ سب امور قرآن کی اس بات کی عظمت کو واضح کرديتے ہيں۔

ملی تقوٰی ميں منحصر نہيں ہے بلکہ فکری اور عقلی تقوٰی بھی اس کےاس طرح توجہ کرتے ہوئے کہ تقوٰی صرف عقلی ع
مفہوم ميں شامل ہے تو حقيقت زياده واضح تر ہوجاتی ہے، بے لگام فکری آزادی کے مقابلے ميں فکری تقوٰی کا معنی يہ 

ور وخوض کے ہے کہ ہم اپنے مطاعالت ميں صحيح مدارک اور حقيقی مطالب تالش کريں، کافی تحقيق اور ضروری غ
بغير کسی مسئلے کے بارے ميں نظريے اور عقيدے کا اظہار نہ کريں، جولوگ فکری تقوٰی کوبروئے کار التے ہيں بيشک 
وه بڑی آسانی سے بے لگام لوگوں کی نسبت صحيح نتائج پہنچ جاتے ہيں ليکن وه لوگ جو انتخاِب مدارک اور طرِز استدالل 

  طياں اور اشتباہات ہوتے ہيں۔ميں بے اصول ہيں ان سے بے حساب غل
باقی رہی وه اہم بات جس کی طرف يقيناً سنجيدگی سے توجہ کرنا چاہيے اور وه يہ کہ اسالم کے ديگر اصالحی اور انسان 

بھی ہم مسلمانوں کے ہاتھوں تحريف وتغيّر کا شکار ہے، بہت سے لوگ يہ خيال کرتے ہيں“ تقویٰ ”ساز پروگرامونکی طرح 
انسان وه ہے جو اپنا بدن اور لباس زياده دھوتا ہے، تمام لوگوں اور تمام چيزوں کونجس يا مشکوک  کہ صاحِب تقویٰ 

سمجھے، اجتماعی اور معاشرتی مسائل سے کناره کش ہو، کسی سياه وسفيد کو ہاتھ نہ لگائے اور ہر معاملے ميں خاموش 
ی معاشروں کے انحطاط کے عوامل ميں سے ہيں، اس رہے۔ پرہيزگاری اور تقوٰی کی ايسی غلط تفسيريں در حقيقت اسالم

  قسم کا تقوٰی آگاہی پيدا کرتا ہے نہ روشن ضميری اور نہ حق وباطل کے درميان تميز عطا کرتا ہے۔
اب جبکہ پرہيزگاروں کی پہلی جزا کی وضاحت ہوچکی ہے ہم آيت کے اگلے حّصہ کی تفسير اور باقی چار جزأوں کو بيان 

  کرتے ہيں۔
خدا تمھارے گناه چھپائے گا اور ان کے ”ہتا ہے حق وباطل ميں اميتاز کے عالوه پرہيزگاری کا نتيجہ يہ بھی ہے کہ قرآن ک

آثار تمھارے وجود سے ختم کردے گا (َويَُکفِّْر َعنُکْم َسيِّئَاتُِکْم)۔ عالوه ازيں اپنی بخشش بھی تمھارے شامل حال کرے گا 
جزائيں اور عنايات تمھارے انتظار ميں ہيں جنھيں خدا کے عالوه کوئی نہيں جانتا کيونکہ خدا  (َويَْغفِْر لَُکْم)۔اور يہ بہت سی

  بہت زياده فضل وبخشش رکھتا ہے(َوهللاُ ُذو اْلفَْضِل اْلَعِظيِم)۔
اس يہ چار اثرات تقوٰی وپرہيزگاری کے درخت کا ثمر ہيں، تقوٰی اور ان آثار ميں بعض کے درميان فطری اور طبيعی ربط 

سے مانع نہيں کہ ہم ان سب کی نسبت خدا کی طرف دے ديں کيونکہ ہم اس تفسير ميں بارہا کہہ چکے ہيں کہ ہر موجود ہر 
اثر خدا کی مشيّت اور ارادے سے ہے لٰہذا اس اثر کی نسبت خدا کی طرف دی بھی جاسکتی ہے اور اس موجود کی طرف 

  بھی۔
فرق ہے، اس سلسلے ميں مفّسرين کا نظريہ ہے کہ پہال دنيا ميں پرده پوشی کی  ميں کيا“ غفران”اور “ تکفير سيئات”يہ کہ 

طرف اشاره ہے اور دوسرا آخرت کی سزا سے نجات حاصل کرنے کی طرف اشاره ہے، ليکن ايک اور احتمال بھی کہ 
“ غفران”اتے ہيں۔ ليکن گناہوں کے نفسياتی اور اجتماعی آثار کی طرف اشاره جو تقوٰی کے ذريعے ختم ہوج“ تکفير سيئات”

 خدا کی بخشش اور سزا سے نجات کی طرف اشاره ہے۔
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  7تفسير نمونہ جلد

 

  

   َخْيُر اْلَماِکِرينَ َوٕاِْذ يَْمُکُر بَِک الَِّذيَن َکفَُروا لِيُْثبِتُوَک ٔاَْو يَْقتُلُوَک ٔاَْو يُْخِرُجوَک َويَْمُکُروَن َويَْمُکُر هللاُ َوهللاُ  -٣٠
  ترجمہ
۔ وه وقت (ياد کرو) جب کافر سازش کررہے تھے کہ تجھے قيد کرليں يا قتل کرديں اور يا (مکہ سے) نکال ديں اور سوچ٣٠

  بچار کررہے تھے (اور پروگرام بنارہے تھے) اور خدا بھی تدبير کررہا تھا اور خدا بہترين چاره جو (اور مدبّر) ہے۔

  شان نزول 
آيت کو ان حوادث کی طرف اشاره سمجھتے ہيں جن کے نتيجے ميں رسول هللا کو مکہ سے مفّسرين اور محدثين مندرجہ باال

مدينہ کی طرف ہجرت کرنا پڑھی، ان حوادث کی مختلف تعبيرات بيان ہوئی ہيں جو سب کی سب ايک ہی حقيقت تک 
م کو ايک ايک عظيم حتمی خطرے جاپہنچتی ہيں اور وه يہ کہ خدا نے معجزانہ طور پر پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّ 

  کے چنگل سے نجات دی، دّرالمنثور ميں اس سلسلے ميں يہ واقعہ نقل کيا گيا ہے۔
ميں ميٹنگ کريں اور انھيں رسول هللا ) ١مختلف قبائل سے قريش اور اشراف مّکہ کا ايک گروه جوع ہوا تاکہ وه دارالندوة(

  کی طرف سے درپيش خطرے پر غور وفکر کريں۔
ے ہيں) اثنائے راه ميں انھيں ايک خوش ظاہر بوڑھا شخص مال جو در اصل شيطان تھا (يا کوئی انسان جو شيطانی روح (کہت

  وفکر کا حامل تھا)۔
  انھوں نے اُس سےپوچھا تم کون ہو؟

شرکت  کہنے لگا: اہِل نجد کا بڑا بوڑھا ہوں مجھے تمھارے ارادے کی اطالع ملی تو ميں نے چاہا کہ تمھاری ميٹنگ ميں
  کرواور اپنا نظريہ اور خيرخواہی کی رائے پيش کرنے ميں دريغ نہ کروں۔

  کہنے لگے: بہت اچھا اندر آجائيے۔
  اس طرح وه بھی دارالندوة ميں داخل ہوگيا۔

حاضرين ميں سے ايک نے ان کی طرف ُرخ کيا اور (پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کی طرف اشاره کرتے ہوئے) 
س شخص کے بارے ميں کوئی سوچ بچار کرو، کيونکہ بخدا ڈر ہے کہ وه تم پر کامياب ہوجائے گا (اور تمھارے دين کہا: ا

  اور تمھاری عظمت کو خاک ميں مالدے گا)۔
  ايک نے تجويز پيش کی: اسے قيد کردو يہاں تک کہ زندان ميں َمرجائے۔

ره يہ ہے کہ اس کے طرفدار ٹوٹ پڑينگے اور کسی بوڑھے نجدی نے اس تجويز پر اعتراض کيااور کہا: اس ميں خط
  مناسب وقت اسے قيد خانے سے چھڑاکر اس سرزمين سے باہر لے جائيں گے لٰہذا کوئی زياده بنيادی بات کرو۔

ايک اور نے کہا: اسے اپنے شہر سے نکال دو تاکہ تمھيں اس سے چھٹکارا مل جائے کيونکہ وه تمھارے درميان سے چال 
ھر جو کچھ بھی کرتا پھرے تمھيں کوئی نقصان نہيں پہنچاسکتا اور پھر وه دوسروں سے ہی سروکار رکھے گا۔جائے گا تو پ

بوڑھے نجدی نے کہا: وهللا يہ نظريہ بھی صحيح نہيں ہے، کہا تم اُس کی شريں بيانی، طالقِت لسانی اور لوگوں کے دلوں 
و وه تمام دنيائے عرب کے پاس جائے گا اور وه اس کے گرد جمع ميں اس کا نفوذ کرجانا نہيں ديکھتے؟ اگر ايسا کروگے ت

ہوجائيں گے اور وه پھر وه ايک انبوِه کثير کے ساتھ تمھاری پلٹے گا اور تمھيں تمھارے شہروں سے نکال باہر کرے گا اور 
  بڑوں کو قتل کردے گا۔

  مجمع نے کہا: بخدا! يہ سچ کہہ رہا ہے کوئی اور تجويز پيش سوچو۔
ابھی تک خاموش بيٹھا تھا، اُس نے گفتگو شروع کی اور کہا: ميرا ايک نظريہ ہے اور اُس کے عالوه کسی رائے کو  ابوجہل

  صحيح نہيں سمجھتا۔
  حاضرين کہنے لگے: وه کيا ہے؟

کہنے لگا: ہم ہر قبيلے سے ايک بہادر شمشير زن کا انتخاب کريں اور ان ميں سے ہر ايک ہاتھ ميں ايک کاٹ دينے والی 
تلوار دے ديں اور پھر وه سب مل کر موقع پاتے ہی اُس پر حملہ کريں۔ جب وه اس صورت ميں قتل ہوگا تو اس کا خون تمام 

قبائل ميں بٹ جائے گا اور ميں نہيں سمجھتا کہ بنی ہاشم تمام قبائل سے لڑسکيں گے لٰہذا مجبوراً اس صورت ميں خون بہا 
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  کے آزار سے نجات پاجاليں گے۔ پر راضی ہوجائيں گے اور يوں ہم بھی اس
بوڑھے نجدی نے (خوش ہوکر) کہا: بخدا! صحيح رائے يہی ہے جو اس جواں مرد نے پيش کی ہے ميرا بھی اس کے عالوه

  کوئی نظريہ نہيں۔
  اس طرح يہتجويز پراتفاق رائے سے پاس ہوگئی اور وه يہی مصمم اراده لے کر وہاں سے اٹھ گئے۔

يغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کو حکم مال کہ وه رات کو اپنے بستر پر نہ سوئيں، پيغمبر اکرمجبرئيل نازل ہوئے اور پ
) کی طرف روانہ ہوگئے اور حمک دے دے گئے کہ علی(عليه السالم) آپ کے 2صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم رات کو غار ثور(

غمبر پر نظر رکھے ہوئے ہيں انھيں بستر پر سويا ہوا بستر پر سوجائيں (تاکہ جو لوگ دروازے کی دراز سے بستر پي
  سمجھيں اور آپ کو خطرے کے عالقہ سے دور نکل جانے کی مہلت جائے)۔

جب صبح ہوئی گھر ميں گھس آئے۔ انھوں نے جستجو کی تو حضرت علی(عليه السالم) کو بستر پيغمبر پر ديکھا) اس طرح 
  سے خدا نے ان کی سازش کو نقش بر آب کرديا۔

  وه پکارے: محمد کہاں ہے؟
  آپ نے جواب ديا: ميں نہيں جانتا۔

وه آپ کے پأوں کے نشانوں پر چل پڑے يہاں تک کہ پہاڑ (اوراس کی غار) کے پاس پہنچ گئے ليکن (انھوں نے تعجب سے 
غار کے  ديکھا کہ مکڑی نے غار کے سامنے جاال تن رکھا ہے۔ ايک نے دوسرے سے کہا کہ اگر وه اس غار ميں ہوتا تو

دہانے پر مکڑی کا جاال نہ ہوتا۔ اس طرح وه واپس چلے گئے) پيغمبر تين دن تک غار کے اندر رہے (اور جب دشمن مکہ 
  )3کے تمام بيابانوں ميں آپ کو تالش کرچکے اور تھک ہاکر مايوس پلٹ گئے تو آپ مدينہ کی طرف چل پڑے(

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

  س مقام پر منعقد ہوا کرتی تھيں۔۔ اشراِف مکہ کی مشاورتی ميٹنگيں ا1
  ۔ مکہ کے قريب ايک غار کا نام ہے۔2
  -۔ المنار ومجمع البيان، زير نظر آيت کے ذيل ميں بحوالہ دّر المنثور3

  ہجرت کی ابتدائی 

بعض کا نظريہ ہے کہ يہ آيت اور اس کے بعد کی آيت کی پانچ آيات مکہ ميں نازل ہوئی ہيں چونکہ يہ ہجرت پيغمبر کے 
واقعہ کی طرف اشاره کرتی ہيں ليکن آيت کا طرِز بيان گواہی ديتا ہے کہ يہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے چونکہ اس ميں 

گذشتہ واقعہ بيان کيا گيا ہے۔ لٰہذا اگرچہ واقعٔہ ہجرت کی طرف اشاره کررہی ہے ليکن مسلّماً مدينہ ميں نازل ہوئی۔ اس ميں 
سلّم اور مسلمانوں پر پروردگار کے ايک احساِن عظيم اور نعمت عظمٰی کو بيان کيا گيا ہے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ و

پہلے فرمايا گيا ہے: وه وق تياد کرو جب مشرکين مکہ نے سازش کی کہ تجھے قيد کرديں يا قتل کرديں اور يا جالوطن 
  يَْقتُلُوَک ٔاَْو يُْخِرُجوَک)۔کرديں (َوٕاِْذ يَْمُکُر بَِک الَِّذيَن َکفَُروا لِيُْثبِتُوَک ٔاَْو 
عربی زبان ميں تدبير، چاره جوئی اور منصوبہ بندی کے معنی ميں ہے “ مکر”جيسا کہ پہلے بھی اشاره کيا جاچکا ہے لفظ 

بھی لغت ميں چاره جوئی اور تدبير کے“ حيلہ”نہ کہ اس مشہور معنی جو آج کل فارسی زبان ميں مرّوج ہے۔ اسی طرح لفظ 
  )1ہے ليکن فارسی زبان ميں آج کل يہ لفظ خطرناک سازش کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے۔( معنی ميں

اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے: وه منصوبہ بندی، چاره جوئی اور تدبير کرتے ہيں اور خدا بھی چاره جوئی اور تدبير کرتا 
  ُر هللاُ َوهللاُ َخْيُر اْلَماِکِريَن)۔ہے اور وه بہترين منصوبہ ساز اور مدبّر ہے (َويَْمُکُروَن َويَْمکُ 

اگر ہم ہجرت کے واقعہ پر صحيح غور وفکر کريں تو اس نکتے پر پہنچيں گے کہ وه پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم 
کو ختم کرنے کے لئے اپنی پوری فکری اور جسمانی صالحيتيں صرف کر چکہ تھے يہاں تک کے جب رسول خدا ان کے 

ے نيکل گئے تو انہوں نے آپ کی گفتاری کے لئے ايک سواونٹوں کا انعام مقرر کيا تھا جو کہ اس دور ميں ايک چنگل س
بہت بڑاسرمايا تھا ۔بہت سے لوگوں نے مذہبی تعصب يا اتنا بڑا انعام حاصل کرنے کے لئے اطراف مکہّ کے کوه بيابان 

ے ليکن خدا تعالٰی نے ايک نہايت معمولی اور چھوٹے سے چھان ڈالے تھے ۔يہاں تک کہ غار کے دھانے تک بھی آپہنچ
  (مکڑی کی جالے )کے ذريعے ان کی سبب سازشيں نقش بر آپ کرديں ۔

اس طرح توجہ کرتے ہوئے کہ واقعہ ہجرت تاريخ اسالم بلکہ تاريخ انسانيت کی ايک نئے مرحلہ کا آغاز تھا ہم يہ نتيجہ 
  وں کے ذريعے تاريخ انسانيت کی راه کو بدل کے رکھ ديا ۔نکالتے ہيں کہ خدا نے عنکبوت کی چند تار
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يہ بات واقعہ ہجرت ميں منحرف نہيں بلکہ تاريخ انبياء نشاند ہی گرتی ہے کہ خداتعالٰی متکبر ين کی سر کوب کے لئے 
ذريعے اور ہميشہ معمولی سے ذرائع کو کام ميں التا ہے ۔کبھی آندھی کے ذريعے ،کبھی ابابيل جيسے چھوٹے پرندوں کے 

تا کہ خدا کی بے پايان قدرت کے سامنے انسان کی کمزوری اور  ----کبھی ايسی ہی ديگر چھوٹی چھوٹی چيزوں ذريعے 
  ناتوانی واضح ہو جائے اورسرکشی کی فکر سے بازرکھے۔

هللا عليہ وآلہ يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قيد ،جالوطنی اور قتل کی سارشيں صرف متکرين کی طرف پيغمبر اسالم صلی 
وسلّم کے خالف ہی نہيں بلکہ جابر اور سرکش لوگ ہميشہ مصلحين کی زبان روکنے کے لئے اور معاشرے کے ستم رسيده 

دکھی عوام می ان کا اثر و نفوذ ختم کرنے کے لئے ان تين ميں سے کسی نہ کسی حر بے کا سہارا ليتے رہے تھے ۔ليکن 
مکہ کے اقوام کا نتيجہ برعکس نکال اور وه اسالم کے لئے ترقی اور نئی تحريک جيسے پيغمبر اسالم کے خالف مشرکين 

  )2کامقدمہ اور تمہيد بن گيا ايسے ظالمانہ اقدامات کا عام طور پر الٹا ہی نتيجہ نکلتا رہا۔(
..............◌ٍ  

  ۔ اردو زبان ميں بھی يہ لفظ آج کل اسی معنی ميں استعمال ہوتے ہيں (مترجم)۔1
ت جاذب نظر ہے کے تفسير نمونہ کی تاليف کی رفتار پہلے بہت کم تھی ليکن اب جبکہ موجوده اور ان سے پہلے اور بعد والی يہ با-2

آيات کی تفسير مہ آباد کی جالوطنی کے دوران کے دوران (معدوم شاه ايران کی حکومت ميں) لکھی جارہی ہے کام کی رفتار تيز ہوگئی 
  ہ آباد اور انارک کی دو جالوطنيوں کے دور ميں اختتام پذير ہوئی ہے(مٔولف)۔ہے اور باآلخر ساتويں جلد م

(الحمد للھميں بھی ترجمہ پر اس وقت موفق ہوا ہوں جب کہ بہت سی قوميں ميرے خالف صف آراء ہيں جن ميں شيخی جو مرزائيونکی 
  طرح اسالم کے دشمن ہيں پيش پيش ہيں(مترجم)۔

  شان نزول 

ن مندرجہ باالآيت کو ان حوادث کی طرف اشاره سمجھتے ہيں جن کے نتيجے ميں رسول هللا کو مکہ سے مفّسرين اور محدثي
مدينہ کی طرف ہجرت کرنا پڑھی، ان حوادث کی مختلف تعبيرات بيان ہوئی ہيں جو سب کی سب ايک ہی حقيقت تک 

ليہ وآلہ وسلّم کو ايک ايک عظيم حتمی خطرے جاپہنچتی ہيں اور وه يہ کہ خدا نے معجزانہ طور پر پيغمبر اکرم صلی هللا ع
  کے چنگل سے نجات دی، دّرالمنثور ميں اس سلسلے ميں يہ واقعہ نقل کيا گيا ہے۔
ميں ميٹنگ کريں اور انھيں رسول هللا ) ١مختلف قبائل سے قريش اور اشراف مّکہ کا ايک گروه جوع ہوا تاکہ وه دارالندوة(

  ر کريں۔کی طرف سے درپيش خطرے پر غور وفک
(کہتے ہيں) اثنائے راه ميں انھيں ايک خوش ظاہر بوڑھا شخص مال جو در اصل شيطان تھا (يا کوئی انسان جو شيطانی روح 

  وفکر کا حامل تھا)۔
  انھوں نے اُس سےپوچھا تم کون ہو؟

ری ميٹنگ ميں شرکت کہنے لگا: اہِل نجد کا بڑا بوڑھا ہوں مجھے تمھارے ارادے کی اطالع ملی تو ميں نے چاہا کہ تمھا
  کرواور اپنا نظريہ اور خيرخواہی کی رائے پيش کرنے ميں دريغ نہ کروں۔

  کہنے لگے: بہت اچھا اندر آجائيے۔
  اس طرح وه بھی دارالندوة ميں داخل ہوگيا۔

ہوئے) حاضرين ميں سے ايک نے ان کی طرف ُرخ کيا اور (پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کی طرف اشاره کرتے 
کہا: اس شخص کے بارے ميں کوئی سوچ بچار کرو، کيونکہ بخدا ڈر ہے کہ وه تم پر کامياب ہوجائے گا (اور تمھارے دين 

  اور تمھاری عظمت کو خاک ميں مالدے گا)۔
  ايک نے تجويز پيش کی: اسے قيد کردو يہاں تک کہ زندان ميں َمرجائے۔

ا: اس ميں خطره يہ ہے کہ اس کے طرفدار ٹوٹ پڑينگے اور کسی بوڑھے نجدی نے اس تجويز پر اعتراض کيااور کہ
  مناسب وقت اسے قيد خانے سے چھڑاکر اس سرزمين سے باہر لے جائيں گے لٰہذا کوئی زياده بنيادی بات کرو۔

ايک اور نے کہا: اسے اپنے شہر سے نکال دو تاکہ تمھيں اس سے چھٹکارا مل جائے کيونکہ وه تمھارے درميان سے چال 
جائے گا تو پھر جو کچھ بھی کرتا پھرے تمھيں کوئی نقصان نہيں پہنچاسکتا اور پھر وه دوسروں سے ہی سروکار رکھے گا۔

بوڑھے نجدی نے کہا: وهللا يہ نظريہ بھی صحيح نہيں ہے، کہا تم اُس کی شريں بيانی، طالقِت لسانی اور لوگوں کے دلوں 
ايسا کروگے تو وه تمام دنيائے عرب کے پاس جائے گا اور وه اس کے گرد جمع ميں اس کا نفوذ کرجانا نہيں ديکھتے؟ اگر 

ہوجائيں گے اور وه پھر وه ايک انبوِه کثير کے ساتھ تمھاری پلٹے گا اور تمھيں تمھارے شہروں سے نکال باہر کرے گا اور 
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  بڑوں کو قتل کردے گا۔
  سوچو۔مجمع نے کہا: بخدا! يہ سچ کہہ رہا ہے کوئی اور تجويز پيش 

ابوجہل ابھی تک خاموش بيٹھا تھا، اُس نے گفتگو شروع کی اور کہا: ميرا ايک نظريہ ہے اور اُس کے عالوه کسی رائے کو 
  صحيح نہيں سمجھتا۔

  حاضرين کہنے لگے: وه کيا ہے؟
ٹ دينے والی کہنے لگا: ہم ہر قبيلے سے ايک بہادر شمشير زن کا انتخاب کريں اور ان ميں سے ہر ايک ہاتھ ميں ايک کا

تلوار دے ديں اور پھر وه سب مل کر موقع پاتے ہی اُس پر حملہ کريں۔ جب وه اس صورت ميں قتل ہوگا تو اس کا خون تمام 
قبائل ميں بٹ جائے گا اور ميں نہيں سمجھتا کہ بنی ہاشم تمام قبائل سے لڑسکيں گے لٰہذا مجبوراً اس صورت ميں خون بہا 

  وں ہم بھی اس کے آزار سے نجات پاجاليں گے۔پر راضی ہوجائيں گے اور ي
بوڑھے نجدی نے (خوش ہوکر) کہا: بخدا! صحيح رائے يہی ہے جو اس جواں مرد نے پيش کی ہے ميرا بھی اس کے عالوه

  کوئی نظريہ نہيں۔
  اس طرح يہتجويز پراتفاق رائے سے پاس ہوگئی اور وه يہی مصمم اراده لے کر وہاں سے اٹھ گئے۔

ل ہوئے اور پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کو حکم مال کہ وه رات کو اپنے بستر پر نہ سوئيں، پيغمبر اکرمجبرئيل ناز
) کی طرف روانہ ہوگئے اور حمک دے دے گئے کہ علی(عليه السالم) آپ کے 2صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم رات کو غار ثور(

ز سے بستر پيغمبر پر نظر رکھے ہوئے ہيں انھيں بستر پر سويا ہوا بستر پر سوجائيں (تاکہ جو لوگ دروازے کی درا
  سمجھيں اور آپ کو خطرے کے عالقہ سے دور نکل جانے کی مہلت جائے)۔

جب صبح ہوئی گھر ميں گھس آئے۔ انھوں نے جستجو کی تو حضرت علی(عليه السالم) کو بستر پيغمبر پر ديکھا) اس طرح 
  ر آب کرديا۔سے خدا نے ان کی سازش کو نقش ب

  وه پکارے: محمد کہاں ہے؟
  آپ نے جواب ديا: ميں نہيں جانتا۔

وه آپ کے پأوں کے نشانوں پر چل پڑے يہاں تک کہ پہاڑ (اوراس کی غار) کے پاس پہنچ گئے ليکن (انھوں نے تعجب سے 
ميں ہوتا تو غار کے  ديکھا کہ مکڑی نے غار کے سامنے جاال تن رکھا ہے۔ ايک نے دوسرے سے کہا کہ اگر وه اس غار

دہانے پر مکڑی کا جاال نہ ہوتا۔ اس طرح وه واپس چلے گئے) پيغمبر تين دن تک غار کے اندر رہے (اور جب دشمن مکہ 
  )3کے تمام بيابانوں ميں آپ کو تالش کرچکے اور تھک ہاکر مايوس پلٹ گئے تو آپ مدينہ کی طرف چل پڑے(

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

  تی ميٹنگيں اس مقام پر منعقد ہوا کرتی تھيں۔۔ اشراِف مکہ کی مشاور1
  ۔ مکہ کے قريب ايک غار کا نام ہے۔2
  -۔ المنار ومجمع البيان، زير نظر آيت کے ذيل ميں بحوالہ دّر المنثور3

  بيہوده باتيں کرنے والے 

ميں ان کی فکری منطق کا گذشتہ آيت ميں بيہوده مشرکين کی عملی منطق کا ايک نمونہ بيان کيا گيا ہے۔ اب زير نظر آيات 
ايک نمونہ پيش کيا گيا ہے تاکہ واضح ہوجائے کہ نہ وه سالمت فکری رکھتے ہيں نہ درست روی بلکہ ان کے تمام پروگرام 

  بے بنياد اور احمقانہ ہيں۔
ن کوئی اہم پہلی آيت ميں قرآن کہتا ہے: جب ہماری آيات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہيں تو کہتے ہيں ہم نے سن ليا ہے (ليک

  نَا ِمْثَل ٰھَذا)۔بات نہيں ہے) ہم چاہيں تو ہم بھی کہہ سکتے ہيں (َوٕاَِذا تُْتلَی َعلَْيِھْم آيَاتُنَا قَالُوا قَْد َسِمْعنَا لَْو نََشاُء لَقُلْ 
لِيَن)۔   ان مينکوئی خاص بات نہيں بس گذشتہ لوگونکے افسانے ہيں(ٕاِْن ٰھَذا ٕاِالَّ ٔاََساِطيُر ااْلَٔوَّ

يہ باتينوه اس حالت ميں کررہے ہيں کہ جب قرآن کے مقابلے کی بارہا فکر کرچکے ہيں اور اس سے عاجز ره گئے ہيں۔ وه 
اچھی طرح سے جانتے ہيں کہ ان ميں قرآن کے مقابلے کی طاقت اور سکت نہيں ہے ليکن تعصب اور کينہ پروری کی وجہ 

ہيں کہ يہ آيات کوئی اہم نہيں ہيں، ايسی آيات توہم بھی السکتے ہيں سے يا ان لوگوں کو غفلت ميں رکھنے کے لئے کہتے 
ليکن الکبھی نہيں سکتے، يہ ان کی غلط منطق تھی۔ تاريخ کے جابر لوگوں کی طرح خالی اور بں بنياد دعووں کے ذريعے 

  ان کی کوشش تھی کہ ان کے اقتدار کے محل چند تک قائم رہيں ہيں۔
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عجيب مطنق بيان کی گئی ہے، فرمايا گيا ہے: وه وقت (ياد کرو) جب (وه دسِت دعا بلند کرتے  اگلی آيت ميں ان کی ايک اور
تھے اور) کہتے تھے خداوندا! اگر يہ (دين اور قران) حق ہے اور تيری طرف سے ہے تو آسمان سے ہمارے سروں پر پتھر

َماِء)۔ يا ہميں کسی دردناک عذاب ميں مبتال  برسا (َوٕاِْذ قَالُوا اللھُمَّ ٕاِْن َکاَن ٰھَذا ھَُو اْلَحقَّ ِمنْ  ِعْنِدَک فَٔاَْمِطْر َعلَْينَا ِحَجاَرةً ِمَن السَّ
  کردے(ٔاَْو اْئتِنَا بَِعَذاٍب ٔاَلِيٍم)۔

يہ بات وه اس لئے کہتے تھے کہ شديد تعصب اور ہٹ دھرمی کی بناء پر ان کا خيال تھا کہ دين اسالم سو فيصد بے بنياد ہے 
خص کواس کی حقانيت کا احتمال بھی ہو وه خود پر اس طرح کی پھٹکار نہيں بھيجتا۔ يہ احتمال بھی ہے کہ شايدورنہ جس ش

مشرکين کے سرکرده افراد لوگوں کوغفلت ميں رکھنے کے لئے کبھی کبھی ايسی باتيں کرتے تھے تاکہ ساده لوح افراد 
  ايسا نہيں کہتے تھے۔سمجھيں کہ محمد کا دين بالکل باطل ہے حاالنکہ دل سے وه 

گويا مشرکين چاہتے تھے کہ يہ کہيں کہ تم گذشتہ انبياء کے بارے ميں کہتے ہو کہ خدا ان کے دشمنوں کو بعض اوقات 
پتھروں کی بارش برساکر سزا ديتا تھا (جيسے حضرت لوط(عليه السالم) کی قوم کے ساتھ ہوا) تم اگر سچ کہتے ہو تو ايسا 

  کردکھأو۔
  ميں امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے:مجمع البيان 

  رسول هللا، غدير خم ميں جب حضرت علی عليہ السالم کو خالفت کے لئے معيّن اور منصوب کرچکے اور فرمايا:
  “من کنت مواله فعلّی مواله”

  جس کسی کا مينموال ہوں پس اس کا علی بھی موال ہيں۔
ں سے ايک شخص)نعمان بن حارث فہری (تھا، وه ) پيغمبر اسالم کی خدمت آپ کا يہ فرمان ہر طرف پھيل گيا۔ ( منافقين مي

ميں آيا اور کہنے لگا: ہم سے آپ نے کہا کہ ہم توحيد کو قبول کريں اور بتوں کی نفی کی شہادت ديں اور آپ کی رسالت کی 
رليا ليکن آپ نے اس پر بس نہ گواہی ديں اور آپ نے ہميں جہاں، حج، روزه اور زکات کا حکم ديا، ہم نے ان سب کوقبول ک

يہ بات آپ کی “ من کنت مواله فعلّی مواله”کی اور اس لڑکے (حضرت علی بن ابی طالب) کو خليفہ بناکر آپ نے کہا ہے کہ
  طرف سے ہے يا خدا کی طرف سے حکم ہے؟

  ہے۔پيغمبر خدا نے فرمايا: اس خدا کی قسم جس کے عالوه کوئی معبود نہيں يہ خدا کی طرف سے حکم 
  يہ ُسن کر نعمان يہ کہتے ہوئے پلٹا:

ھّم ان کان ہذا ھو الحق من عندک فاطر علينا حجارة من السماء”   “اللّٰ
  خداوندا! اگر يہ بات تيری طرف سے ہے تو آسمان ہم پر پتھروں کی بارس برسا۔

  )١تھوڑی دير نہ گذری تھی کہ اس پر ايک پھ۔تھر گرا کہ جس سے وه مرگيا۔(
ت کے منافی نہيں کہ يہ آيت واقعہ غدير سے پہلے نازل ہوئی ہو کيونکہ اس آيت کی شان نزول نعمان کا يہ حديث اس با

واقعہ نہيں تھا بلکہ نعمان نے اپنے اوپر پھٹکار کے لئے وه آيت استعمال کی جو پہلے نازل ہوچکی تھی، جيسے ہم قرآن 
  سے استفاده کرتے ہوئے کہتے ہيں:

  “نة وفی اآلخرة حسنةربّنا آتنا فی الدنيا حس”
(انشاء هللا العظيم مندرجہ باال حديث کی مزيد تشريح اور کتب اہل سنّت سے اس سلسلے ميں بہت سے مدارک کا ذکر سورٔه 

  کے ذيل ميں آئے گا۔“ َسئََل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواقِعٍ ”معارج کی ابتداء ميں 
 عليہ وآلہ وسلّم پر دو اعتراضات کئے، ان مينسے ايک کا گذشتہ آيات کے سلسلے ميں مخالفين نے پيغمبر اکرم صلی هللا

بطالن تو واضح تھا لٰہذا قرآن نےاس کا جواب نہيں ديا اور وه يہ تھا کہ انھوننے کہا: اگر ہم چاہيں تو قرآن کی مثل السکتے 
بات کے جواب کی ضرورت نہ ہيں، کہ يہ دعوٰی کھوکھال اور جھوتا تھا اور اگر ان ميں سکت ہوتی تو الئے ہوتے لٰہذا اس 

  تھی۔
ان کا دوسرا اعتراض يہ تھا کہ اگر يہ آيات حق ہيں اور خدا کی طرف ہيں تو پھر وه ہميں سزا دے اور ہم پر کوئی عذاب 

بَھُْم َوأَْنَت فِيِھْم)۔در حقيقت تيرا پر برکت وجود۔ کہ تو رحمتہ نہيں کرے گا جب تک تو ان ميں موجود ہے (َوَما َکاَن هللاُ ِليَُعذِّ
للعالمين ہے ۔ اس سے مانع ہے کہ ان گنہ گاروں پر عذاب نازل ہو اور يہ گذشتہ اقوام کی طرح نابود ہو جائيں کہ جو مختلف 

  ذرائع سے اجتماعی يا انفرادی طور پر نابود ہوجاتے تھے۔
کا تقاضا کريں )تو خدا انھيں سزا اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے:اسی طرح اگر وه استغفار کيں (اور اس سے عفو و بخشش 

بَھُْم َوھُْم يَْستَْغفُِرون)۔   نہيں دے گا (َوَما َکاَن هللاُ ُمَعذِّ
اس جملے کی تفسير ميں مفسريں نے کئی ايک احتماالت پيش کيے ہيں ۔بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد يہ ہے کہ بعض 

  پر پشيمان ہوئے اور عرض کيا ؛مشرکين قبل کی آيت ميں مذکور جملہ کہنے کے بعد اپنے کہے 
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  “غفرانک ربنا”
  خدايا !ہميں اگفتگو پر بخش دے۔

  حتی کہ پيغمبر خدا کے مکہ سے خروج کے بعد بھی وه بال و فنا ميں گرفتار نہيں ہوئے۔---اسی سبب سے
بر پيغمبر کے بعدبعض کا خيال ہے کہ يہ جملہ مکہ ميں باقی ره جانے والے مومنين کی طرف اشاره ہے کيونکہ ہجرت پيغم

  مکہ پر عذابنازل نہ ہوا۔
يہ احتمال بھی ہے يہ جملہ ايک شرطيہ جملے کامفہوم رکھتاہو يعنی اگر وه اپنے کردار پرپشيماں ہوناور خداوندی کا رخ 

  کريں اور استغفار کريں تو ان سے عذاباور سزا برطرف ہوجائے گا۔
م احتماالت مجموعی طور پر بعيد نہيں ہيں يعنی ممکن ہے آيت ان تمام ان تمام امور کے باوجود آيت کی تفسير ميں يہ تما

  چيزوں کی طرف اشاره کررہی ہو۔
  بہرحال آيت کا مفہوم زمانٔہ پيغمبرکے ساتھ مخصوص ہے بلکہ تمام لوگوں کے لئے يہ ايک کلی قانون ہو۔

گرد ابن عباس سے ايک مشہور حديث اسی لئے شيعہ کتب ميں حضرت علی عليہ السالم سے اور سّن کتب ميں ان کے شا
  ميں ہے:

  -کان فی االرض امانان من عذاب هللا وقد وقع احدھما فدونکم اآلخر فتمسکووا بہ وقرء ہذه اآلية
روئے زمين ميں عذاِب اٰلہی سے مامون رہنے کے دوذريعے تھے کہ جن ميں سے ايک (وجوِد پيغمبر) اٹھا ليا گيا ہے، اب 

  )2سک رکھو، پھر آپ نے يہ آيت کی تالوت کی۔(دوسرے (استغفار) سے تم
مندرجہ باال آيت اور اس حديث سے واضح ہوتا ہے کہ سخت بالٔوں اور مصيبت سے امان حاصل کرنے کے لئے لوگونکے 
  پاس وجوِد پيغمبر ايک مٔوثر ذريعہ ہے اور اس کے بعد استغفار، توبہ اور درگاِه حق کی طرف ُرخ کرنا دوسرا عامل ہے۔

وسرا عامل بھی اٹھ جائے تو دردناک عذاب اور سزائيں طبيعی حوادث کی صورت می ہوتی ہيں، يا گھروں کو تباه اب د
وويران کردينے والی جنگوں کی شکل ميں يا کسی اور صورت ميں، جيسا کہ ہم اب تک ان کی مختلف قسميں ديکھ چکے 

  ہيں يا ُسن چکے ہيں۔
  ے منقول ہے ، ميں ہے:دعائے کميل جو حضرت علی عليہ السالم س

ھّم اغفر لی الذنوب الّتی تنزل البالء   -اللّٰ
  خدايا! ہمارے وه گناه بخش دے جو نزوِل بال کا سبب بنتے ہيں۔

  يہ تعبير نشاندہی کرتی ہے کہ اگر استغفار نہ ہو تو بہت گناه ايسے ہيں جونزوِل بال کا سرچشمہ بن جائيں۔
  فار سے مراد يہ نہيں کہ يہ کہا جائے:اس نکتہ کا ذکر بھی ضروری ہے کہ استغ

  خدايا! ہميں بخش دے
ھّم اغفر لی   -اللّٰ

ايسے جملونکا تکرار استغفار کی روح ہے کہ انسان کی طرف سے لوٹ آئے اور اپنے گذشتہ گناہوں کی تالفی کے لئے 
  آمادگی کا اظہار کرے۔

خدا انھيں کيونعذاب نہ کرے حاالنکہ وه مومنين ”ں تو پھر، اگلی آيت ميں قرآن کہتاہے: يہ عذاِب اٰلہی کا استحقاق رکھتے ہي
وَن َعْن اْلَمْسِجِد الْ  بَھُْم هللاُ َوھُْم يَُصدُّ   َحَراِم)۔کےلئے مسجد الحرام ميں جانے سے رکاوٹ بنتے ہيں (َوَما لَھُْم ٔاَالَّ يَُعذِّ

حق نہيں ديتے کہ وه آزادانہ خانٔہ خداکے  اس زمانے کی طرف اشاره ہے کہ جب مسلمان مکہ ميں تھے اور مشرکين انھيں
پاس نماز جماعت قائم کرسکيں اور مسلمانوں کی طرح طرح کی مزاحمتوں اور مشکالت کا سامنا کرنا پڑتا تھا يا پھر يہ ان 

  رکاوٹوں کی طرف اشاره ہے جو ان کی طرف سے مومنين کو حج وعمره کے مراسم کی ادائيگی ميں حائل تھيں۔
ہے کہ برائيوں ميں آلوده مشرکين اپنے آپ کو اس عظيم مرکِز عبادت کا سرپرست سمجھتے تھے ليکن قرآن تعجب کی بات 

مزيد کہتا ہے: يہ کبھی بھی اس مقدس مرکز کے سرپرست نہيں تھے (َوَما َکانُوا ٔاَْولِيَائَہُ)۔ اگرچہ وه اپنے آپ کو خانٔہ خدا 
وہی لوگ اس کی سرپرستی کا حق رکھتے ہيں جو موّحد اور صرف ”کامتولی اور صاحِب اختيار فرض کرتے تھے 

  (ٕاِْن ٔاَْولِيَاُؤهُ ٕاِالَّ اْلُمتَّقُوَن)۔ ليکن ان مينسے اکثر واقعيت اور حقيقت سے بے خبر ہيں“ پرہيزگارہيں
  

  (َولَِکنَّ ٔاَْکثََرھُْم اَليَْعلَُموَن)۔
ر حقيقت تمام مراکز دينی، دينی مساجد اور مذہب اداروں پر اگرچہ يہ مسجدالحرام کے بارے ميں بيان کيا گياہے ليکن د

محيط ہے، ان کے متولی اور سرپرست پاکيزه ترين، پرہيزگار اور نہايت فّعال افراد ہونے چاہئيں تاکہ وه انھيں تعليم وتربيت 
الود ه افراد ہوں جوانھيں  اور بيداری وآگاہی کے پاک اور زنده مراکز بنائيننہ کہ ايسے مٹھی بھر جانبدار، خودفروش اور
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  تجارتی اّڈه اور افکار کی خرابی اور حق سے بے گانگی کے مرکز ميں تبديل کرديں۔
ہمارا نظريہ ہے کہ اگر مسلمان مساجد اور مذہبی مراکز کے بارے ميں اسی اسالمی حکم پر عمل کرتے تو آج مسلم 

  معاشروں کی کوئی اور ہی شکل ہوتی۔
ہے کہ وه مدعی تھے کہ ان کی بھی نماز وعبادت ہے۔ وه خانٔہ خدا کے گرد سيٹياں اور تالياں بجانے زياده تعجب کی بات يہ 

کا احمقانہ کام کرتے تھے اور اسے نماز کا نام ديتے تھے لٰہذا قرآن مزيدکہتا ہے: ان کی نماز خانٔہ خدا کعبہ کے گرد سيٹياں 
  اور تالياں کے سوا اور کچھ نہ تھی

  
  اَلتُھُْم ِعْنَد اْلبَْيِت ٕاِالَّ ُمَکاًء َوتَْصِديَةً)۔(َوَما َکاَن صَ 

تاريخ ميں ہے کہ زمانٔہ جاہليت ميں کچھ ايسے عربی بدو تھے جو طواف کے وقت مادر زاد ننگے ہوجاتے تھے اور سيٹياں 
  بجاتے، تالياں پيٹنے اور اسے عبادت کا نام ديتے تھے۔

عليہ وآلہ وسلّم حجر اسودکے پاس شمال کی طرف منھ کرکے کھڑے ہوتے (تاکہ نيز منقول ہے کہ جب پيغمبر اکرم صلی هللا
آپ کا ُرخ کعبہ اور بيت المقدس دونوں کی طرف ہوجائے) اور نماز ادا فرماتے تو بنی سہم کے دو شخص آنحضرت کے 

ی هللا عليہ وآلہ وسلّم کی نماز دائی بائيں کھڑے ہوجاتے، ايک چيختا چنگھاڑتا اور دوسرا تالياں پيٹتا تاکہ پيغمبر اکرم صل
  خراب ہوجائے۔

اس کے بعد فرمايا گيا ہے: اب جبکہ تمھارے تمام کام يہاں تک کہ تمھاری نماز وعبادت ايسی احمقانہ، بُری اور شرمناک ہے
  ْم تَْکفُُروَن)۔(فَُذوقُوا اْلَعَذاَب بَِما ُکنتُ “ پس اپنے اس کفر کی وجہ سے عذاب اٰلہی کو چکھو”تو تم سزا کے مستحق ہو 

جس وقت انسان عربوں کی زمانٔہ جاہليت کی تاريخ کی ورق گردانی کرتا ہے اور اس کے ان حّصوں کا مطالعہ کرتا ہے 
جس کا قرآن ميں ذکر ہے تو بڑے تعجب سے ديکھتا ہے کہ ہمارے زمانے ميں جو اصطالحاً فضا اور ايٹم کا بھی زمانہ 

جاہليت کے اعمال ُدہراتے ہيں اور پھر اپنے آپ کو عبادت کرنے والوں کی صف ميں  ہے، کئی ايسے لوگ ہيں جو زمانۂ 
خيال کرتے ہيں، قرانی آيات اور بعض اوقات وه اشعار جو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم اور حضرت علی عليہ السالم

دن اور ہاتھ ہالتے ہيں، پھر اسے ان مقدسات کی مدح ميں ہيں کو موسيقی کی ُدھنوں ميں مالکر رقص کی طرح اپنا سر، گر
کی خدمت ميں خراج عقيدت قرار ديتے، يہ اعمال کبھی وجدوسماع کے نام پر، کبھی ذکر وحال کے نام پر اور کبھی 

دوسرے ناموں پر خانقاہوں اور ديگر مقامات پر انجام پاتے ہيں، حاالنکہ اسالم ان باتوں سے بيزار ہے اور يہ اعمال زمانہء 
  جاہليت کے اعمال ہی کا نمونہ ہيں۔

يہاں پر ايک سوال باقی ره جاتا ہے اور وه يہ کہ زير بحث آيت ميں ان سے سزا اور عذاب کی (دوشرائط کے ساتھ) نفی کی 
  گئی ہے جب کہ چوتھی آيت ميں ان کے لئے عذاب کا ذکر ہے تو کيا يہدونوں آيات آپس ميں تضاد نہيں رکھتی ہيں۔

ہے کہ تيسری آيت ميں دنياوی سزأوں کی طرف اشاره ہے اور چوتھی آيت ميں ممکن ہے دوسرے جہان کی اس کا جواب يہ
سزا کی طرف اشاره ہو اور يا اس طرف اشاره ہو کہ يہ گروه اس دنيا ميں سزا کا استحقاق رکھتا ہے اور اس کاسبب ان کے 

  ر يہ توبہ بھی نہ کريں تو وه عذاب انھيں دامنگير ہوگا۔لئے فراہم ہے اور اگر پيغمبر ان کے درميان سے اٹھ جائيں او

وا َعْن َسبِيِل هللاِ فََسيُنفِقُونَھَا ثُمَّ تَُکوُن َعلَْيِھمْ  -٣۶  َحْسَرةً ثُمَّ يُْغلَبُوَن َوالَِّذيَن َکفَُروا ٕاِلٰی َجھَنََّم ٕاِنَّ الَِّذيَن َکفَُروا يُْنفِقُوَن ٔاَْمَوالَھُْم لِيَُصدُّ
  ُرونَ يُْحشَ 
  َجھَنََّم ٔاُْوٰلئَِک ھَُم اْلَخاِسُرونَ  لِيَِميَز هللاُ اْلَخبِيَث ِمَن الطَّيِِّب َويَْجَعَل اْلَخبِيَث بَْعَضہُ َعلٰی بَْعٍض فَيَْرُکَمہُ َجِميًعا فَيَْجَعلَہُ فِی -٣٧

  ترجمہ
رچ کرتے ہيں، وه ان اموال کو (جنھيں ۔ جو کافر ہوگئے ہيں وه اپنے اموال لوگوں کو راِه خدا سے روکنے کے لئے خ٣٧

حاصل کرنے کے لئے زحمت اٹھاتے ہيں اس راه ميں) خرچ کرتے ہيں ليکن يہ ان کے لئے حسرت واندوه کا سبب ہوگا اور 
  پھر وه شکست کھاجائيں گے اور (دوسرے جہان ميں يہ) کافر سب کے سب جہنم کی طرف جائيں گے۔

(چاہتا ہے کہ) ناپاک کو پاک سے جدا کردے اور ناپاکوں کو ايک دوسرے پر رکھ کر۔ (يہ سب کچھ) اس لئے ہے کہ خدا ٣٧
  متراکم کردے اور دوزخ ميں ايک ہی جگہ قرار دے اور يہ ہيں زيانکار۔

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

  -١۵١، ص٢۔ تفسير نور الثقلين، ج١
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  -۔ نج البالغہ، کلمات قصار2

  شان نزول 

وسری تفاسير ميں ہے کہ مندرجہ باال آيت جنگ بدر کے لئے مکہ کے لوگوں کی مالی تفسير علی بن ابراہيم اور بہت سی د
امداد کرنے کے بارے ميں نازل ہوئی ہے کيونکہ جب مشرکين مکہ ابوسفيان کے قاصد کے ذريعے واقعہ سے آگاه ہوئے تو 

خر کار وه شکست کھاگئے اور مارے انھوں نے بہت سا مال واسباب اکھٹا کيا تاکہ اپنے جنگی سپاہيوں کی مددکريں ليکن ا
گئے اور جہنم کی آگ کی طرف چلے گئے اور اس راه ميں انھوں نے جو کچھ صرف کيا تھا ان کی حسرت واندوه کا سبب 

  بنا۔
پہلی آيت ميں ان کی باقی امداد کی طرف اشاره ہے جو انھوں نے اسالم کے خالف مقابلوں ميں کی تھی اور اس مسئلے کو 

  ورت ميں بيان کيا گيا ہے۔ايک عمومی ص
بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ يہ آيت ابوسفيان کی جنگ بدر ميں دو ہزار کرائے کے سپاہيوں کی مدد کے بارے ميں نازل 
  ہوئی ليکن چونکہ يہ آيات جنگ بدر سے مربوط آيات کے ساتھ آئيں ہيں اس لئے شاِن نزول زياده صحيح معلوم ہوتی ہے۔

  تفسير
  

ول ميں جو کچھ بھی ہو اس کا مفہوم جامع ہے اور يہ دشمناِن حق وعدالت کی ان تمام مالی امدادوں کے آيت کی شاِن نز
بارے ميں ہے جو وه اپنے بُرے مقاصد کی پيش رفت کے لئے کرتے تھے، پہلے کہا گيا ہے : کافر اور دشمِن حق اپنا مال 

)۔ ليکن اموال کا يہ خرچ کرتے ہيں تاکہ لوگوں کو راِه حق سے روکيں (ٕاِنَّ الَّ  وا َعْن َسبِيِل هللاِ ِذيَن َکفَُروا يُْنفِقُوَن ٔاَْمَوالَھُْم لِيَُصدُّ
عنقريب وه يہ اموال خرچ کريں گے ليکن انجام کار وه ان کی حسرت ”صرف کرنا ان کی کاميابی کا باعث نہيں بن سکتا 

  ِھْم َحْسَرةً)۔ اور پھر وه اہِل حق کے ہاتھوں مغلوب ہونگے(ثُمَّ يُْغلَبُوَن)۔(فََسيُنفِقُونَھَا ثُمَّ تَُکوُن َعلَيْ “ واندوه کا سبب ہوگا
يہ لوگ نہ صرف اس جہان ميں حسرت وشکست ميں گرفتار ہونگے بلکہ دوسرے جہان ميں يہ کافر اکھٹے ہوکر جہنم ميں 

  جائيں گے (َوالَِّذيَن َکفَُروا ٕاِلٰی َجھَنََّم يُْحَشُرون)۔

  چند اہم نکات 
۔ اس آيت سے معلوم ہوتا ہے کہ وه شکست کھانے سے پہلی بھی اپنے کام کی بيہودگی کی طرف متوجہ ہوگئے تھے اور ١

چونکہ انھوننے جواموال خرچ کئے ہيں ان کہ انھيں کافی ووافی نتيجہ ميّسر نہيں آيا لٰہذا رنج واندوه ميں گرفتار ہوجاتے ہيں 
  اور يہ ان کی ايک دنياوی سزا ہے۔

ی دوسری سزا ان کے منصوبوں کی شکست ہے کيونکہ کرائے کے فوجی اور مال ودولت کے عشق ميں جنگ لڑنے ان ک
  والے مقدس ہدف کی خاطر لڑنے والے صاحباِن ايمان کے مقابلے ميں نہيں ٹھہر سکتے۔

دولت اور ثروت کا  دوِر حاضر مينکے حوادث نے بھی بارہا يہ بات ثابت کی ہے کہ طاقتور حکومتيں جو اپنے فوجيوں کو
اللچ دے کر اور جنسی خواہشات کی تشويق کے ذريعے چھوٹی سی قوموں کے مقابلے ميں جوايمان کی بناء پر جنگ کرتی 

  ہيں، ذلّت ورسوائی سے مغلوب ہوجاتی ہيں۔
وگی اور وه ان دودنياوی سزاؤں کے عالوه انھيں ايک تيسری سزا کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، يہ سزا دوسرے جہان ميں ہ

  غضب اٰلہی کے جہنم ميں گرفتار ہوں گے۔
  
۔ جو کچھ مندرجہ باال آيت ميں ايا ہے ہماری آج کی دنيا ميں بھی اس کے بہت سے نمونے ہيں۔ شيطانی سامراجی قوتيں، ٢

روکنے  ظلم وفساد کے طرفدار اور بے پرده وباطل مذاہب کے حامی اپنے اہداف کی پيش رفت اور انسانوں کو راِه حق سے
  کی خاطر مختلف صورتوں ميں بہت زياده سرمايہ صرف کرتے ہيں۔

کبھی کرائے کے فوجيوں کی صورت ميں ، کبھی ظاہراً انسانی امداد کی شکل ميں ہسپتالوں اور اسکولوں کی تعمير کی 
ظلم وستم کی  صورت ميں، کبھی ثقافتی امداد کے حوالے سے ليکن اصلی مقصد سب کا ايک ہے اور وه ہے استعمار اور

وسعت اور سّچے مومن مجاہدين جنگ بدر کی طرح منظم اور پُرعزم طور پر صف بندی کرليں تو وه ان تمام سازشوں کو 
نقش بر آب کرسکتے ہيں اور ان سرمايوں کی حسرت سے ان کے دلوں کو بھرسکتے ہيں اور آخرکار انھيں دوزخ ميں بھيج 

  سکتے ہيں۔
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کہ يہ دعوِت پيغمبر کی صداقت کی نشانی ہے کيونکہ اس ميں آنے والے واقعات کی خبر دی ۔ بعض مفّسرين نے کہا ہے ٣

  گئی ہے اِس ميں دشمناِن اسالم کی شکست کی خبر ہے جبکہ انھوں نے کاميابی کے لئے بہت مال ودولت صرف کيا تھا۔
ز کم حق وباطل کے بارے ميں قرآن نے ليکن اگرہم آيت کو آئنده کے واقعات سے مربوط غيبی خبر نہ سمجھيں تب بھی کم ا

  ايک دقيق اور حساب شده مفہوم پيش کيا ہے جو قرآن اور تعليماِت اسالم کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔
گذشتہ آيت ميں دشمناِن حق کے مالی مصارف کے تين بُرے نتائج کئے گئے ہيں، اس کے بعد اگلی آيت ميں فرمايا گيا ہے: 

ی اس بناپر ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ناپاک کو پاک سے اس جہان ميں اور دوسرے جہان ميں يہ حسرت، شکست اور بدبخت
  الگ الگ کردے (لِيَِميَز هللاُ اْلَخبِيَث ِمَن الطَّيِِّب)۔

يہ ايک سنّت اٰلہی ہے کہ ہميشہ پاک اور نجس، مخلص اور رياکار اور جھوٹے مجاہد، خدائی کام اور شيطانی کام، انسانی 
اور ضد انسانيت پروگرام واضح ہوئے بغير نہيں رہتے آخر پہچانے جاتے ہيں اور جلؤه حق نماياں ہوکے رہتا ہے پروگرام 

البتہ يہ اس صورت ميں ہے کہ حق کے طرفدار جنگ بدر کے مسلمانوں کی کافی آگاہی اور جذبٔہ فداکاری سے شرمسار 
  ہوں۔

کا ضميمہ قرار ديتاہے اور سب کو ڈھير بناديتا ہے اور جہنم ميں مزيد ارشاد ہوتا ہے: خدا اپاک چيزوں کو ايک دوسرے 
  قرار ديتا ہے

  
  (َويَْجَعَل اْلَخبِيَث بَْعَضہُ َعلٰی بَْعٍض فَيَْرُکَمہُ َجِميًعا فَيَْجَعلَہُ فِی َجھَنََّم)۔

ئےں گے اور ان خبيث اور ناپاک جس گروه سے ہوں اور جس شکل اور لباس ميں ہوں اخرکار ايک ہی شکل ميں ڈھل جا
 سب کا انجام زيانکاری ہی ہوگا جيساکہ قرآن کہتا ہے کہ وه خسارے ميں ہيں اور زيانکار ہيں(ٔاُْوٰلِئَک ھَُم اْلَخاِسُروَن)۔

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

لِي -٣٨   نَ قُْل لِلَِّذيَن َکفَُروا ٕاِْن يَنتَھُوا يُْغفَْر لَھُْم َما قَْد َسلََف َوٕاِْن يَُعوُدوا فَقَْد َمَضْت ُسنَّةُ ااْلَٔوَّ
ِ فَإِْن انتَھَْوا فَإِنَّ هللاَ بَِما يَْعَملُو -٣٩ ّٰ ِ يُن ُکلُّہُ    َن بَِصيرٌ َوقَاتِلُوھُْم َحتَّی اَلتَُکوَن فِْتنَةٌ َويَُکوَن الدِّ
  َوٕاِْن تََولَّْوا فَاْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ َمْواَلُکْم نِْعَم اْلَمْولَی َونِْعَم النَِّصيرُ  -۴٠

  ترجمہ
افر ہوگئے ہيں انھيں کہہ دو کہ اگر وه مخالفت سے باز آجائيں (اور ايمان لے آئيں) تو ان کے گذشتہ گناه بخش ۔ وه لوگ ک٣٨

  ديئے جائيں گے اور وه سابقہ اعمال کی طرف پلٹ جائيں تو گذشتہ والی خدا کی سنّت ان کے بارے ميں جاری ہوگی۔
ا) فتنہ ختم ہوجائے اور دين (اور عبادت) سب خدا کے ساتھ ۔ اور ان کے ساتھ جگ کرو تاکہ (شرک اور سلِب آزادی ک٣٩

مخصوص ہوجائے اور وه (شرک اور فساد کی راه سے لوٹ آئيں اور غلط اعمال سے) اجتناب کريں تو (خدا انھيں قبول 
  کرے گا) جو کچھ وه انجام ديتے ہيں خدا اُسے ديکھنے واال ہے۔

وه تمھيں کوئی نقصان نہيں پہنچاسکتے کيونکہ) خدا تمھار سرپرست ہے وه ۔ اور اگر وه روگردانی کريں تو جان لوکہ (۴٠
  بہترين سرپرست اور بہترين مددگار ہے۔

  تفسير 
ہم جانتے ہيں کہ قرآن کی روش ہے کہ وه بشارت اور انذار کو اکھٹا کرديتا ہے يعنی جيسے دشمناِن حق کو سخت اور 

  نے کا راستہ بھی ان کے لئے ُکھال رکھتا ہے۔دردناک عذاب کی تہديد کرتا ہے اسی رح لوٹ آ
محل بحث آيات مينسے پہلی آيت بھی قرآن کے اسی طريقے کے مطابق ہے۔ اس ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کو

ر حکم ديا گيا ہے کہ: جو لوگ کافر ہوگئے ہيں ان سے کہہ دو کہ اگر وه مخالفت، ہٹ دھرمی اور سرکشی سے باز رہيناو
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  ْد َسلََف)۔ديِن حق کی طرف پلٹ آئيں تو ان کے گذشتہ گناه بخش ديئے جائيں گے (قُْل لِلَِّذيَن َکفَُروا ٕاِْن يَنتَھُوا يُْغفَْر لَھُْم َما قَ 
اس آيت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسالم قبول کرنے لينے سے گذشتہ دور ميں جو کچھ بھی ہوا ہو اُسے بخش ديا جاتا ہے اور 

  سالمی روايات ميں ايک عمومی قانون کے طور پر بيان کی گئی ہے جيسے کہا گيا ہے:يہ بات ا
  -“ٔاَاِلْساَلم يَُجبُّ َما قَْبلَہُ ”

  اسالم اپنے ماقبل کو چھپا ديتاہے۔
  اسی طرح اہِل سنّت کے طرق سے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے منقول ہے:

  -“الھجرة تھدم ماکان قبلھا واّن الحج يھدم ما کان قبلہ اّن السالم يھدم ماکان قبلہ، وانّ ”
اسالم سے پہلے جو کچھ ہوا اسالم اُسے ختم کرديتا ہے اور ہجرت اپنے ماقبل کو مٹاديتی ہے اور اسی طرح خانٔہ خدا کا حج 

  )١بھی اپنے ماقبل کو محو کرديتا ہے۔(
ک کہ فرائض وواجبات کا ترک کرنا اسالم قبول کرلينے کی مراد يہ ہے کہ اسالم سے پہلے کے غلط اعمال وافعال يہاں ت

وجہ سے ختم ہوجاتا ہے اور اس قانون کا عطف اور ربط گذشتہ سے نہيں ہے۔ اسی لئے کتِب فقِہ اسالمی ميں ہے کہ مسلمان
  ہونے والے شخص کے لئے گذشتہ عبادات کی قضا تک ضروری نہيں ہے۔

اور اگر وه سابقہ اعمال کی پلٹ جائيں تو جو ”اگر وه اپنی غلط روش سے باز نہ آئيں اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے : ليکن 
لِيَن)۔ اور اس “ خدائی سنّت گذشتہ لوگوں کے لئے رہی ہے ان کے لئے بھی انجام پائے گی (َوٕاِْن يَُعوُدوا فَقَْد َمَضْت ُسنَّةُ ااْلَٔوَّ

اء کے مقابلے ميں اور خود مشرکيِن مّکہ تک جنگ بدر مينپيغمبر سنّت سے مراد وہی انجام ہے جس سے دشمناِن حق انبي
  اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے مقابلے ميں دوچار ہوئے ہيں۔

  ميں ہے: ۵١سورٔه غافر کی آيت 
  

  ہم اپنے رسولوں کی اور مومنين کی دنياوی زندگی اور روِز قيامت کہ جس ميں گواه کھڑے ہونگے، مدد کرينگے۔
  ميں ہے: ٧٧سورٔه بنی اسرائيل کی آيت  اسی طرح

  
  يہ ہماری سنت گذشتہ پيغمبروں کے بارے ميں ہے اور يہ سنت کبھی تبديل نہيں ہوگی۔

گذشتہ آيت ميں چونکہ دشمنوں کو حق کی طرف پلٹ آنے کی دعوت دی جاچکی ہے اور ممکن تھا کہ يہ عوت مسلمانوں 
تم ہوگيا ہے اور انعطاف اور نرمی کے عالوه کوئی راستہ نہيں لٰہذا اس اشتباه ميں يہ فکر پيدا کرديتی کہ اب جہاد کا دور خ

کو دور کرنے کے لئے مزيد فرمايا گيا ہے: ان سخت ترين دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو اور اس جنگ کو جاری رکھو يہاں 
  تک کہ فتنہ ختم ہوجائے اور سارے کا سارا دين هللا کے لئے ہوجائے

  
)۔(َوقَاتِلُوھُْم حَ  ِ ّٰ ِ يُن ُکلُّہُ    تَّی اَلتَُکوَن فِْتنَةٌ َويَُکوَن الدِّ

کا ايک وسيع مفہوم ہے جس مينہر قسم “ فتنہ”کی تفسير ميں بيان کرچکے ہيں کہ لفظ  ١٩٣جيسا کہ ہم سوره بقره کی آيت 
ميں استعمال ہوتاہے  کے دبأو ڈالنے والے اعمال شامل ہيں، اس لئے کبھی يہ لفظ قرآن ميں شرک وبت پرستی کے معنی

جوکہ معاشرے کے لئے بہت سی رکاوٹيں اور دباؤ پيدا کرتی ہے، اسی طرح ايسے دبأو کے مفہوم ميں بھی يہ لفظ استعمال 
ہوتا ہے جو دعوِت اسالم کے پھيالٔو کو روکنے کے لئے اور حق طلب لوگوں کی آواز دبانے کے لئے ہو، يہاں تک کہ 

  کا اطالق ہوتا ہے۔ “ فتنہ”نے کے لئے ڈالے جانے والے دبأو پر بھی مومنين کو کفر کی طرف پلٹا
کو شرک کے معنی ميں ليا ہے، بعض نے دشمنوں کی مسلمانوں سے فکری “ فتنہ”مندرجہ باال آيت ميں بعض مفّسرين نے 

ہے، اس سے مرادواجتماعی آزادی سلب کرنے کی کوششوں کے معنی ميں ليا ہے ليکن حق يہ ہے کہ آيت کات مفہوم وسيع 
ِ (”شرک بھی ہے اور  ّٰ ِ يُن ُکلُّہُ  کے قرينہ سے)دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں پر وارد ہونے والے ہر قسم کے “ َويَُکوَن الدِّ

  دبأو بھی اس کے مفہوم ميں شامل ہے۔
..............  

  - ۶۶۵، ص٩۔ صحيح مسلم، طبق نقل المنار، ج١
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  مقصِد جہاد اور ايک بشارت 

  رجہ باال آيت مقدس اسالمی جہاد کے مقاصد ميں سے دو کی طرف اشاره کررہی ہے:مند
۔بت پرستی کی بساط الٹنا اور بتکدوں کا خاتمہ: کيونکہ جيسے ہم مقاصِد جہاد کی بحث ميں کہہ چکے ہيں کہ دينی آزادی ١

ده اور نظريہ بدلنے کے لئے ان اشخاص کے لئے مخصوص ہے جو کسی آسمانی دين کی پيروی کريں اور ان کے لئے عقي
دبأو صحيح نہيں ہے ليکن بت پرستی نہ دين ہے نہ مکتب ومذہب بلکہ بيہودگی، انحراف اور کجروی ہے، حکومت اسالمی 

کو چاہيے کہ پہلے تو تبليغ کے ذريعے اور اگر ممکن ہو تو طاقت کے بل پر ہر جگہ سے بت پرستی ختم کرے اور بت 
  خانوں کو برباد کرے۔

اظہاِر رائے، تبليغ اور نشر واشاعت کی آزادی: اس کے لئے بھی کہ اسالم اجازت ديتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے عمل سے ۔ ٢
مسلمانوں سے عمل کی آزادی اور نشر واشاعت، تبليغ اور دعوِت اسالم کی آزادی ميں حائل ہوں تو مسلمانوں کو حق پہنچتا 

منطقی تبليغ کی آزادی حاصل کريں (مزيد تفصيل کے لئے تفسير نمونہ جلد دوم ہے کہ وه جہاِد آزادی کا راستہ اپنائيں اور 
  اُردو ترجمہ کی طرف رجوع کريں)۔ ٢٩تا  ٢۴صفحہ

اہِل سنّت کی تفاسير (مثالً روح البيان) ميں اور اہِل تشيع کی مختلف تفاسير ميں امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے کہ 
  آپ(عليه السالم) نے فرمايا:

 م يجیء تٔاويل ٰھذه اآلية ولو قام قائمنا بعد سيری من يدرکہ ما يکون من تٔاويل ٰھذه اآلية وليبلغن دين محمد ما بلغ الليل حتّٰی الل
  -يکون مشرک علی ظھر االرض

ائيں گےاس آيت کی اصل تاويل اور تفسير ابھی تک ظاہر نہيں ہوئی اور جب ہمار قائم قيام کرے گا تو جو لوگ ان کا زمانہ پ
وه اس آيت کی تاويل کو ديکھيں گے، خدا کی قسم اس وقت دين محمد ان تمام جگہوں پر پہنچ جائے گا جن پر سکون بخش 

  )1رات اپنا پرده ڈالتی ہے، يہاں تک کہ روئے زمين پر کوئی مشرک اور بت پرست باقی نہيں رہے گا۔(
يام کے بارے ميں اپنے مخصوص تعّصب کی بناپر اس حديث تفسير المنار کے مٔولف نے حضرت مہدی(عليه السالم) کے ق

کا انکار کيا ہے، تعجب کی بات يہ ہے کہ وه اپنی تفسير کی تصريحات وہابی مکتب ومذہب کی طرف خصوصی ميالن کا 
اظہار کرتا ہے حاالنکہ سخت قسم کے وہابی بھی صراحت کے ساتھ حضرت مہدی(عليه السالم) کے ظہور کو ايک مسلّم 

سمجھتے ہيں اور اس سلسلے ميں روايات کو متواتر قرار ديتے ہيں کہ جن کے اصل نقطہ اور اس کے جواب کی طرف  امر
ميں بھی ہم نے تفصيل سے ان مطالب کا ذکر کيا ہے، نيز اگر ظہور “ مصلح بزرگ جہانی”بھی ہم اشاره کريں گے، کتاب 

افات پر مشتمل ہيں تو اس کی وجہ سے ان سب صحيح اور متواترمہدی(عليه السالم) سے مربوط کچھ روايات غلط ہيں يا خر
  روايات کو نظر انداز نہيں کيا جاسکتا۔

آيت کے ذيل ميں دوباره ان کے شّدت عمل کے مقابلے ميں دوستی اور محبت کا ہاتھ بڑھايا گيا ہے اور فرمايا گيا ہے: اگر 
تے ہيں خدا اس سے آگاه ہے اوروه ان سے اپنے خاص لطف وه اپنی راه وروش سے دستبردار ہوجائيں تو وه جو کچھ کر

  وعنايت کا برتأو کرے گا (فَإِْن انتَھَْوا فَإِنَّ هللاَ بَِما يَْعَملُوَن بَِصيٌر)۔
اور اگر وه اپنی روگردانی جاری رکھيں اور دعوِت حق کے سامنے سرتسليم خم نہ کريں تو جان لو کہ کاميابی تمھارے لئے 

ان کے انتظار ميں ہے کيونکہ خدا تمھارا مولٰی اور سرپرست ہے (َوٕاِْن تََولَّْوا فَاْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ َمْواَلُکْم)۔ اور وه  ہے اور شکست
  بہترين مولٰی ورہبر اور بہترين ساور ومددگار ہے (نِْعَم اْلَمْولَی َونِْعَم النَِّصيُر)۔

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

  - ميں منقول ہے يہ عبارت تفسير مجمع البيان -1

ُسوِل َولِِذی اْلقُْربٰی َواْليَتَاَمی َواْلمَ  -۴١ ِ ُخُمَسہُ َولِلرَّ ّٰ ِ ِ َوَما َواْعلَُموا ٔاَنََّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْیٍء فَٔاَنَّ  بِيِل ٕاِْن ُکنتُْم آَمْنتُْم بِا َساِکيِن َواْبِن السَّ
  ِن يَْوَم اْلتَقَی اْلَجْمَعاِن َوهللاُ َعلٰی ُکلِّ َشْیٍء قَِديرٌ ٔاَنَزْلنَا َعلٰی َعْبِدنَا يَْوَم اْلفُْرقَا

  ترجمہ
۔ اور جان لوکہ جس قسم کی غنيمت تمھيں ملے تو خدا، رسول، ذی القربٰی، يتيموں، مسکينوں اور مسافروں کے لئے اس ۴١

ے جدائی کے دن اور (صاحِب ايمان کا پانچواں حّصہ ہے، اگر تم خدا پر اور جو کچھ ہم نے اپنے بنده پر حق کی باطل س
  اور ے ايمان) دو گروہوں کی مڈبھيڑ کے دن (جنگِ بدر کے روز) نازل کيا، ايمان لے آؤ اور خدا ہر چيز پر قادر ہے۔
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  پارٔه دہم
  سے شروع ہوتا ہے ۴١سورٔه انفال کی آيت 

  

  ايک اہم اسالمی حکم ،خمس 
مسلمانوں نے چنگ بدر کے بعد جنگی غنائم کے سلسلے ميں جھگڑا کيا تھا۔ سورت کی ابتداء ميں ہم نے ديکھا ہے کہ کچھ 

خدا نے مادٔه اختالف کی ريشہ کنی کے لئے غنائم کو مکمل طور پر پيغمبر کے اختيار ميں دے ديا تاکہ وه جيسے مصلحت 
ھيں مساوی طور پر تقسيمسمجھيں انھيں صرف کريں اور پيغمبر اکرم نے جنگ ميں حّصہ لينے والے غاريوں کے درميان ان

  کرديا۔
زير نظر آيت در حقيقت اسی مسئلہ غنائم کی طرف بازگشت ہے۔ يہ ان آيات کی مناسبت سے ہے جو اس سے قبل جہاد کے 
بارے ميں آئی ہيں اور چونکہ عام طور پر جہاد کا غنائم کے مسئلے سے تعلق ہوتا ہے لٰہذا حکِم غنائم کو بيان يہاں مناسبت 

(بلکہ جيسا کہ ہم بتائيں گے قرآن يہاں اس حکم کو جنگی غنائم سے بھی باالتر لے گيا ہے اور ہر طرح کی آمدن رکھتا ہے 
  کی طرف اشاره کرتا ہے)۔

آيت کے شروع ميں فرمايا گيا ہے: جان لو کہ جيسی غنيمت بھی تمھيں نصيب ہو اس کا پانچواں حّصہ خدا، رسول، ذی 
اندان رسول ميں سے) يتيموں ، مسکينوناور مسافروں کے لئے ہے (َواْعلَُموا ٔاَنََّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْیٍءالقربٰی (آئمہ اہل بيت) اور (خ

بِيِل)۔ ُسوِل َولِِذی اْلقُْربٰی َواْليَتَاَمی َواْلَمَساِکيِن َواْبِن السَّ ِ ُخُمَسہُ َولِلرَّ ّٰ ِ   فَٔاَنَّ 
خدا پر اور وه جو ہم نے اپنے بندے پر (جنگ بدر کے دن) حق کے باطل سے تاکيد کے طور پر مزيد فرمايا گيا ہے: اگر تم 

جدا ہونے کے دن جب مومن و کافر ايک دوسرے کے مد مقابل ہوئے تھے نازل کيا، ايمان الئے ہو تو اس حکم پر عمل کرو 
ِ َوَما ٔاَنَزْلنَا    َعلٰی َعْبِدنَا يَْوَم اْلفُْرقَاِن يَْوَم اْلتَقَی اْلَجْمَعاِن)۔اور اس کے سامنے سر تسليم خم کردو (ٕاِْن ُکنتُْم آَمْنتُْم بِا

يہاں اس نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اس آيت ميں روئے سخن مومنين کی طرف ہے کيونکہ جہاد اسالمی کے 
اگر ”رمايا گيا: غنائم کے بارے ميں بحث ہورہی ہے اور يہ بات واضح ہے کہ مجاہد اسالم مومن ہوتا ہے، اس کے باوجود ف

۔ يہ اس طرف اشاره ہے کہ نہ صرف يہ کہ اظہار ايمان، ايمان کی عالمت نہيں بلکہ “تم خدا اور رسول پر ايمان الئے ہو
ميداِن جہاد ميں شرکت بھی ہوسکتا ہے ايمان کامل کی نشانی نہ ہو اور يہ عمل کچھ اور مقاصد کے لئے انجام پارہا ہو۔ مومن

تمام احکام کے سامنے اور بالخصوص مالی احکام کے سامنے سر تسليم خم کيے ہوئے ہو اور کامل وه شخص ہے جو 
  خدائی احکام ميں تبعيض کا قائل نہ ہو۔ کہيں ايسا نہ ہو کہ ايک حکم مان لے اور دوسرے کو چھوڑ دے۔

ہر چيز پر قادر ہے (َوهللاُ آيت کے آخر ميں خدا کی غير محدود قدرت کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: اور خدا 
َعلٰی ُکلِّ َشْیٍء قَِديٌر)۔يعنی باوجوديکہ ميدان بدر ميں تم ہر لحاظ سے اقليت ميں تھے اور دشمن ظاہراً ہر لحاظ سے برتری 

  رکھتا تھا، قادر و توانا خدا نے انھيں شکست دی اور تمھاری مدد کی يہاں تک کہ تم کامياب ہوگئے۔

  چند اہم نکات 
  

  حق کی باطل سے جدائی کا دن: ۔1

اس آيت ميں يوم بدر کو حق کی باطل سے جدائی کا دن (يوم الفرقان) اور کفر کے طرفداروں کی ايمان کے طرفداروں سے 
مڈبھيڑ کا دن قرار ديا گيا ہے اور اس طرف اشاره کيا گيا ہے کہ بدر کا تاريخی دن ايک ايسا دن تھا جس ميں پيغمبر اسالم 

کی نشانياں ظاہر ہوئيں کيونکہ آپ نے پہلے سے مسلمانوں سے کاميابی کا وعده کررکھا تھا جب کہ ظاہراً اس  کی حقانيت
کی کوئی نشانی موجود نہ تھی۔ ايسے ميں کاميابی کے ايسے مختلف غير متوقع عوامل اکٹھے ہوگئے کہ جنہيں اتفاق قرار 

رسول هللا پر ايسے دن نازل ہوئيں ان کی دليل خود انہی ميں پوشيده  نہيں ديا جاسکتا۔ اس بناء پر ان آيات کی صداقت کہ جو
  ہے۔

دوسری بات يہ ہے کہ جنگِ بدر کا دن(يوم التقی الجمعان) در حقيقت مسلمانوں کے لئے ايک عظيم خدائی نعمت کی حيثيت 
کاميابی انھيں کئی سال آگے لے  رکھتا تھا۔ ابتداء ميں ايک ۔گروه اس جنگ سے احتراز کرتا تھا ليکن يہی جنگ اور اس ميں

گئی اور مسلمانوں کا نام اور شہرت اس کے سبب تمام جزيرٔه عرب ميں پھيل گئی اور اس نے تمام اہِل عرب کو نئے دين 
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  اور اس کی حيرت انگيز قدرت کے بارے ميں سوچنے پر مجبور کرديا۔
ا نفسی کا دن تھا اسالم کے سچے مومن، جھوٹے يعنی نفس“ و انفسنا”ضمناً يہ دن کہ جو امت اسالمی کے لئے بھی 

  دعويداروں سے ممتاز ہوگئے لٰہذا يہ دن ہر لحاظ سے حق کی باطل سے جدائی کا دن تھا۔

  ۔ ايک وضاحت :٢
اس سوره کی ابتداء ميں ہم کہہ چکے ہيں کہ سوره انفال کی آيت ميں کوئی تضاد نہيں ہے اور اس بات کی ضرورت نہيں کہ 

دوسری کا ناسخ سمجھيں کيونکہ آيہ انفال کا تقاضا يہ ہے کہ جنگی غنائم بھی پيغمبر سے متعلق ہيں ليکن رسول ہم ايک کو 
هللا پانچ ميں سے چار حّصے جنگجو غاريوں کو بخش ديتے ہيں اور پانچواں حّصہ ان مصارف کے لئے جو آيت ميں معين 

 ی پہلی آيت کے ذيل ميں کی گئی بحث کی طرف رجوع کيجئے۔ہوئے ہيں رکھ ليتے ہيں۔ مزيد توضيح کے لئے اسی سوره ک

  سے کيا مراد ہے:“ ذی القربیٰ ”۔ ٣
سے مراد نہ تو سب لوگوں کے رشتہ دار ہيں اور نہ ہی رسول هللا کے سب رشتہ دار بلکہ آئمہ اہِل“ ذی القربیٰ ”اس آيت ميں 

کتب اہل سنت ميں ) ١بيت مراد ہيں۔ اس امر کی دليل وه متواتر روايات ہيں جو اہل بيت پيغمبر کے طرق سے نقل ہوئی ہيں۔(
  بھی اس طرف اشارے موجود ہيں۔

ناء پر وه لوگ کہ جو خمس کے ايک حّصے کو پيغمبر اسالم کے تمام رشتہ داروں سے متعلق قرار ديتے ہيں انھيں اس اس ب
سوال کا سامنا کرنا پڑے گا کہ يہ کيسا امتياز ہے جو اسالم نے پيغمبر کے رشتہ داروں سے متعلق روا رکھا ہے حاالنکہ ہم 

باالتر ہے۔ ليکن اگر اسے آئمہ اہل بيت(عليه السالم) سے مخصوص سمجھيں تو جانتے ہيں کہ اسالم نسل، قوم اور قبيلہ سے 
اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ وه رسول هللا کے جانشين اور اسالمی حکومت کے رہبر و رہنما تھے اور ہيں تو خمس کا 

غمبر کا حّصہ اور ايک حّصہ ان سے مختص کيے جانے کی علت واضح ہوجاتی ہے۔ دوسرے لفظوں ميں خدا کا حّصہ ، پي
ذی القربٰی کا حّصہ تينوں حّصے حکومت اسالمی کے قائد و رہبر سے تعلق رکھتے ہيں ۔ وه اپنی ساده زندگی کا اس سے 

انتظام کرتا ہے باقی مختلف مخارج کہ جو رہبری امت کا الزمہ ہيں کے لئے صرف کرتا ہے۔ يعنی حقيقت می يہ حّصہ 
  ہے۔ معاشرے اور عوام کی ضرورت کے يے

پيغمبر اکرم کے تمام رشتہ داروں کو سمجھتے ہيں۔ مثالً المنار کا مٔولف بھی اسی بات “ ذی القربیٰ ”بعض مفسرين اہل سنت 
کا قائل ہوا ہے لٰہذا وه مذکوره اعتراض کے جواب ميں ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور پيغمبر خدا کی اسالمی حکومت کے لئے 

ے اور رسول هللا کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم و قبيلہ کو مال تشريفات اور تکلفات کا قائل ہوا ہ
کے ذريعے اپنے گرد جمع رکھا۔ واضح ہے کہ اس قسم کی منطق کسی طرح بھی ايک عالمی اسالمی انسانی اور قوم و قبيلہ

يد توضيح بھی ہے جو آئنده کی بحثوں کے امتيازات سے پاک حکومت سے مناسبت نہيں رکھتی (اس سلسلے ميں کچھ مز
  ميں آئے گی)۔

  سے يہاں کيا مراد ہے:“ يتامٰی و مساکين و ابن السبيل”۔ ۴
کيا اس سے مراد صرف بنی ہاشم اور سادات کے يتيم، مسکين اور مسافر ہيں؟ اگر چہ ظاہر آيت تو مطلق ہے اور اس ميں 

اسے منحصر قرار ديتے ہيں تو اس کی دليل وه بہت سی روايات ہيں جو کوئی قيد دکھائی نہيں ديتی۔ اس سلسلے ميں ہم جو 
شرائط و ”طرق اہل بيت ميں وارد ہوئی ہيں ۔ اور ہم جانتے ہيں کہ قرآن ميں بہت سے احکام بطور آئے ہيں ليکن ان کی 

  کيا جائے۔کے وسيلے سے بيان ہوئی ہيں اور يہ بات زير بحث آيت ميں ہی منحصر نہيں جو تعجب “ سنت“ ”قيود
عالوه ازيں اگر ہم ديکھيں کہ بنی ہاشم کے حاجت مندوں کے لئے زکٰوة مسلمہ طور پر حرام ہے تو چاہيے کہ کسی دوسرے 
ذريعے سے ان کی احتياجات پوری کی جائيں۔ يہی امر اس کا قرينہ ہے کہ مندرجہ باال آيت ميں بنی ہاشم کے حاجت مندوں 

  يث ميں ہم پڑھتے ہيں کہ امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں:کے لئے مخصوص حکم ہے۔ لٰہذا احاد
جب خدا تعالٰی نے ہم پر زکٰوة حرام فرمائی تو ہمارے لئے خمس مقرر فرمايا يہی وجہ ہے کہ زکٰوة ہم پر حرام ہے اور 

  )٢خمس حالل ہے۔(

  سے مرادفقط جنگی مال غنيمت ہے؟:“ غنائم”۔ کيا ۵
ت کے حوالے سے تحقيق کيا جانا چاہيے اورر در حقيقت جس ميں ايک اچھی بحث متمر دوسرا اہم موضوع جس پر اس آي

کز ہے، يہ ہے کہ لفظ غنيمت جو زير نظر آيت ميں آيا ہے کيا فقط جنگی مال غنيمت کے بارے ميں ہے يا اس کے مفہوم 
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  ميں ہر طرح کی آمدنی شامل ہے۔
ميں بيان کررہی ہے اور ديگر امور ميں خمس کے بارے ميں پہلی صورت ميں آيت فقط جنگی غنائم کے خمس کے بارے 

ہميں صحيح و معتبر سنت اور روايات سے استفاده کرنا چاہيے اور اس بات ميں کوئی امر مانع نہيں کہ قرآن نے جہاد کے 
مسائل کے ذيل ميں خمس کے ايک حّصے کی طرف اشاره کيا ہے اور دوسرے حّصے کے بارے ميں سنت سے وضاحت 

  جائے۔کی 
مثالً قرآن مجيد ميں ہر روز کی پنجگانہ نماز کا صريحاً ذکر ہے اور اسی طرح واجب نمازوں ميں سے طواف کی نمازوں 

کی طرف اشاره کيا گيا ہے ليکن نماز آيات جس پر شيعہ سنی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس کا ذکر قرآن مجيد ميں نہيں آيا۔ 
آيات کا چونکہ قرآن ميں ذکر نہيں اور اس کا تذکره فقط سنت پيغمبر ميں آيا ہے لٰہذا اس پر اور کوئی يہ نہيں کہتا کہ نماز 

  عمل نہيں کيا جانا چاہيے۔
اسی طرح قرآن ميں بعض غسلوں کی طرف اشاره ہوا ہے اور بعض کا ذکر نہيں کيا گيا۔ کيا ان سے صرف نظر کرليا 

  يں کرتا۔جائے۔ يہ ايسی منطق ہے جسے کوئی مسلمان قبول نہ
لٰہذا اس امر ميں کوئی اشکال نہيں کہ قرآن خمس کے مواقع ميں سے صرف ايک کی طرف اشاره کرے اور باقی کو سنت 

پر چھوڑدے۔ فقہ اسالم ميں ايسی مثاليں بہت زياده ہيں ليکن اس کے باوجود ہميں ديکھنا چاہيے کہ لفظ غنيمت لغت ميں اور 
عاً يہ لفظ جنگی غنائم ميں منحصر ہے يا ہر قسم کی آمدنی اس کے مفہوم ميں شامل ہے۔ عرف ميں کيا معنی ديتا ہے۔ کيا واق

جو کچھ لغت کی کتب سے معلوم ہوتا ہے يہ ہے کہ اس لفظ کی اصل جنگ کے حوالے سے نہيں اور نہ يہ اس چيز ہی کو 
طور شاہد ہم چند ايک ايسی مشہور کہتے ہيں جو دشمن سے ہاتھ لگے بلکہ ہر قسم کی درآمد اور وصولی کو کہتے ہيں ۔ ب

  لغت کی طرف اشاره کرتے ہيں جو علماء اور ادباء عرب کی مورِد استناد ہيں۔
  ميں ہے: ١٢کی جلد “ لسان العرب”

وفی الحديث الرہن لمن رھنہ لہ غنمہ و عليہ غرمہ،  -----و الغنم، الغنيمة و الغنم الفٔی ----والغنم الفوز بالشٔی من غير مشقة 
  ---وغنم الشٔی فاز بہ----زيادتہ و نمآئہ و فاضل قيمتہ غنمہ

فئی کے معنی “ مغنم”اور “ غنيمت“ ”غنم”يعنی مشقت اور زحمت کے بغير کسی چيز پر دسترس حاصل کرنا۔ نيز“ غنم”
ائيں) ميں ہيں (فئی بھی لغت ميں ايسی چيزوں کے معنی ميں ہے جو زحمت اور اور تکليف اٹھائے بغير انسان تک پہنچ ج

اس کے لئے ہے جس نے اسے اپنے پاس رہن رکھا ہے، غنيمت اور اس کے منافع اس کے“ رھن”اور حديث ميں آيا ہے کہ 
زيادتی،نمو اور قيمت ميں اضافہ کے معنی ہے اور فالں چيز “غنم”لئے ہيں اوراس کا نقصان بھی اسی کے لئے ہوگا۔ نيز 

  اصل کی۔کو غنيمت کے طور پر ليا يعنی اس تک دسترس ح
  ميں ہے: ٩جلد “ تاج العروس”
  “والغنم الفوز بالشیء بال مشقة”

ميں اسی مذکوره معنی “ قاموس”غنيمت ہر اس جيز کو کہتے ہيں جس پر انسان بغير مشقت کے دسترس حاصل کرے کتاب 
  ميں ذکر ہوا ہے۔

  مفردات راغب ميں ميں ہے:
  ہے۔ کی اصل سے گوسفند کے معنی سے ليا گيا“ غنم“ ”غنيمت”

  راغب کہتا ہے:
  “ثم استعملوا فی کل مظفور بہ من جھة العدی وغيره”

  بعد ازاں يہ لفظ ہر اُس چيز کے لئے استعمال ہونے لگا جو دشمن سے يا غير دشمن سے حاصل کيا جائے۔
انکار  بيان کيا ہے وه بھی اس بات کا“ جنگی غنائم”کے معانی ميں سے ايک معنی “ غنيمت”يہاں تک کہ جن لوگوں نے 

  نہيں کرتے کہ اس کا اصلی معنی ايک وسيع مفہوم رکھتا ہے جو انسان بغير مشقت کے حاصل کرے۔
کے مقابلے ميں ذکر ہوتا ہے۔تو جس طرح غرامت کا معنی وسيع ہے اور ہر قسم “غرامت “ ”غنيمت ”عام استعمال ميں بھی

رکھتا ہے اور ہرايسی در آمد اور وصولی پر محيط  کے تاوان اور ادائيگی پر محيط ہے اسی طرح غنيمت بھی وسيع معنی
  ميں ہے:٧۶ہے جو قابل مالحظہ ہو ۔نہج البالغہ ميں بہت سے مواقع پر يہ لفظ اسی معنی ميں آيا ہے۔خطبہ 

  اغتنم المھل
  مہلتوں اور مواقع کو غنيمت سمجھو۔

  ميں ہے:١٢٠خطبہ 
  من اخذھا لحق و غنم
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  زل مقصود تک پہنچ جائے اور فائدے اٹھائے گا ۔جو شخص دين خدا پر عمل کرے گا وه من
  ميں حضرت اميرالمومنين عليہ السالم مالک اشتر سے فرماتے ہيں:۵٣خطبہ 

  وال تکونن عليھم ُسبُعاً ضاريا تغتنم ٔاکلہم
  مصر کے لوگوں کے لئے درندے کی طرح نہ ہوجانا کہ انھيں کھا جا نا اپنے لئے غنيمت اور در آمد سمجھنے لگو۔

  ميں عثمان بن خليف سے فرماتے ہيں : ۴۵ہ خطب
  فو هللا ما کنزت من دنياکم تبراً وال ٔادخرت من غنائمھا و فرا

  خدا کی قسم ميں تمھارے سونے سے ذخيره اکٹھا نہيں کيا اور اس کے غنائم اور در آمدات سے زياده مال جمع نہيں کيا۔
  ميں آپ فرماتے ہيں :٣٣١نيز کلمات قصار کے جملہ 

  للھجعل الطاعة غنيمة اال کياسان ا
  خدا نے اطاعت کو عقلمندوں کے لئے غنيمت اور فائده قرار ديا۔

  ميں ہے: ۴١خطبہ 
  و اغتنم من استقر ضک فی حال غناک

  اگر کوئی شخص تيری تونگری کی حالت تجھ سے قرض چاہے تو اسے غنيمت سمجھ
ندہی کرتی ہيں کہ لفظ غنيمت جنگی غنائم ميں منحرف نہيں اس قسم کی ديگر تعبيريں بہت زيا ده ہيں ججو سب کی سب نشا

  ہے۔
تو بہت سے مفسرين کہ جنہوں نے اس آيت کے بارے ميں بحث کی ہے،صراحت کے ساتھ -------- باقی رہے مفسرين 
لی اصل ميں ايک وسيع معنی رکھتی ہے اور اس ميں جنگی غنائم اور ان کے عالوه غنائم اورک“غنيمت”اعتراف کيا ہے کہ 

طور پر ہر وه چيز شامل ہے جسے انسان زياده مشقت کے بغير حاصل حاصل کرلے۔ يہاں تک کہ جنہوں نے فقہاء اہل سنت 
کے فتوٰی کی بناء پر آيت کو جنگی غنائم کے ساتھ مخصوص کيا ہے وه پھر بھی اعتراف کرتے ہيں کہ اس کے اصلی معنی

  ور دليل کی وجہ سے يہ قيد لگائی ہے۔ميں يہ قيد موجود نہيں ہے بلکہ انہوں نے ايک ا
  اہِل سنت کے مشہور مفسر قرطبی اپنی تفسير ميں آيت کے ذيل ميں يوں رقم طراز ہے:

جان لو کہ (علماء اہل سنت) کا اس پر اتفاق ہے کہ آيت (و اعلموآ انما غنمتم) ميں غنيمت سے مراد وه اموال ہيں کہ جو جنگ
کو مليں ليکن توجہ رہے کہ يہ قيد جيسا کہ ہم نے کہا ہے اس کے لغوی معنی ميں ميں قہر و غلبہ کی وجہ سے لوگوں 

  )3موجود نہيں ہے ليکن عرف شرع ميں يہ قيد آئی ہے۔(
  فخرالدين رازی اپنی تفسير ميں تصريح کرتے ہيں:

  الغنم الفوز بالشیٔ 
  غنيمت يہ ہے کہ انسان کسی چيز کے حصول پر کامياب ہوجائے۔

  اس معنی کے ذکر کے بعد کہتے ہيں:لغت کے لحاظ سے 
  )4غنيمت کا شرعی معنی (فقہاء اہل سنت کے نظريے کے مطابق) وہی جنگی غنائم ہيں۔(

نيز تفسير المنار ميں غنيمت کا ايک وسيع معنی ذکر کيا گيا ہے اور اسے جنگی غنائم سے مخصوص نہيں کيا گيا اگر چہ 
ت کے وسيع معنی کو قيد شرعی کی وجہ سے جنگی غنائم ہی ميں محدود صاحِب تفسير کا عقيده ہے کہ مندرجہ باال آي

  )5سمجھنا چاہيے ۔(
  ميں بھی ہے کہ:“ روح المعانی”مشہور سنی مفسر آلوسی کی تفسير 

  )6اصل ميں ہر قسم کے فائدے اور منفعت کے معنی ميں ہے۔(“ غنم”
فسير کيا گيا ہے ليکن آيت کی تشريح کے موقع پر لکھا تفسير مجمع البيان ميں پہلے تو غنيمت کو جنگی غنائم کے ساتھ ت

  ہے:
قال اصحابنآ ان الخمس واجب فی کل فائدة تحصل لالنسان من المکاسب و ارباح التجارات، و فی الکنوز و المعادن و الغوص و 

علی جميع ٰذلک اسم الغنم و غير ٰذلک مما ھومذکور فی الکتب ويمکن ان يستدل عٰلی ٰذلک بٰھذھ ااٰلية فان فی عرف اللغة يطلق 
  )7الغنيمة۔(

علماء شيعہ کا يہ نظر يہ ہے کہ خمس ہر اس فائدے پر وواجب ہے جو انسان حاصل کرتا ہے چاہے وه کسب تجارت کے 
طريق سے ہو ياخزانہ اور معدنيات سے يا دريا ميں غوطہ کے ذريعے سے اور ديگر وه امور جو کتِب فقہ ميں مذکوره ہيں 

سے بھی اس دعوٰی پر استدالل پيش کيا جاسکتا ہے کيونکہ عرِف لغت مينان تمام چيزوں کو غنيمت کہا جاتا ہے۔ اور اس آيت
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حيرانگی کی بات ہے کہ ايک خود غرض شخص جو عوام کے افکار ميں سم پاشی کے لئے خاص طور پر مامور ہے اس 
ع البيان کی عبارت ميں رسوا کننده تحريف کی نے خمس کے بارے ميں ايک کتاب لکھی ہے۔ اس ميں اس نے تفسير مجم

ہے۔ اس کی عبارت کے پہلے حّصے کو جس ميں غنيمت کی تفسير کے لئے جنگی غنائم کا ذکر کيا گيا ہے بيان کرديا گيا 
ہے ليکن اس توضيح کو جو اس کے لغوی معنی کی عموميت کے لئے اور آيت کے معنی کے حوالے سے آخر ميں کی گئی 

کل نظر انداز کرديا گيا ہے اور اس عظيم اسالمی مفسر کی طرف ايک جھوٹے مطلب کی نسبت دی گئی ہے۔ ہے اسے بال
گويا اس کے خيال ميں تفسير مجمع البيان صرف اسی کے پاس ہے اور کوئی دوسرا اس کا مطالعہ نہيں کرے گا اور تعجب 

ا بلکہ دوسرے مواقع پر بھی جو کچھ اس کے فائدے کی بات يہ ہے کہ اس خيانت کا وه صرف اسی موقع پر مرتکب نہيں ہو
  ميں تھا اسے لے ليا ہے کہ اس کے نقصان ميں تھا اسے نظر انداز کرديا ہے۔

ہر قسم کے فائده کو کہتے “ غنيمت”تفسير الميزان ميں بھی علماء لغت کے کلمات کے حوالے سے تصريح کی گئی ہے کہ 
ذريعے انسان کے ہاتھ لگے اور زير نظر آيت کا محل نزول اگر چہ جنگی  ہيں کہ جو تجارت يا کسب و کار يا جنگ کے

  )8غنائم ہے تا ہم ہم جانتے ہيں کہ محل نزول آيت کے مفہوم کی عموميت کو مخصوص نہيں کرسکتا۔(
  جو کچھ کہا جا چکا ہے اس تمام سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ:
دنی، فائدے اور منفعت پر محيط ہے کيونکہ اس لفظ کا لغوی معنی آيت غنيمت ايک وسيع معنی رکھتی ہے اور ہر قسم کی آم

عام ہے اور اسے کسی خاص معنی ميں محدود کرنے کے لئے کوئی واضح دليل موجود نہيں ہے۔ وه واحد چيز جس کا 
مر اس بات بعض اہل سنت مفسرين نے سہارا ليا ہے يہ ہے کہ قبل وبعد کی آيات جہادکے بارے ميں نازل ہوئی ہيں اور يہ ا

کا قرينہ ہے کہ آيِت غنيمت ميں بھی جنگی غنائم کی طرف اشاره ہے جبکہ ہم جانتے ہيں کہ آيتوں کی شاِن نزول اور سياق 
وسباق آيت کی عموميت کو محدود نہيں کرتے، زياده واضح الفاظ ميں يہ کہاجاسکتاہے کہ اس ميں کوئی مانع نہيں کہآيت کا 

محِل نزول جنگی غنائم ہوں کہ جو اس ُکلّی حکم کا ايک جزوی مصداق ہی، مثالً سورٔه حشر مفہوم عمومی ہو جبکہ اس کا 
  ميں ہے: ٧کی آيت

  
  جو کچھ پيغمبر تمھارے لئے الئے اسے لئے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جأو۔

حاالنکہ اس کا محِل فرامين پيغمبرکی پيروی کے الزمی ہونے کے بارے ميں يہ آيت ايک عمومی حکم بيان کررہی ہے 
کہتے “فيیٔ ”نزول ايسے اموال ہيں کہ جو دشمنوں سے بغير جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ لگيں (اور اصطالح ميں اسے 

  ہيں)۔
  ميں يہ قانون ايک عمومی صورت ميں بيان ہوا ہے: ١٣٣نيز سورٔه بقره کی آيت

  
  کسی شخص کو اس کی طاقت سے زياده ذمہ داری نہيں دی جاسکتی۔

نکہ اس آيت کا محِل نزول دودھ پالنے والی عورتوں کی اجرت ہے اور نومولود کے باپ کو حکم ديا گيا کہ وه اپنی حاال
طاقت کے مطابق انھيں اجرت دے، تو کيا ايسے خاص موقع پر آيتکا نازل ہوا اس قانون (جس کی طاقت نہ ہو وه ذمہ داری 

  نہيں ہے) کی عموميت کم ختم کرديتا ہے؟
ہے کہ آيت جہاد کی آيات کے ضمن ميں آئی ہے ليکن کہتی ہے کہ ہر فائده جو تمھيں کسی بھی مقام سں حاصل  خالصہ يہ

دونوں عام“ شیء”موصولہ ہے اور لفظ “ ما”ہو کہ جس ميں ايک جنگی مال غنيمت ہے اس کا خمس ادا کرو، خصوصاً لفظ 
  يں۔ہيں اور کوئی قيد وشرط نہيں رکھتے اس امر کی تائيد کرتے ہ

۔ کيا نصف خمس کا بنی ہاشم کے لئے مخصوص ہوناترجيح نہيں ہے؟ بعض يہ خيال کرتے ہيں کہ اسالم کا يہ مالياتی حکم ۶
بيس فيصد اموال پر مشتمل ہے اس سے آدھا يعنی دس فيصد سادات اور اوالِد پيغمبرکے ساتھ مخصوص ہے، يہ ايک قسم کا 

وں رشتہ داری کو ترجيح دی گئی ہے اور يہ بات اسالم کی عدالِت اجتماعی اور نسلی اور خاندانی امتياز ہے اور اس ميں ي
  اس کے عالمی ہونے کی روح کے ساتھ مناسبت نہيں رکھتی۔

اس کا جواب يہ ہے کہ جو لوگ ايسی سوچ رکھتے ہينانھوں نے اس اسالمی حکم کی شرائط اور خصوصيات کا مطالعہ نہيں
  واب خود انہی شرائط ميں پوشيده ہے۔کيا کيونکہ اس اعتراض کا مکمل ج

  اس کی وضاحت يہ ہے کہ:
پہلی بات تو يہ ہے کہ آدھا خمس جو سادات اور بنی ہاشم سے مربوط ہے وه ان ميں سے صرف حاجتمندوں کو ديا جانا 
فاده چاہيے وه بھی ايک سال کی ضروريات کے مطابق اور اس سے زياده نہيں، اس بناء پر صرف وہی افراد اس سے است

کرسکتے ہيں جو بالکل کام نہيں کرسکتے اور بيمار ہيں يا يتيم چھوٹے بّچے ہيں اور يا وه ہيں جو کسی وجہ سے زندگی کے
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مخارج کے لحاظ تنگی اور سختی سے دوچار ہيں لٰہذا وه لوگ جو کام کرنے کی قدرت رکھتے ہيں (بالفعل يا با لقوه) ان کی 
ی کو چال سکے تو وه خمس کے اس حّصے سے ہر گز استعفاده نہيں کرسکتے اور يہ ايسی آمدن ہے جو ان کے باِر زندگ

بات جو بعض عوام ميں مشہور ہے کہ سادات خمس لے سکتے ہيں چاہے ان کے گھر کا پر ناال سونے کا ہو۔ در اصل يہ 
  ايک جاہالنہ عوامی بات سے زياده قيمت نہيں رکھتی اور اس کی کوئی بنياد نہيں۔

يہ ہے کہ سادات اور بنی ہاشم کے فقراء و مساکين حق نہيں رکھتے کہ زکٰوة ميں سے کوئی چيز صرف کريں  دوسری بات
  )9اور اس کی بجائے صرف خمس کے اسی حّصہ سے صرف کرسکتے ہيں۔(

تتيسری بات يہ ہے کہ اگر سہم سادات جو کہ خمس کا آدھا حّصہ ہے موجود سادات کی ضروريات سے زياده ہو تو اسے بي
المال ميں داخل کرنا ہوگا اور اسے دوسرے مخارج ميں صرف کيا جائے گا۔ جيسا کہ اگر سہِم سادات ان کی کفايت نہ کرے 

  تو بيت المال يا سہم زکٰوة ميں سے ان کی ضروريات پوری کی جائيں گی۔
اظ سے سادات اور غير مندرجہ باال تينوں پہلؤوں کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ حقيقت ميں مادی لح

  سادات ميں کوئی فرق نہيں رکھا گيا۔
غير سادات محتاج اپنے سال بھر کے مخارج زکٰوة سے لے سکتے ہيں ليکن وه خمس سے محروم ہيں اور سادات ميں سے 

  جو محتاج ہيں وه صرف خمس سے استفاده کرسکتے ہيں ليکن زکٰوة سے استفاده کا حق نہيں رکھتے۔
و صندوق موجود ہيں۔ خمس کا صندوق اور زکٰوة کا صندوق۔ ان دو گرہوں ميں سے ہر ايک کا حق ہے کہ در حقيقت يہاں د

ان دو ميں سے صرف ايک سے استفاده کرے وه بھی مساوی مقدار ميں يعنی ايک سال کی ضرورت کے برابر (غور 
  کيجيے گا)۔

ال کرتے ہيں کہ سادات کے لئے بيت المال سے ليکن جن لوگوں نے ان شرائط اور خصوصيات ميں غور نہيں کيا وه خي
  زياده حّصہ مقرر کيا گيا ہے يا وه مخصوص امتياز سے نوازے گئے ہيں۔

صرف ايک سوال سامنے آتا ہے اور وه يہ کہ اگر ان دو کے درميان نتيجہ کے لحاظ سے کوئی فرق نہيں ہے تو پھر ايسے 
  مختلف پروگرام کا کيا مقصد ہے؟

کرنے سے اس سوال کا جواب بھی معلوم ہوسکتا ہے اور وه يہ کہ خمس اور زکٰوة ميں ايک اہم فرق  ايک مطلب پر توجہ
ہے اور وه يہ کہ زکٰوة ايسے ماليات ميں سے ہے جو در اصل عام اسالمی معاشرے کے اموال کا جزء شمار ہوتے ہيں لٰہذا 

اليات ميں سے ہے جو حکومِت اسالمی سے ان کے مصارف بھی عموماً اسی حّصہ ميں ہوتے ہيں ليکن خمس ايسے م
  مربوط ہيں يعنی اسالمی حکومت چالنے والوں کے مخارج و مصارف اس سے پورے ہوتے ہيں۔

اس بناء پر سادات کا عمومی اموال (زکٰوة) سے دور ہونا در حقيقت اس لئے ہے کہ اس حصہ سے پيغمبر کے رشتہ داروں 
يہ بہانہ نہ آئے کہ پيغمبر نے اپنے رشتہ داروں کو عمومی اموال پر مسلط کردا  کو دور رکھا جائے تاکہ مخالفين کے ہاتھ

ہے۔ ليکن دوسری طرف محتاج سادات کا بھی کسی طرح گزاره ہونا چاہيے تو اس کا اسالمی قوانين ميں يہ اہتمام کيا گيا ہے 
کے فنڈسے ۔ حقيقت ميں خمس نہ کہ اسالمی حکومت کے فنڈسے ان کی ضروريات پوری کردی جائيں نہ کہ عام لوگوں 

صرف يہ کہ سادات کے لئے ايک امتياز نہيں ہے بلکہ انھيں عام لوگوں کے مفاد سے ايک طرف رکھنے کے لئے اور کسی
  )10قسم کے بُرے گمان کے پيدا ہونے سے بچنے کے لئے بھی ايک اقدام ہے۔(

شاره ہوا ہے۔ ايک حديث ميں امام صادق عليہ السالم يہ بات جاذب نظر ہے کہ اس امر کی طرف شيعہ اور سنی کتب ميں ا
  نے فرمايا ہے:

بنی ہاشم کا ايک گروه وه پيغمبر کی خدمت ميں پہنچا اور تقاضا کيا کہ انھيں چوپايوں کی زکٰوة جمع کرنے پر مامور کريں 
  حقدار ہيں۔ اور کہا کہ يہ حّصہ جو خدانے زکٰوة جمع کرنے والوں کے لئے معين کيا ہے ہم اس کے زياده

  پيغمبر خدانے فرمايا اسے بنی عبدالمطلب:-6
زکٰوة نہ ميرے لئے حالل ہے اور نہ تمھارے لئے ليکن ميں تمھيں اس محروميت کے بدلے شفاعت کا وعده کرتا ہوں۔ تم اس 

  پر جو خدا اور رسول نے تمھارے لئے معين کيا ہے راضی رہو(اور زکٰوة سے سروکار نہ رکھو)۔
  )11گے: ہم راضی ہيں۔(وه کہنے ل

اس حديث سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ بنی ہاشم اس چيز کو اپنے لئے ايک قسم کی محروميت سمجھتے تھے اور 
  پيغمبر اسالم نے انھيں اس کے بدلے شفاعت کا وعده ديا۔

  صحيح مسلم جو اہل سنت کی نہايت مشہور کتاب ہے اس ميں سے ايک حديث کا خالصہ يہ ہے:
اور ربيعہ بن حارث پيغمبر کی خدمت ميں آئے اور انہوں نے تقاضا کيا کہ ان کے بيٹے يعنی عبدالمطلب بن ربيعہ اورعباس 
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فضل بن عباس کو جو دو نوجوان تھے زکٰوة کی جمع آوری پر مامور کيا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کی طرح وه بھی زکٰوة 
  س طرح سے فراہم کرسکيں۔سے حّصے لے سکيں اور اپنی اپنی شادی کے مصارف ا

پيغمبر نے انھيں اس سے روکا اور حکم ديا کہ کسی اور طريقے سے ان کی شاديوں کے اسباب فراہم کيے جائيں محل خمس
  )12سے ان کی بيويوں کا حق مہرديا جائے۔(

اروں کو زکٰوة اس حديث سے بھی کہ جس کی تشريح بڑی طويل ہوتا ہے کہ رسول هللا اصرار کرتے تھے کے اپنے رشتہ د
  (کہ جو عام لوگوں کا مال تھا) لينے سے دور رکھيں۔

جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ خمس نہ صرف سادات کے لئے کوئی امتياز اور 
  خصوصيت شمار نہيں ہوتا بلکہ عمومی مصالح کی حفاظت کے لئے ايک طرح کی محرومی ہے۔

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

  بحث خمس کی طرف رجوع کيجئے۔ ۶ئل الشيعہ جلد ۔وسا١
خمس کی بحث کے ذيل ميں اور مجمع البيان زير نظر آيت کے ذيل ميں اہل سنت کے طرق سے نيز اس سلسلے  ۶۔وسائل الشيعہ جلد ٢

  ميں منقول روايات کی طرف ہم جلد اشاره کريں گے۔
  -٢٨۴٠ص  ۴۔ تفسير قرطبی جلد 3
  -١۶۴ص  ١۵لد ۔ تفسير فخر الدين رازی ج4
  -٨۔٣ص  ١٠۔ تفسير المنار جلد 5
  - ٢ص  ١٠۔تفسير روح المعانی جلد 6
  - ۵۴٣۔۵۴۴ص  ۴۔تفسير مجمع البيان جلد 7
  -٨٩صفحہ  ٩۔الميزان جلد 8
۔ بنی ہاشم ک زکٰوة سے محروم ہونا ايک ايسی مسلم چيز ہے جو حديث اور فقہ کی بہت سی کتب ميں موجود ہے۔ کيا يہ بات باور کی 9
اسکتی ہے کہ اسالم نے ہاشم کے عالوه محتاجوں، يتيموں اور محروموں کے لئے تو فکر کی ہو ليکن بنی ہاشمکے محتاجوں کو ان ج

  کا کوئی انتظام کيے بغير پھوڑديا ہو۔
  ۔ اگر ہم ديکھتے ہيں کہ بعض روايات ميں عبارت آئی ہے:10

  کرامة لہم عن اوساخ الناس
ت زکٰوة سے جو ايک طرح سے لوگوں کے مال کی ميل کچيل ہے، الگ رہيں ۔ اس کا مقصد يہ ہے کہ تو اس کا مقصد يہ تھا کہ سادا

ايک طرف تو سادات کو اس ممنوعيت اور محروميت پر قانع کيا جائے اور دوسری طرف سے لوگوں کو سمجھايا جائے کہ جتنا 
  ديں جو شديد ضرورت رکھتے ہيں۔ہوسکے بيت المال پر بوجھ نہ بنيں اور زکٰوة ايسے لوگوں کے لئے چھوڑ

  -١٨۶ص  ۶۔ وسائل جلد 11
  - ٧۵٢ص  ٢۔ صحيح مسلم جلد 12

  ۔ خدا کے حّصے سے کيا مراد ہے؟:٧

” ّٰ کہہ کر خدا کا حّصہ بيان کيا گيا ہے۔ اس طرح سے اصل سے اصل مسئلہ خمس کی زياد اہميت بيان کی گئی ہے نيز “ ِ
ر و راہنما کی واليت و حاکميت کی تاکيد و تثبيت کی گئی ہے۔ يعنی جيسے خدا پيغمبر اکرم اور اسالمی حکومت کے رہب

تعالٰی نے اپنے لئے ايک حّصہ مقرر کيا ہے اور خود کو اس ميں تصرف کا زياده حق دار قرار ديا ہے اسی طرح اس نے 
 ۔پيغمبر اور امام مصلحت سمجھيں گے صرف ہوگا اور خدا کو تو کسی حّصے کی ضرورت نہيں ہے

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

ْکُب ٔاَْسفََل ِمْنُکْم َولَْو تََواَعدتُّْم  -۴٢ ْنيَا َوھُْم بِاْلُعْدَوِة اْلقُْصَوی َوالرَّ اَلْختَلَْفتُْم فِی اْلِميَعاِد َولَِکْن لِيَْقِضَی هللاُ ٔاَْمًرا َکاَن ٕاِْذ ٔاَْنتُْم ِباْلُعْدَوِة الدُّ
  يَا َمْن َحیَّ َعْن بَيِّنٍَة َوٕاِنَّ هللاَ لََسِميٌع َعلِيٌم۔َمْفُعواًل لِيَْھلَِک َمْن ھَلََک َعْن بَيِّنٍَة َويَحْ 

ُدوِر۔ٕاِْذ يُِريَکھُْم هللاُ فِی َمنَاِمَک قَلِياًل َولَْو ٔاََراَکھُْم َکثِيًرا لَفَِشْلتُْم َولَتَنَاَزْعتُْم فِی ااْلَْٔمِر َولَ  -۴٣   ِکنَّ هللاَ َسلََّم ٕاِنَّہُ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ
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  ًرا َکاَن َمْفُعواًل َوٕاِلَی هللاِ تُْرَجُع ااْلُُٔموُر۔َوٕاِْذ يُِريُکُموھُْم ٕاِْذ اْلتَقَْيتُْم فِی ٔاْعيُنُِکْم قَلِياًل َويُقَلِّلُُکْم فِی ٔاْعيُنِِھْم لِيَْقِضَی هللاُ ٔامْ  -۴۴
  ترجمہ
شمن تم پر برتری رکھتا تھا) اور (قريش ۔اس وقت تم نچلی طرف تھے اور وه اوپر کی طرف تھے (اور اس طرح سے د۴٢

کا) قافلہ تم سے نچلی طرف تھا اور ان پر دسترس ممکن نہ تھی اور ظاہراً کيفيت ايسی تھی کہ اگر تم ايک دوسرے سے 
وعده کرتے (کہ ميداِن جنگ ميں حاضر ہوں گے) تو باآلخر اپنے وعدے ميں اختالف کرتے ليکن (يہ تمام مقدمات) اتمام 

طور پر ہوں اور جو زنده رہتے ہيں (اور ہدايت حاصل کرتے ہيں) واضح دليل کے طور پر ہوں اور خدا سننے حجت کے 
  واال جاننے واال ہے۔

۔ اس وقت خدا نے عالم خواب ميں تمھيں ان کی تعداد کم کرکے دکھائی اور اگر زياده کرکے دکھاتا تو مسلماً تم سست ۴٣
ے سلسلے ميں) تم ميں اختالف پڑجاتا ليکن خدانے (تمھيں ان سب سے) محفوظ ہوجاتے اور (ان سے جنگ شروع کرنے ک

  رکھا۔ جو کچھ سينوں کے اندر ہے خدا اس سے دانا اور آگاه ہے۔
۔ اور اس وقت کہ جب تم (ميدان جنگ ميں) ايک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو انھيں تمہاری نظر ميں کم کرکے ۴۴

کی نظر ميں کم کرکے دکھاتا تھا تاکہ خدا اس کام کو عملی صورت بخشے جسے انجام پانا  دکھاتا تھا اور تمھيں (بھی) ان
چاہيے (يہ اس لئے تھا تاکہ تم ڈرو نہيں اور جنگ کے لئے اقدام کرو اور انھيں بھی وحشت نہ ہوتا کہ وه جنگ کے لئے تيار

  دا کی طرف ہے۔ہوں اور يوں وه آخر کار شکست کھاجائيں) اور تمام کاموں کی بازگشت خ

  وه کام جو ہونا چاہيے 

(جنگ بدر کے دن) کے متعلق گذشتہ آيت ميں آئی ہے اور حو کاميابياں اس “ يوم الفرقان”اس بات کی مناسبت سے جو 
خطرناک صورت حال ميں مسلمانوں کو نصيب ہوئی تھيں، قرآن دوباره اِن آيات ميں اس جنگ کے بعض پہلو مسلمانوں کو 

تاکہ وه نعمت فتح کی اہميت سے زياده آگاه ہوسکيں۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے: اس روز تم نچلی طرف اور مدينہ کے  ياد دالتا ہے
ْنيَا َوھُْم بِاْلُعْدَوِة اْلقُْصَوی)۔   قريب تھے اور وه اوپر کی طرف اور زياده دور تھے (ٕاِْذ ٔاَْنتُْم بِاْلُعْدَوِة الدُّ

کہتے ہيں“ عدو”۔ تا ہم ہر چيز کے حاشيے اور اطراف کو بھی“تجاوز کرنا”ے ہے س“) سرو”(بروزن “ عدو”ماده “عدوة ”
 کيونکہ حدوسط سے يہ ايک طرف کو تجاوز ہوتا ہے۔ محل بحث آيت ميں يہ لفظ طرف اور جانب ہی کے معنی ميں آيا ہے۔

معنی ميں آتا ہے اور اس کے بر کے “ زياده نزديک”اور “ زياده نيچے”سے ہے۔ يہ “) علو”(بروزن “ دنو”ماده “ دنيا”لفظ 
  دور تر کے معنی ميں ہے۔“ قصٰوی”اور “ اقصی”خالف 

اس ميدان ميں مسلمان شمال کی جانب تھے۔ يہ طرف مدينہ سے زياده قريب تھی۔ دشمن جنوب کی طرف تھا۔ يہ جگہ زياده 
سے جنگ کرنے کے لئے منتخب دور تھی۔ يہ احتمال بھی ہے کہ وه جگہ جسے مسلمانوں نے مجبوری کی حالت ميں دشمن

کيا تھا بہت نشيب ميں تھی اور دشمن کی جگہ بلند تر تھی۔ يہ صورِت حال دشمن کے لئے ايک برتری کی حيثيت رکھتی 
  تھی۔

ْکُب  اس کے بعد فرمايا گيا ہے: (قريش اور ابوسفيان کا) وه قافلہ جس کے تم تعاقب ميں تھے وه زياده نشيب ميں تھے (َوالرَّ
  َل ِمْنُکْم)۔ٔاَْسفَ 

کيونکہ جيسے ہم پہلے کہہ چکے ہيں کہ ابوسفيان کو جب مسلمانوں کی روانگی کا علم ہو ا تو اس نے قافلے کا راستہ بدل 
ليا اور وه اپنا راستہ چھوڑ کر دريائے احمر کے کنارے کنارے تيز رفتاری سے چلتے ہوئے مکہ کے نزديک ہوگيا اور اگر 

ہٹ نہ جاتے تو ممکن تھا کہ اس کا تعاقب کرتے اور دشمن کے لشکر سے جنگ کرنے سے مسلمان قافلے کے راستے سے
  ره جاتے جو کہ آخر کار عظيم فتح و کامرانی کا سبب بنی۔

ان تمام چيزوں سے صرِف نظر کرتے ہوئے اگر ہم مسلمانوں کی تعداد اور دشمن کے مقابلے ميں ان کے جنگی سازو 
اظ سے کمتر اور ضعيف تر تھا جب کہ مسلمان ٹھہرے ہوئے بھی نشيب کی طرف تھے اور سامان کو ديکھيں تو وه ہر لح

دشمن بلندی کی طرف تھا۔ لٰہذا قرآن مزيد کہتا ہے: حاالت ايسے تھے کہ اگر پہلے سے تمھيں معلوم ہوتا اور تم چاہتے کہ 
يعاد ميں اختالف ميں گرفتار ہوتے (َولَْو اس سلسلے ميں ايک دوسرے سے وعده اور قول و قرار کرتے تو حتماً اس عہد و م

ے تََواَعدتُّْم اَلْختَلَْفتُْم فِی اْلِميَعاِد)کيونکہ تم ميں سے بہت سے ظاہری کيفيت اور دشمن کے مقابلے ميں اپنی کمزور و حيثيت ک
  زير اثر آجاتے اور اس قسم کی جنگ کی اصوالً مخالفت کرتے۔

عمل کی طرف لے گيا تاکہ جس کام کو ہنا چاہيے وه انجام پائے ( َولَِکْن لِيَْقِضَی هللاُ  ليکن خدا تمھيں ايک انجام پانے والے
اور وه ”ٔاَْمًرا َکاَن َمْفُعواًل)۔ يہ اس لئے تھا کہ اس غير متوقع معجزه نما کاميابی کے ذريعے حق اور باطل ميں تميز ہوسکے
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لِيَْھلَِک َمْن “(قبول کريں آگاہی اور واضح دليل کے ساتھ کريں جو گمراه ہوں اتمام حجت کے ساتھ ہوں اور وه جو راه حق
  ھَلََک َعْن بَيِّنٍَة َويَْحيَا َمْن َحیَّ َعْن بَيِّنٍَة )۔

يوم ”ہے کيونکہ بدر کے دن نے کہ جس کا دوسرا نام “ گمراہی”اور “ہدايت ”ہالکت سے مراد وہی ”“اور “ حيات”يہاں 
اٰلہی سے سب کو مسلمانوں کی قوت دکھائی اور ثابت کيا کہ يہ گروه وه خدا سے راه و ہے، واضح طور پر نصرت “ الفرقان

  رسم رکھتا ہے اور حق اِس کے ساتھ ہے۔
وں آخر ميں ارشاد ہوتا ہے: خدا سننے اور جاننے واال ہے (َوٕاِنَّ هللاَ لََسِميٌع َعلِيٌم )۔ يعنی اس نے تمہاری فرياد سنی،تمہاری نيت

  ی بناء پر اس نے تمہاری مدد کی يہاں تک کہ تم دشمن پر کامياب ہوگئے۔کو جانا اور اس
تمام قرائن نشاندہی کرتے ہيں کہ مسلمانوں ميں ايک گروه کم از کم ايسا تھا کہ اگر اسے دشمن کی طاقت اور اس کی فوج 

وه ايسا بھی تھا جس کا ہر طرحکی کيفيت معلوم ہوتی تو وه اس جنگ کے لئے تيار نہ ہوتا اگر چہ مخلص مومنين کا ايک گر
کے حوادث ميں رسول هللا کے ارادے کے سامنے سر تسليم خم تھا۔ اس بناء پر خدانے کچھ ايسے واقعات پيش کيے کہ 

  دونوں گروه خواه دشمن کے مقابلے ميں نکل آئيں اور اس حيات بخش جنگ کے لئے تيار ہوجائيں۔
نے پہلے سے خواب ميں اس جنگ کا منظر ديکھا تھا۔ آپ نے ديکھا تھا۔ آپ  ان واقعات ميں سے ايک يہ تھا کہ رسول هللا

نے ديکھا کہ دشمن کی ايک قليل سی تعداد مسلمانوں کے مقابلے ميں آئی ہے۔ يہ در اصل کاميابی کی ايک بشارت تھی آپ 
پيش روی کے لئے ان کے  نے بعينہ يہ خواب مسلمانوں کے سامنے بيان کرديا۔ يہ بات مسلمانوں کے ميدان بدر کی طرف

  جذبے اور عزم کی تقويت کا باعث بنی۔
البتہ پيغمبر اکرم نے يہ خواب صحيح ديکھا تھا کيونکہ دشمن کی قوت اور تعداد اگر چہ ظاہراً بہت زياده تھی ليکن باطناً کم، 

ھتے ہيں اور ايک صحيح خواب ضعيف اور ناتوان تھی اور ہم جانتے ہيں کہ خواب عام طور پر اشارے اور تعبير کا پہلو رک
  ميں کسی مسئلے کا باطنی چہره آشکار ہوتا ہے۔

رسول هللا نے يہ خواب مسلمانوں سے بيان کيا ليکن آخر يہ سوال تو شايد ذہنوں کی گہرائيوں ميں باقی رہا ہوگا کہ پيغمبر نے
  نہيں کيا۔ خواب ميں ان کا ظاہری چہره کيوں نہيں ديکھا اور اسے مسلمانوں سے کيوں بيان

زير نظر دوسری آيت ميں اس نعمت کا فلسفہ بيان کيا گيا ہے جو خدا تعالٰی نے اس طريقے سے مسلمانوں کو عنايت کی 
تھی۔ ارشاد ہوتا ہے: اس وقت خدانے خواب ميں دشمن کی تعداد تمھيں کم کرکے دکھائی اور اگر انھيں زياده کرکے دکھاتا تو

  ْذ يُِريَکھُْم هللاُ ِفی َمنَاِمَک قَلِياًل َولَْو ٔاََراَکھُْم َکثِيًرا لَفَِشْلتُْم )۔يقينا تم لوگ سستی دکھاتے ( إِ 
تمہارا معاملہ اختالف تک جاپہنچتا اور ايک گروه ميدان کی طرف جانے کا موافق ”نہ صرف يہ کے تم سست ہوجاتے بلکہ 

  “ہوتا اور دوسرا مخالف ہوتا
  

  ِر)۔(َولَتَنَاَزْعتُْم فِی ااْلَٔمْ 
ليکن خدانے تمھيں اس سستی ، اختالف کلمہ، نزاع اور جھگڑے سے اس خواب کے ذريعے نجات دی اور محفوظ رکھا کہ 

جس ميں ان کے باطنی رخ کی نشاندہی کی گئی تھی نہ کہ ظاہری صورت کی (َولَِکنَّ هللاَ َسلََّم)۔ کيونکہ خدا تم سب کی 
اور جو کچھ سينوں کے اندر ہے وه اس سے باخبر ہے (ٕاِنَّہُ َعلِيٌم بَِذاِت  روحانی حالت اور تمھارے باطن سے آگاه تھا

ُدوِر)۔   الصُّ
  بعد والی آيت ميں جنگ بدر کے ايک اور مرحلے کی طرف توجہ دالئی گئی ہے۔يہ مرحلہ پہلے سے مختلف تھا۔

ی طرف توجہ کے باعث اور مختلفيہ وه مرحلہ تھا جب رسول هللا کے حرارت بخش بيانات کے زير اثر، خدا کے وعدوں ک
واقعات کے مشاہده سے مثالً تشنگی دور کرنے کے لئے بر محل باران کا نزول، ميدان جنگ کی ريتلی اور سنگريزوں والی 

زمين کا سخت ہوجانا۔ ان سب امور نے مل کر مسلمانوں ميں ايک نئی روح پھونک دی اور انھيں ايک حقيقی کاميابی کے 
يا۔ ان جوش اور دلولے کا يہ عالم تھا کہ دشمن کا لشکر کثير بھی انھيں چھوٹا معلوم ہو رہا تھا۔ اسی لئے لئے پر اميد کرد

ْعيُنُِکْم قَلِياًل)۔ فرمايا گيا ہے: اس وقت خدانے آغاِز جنگ ميں انھيں تمہاری نگاه ميں کم کرديا ( َوٕاِْذ يُِريُکُموھُْم ٕاِْذ اْلتَقَْيتُْم فِی ٔاَ 
چونکہ مسلمانوں کے اس مقام اور جذبے سے آگاه نہيں تھا اس لئے وه ان کی ظاہری تعداد ہی کو ديکھتا تھا۔ ليکن دشمن 

اسے مسلمان نا چيز دکھائی ديتے تھے يہاں تک کہ اس سے بھی کم معلوم ہوتے تھے جتنے وه تھے۔ اسی لئے ارشاد ہوتا 
  لُُکْم فِی ٔاَْعيُنِِھْم ) يہاں تک کہ ابوجہل کے بارے ميں ہے کہ وه کہتا تھا:ہے: اور تمھيں ان کی نگاه ميں کم دکھاتا تھا (َويُقَلِّ 

  انمآ اصحاب محمد اکلة جزورمحمد کے ساتھی تو صرف ايک اونٹ کی خوراک ہيں۔
يہ ان کی نہايت کم تعداد کی طرف اشاره ہے يا اس طرف اشاره ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ان کا کام تمام کريدں گے۔ 

کہ جنگ بدر سے متعلقہ روايات ميں آيا ہے کہ قريش کا لشکر ہر دن دس اونٹ نحر کرتا تھا اور يہ ايک ہزار کے کيون
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  لشکر کی ايک دن کی خوراک تھی۔
بہر حال يہ دونوں امور مسلمانوں کی کاميابی کے لئے بہت مٔوثر تھے کہ ايک طرف سے دشمن ان کی نگاه ميں کم معلوم 

جنگ ميں انھيں کوئی خوف اور وہم نہ ہو اور دوسری طرف سے مسلمانوں کی تعداد دشمن کو کم  ہوتے تھے تاکہ اقدامِ 
دکھائی ديتی تھی تاکہ وه اس جنگ سے صرِف نظر نہ کرليں جس کا انجام ان کی شکست تھی عالوه ازيں اس سلسلے ميں 

نہيں رکھتا، جنگ کے لئے مزيد سپالئی  زياده طاقت بھی حاصل نہ کريں اور اس گمان ميں کہ لشکِر اسالم کوئی اہميت
حاصل کرنے کی کوشش نہ کريں۔ لٰہذا قرآن مندرجہ باال جملوں کے بعد کہتا ہے: يہ سب کچھ اس بناء پر تھا کہ خدا اس امر 

  کو انجام دے جسے ہر حالت ميں متحقق ہونا چاہيے (لِيَْقِضَی هللاُ ٔاَْمًرا َکاَن َمْفُعواًل)۔
اس جہاں ميں تمام کام اور تمام چيزيں اس کے حکم ”ے مطابق انجام پائی کہ جو خدا چاہتا تھا بلکہ نہ صرف يہ جنگ اس ک

  (َوٕاِلَی هللاِ تُْرَجُع ااْلُُٔموُر)۔“ اور ارادے کی طرف بازگشت رکھتی ہيں اور اس کا راده تمام چيزوں ميں نفوذ رکھتا ہے
لے کی طرف اشاره ہے ميں ہے کہ دشمن آغاز جنگ اور سپاه جو جنگ بدر کے تيسرے مرح ١٣سوره آل عمران کی آيہ 

اسالم کی کاری ضربيں کہ جو بجلی کی طرح ان کے سروں پر پڑتی تھيں ديکھ کر پريشاں ہوگئے۔ وه اس وقت يہ محسوس 
ان کی کرنے لگے کہ جيسے لشکر اسالم ميں اضافہ ہوگيا ہے يہاں تک کہ انھيں لگتا تھا جيسے دوگنا ہوگيا ہے۔ اس طرح 

  ہمت منزلزل ہوگئی جو ان کی شکست کا ايک باعث بنی۔
جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ نہ تو ان مندرجہ باال آيات ميں کوئی تضاد ہے اور نہ ہی ان کے اور آل 

کی طرفعمران کی تير ہويں آيت کے درميان کوئی تضاد ہے کيونکہ ان ميں سے ہر ايک آيت جنگ کے ايک ايک مرحلے 
  اشاره ہے۔

  پہال مرحلہ __ ميدان جنگ ميں پہنچنے سے پہلے کا ہے۔ خواب ميں رسول هللا کو ان کی تعداد کم دکھائی گئی۔
دوسرا مرحلہ__سرزمين بدر ميں پہنچنے کے وقت کا ہے۔ مسلمان دشمن کے لشکر کی زياده تعداد سے آگاه ہوئے۔ اس سے 

  ہوئے۔بعض افراد خوف اور پريشانی ميں مبتال 
تيسرا مرحلہ__جنگ شروع ہونے کے وقت کا ہے۔ پروردگار کے لطف و کرم سے اميد افزاء حاالت پيدا ہوگئے اور دشمن 

  کی تعداد انھيں کم معلوم ہونے لگی۔
  

  (غور کيجئے گا)

  ا لََعلَُّکْم تُْفلُِحونَ يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا ٕاَِذا لَقِيتُْم فِئَةً فَاْثبُتُوا َواْذُکُروا هللاَ َکثِيرً  -۴۵
اِبِرينَ  -۴۶   َؤاَِطيُعوا هللاَ َوَرُسولَہُ َواَلتَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذھََب ِريُحُکْم َواْصبُِروا ٕاِنَّ هللاَ َمَع الصَّ
وَن عَ  -۴٧   ْن َسِبيِل هللاِ َوهللاُ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ َواَلتَُکونُوا َکالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِرِھْم بََطًرا َوِرئَاَء النَّاِس َويَُصدُّ

  ترجمہ
۔اے ايمان النے والو ! جب (ميداِن جنگ ميں) کسی گروه کا سامنا کرو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو زياده ياد کرو تاکہ ۴۵

  فالح پا جاؤ۔
کرو تاکہ (کمزور اور) سست نہ  ۔اور خدا اور اس کے رسول (کے فرمان) کی اطاعت کرو اور نزاع (اور جھگڑا) نہ۴۶

ہوجاؤ اور تمہاری طاقت (اور شوکت و ہيبت ختم نہ ہوجائے اور صبر و استقامت کا مظاہره کرو اور خدا صبر و استقامت 
  کرنے والوں کے ساتھ ہے)۔

کے لئے ۔اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے عالقے سے، ہوا پرستی، غرور اور لوگوں کے سامنے خود نمائی ۴٧
(ميدان بدر کی طرف) نکلے ہيں اور وه (لوگوں کو) راه خدا سے روکتے تھے (اور آخر کاران کا انجام شکست اور نابودی 

  تھا) اور جو وه عمل کرتے ہيں خدا اس پر احاطہ (اور آگاہی) رکھتا ہے۔

  جہاد کے بارے ميں چھ اور احکام 
زی سے قريش کے تجارتی قافلے کو مسلمان کے عالقے سے صحيح سالم مفّسرين نے لکھا ہے کہ ابوسفيان جب بڑی چالبا

لے کر نکل گيا تو اس نے کسی کو لشکر قريش کی طرف بھيجا جو ميداِن بدر کی طرف عازم تھا اور کہاليا کہ اب تمھيں 
نے قسم کھائی جنگ کرنے کی ضرورت نہيں رہی لٰہذا واپس آجاؤ۔ ليکن ابوجہل خاص غرور تکبر اور تعصب رکھتا تھا۔اس

کہ ہم ہرگز نہيں پلٹيں گے جب تک سرزمين بدر ميں نہ جائےں (بدر اس واقعہ سے پہلے اجتماع عرب کا ايک مرکز تھا۔ ہر 
سال يہاں ايک تجارتی بازار لگتا تھا ) ۔ اس نے کہا کہ ہم تين دن تک وہاں وہاں رہيں گے، اونٹ ذبح کريں گے،خوب کھائيں 
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انے بخانے والے گائيں گے بجائيں گے تاکہ ہماری آواز تمام دنيائے عرب کے کانوں تک پہنچنےگے، شراب پئيں گے اور گ
  اور طاقت ثابت ہوجائے۔

ليکن آخر کار انھيں شکست ہوئی۔ شراب نوشی کی بجائے انہوں نے موت کے گھونٹ پيے اور گانے والوں کی بجائے نوحہ 
  کرنے والی عورتيں ان کے غم ميں بيٹھيں۔

باال آيات بھی اسی امر کی طرف اشاره کررہی ہيں اور مسلمانوں کو ايسے کاموں سے منع کرتی ہيں اور گذشتہ مندرجہ 
احکام کے بعد ان آيات ميں جہاد کے بارے ميں مزيد احکام جاری کيے گئے ہيں۔ زير نظر آيات ميں کل چھ اہم احکام 

  مسلمانوں کو ديئے گئے ہيں:
ان النے والو! جب دشمنوں کے کسی گروه کو ميدان جنگ ميں اپنے سامنے ديکھو تو ثابت ۔ پہلے قرآن کہتا ہے: اے ايم١

صاً دشمناِن حق سے قدم رہو ( يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا ٕاَِذا لَقِيتُْم فِئَةً فَاْثبُتُوا)۔ يعنی ايمان کا ايک واضح نشانی ہر معاملے ميں خصو
  ی ہے۔برسرپيکار ہونے کی صورت ميں ثابت قدم

  ۔ خدا کو بہت زياده ياد کرو تاکہ رستگار اور کامياب ہوجاؤ ( َواْذُکُروا هللاَ َکثِيًرا لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن)۔٢
اس ميں شک نہيں کہ ياد خدا سے مراد صرف لفظی ذکر نہيں ہے بلکہ روح کے اندر خدا کا مشاہده ہے اور اس کے بے 

د رکھنا ہے۔ خدا کی طرف ايسی توجہ مجاہد سپاہی کی ہمت اور جذبے کو تقويت انتہا علم و قدرت اور وسيع رحمت کو يا
ديتی ہے اور اس کے سائے ميں وه محسوس کرتا ہے کہ وه ميداِن جہاد ميں اکيال نہيں ہے۔ اس کی ايک طاقتور پناه گاه اور 

گيا تو اسے شہادت جيسی عظيم  سہارا ہے کے جس کے مقابلے ميں کوئی طاقت کھڑی نہيں ہوسکتی اور اگر وه مارا بھی
سعادت حاصل ہوگی اور وه جواِر رحمت حق ميں رستگار ہوگا اور فالح پائے گا۔ خالصہ يہ کہ ياد خدا اسے طاقت، اطمينان

  اور پامردی عطا کرتی ہے۔
ہے اور خدا کی عالوه ازيں خدا کی ياد اور اس کا عشق اس کے دل سے بيوی، اوالد، مال اور مقام سے لگاؤ کو نکال ديتا 

طرف توجہ ان چيزوں کو دل سے باہر نکال ديتی ہے جو مقابلے اور جہاد کے معاملے ميں سستی اور کمزوری کا باعث 
  بنتی ہيں۔

چنانچہ امام سجاد زين العابدين عليہ السالم کے صحيفہ کی مشہور دعا جو اسالم کی سرحدوں کے مسلمان محافظين اور 
  يں آپخدا کی بارگاه ميں يوں عرض کرتے ہيں:مدافعين کے بارے ميں ہے، م

  وانسھم عند لقآئھم العدوذکردنيا ھم الخداعة و امح عن قلوبھم خطرات المال الفتون و اجعل الجنة نصب اعينھم
پروردگارا! (اپنی ياد کے سائے ميں) فريب دينے والی دنيا کی يادان محافظ سپاہيوں کے دل سے نکال دے اور رزق برق 

  )١طرف سے ان کے دل پھيردے اور بہشت کو ان کی نگاِه فکر کے سامنے کردے۔( اموال کی
۔ جنگ سے متعلق دووسرا اہم ترين مسئلہ رہبری ہے۔ پيشوا اور رہبر کے حکم کی اطاعت کا ہے۔ يہی وه اہم معاملہ ہے کہ٣

ميں سامنے آتا۔ اسی لئے دوسری اگر اس پر عمل نہ کيا جاتا تو جنگ بدر کا انجام مسلمانوں کی مکمل شکست کی صورت 
  آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:خدا اور اس کے رسول کی اطاعت

  
  ( َؤاَِطيُعوا هللاَ َوَرُسولَہُ)۔

۔ اور پراندگی، نزاع اور اختالف سے پرہيز کرو (َواَلتَنَاَزُعوا)۔ کيونکہ دشمن کے سامنے مجاہدين کے ما بين کشمکش, ۴
گ ميں سستی، ناتوانی اور کمزوری ہے (فَتَْفَشلُوا)۔ اور اس کمزوری کے نتيجے ميں تمہاری نزاع اور اختالف کا پہال اثر جن

  طاقت، قوت، ہيبت اور عظمت ختم ہوجائے گی (َوتَْذھََب ِريُحُکْم)۔
۔ اور يہ جو کہتے ہيں کہ اگر ايک دوسرے سے جھگڑو گے تو سست اور کمزور ہوجاؤ گے اور “ہوا”کا معنی “ ريح”

اکھڑ جائے گی، يہ اس معنی کی طرف لطيف اشاره ہے کہ قوت و عظمت اور تمہاری مراد اور مقصود کے  تمہاری ہوا
موافق جاری نہيں رہيں گے چونکہ موافق ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے کشتياں منزِل مقصود کی طرف چلتی رہتی ہيں اور 

اس لحاظ سے يہ مطلب بہت زياده اہميت رکھتا اس زمانے ميں جب کہ کشتی کو چالنے کے لئے واحد محرک ہوا ہی تھی، 
  تھا۔

عالوه ازيں ہوا کا چلنا جھنڈوں کے ساتھ جھنڈے قائم رہنے کی نشانی ہے جو کہ قدرت و حکومت کی رمز ہے اور مندرجہ 
  باال تعبير اس معنی کے لئے کنايہ ہے۔

قامت اور صبر کا حکم ديتا ہے اور کہتا ۔ اس کے بعد قرآن دشمن کے مقابلے ميں اور سخت حوادث کے مقابلے ميں است۵
اِبِريَن) ۔ہے: صبر و استقامت اختيار کرو کہ خدا صبرو استقامت کا مظاہر کرنے والوں کے ساتھ ہے (َواْصبُِروا ٕاِنَّ هللاَ َمَع الصَّ

ہے کہ ثباِت قدم  پہلے حکم ميں ثباِت قدم کا ذکر ہے اور پانچويں حکم ميں صبر و استقامت کا۔ ان ميں اس لحاظ سے فرق
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  زياده تر جسمانی اور ظاہری پہلو رکھتا ہے جب کہ استقامت اور صبر زياده ترنفسياتی اور باطنی پہلو رکھتا ہے۔
۔ آخری آيت ميں مسلمانوں کو احمقانہ کاموں، متکبرانہ افعال اور مہمل شورشين کی پيروی سے روکا گيا ہے۔ نيز ابوجہل، ۶

ارو انصار کے انجاِم کار کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: ان افراد کی طرح نہ اس کے طرِزکار اور اس کے ي
  ہوجانا جو اپنے عالقے سے غرور، ہوا پرستی اور خود نمائی کے لئے نکلتے تھے

  
ر مقصد لوگوں کو راِه خدا سے روکنا تھا ( َواَلتَُکونُوا َکالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِرِھْم بََطًرا َوِرئَاَء النَّاِس)۔ وہی کہ جن کا ہدف او

) ۔ ان کا ہدف بھی ناپاک تھا اور اس تک پہنچنے کے اسباب بھی ناپاک تھے اور ہم نے ديکھا کہ آخر  وَن َعْن َسِبيِل هللاِ (َويَُصدُّ
ان ميں کار اتنی قوت اور جنگی سازو سامان کے باوجود انھيں شکست ہوئی۔ عيش و عشرت اور طرب و سرور کی بجائے 

سے کچھ خاک و خون ميں غلطاں ہوئے اور کچھ ان کے غم ميں اشکبار ہوئے۔ اور جو کام يہ لوگ انجام ديتے ہيں خدا ان 
  پر محيط ہے اور ان کے اعمال سے باخبر ہے (َوهللاُ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ)۔

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

  ۔ صحيفہ سجاديہ١

  

ا تََرائَْت اْلفِئَتَانِ َوٕاِْذ َزيََّن لَھُْم الشَّيْ  -۴٨ نََکَص َعلٰی َعقِبَْيِہ َوقَاَل ٕاِنِّی  طَاُن ٔاَْعَمالَھُْم َوقَاَل اَلَغالَِب لَُکْم اْليَْوَم ِمَن النَّاِس َوٕاِنِّی َجاٌر لَُکْم فَلَمَّ
  -ِعقَابِ بَِریٌء ِمْنُکْم ٕاِنِّی ٔاَرٰی َما اَلتََرْوَن ٕاِنِّی ٔاََخاُف هللاَ َوهللاُ َشِديُد الْ 

  -نَّ هللاَ َعِزيٌز َحِکيمٌ ٕاِْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِی قُلُوبِِھْم َمَرٌض َغرَّ ٰھُؤاَلِء ِدينُھُْم َوَمْن يَتََوکَّْل َعلَی هللاِ فَإِ  -۴٩
  -ْم َؤاَْدبَاَرھُْم َوُذوقُوا َعَذاَب اْلَحِريقِ َولَْو تَرٰی ٕاِْذ يَتََوفَّی الَِّذيَن َکفَُروا اْلَماَلئَِکةُ يَْضِربُوَن ُوُجوہَھُ  -۵٠
  -ٰذلَِک بَِما قَدََّمْت ٔاَْيِديُکْم َؤاَنَّ هللاَ لَْيَس بِظَالٍَّم لِْلَعبِيدِ  -۵١

  ترجمہ
۔ اور وه وقت (ياد کرو) جب شيطان نے ان (مشرکين) کے اعمال کو ان کی نظر ميں مزين کيا اور کہا کہ لوگوں ميں سے۴٨

بھی تم پر کامياب نہيں ہوگا اور ميں تمہارا ہمسايہ (اور تمھيں پناه دينے واال) ہوں ليکن جب اس نے دوگروہوں (مجاہد  کوئی
مسلمانوں اور ان کے حامی فرشتوں) کو ديکھا تو پيچھے کی طرف پلٹا اور کہا کہ ميں تم (دوستوں اور پيرو کاروں) سے 

  سے تم نہيں ديکھتے۔ ميں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا شديد العقاب ہے۔بيزار ہوں۔ ميں ايسی چيز ديکھ رہا ہوں ج
۔جس وقت منافقين اور وه کہ جن کے دلوں ميں بيماری تھی کہنے لگے :(مسلمانو ں کے )اس گروه کو ان کے دين نے ۴٩

  ۔مغرورکيا(اورد ھوکا ديا )ہے اور جو شخص خدا پر توکل کرے (کا مياب ہو گاکہ )خدا عزيز و حکيم ہے
۔ اور اگر کفار کو ديکھے کہ جب (موت کے) فرشتے ان کی روح نکال رہے ہوتے ہيں اور ان کے چہرے اور پشت پر ۵٠

  مار ہے ہوتے ہيں اور (کہتے ہيں کہ) چکھو جالنے والے عذاب کو (ان کی حالت پر تجھے افسوس ہوگا)۔
  پنے بندوں پر کبھی ظلم و ستم روا نہيں رکھتا۔۔ يہ ان کاموں کے بدلے ميں ہے کہ جو آگے بھيج چکے ہو اور خدا ا۵١

  مشرک، منافق اور شيطانی وسوسے 

ان آيات ميں گذشتہ آيات کی مناسبت سے جنگ بدر کے ايک اور منظر کی تصوير کشی کی گئی ہے يا پھر يہ آيات گذشتہ 
  يں گفتگو تھی۔آخری آيت کی مناسب سے ہيں کہ جس ميں جنگ بدر ميں مشرکين کے شيطانی عمل کے بارے م

جيسے مرادان حق کو راه حق ميں پروردگار اور اس کے فرشتوں کی تائيد حاصل ہوتی ہے اسی طرح باطل کی طرف ميالن
  رکھنے والے اور بدانديش لوگ شيطانی وسوسوں اور گمراه کن طاغوتی سائبان کے نيچے رہتے ہيں۔

کی کيفيت اور اس کی تفسير بيان کی جاچکی ہے۔ يہاں زير  بعض گذشتہ آيات ميں مجاہدين بدر کے لئے فرشتوں کی حمايت
بحث پہلی آيت ميں مشرکين کے لئے شيطان کی بد انجام حمايت کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے: اور 

پُر جوش اور اس دن شيطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے آراستہ کيا اور زينت دی تاکہ وه اپنی کار گردگی پر خوش،
  پُراُميد ہوں (َوٕاِْذ َزيََّن لَھُْم الشَّْيطَاُن ٔاَْعَمالَھُْم)۔

شيطان کی طرف سے زينت دينا اور آراستہ کرنا اس طرح سے ہے کہ وه انسان کو شہوات، ہوسنا کيوں اور قبيح و ناپسنديده 
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انھيں اس طرح سمجھاتا ہے کہ تمہاری  اور”صفات کی تحريک ديتا ہے اور اس طريق سے انسان کے عمل خيال کرتا ہے 
“ اتنی افرادی قوت اور جنگی وسائل کی وجہ سے لوگوں ميں سے کوئی تم پر غالب نہيں آسکتا اور تم نا قابِل شکست فوج ہو

اور ايک وفادار اور ہمدرد “ہالوه ازيں ميں تمہارا ہمسايہ ہوں اور تمھارے پاس رہتا ہوں”(َوقَاَل اَلَغالَِب لَُکْم اْليَْوَم ِمَن النَّاِس)۔ 
  ہمسائے کی طرح ضرورت کے وقت کسی قسم کی حمايت سے دريغ نہيں کروں گا ( َوٕاِنِّی َجاٌر لَُکْم)۔

سے مراد ہمسايہ نہيں ہے بلکہ ايسا شخص مراد ہے “ جار”اس جملے کی تفسير ميں يہ احتمال بھی ذکر کيا گيا ہے کہ لفظ 
ہ عربوں کی يہ عادت تھی کہ طاقتور افراد اور قبائل بوقِت ضرورت اپنے دوستوں کو اپنی جو امان اور پناه ديتا ہے کيونک

پناه ميں لے ليتے تھے اور اس موقع پر اپنے تمام وسائل کے ساتھ اس کا دفاع کرتے تھے۔ شيطان نے اپنے مشرک دوستوں 
  کو امان نامہ ديا۔

شکر توحيد کی حمايت ميں اٹھ کھڑے ہوئے اور اس نے ليکن جب دونوں لشکر ايک دوسرے سے ٹکڑائے اور فرشتے ل
مسلمانوں کی قوت ايمان اور پامردی کا مشاہده کيا تو الٹے پاؤں لوٹ گيا اور اس نے پکار کر کہا کہ ميں تم سے (يعنی 

ا تََرائَْت اْلفِئَتَاِن نََکَص َعلٰی َعقِبَْيِہ َوقَاَل ٕاِنِّی بَِریءٌ  ِمْنُکْم)۔اس نے اپنے وحشت زده فرار کی  مشرکين سے) بيزار ہوں (فَلَمَّ
دودليليں پيش کيں پہلی يہ کہ اس نے کہا: ميں ايسی چيز ديکھ رہا ہونجو تم نہيں ديکھ رہے (ٕاِنِّی ٔاَرٰی َما اَلتََرْوَن)۔ ميں 

، غيبی امداد اور مسلمانوں کے ان پر جالل با ايمان چہروں پر کاميابی کے واضح آثار ديکھ رہا ہوں، ان ميں اٰلہی حمايت
فرشتوں کی کمک کے آثار مشاہده کررہا ہوں اور اصولی طور پر جہاں پروردگار کی خاص مدد اور غيبی قوتوں کی کمک 

  کاِر فرما ہو ميں وہاں سے فرار ہی اختيار کروں گا۔
اور اسے اپنے‘ ہوںميں اس منظر ميں پروردگار کی دردناک سزا سے ڈرتا ”دو سری دليل پيش کرتے ہوئے اس نے کہا کہ 

)۔   نزديک ديکھتا ہوں (ٕاِنِّی ٔاََخاُف هللاَ
(َوهللاُ َشِديُد “ هللا کی سزا شديد اور سخت ہے”خدا کی سزا کوئی معمولی سی بات نہيں کہ جس کا سامنا کيا جاسکے بلکہ 

  اْلِعقَاِب)۔

  شيطان وسوسے ڈالتا ہے يا بہروپ اختيار کرتا ہے؟
ے موقع پر شيطان نے مشرکين کے دل ميں کيسے نفوذ کيا اور اس نے يہ گفتگو کيونکر کی، اس سلسلے ميں جنگ بدر ک

  متقدمين اور موجوده مفّسرين ميں اختالف ہے اور تقريباً دو نظريے موجود ہيں:
 ۔ بعض کا عقيده ہے کہ يہ کام باطنی وسوسوں کی صورت ميں انجام پايا۔ شيطان نے اپنے وسوسوں سے اور مشرکين کی١

شيطانی، منفی اور قبيح صفات سے فائده اٹھاتے ہوئے ان کے اعمال ان کی نظر ميں پسنديده بناديئے اور انھيں يہ اعتماد داليا
کہ تمھارے پاس ايسی قوت ہے جسے شکست نہيں ہوسکتی اور يوں ايک طرح کی باطنی پناه گاه اور سہارا ان کے لئے پيدا 

  کرديا۔
جہاد اور پر اعجاز واقعات کے سبب کاميابی حاصل ہوئی اور جہاد اور انہی معجزانہ  دوسری طرف مسلمانوں کو شديد

واقعات سے مشرکين کے دلوں سے ان وسوسوں کے آثار ختم ہوگئے اور انہوں نے محسوس کيا کہ شکست ان کے سامنے 
  انتظار ميں ہے۔ کھڑی ہے اور ان کے لئے کوئی سہارا اور امان نہيں بلکہ نہايت سخت عذاب اور سزا ان کے

۔ دوسرا نظريہ يہ ہے کہ شيطان انسانی شکل ميں مجّسم ہوا اور ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ ايک روايت جو بہت سی کتب ميں٢
  نقل ہوئی ہے، ميں ہے:

قريش نے جب ميداِن بدر کی طرف جانے کا پختہ اراده کرليا تو وه بنی کنانہ کے حملے سے ڈرتے تھے کيونکہ ان کے 
کا پہلے ہی سے جھگڑا تھا۔ اس موقع پر ابليس سراقہ بن مالک کی شکل ميں ان کے پاس آيا۔ سراقہ بنی کنايہ کا ايک ساتھ ان

جانا پہنچانا آدمی تھا۔ اس نے انھيں اطمينان داليا کہ ميں تم سے موافق ہوں اور تمھارے ساتھ ہم آہنگ اور کوئی شخص تم پر
ميں شرکت کی۔ ليکن جب اس نے مالئکہ کو نازل ہوتے ديکھا تو پيچھے ہٹ آيا اور  غالب نہيں ہوگا اور اس نے ميداِن بدر

بھاگ کھڑا ہوا۔ فوج بھی جو مسلمانوں سے سخت ضربيں کھاچکی تھی ابليس کی حالت ديکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ جب وه 
يہ بات سراقہ تک پہنچی تو اس مکہ ميں پلٹ کر آئے تو کہنے لگے کہ سراقہ بن مالک قريش کے فرار کا سبب بنا ہے۔ جب 

نے قسم کھائی کہ مجھے اس بات کی قطعاً کوئی خبر نہيں ہے۔ جب انہوں نے ميداِن بدر ميں اس کی مختلف نشانياں اور 
کيفيتيں ياد دالنا چاہئيں تو اس نے سب کا انکار کيا اور قسم کھائی کہ ايسی حتماً کوئی بات نہيں ہوئی اور اس نے کہا کہ ميں 

  )١سے باہر گيا ہی نہيں۔ اس طرح سے معلوم ہوا کہ وه شخص سراقہ بن مالک نہيں تھا۔(مکہ 
پہلی تفسير کے طرفداروں کی دليل يہ ہے کہ ابليس انسانی شکل ميں ظاہر نہيں ہوسکتا جب کہ دوسری تفسير کے طرفدار 

ی نظير يہ ہے کہ پيغمبر اکرم کے کہتے ہيں کہ اس کے محال ہونے پر کوئی دليل ميّسر نہيں ہے خصوصاً جب کہ اس ک
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ہجرت کے موقع پر ايک بوڑھا نجدی لوگوں کے بھيس ميں دارالندوه ميں آيا تھا۔ عالوه ازيں ظاہری تعبيرات اور باتيں جو 
  مندرجہ باال آيت ميں آئی ہيں ابليس کے مجسم ہونے کے ساتھ زياده مطابقت رکھتی ہيں۔

ہے کہ خاص طور پر جب کوئی گروه حق و باطل کی راه پر گامزن ہو تو خدائی  بہر حال مندرجہ باال آيت نشاندہی کرتی
قوتوں اور امداد کا يا شيطانی قوتوں اور امداد کا ايک سلسلہ فعاليت کرتا ہے اور يہ قوتيں اور امداد مختلف صورتوں ميں 

  ظاہر ہوتی ہيں۔ راه خدا پر چلنے والوں کو يہ امر ہميشہ نظر ميں رکھنا چاہيے۔
بعد والی آيت ميں معرکہ بدر ميں شريک مشرکوں اور بت پرستوں کی فوج کے طرفداروں کے ايک گروه کی طرف اشاره 
کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: اس وقت منافقين اور وه کہ جن کے دل ميں بيماری تھی کہتے تھے کہ يہ مسلمان اپنے دين پر 

اسلحہ کے ساتھ انہوں نے کاميابی کے گمان ميں ياراه خدا ميں  مغرور ہوگئے ہيں اور اس تھوڑی سی تعداد اور معمولی
  شہادت اور حيات جاويد کے خيال ميں اس خطرناک مہم ميں قدم رکھا ہے کہ جس کا انجام موت ہے

  
  (ٕاِْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالَِّذيَن فِی قُلُوبِِھْم َمَرٌض َغرَّ ٰھُؤاَلِء ِدينُھُْم)۔

کھنے کی وجہ سے اور الطاف اٰلہی اور اس کی غيبی امداد سے آگاہی نہ رکھنے کے سبب اس حقيقت ليکن وه ايمان نہ ر
جو شخص خدا پر توکل کرے اور اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کرنے کے بعد خود کو اس کے سپرد ”سے باخبر نہيں ہيں کہ 

س کے مقابلے ميں کھڑا ہونے کا يار انھيں کردے تو خدا اس کی مدد کرے گا کيونکہ خدا قادرو قوی ہے کہ کوئی شخص ا
رکھتا اور وه ايسا حکيم ہے کہ جس سے ممکن نہيں کہ وه اپنے دوستوں اور اپنی راه ميں جہاد کرنے والوں کو تمہا 

  (َوَمْن يَتََوکَّْل َعلَی هللاِ فَإِنَّ هللاَ َعِزيٌز َحِکيٌم)۔“ چھوڑدے
سے کون سے افراد مراد ہيں، مفّسرين ميں بہت اختالف ہے “ قلو بہم مرضالذين فی ”اور “ منافقين”اس سلسلے ميں کہ 

ليکن بعيد نہيں کہ دونوں عبارتيں منافقين مدينہ کی طرف اشاره ہوں کيونکہ قرآن مجيد منافقين کے بارے ميں جن کی 
  تفصيلی حالت سوره بقره کی ابتدائے ميں آئی ہے کہتا ہے:

  
  )١٠ھی ان کی بيماری ميں اضافہ کرتا ہے۔ (بقره۔ان کے دلوں ميں بيماری ہے۔ خدا ب

يا پھر يہ وه منافق ہيں جو مکہ ميں ظاہراً ايمان الئے تھے ليکن انہوں نے مدينہ کی طرف ہجرت کرنے سے روگردانی کی 
م تھی اور ميدان بدر ميں مشرکوں کی صفوں سے وابستہ تھے اور جب انہوں نے لشکر کفر کے مقابلے ميں مسلمانوں کی ک
تعداد ديکھی تو انھيں تعجب ہوا اور وه کہنے لگے کہ ان مسلمانوں نے اپنے دين و آئين سے دھوکا کھايا ہے اور جبھی اس 

  ميدان ميں قدم رکھا ہے۔
  بہر حال خدا ان منافقين کی باطنی کيفيت کی خبر ديتا ہے اور ان کے ہم فکر لوگوں کی غلطی واضح کرتا ہے۔

ر ان کی بدبخت زندگی کے اختتام کی منظر کشی کرتی ہے۔ پہلے روئے سخن پيغمبر اکرم کی اگلی آيت کفار کی موت او
طرف کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: اگر تم کفار کی عبرت انگيز کيفيت کو ديکھتے کہ جب موت کے فرشتے ان کے چہروں 

تو ان کے رقت آميز انجام سے آگاه اور پشتوں پر مارتے تھے اور انھيں کہتے تھے کہ جالنے والے عذاب کا مزه چکھو، 
  اَب اْلَحِريِق)۔ہوتے (َولَْو تَرٰی ٕاِْذ يَتََوفَّی الَِّذيَن َکفَُروا اْلَماَلئَِکةُ يَْضِربُوَن ُوُجوہَھُْم َؤاَْدبَاَرھُْم َوُذوقُوا َعذَ 

ء پر مندرجہ باال آيت کفار کے ہونے کی وجہ سے ماضی کا معنی دتا ہے۔ اس بنا“ لو”فعل مضارع ہے ليکن “ تٰری”اگر چہ 
کی گذشتہ کيفيت اور ان کی دردناک موت کی طرف اشاره ہے۔اس لئے بعض مفّسرين اسے ميدان بدر ميں فرشتوں کے 

ہاتھوں ان کی موت کی طرف اشاره سمجھتے ہيں اور وه اس سلسلے ميں کچھ ايسی روايات بھی نقل کرتے ہيں جن کی تائيد 
م بھی اشاره کرچکے ہيں کہ ايسے قرائن موجود ہيں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں سے نہيں ہوئی۔ ليکن جيسا کہ ہ

ميدان بدر کی جنگ ميں براِه راست دخل نہيں ديا لٰہذا مذکوره آيت ميں موت کے فرشتوں اور قبِض روح کے وقت اور اس 
روِز قيامت “ عذاب الحريق ”س وقت ہوگی ۔دردناک سزا کی طرف اشاره ہے جو دشمنان حق اور بے ايمان گنہ گاروں کو ا

ميں  ١٠اور بروج کی آيہ  ٢٢اور  ٩کی سزا کی طرف اشاره ہے کيونکہ قرآن کی دوسری آيات ميں مثالً سوره حج کی آيہ 
  بھی يہی معنی آيا ہے۔

وجہ سے تمھارے اس کے بعد قرآن کہتا ہے: ان سے کہا جائے گا کہ يہ دردناک سزا جو اس وقت چکھ رہے ہو ان امور کی 
  ہاتھوں نے اس سے پہلے فراہم کيے ہيں اور اس جہان ميں بھيجے ہيں (ٰذلَِک بَِما قَدََّمْت ٔاَْيِديُکْم)۔

کی تعبير اس بناء پر ہے کہ انسان عام طور پر اپنے اعمال ہاتھ کی مدد سے انجام ديتا ہے ورنہ مندرجہ باال آيت تمام “ ہاتھ”
  محيط ہے۔ جسمانی اور روحانی اعمال پر

اور اس جہان ميں يا اس “ خدا کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم و ستم روا نہيں رکھتا”آيت کے آخر ميں مزيد ارشاد ہوتا ہے: 
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  جہان ميں جو بھی سزا يا عذاب انھيں دامن گير ہوگا وه خود انہی کی طرف سے ہے (َؤانَّ هللاَ لَْيَس بِظَالٍَّم لِْلَعبِيِد)۔
  ۔“بہت ظلم کرنے واال”لغے کا صيفہ ہے۔ اس کا معنی ہے مبا“ ظالم”لفظ 

اس جگہ اور دوسری جگہوں پر اس لفظ کے استعمال کی وجہ اور اسی طرح ظلم سے متعلق ديگر مباحث ہم نے تفسير 
  ١۴۶نمونہ جلد سوم صفحہ 

  (اردو ترجمہ) پر ذکر کيے ہيں۔
..............  

  يگر تفاسير، مذکوره آيت کے ذيل ميں۔۔ تفسير محمع البيان، نور الثقلين اور د١

 

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

  -ِویٌّ َشِديُد اْلِعقَابِ َکَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھْم َکفَُروا بِآيَاِت هللاِ فَٔاََخَذھُْم هللاُ بُِذنُوبِِھْم ٕاِنَّ هللاَ قَ  -۵٢
  -هللاَ َسِميٌع َعلِيمٌ ٰذلَِک بِٔاَنَّ هللاَ لَْم يَُک ُمَغيًِّرا نِْعَمةً ٔاَْنَعَمھَا َعلٰی قَْوٍم َحتَّی يَُغيُِّروا َما بِٔاَنفُِسِھْم َؤاَنَّ  -۵٣
بُوا بِآيَاِت َربِِّھْم فَٔاَْھلَْکنَاھُمْ  -۵۴   -بُِذنُوبِِھْم َؤاَْغَرْقنَا آَل فِْرَعْوَن َوُکلٌّ َکانُوا ظَالِِمينَ  َکَدأِْب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھْم َکذَّ

  ترجمہ
۔ (مشرکين کے اس گروه کی حالت) فرعون کے رشتہ داروں اور ان سے پہلے والوں کی سی ہے۔ انہوں نے آياِت اٰلہی  ۵٢

  اور اس کی سزا سخت ہے۔ کا انکار کيا۔ خدانے بھی انھيں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزادی۔ هللا قوی ہے
۔ يہ اس بناء پر ہے کہ خدا جو نعمت بھی کسی گروه کو ديتا ہے اسے متغيّر نہيں کرتا مگر يہ گروه خود اپنے آپ کو ۵٣

  متغيّر کريں اور خدا سننے واال اور جاننے واال ہے۔
نے پروردگار کی آيات کو جھٹاليا ۔ اور يہ (بالکل) فرعونيون اور ان سے قبل کے لوگوں کی طرح ہيں کہ جنہوں نے اپ۵۴

اور ہم نے بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے انھيں ہالک کيا اور فرعونيوں کو غرق کيا اور يہ سب ظالم (اور ستمگر) گروه 
  تھے۔

  متغيّر نہ ہونے والی ايک سنت 
اره ہوا ہے تاکہ کہيں يہ خيال نہ ان آيات ميں دنيا کی اقوام و ملل کے بارے ميں خدا تعالٰی کی ايک دائمی سنت کی طرف اش

ہو کہ جو کچھ ميدان بدر مشرکين کے بُرےانجام کے بارے ميں بيان ہوا ہے ايک استثنائی اور اختصاصی حکم تھا بلکہ 
حقيقت يہ ہے کہ ايسے اعمال گذشتہ زمانے ميں جس سے سرزد ہوئے يا آئنده جس سے سرزد ہوں گے ايسے ہی نتائج کے 

  ے ہيں نتائج کے حامل ہونں گے۔حامل ہوئے اور ايس
پہلے قرآن کہتا ہے: مشرکين کے حاالت کی کيفيت فرعون کے خاندان اور ان سے پہلے کے لوگوں جيسی ہے (َکَدأِْب آِل 

ا (َکفَُروا فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھْم)۔ وہی کہ جنھوننے آياِت خدا کا انکار کيا اور خدا نے انھيں ان کے گناه کی وجہ سے پکڑ
 هللاَ قَِویٌّ بِآيَاِت هللاِ فَٔاََخَذھُْم هللاُ بُِذنُوبِِھْم)۔ کيونکہ خدا قوی اور صاحِب قدرت ہے اور اس کا عذاب بھی شديد اور سخت ہے (ٕاِنَّ 

  َشِديُد اْلِعقَاِب)۔
، حق کے مقابلے ميں ہٹ اس بناء پر صرف قريش اور مکہ کے مشرکين اور بت پرست ہی نہ تھے جوآيات اٰلہی کا انکار 

دھرمی اور انسانيت کے سّچے رہبروں سے الجھنے کی وجہ سے اپنے گناہوں کے عذاب ميں گرفتار ہوئے بلکہ يہ ايک 
  دائمی قانون ہے جو فرعونيوں جيسی طاقتور قوموں اور بہت کمزور قوموں پر بھی محيط ہے۔

ضح کيا گيا ہے، ارشادہوتا ہے: يہ سب کچھ اس بناء پر ہے کہ اس کے بعد اس مسئلے کی بنياد کا ذکر کرکے اسے زياده وا
خدا کسی قوم وملت پر جو نعمت اور عنايت کرتا ہے اسے کبھی دگرگوں نہيں کرتا مگر يہ کہ وه جمعيت اور قوم 
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  ْوٍم َحتَّی يَُغيُِّروا َما بِٔانفُِسِھْم)۔خوددگرگوں اور متغير ہوجائے (ٰذلَِک بِٔانَّ هللاَ لَْم يَُک ُمَغيًِّرا نِْعَمةً ٔاْنَعَمھَا َعلٰی قَ 
بالفاظ ديگر خدا کا بے کنار فيض وکرم عمومی اور سب کے لئے ہوتا ہے ليکن وه لوگوں کی قيادت اور اہليت کا مناسبت 

وه خدائی  سے ان تک پہنچتا ہے، ابتداء ميں خدا اپنی مادی اور روحانی نعمتيں اقواِم عالم کے شامِل حال کرديتا ہے اب اگر
نعمتوں کو اپنے تکامل اور ارتقاء کا ذريعہ بنائيں اور راِه حق ميں ان سے مدد حاصل کريں اور ان سے صحيح استفاده کی 
صورت ميں ان کے لئے شکر ادا کريں تو وه اپنی نعمتوں کوپائدار کرتا ہے بلکہ اس ميں اضافہ کرتا ہے ليکن يہ عنايات 

ظلم وبيداد گری، ترجيح وتبعيض، ناشکری وغرور اور آلودگی وگناه کا سبب بنيں تو اس اور نعمات اگر طغيان وسرکشی، 
صورت ميں وه يہ نعمتيں واپس لے ليتا ہے يا انھيں بال ومصيبت ميں بدل ديتا ہے۔ لٰہذا جو بھی تبديلياں واقع ہوتی ہيں در 

  اصل ہماری وجہ سے ہوتی ہيں نعمات اٰلہی تو زوال پذير نہيں ہيں۔
ہدف کے بعد قرآن دوباره فرعونيوں اور ان سے پہلے کی طاقتور اقوام کے ايک گروه کی حالت کی طرف اشاره کرتے اس 

ہوئے کہتا ہے: نعمتوں کے سلب ہونے اور سخت قسم کے عذابوں کے چنگل ميں گرفتار ہونے سے متعلق بت پرستوں کی 
انھوں نے بھی پروردگار کی ”ِب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھْم)۔ کيفيت فرعونيوں اور ان سے پہلے کی قوموں جيسی ہے (َکَدأْ 

اور انھيں پأوں تلے روندا جبکہ يہ آيات ان کی ہدايت، تقويت اور سعادت کے لئے نازل ہوئی تھيں “ ايات کی تکذيب کی
بُوا بِآيَاِت َربِِّھْم)۔  اور فرعونيوں ”(فَٔاَْھلَْکنَاھُْم بُِذنُوبِِھْم)۔ “ الک کرديا کردياہم نے بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے انھيں ہ”(َکذَّ

اور يہ قوميں اور ان کے افراد ظالم وستمگر تھے، اپنے ”(َؤاَْغَرْقنَا آَل فِْرَعْوَن)۔ “ کو ہم نے دريا کی موجوں ميں غرق کرديا
  )۔لئے بھی ظالم تھے اور دوسروں کے لئے بھی (َوُکلٌّ َکانُوا ظَالِِمينَ 

  ايک سوال اور اس کا جواب 
کامختصر سے طرق “ ----کدٔاب ٰال فرعون ”يہاں ايک سوال سامنے آتا ہے اور وه يہ کہ اتنے مختصر سے فاصلے ميں 

  کے ساتھ تکرار کيوں ہوا ہے؟
ک اصوِلاس سوال کے جواب ميں اس نکتے کی طرف توجہ کرنا چاہيے کہ اگر چہ حساس اور زنده ميں تکرار اور تاکيد اي

بالغت ہے جو فصحاء اور بلغاء کی گفتگو ميں ہميشہ دکھائی ديتا ہے ليکن مندرجہ باال آيات ميں ايک اہم فرق بھی موجود 
ہے جو عبارت کو صورِت تکرار سے خارج کرديتا ہے اور وه يہ کہ پہلی آيت آيات حق کے انکار کے بدلے ميں خدائی 

بعد ان کی اس حالت کو فرعونيوں اور ان سے پہلے کی قوموں سے تشبيہ  سزاؤں کی طرف اشاره کرتی ہے اور اس کے
دی گئی ہے۔ جب کہ دوسری آيت ميں خداوند تعالٰی کی نعمتوں اور عنايتوں کے متغيّر ہونے يعنی کاميابيوں، قدرتوں اور 

عونيوں اور گذشتہ اقوام ديگر افتخارات و اعزازات کے خاتمے کی طرف اشاره کيا گيا ہے اس کے بعد ان کی حالت کو فر
  سے تشبيہ دی گئی ہے۔

در حقيقت ايک مقام پر گفتگو نعمتوں کے سلب ہونے اور اس سے پيدا ہونے والی سزا کے بارے ميں ہے اور دوسرے مقام 
  پر نعمتوں کے متغيّر اور دگرگون ہونے سے متعلق بحث ہے۔

  دو اہم نکات 
  ہے جو ہر لحاظ سے توجہ طلب ہيں: ان آيات ميں دو اہم نکات کی طرف اشاره ہوا

  ۔ قوموں کی زندگی اور موت کے عوامل:١
تاريخ ميں طرح طرح کی قوموں اور ملتوں کا تذکره ملتا ہے۔ کوئی قوم ترقی کے مراحل تيزی سے طے کر گئی کوئی قوم 

ست خورده تھا دوسرے دنپستی کے سب سے نچلے مرحلے تک پہنچ گئی۔ کوئی گروه جو ايک دن پراگنده، درمانده اور شک
طاقتور اور سربلند تھا اور کوئی گروه اس کے برعکس کبھی فخر و مباہات کے اعلٰی ترين مرحلے پر تھا ليکن ذلت و 

  خواری کے گڑھے ميں جاگرا۔
بہت سے ايسے اشخاص ہيں جو تاريخ کے مختلف مناظر کے سامنے سے بڑی آسانی سے گزر گئے ہيں اور اس ميں انہوں 

ه بھر غور و فکر نہيں کيا۔ بہت سے لوگ قوموں کی موت و حيات کے اصلی عوامل اور علل کا مطالعہ کرنے کی نے ذرّ 
بجائے کم اہميت عوامل جن کا کوئی بنيادی کردار نہيں ہوتا يا موہوم، بے ہوده اور خيالی عوامل ہی کے در پے ہوجاتے ہيں 

  اور سب کچھ انہی کے ذمہ ڈال ديتے ہيں۔
گ اپنی بدبختی کا تمام تر ذمہ دار غيروں کی بُری سياست کو ٹھہراتے ہيں اور کچھ لوگ ان تمام حوادث کو بہت سے لو

افالک کی موافق يا مخالف گردش کی نتيجہ سمجھتے ہيں۔ ايک گروه قضاؤ قدر کے تحريف شده مفہوم سے وابستہ ہے اور 
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  ی وجہ قرار ديتا ہے۔قسمت و تقدير اور اتفاقات کو ہی تمام تلخ و شيريں حوادث ک
  يہ سب کچھ اس بناء پر ہے کہ لوگ حقيقی علل کے ادراک سے گھبراتے اور پريشان ہوتے ہيں۔

مندرجہ باال آيات ميں قرآن درد اور دوا، کاميابی اور شکست کے عوامل کے اصلی نقطہ پر انگشت رکھتا ہے اور کہتا ہے 
کو چھان مارنا ضروری نہيں اور نہ اس کے لئے موہوم اور خيالی کہ اصل عامل کی تالش کے لئے آسمانوں اور زمينوں 

عوامل کے پيچھے جانے کی ضرورت ہے بلکہ اتنا ہی کافی ہے اپنے ہی وجود، فکر، ہمت، اخالق اور اجتماعی نظام کی 
  جستجو کی جائے اور اس پر نظر کی جائے۔ جو کچھ ہے اسی جگہ ہے۔

استعمال کيا، ايک دوسرے کی طرف اتحاد،اتفاق اور برادری کا ہاتھ بڑھايا اور ان جن اقوام و ملل نے اپنی فکر و نظر کو 
کی سعی و کوشش پہيم تھی اور ان کا غزم و اراده قوی تھا، ضرورت کے وقت انھوں نے جانبازی اور فداکاری سے کام ليا 

ی وکوشش کی جگہ رکود وجمود اور اور قربانی پيش کی وه قطعاً اور يقيناً کامياب وکامران ہوئيں دوسری طرف جب سع
سستی وکاہلی نے لے لی، آگاہی کے بجائے وه بے خبری ميں جاپڑے ،عزم واراده کے بجائے وه تردد وبے دلی کا شکار 
ہوگئے، ان ميں بزدلی نے بہادری کی، نفاق نے اتحاد کی تن پروی نے فداکاری کی اور رياکاری نے خلوص وايمان کی 

ٰذِلَک بِٔاَنَّ هللاَ لَْم يَُک ُمَغيًِّرا نِْعَمةً ٔاَْنَعَمھَا َعلٰی ”سقوط، شکست اور بدحالی کا ُدور شروع ہوگيا، درحقيقت جگہ لے لی تو ان ميں 
ميں انسانوں کی زندگی کا بلند ترين قانون بيان کيا گيا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ مکتِب “ قَْوٍم َحتَّی يَُغيُِّروا َما بِٔاَنفُِسِھمْ 

ن معاشروں کی زندگی کے لئے اصيل ترين اور روشن ترين مکتب ہے، يہاں تک کہ ان لوگوں کو جو ايٹم اور خالء کی قرآ
دنيا ميں داخل ہوکر انسان کو بھول چکے ہيناور اقتصادی مسائل اور سازو سامان کی توليد کو گردِش تاريخ کا سبب سمجھتے

تاديا ہے کہ تم سخت اشتباه ميں ہو، تم نے معلول کو لے ليا ہے اور اصلی علت ہيں جو کہ خود انسان کی پيداوار ہيں، انھيں ب
کو جو خود انسان اور انسانی تغيرات ہيں انھيں فراموش کرديا ہے، تم شاخوں سے چمٹے ہوئے ہو بلکہ ايک ہی شاخ سے 

  اور جڑکو تم نے فراموش کرديا ہے۔
يں مسلمانوں کی تاريخ ابتداء ميں روشن کاميابيوں اور اس کے بعد تلخ اور ُدور نہ جائيں تاريخ اسالم يا زياده صحيح لفظوں م

  دردناک شکستوں کی شاہد ہے۔
پہلی صديوں ميں اسالم بڑی تيزی سے دنيا ميں پيشرفت کرتا رہا اور ہر جگہ علم وآزادی کا نور نچھاور کرتا رہا اور اقواِم 

ور ميں اسالم قوت آفرين، قدرت بخش، ہالدينے واال اور آباد کرنے واال عالم کے سروں پر علو دانش کا سايہ کرتا رہا، اس د
تھا، ان سے آنکھوں کو خيره کردينے والے تمدن کو وجود بخشا، جس کی مثال گذشتہ تاريخ ميں نہينملتی، ليکن چند صديوں 

کناره کشی، گوشہ نشينی،  سے زياده عرص نہ گزرا تھا کہ اس کا جوش وخروش ٹھنڈا پڑگيا، تفرقہ وانتشار، پراگندگی،
ضعف وناتوانی اور اس کے نتيجے ميں پسماندگی اور شکست نے ان تمام کاميابيوں اور ترقيوں کی جگہ لے لی ، اب حالت 
يہ ہے کہ دنيا کے مسلمان بنيادی ضرورتوں کے لئے دوسرے کے دسِت نگر ہيں اور مجبور ہيں کہ علم ودانش کے حصول 

ار غير بھيجيں جبکہ ايک وقت وه تھا کہ مسلمانوں کی يونيورسٹياں بلند ترين سمجھی جاتی تھيں کے لئے اپنی اوالد کو دي
اور دنيا کی عظيم ترين يونيورسٹيوں کی حيثيت سے اپنے اور بيگانے تمام طالب علمونکے لئے مرکز تھيں، معاملہ يہاں تک

برآمد نہيں کرتے بلکہ ابتدائی غذائی مواد بھی باہر کے آپہنچا ہے کہ اب نہ صرف يہ کہ مسلمان علم وصنعت اور ٹکنالوجی 
  ممالک سے درآمد کرتے ہيں۔

آج کی سرزمين جو ايک دن مسلمانوں کی عظمت کا مرکز تھی، يہاں تک کہ دوسو سال تک صليبی فوجينجس کے لئے لڑتی
ے اسے نہ سکيں، آج کے مسلمان رہيں اور انھوں نے کئی ملين مقتول اور زخمی ديئے ليکن اسالم کے غازيوں کے ہاتھ س

بڑے آرام سے چھ دن ميں ہاتھ سے دے بيٹھے ہيں جبکہ اب اس کی ايک بالشت بھی دشمن سے واپس لينے کے لئے مہينوں 
  اور سالوں تک لڑائی ہوگی اور اس جنگ کا خبر نہيں کيا انجام ہوگا۔

  کيا خدا کا يہ وعده نہيں کہ:
  

  )۴٧(روم/مومنين کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ 
  کيااس وعدے کی خالف ورزی ہورہی ہے؟

  اور کيا قرآن نہيں کہتا کہ:
  

  )٨عزت وسربلندی هللا، اس کے رسول اور مومنين کے لئے ہے۔ (منافقون/
  کيا يہ آيت منسوخ ہوگئی؟
  اسی طرح قرآن کہتا ہے:
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  )١٠۵ء/گذشتہ کتب ميں ہم نے لکھ ديا ہے کہ زمين ہمارے صالح بندوں کا ورثہ ہے۔ (انبيا

  کيا يہ حکم تبديل ہوگيا ہے؟
کيا (معاذ هللا) خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے سے عاجز ہے يا و اپنے وعدوں کو بھول چکا ہے يا انھيں تبديل کرديا ہے؟ 

  اگر ايسا نہيں ہے ت پھر وه عظمت، سربلندی اور افتخار کيوں ختم ہوگيا ہے؟
تمام سوالوں ان تمام سواالت کا اور ايسے سينکڑوں سواالت کا ايک ہی  قرآن مجيد مندرجہ باال مختصر سی آيت ميں ان

جواب ديتا ہے اور وه يہ ہے کہ اپنے دل کی گہرائيوں ميں جھانک ديکھو اور اپنے معاشرے ميں نگاه دوڑأو تو تم ديکھ 
رحمت تو سب کے لئے لوگے کہ تغيرات اور تبديلياں خود تمھاری طرف سے شورع ہوتی ہيں ، خدا کا لطف ، کرم اور 
  وسيع ہے، خود تمہی اہليت اور صالحيت کھوبيٹھے ہو اور ايسے غم انگيز دنوں تک آپہنچے ہو۔

يہ آيت صرف گذشتہ زمانے کی بات نہيں کرتی کہ ہم کہيں کہ گذشتہ زمانہ تمام تلخيوناور شيرنيوں کے ساتھ گزر گيا ہے 
رنا فضول ہے، بلکہ آج اور آئنده کے زمانے کی بات کرتی ہے کہ اگر اور اب پلٹ کر نہيں آئے گا اوراس کے متعلق بات ک

خدا کی طرف پھر لوٹ آٔو اور ايمان کے ستون محکم کرلو، اپنے افکار کو بيدار کرلو، اپنے وعدوں اور ذمہ داريوں کو ياد 
جوش وجذبے سے کام لو، قربانی رکھو، ايک دوسرے کا ہاتھ تھام لو، اپنے پأوں پر کھڑے ہوجأو اور اپنی آواز بلند کرو، 

دو، جہد کرو اور تمام امور ميں سعی وکوشش سے کام لو، پھر چشمے بہنے لگيں گے، تيره تاريک دن کٹ جائيں گے، افِق 
درخشاں اور روشن سرنوشت تمھاری سامنے آشکار ہوجائے گی اور اعلٰی ترين سطح پر عظمت رفتہ پھر سے لوٹ آئے 

  گی۔
يں، علماء اور دانشور بات کريں اور لکھيں، مجاہد جہاد کريں، تاجر اور مزدور محنت کريں، جوان آئيے اپنے آپ کو بدل

زياده سے زياده علم حاصل کريں اور پاک وپاکيزه بن جائيں اور پوری محنت سے علم وآگاہی حاصل کريں تاکہ معاشرے 
ه سخت دشمن جو آج ايک بالشت زمين منت کی رگوں ميں تازه خون دوڑنے لگے اور وه قدرت وطاقت پيدا کريں کہ و

  والتماس سے واپس نہيں کرتا تمام زمنين ہاتھ جوڑکر واپس کردے۔
ليکن يہ ايسے حقائق ہيں جن کا کہنا تو آسان ہے مگر انھيں جاننا اور باور کرنا مشکل ہے اور ان پر عمل کرنا تو بہت زياده 

  کرنا چاہيے۔ مشکل ہے، پھر بھی نوِر اميد کے سائے ميں پيش رفت
اس نکتے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ مسئلہ رہبری ورہنمائی قوموں اور ملتوں کی زندگی ميں بہت ہی مٔوثر نقش 

رکھتا ہے اور اسے ہرگز فراموش نہيں کرنا چاہيے کہ بيدار قوميں ہميشہ الئق رہبروں اور رہنمأوں کواپنی رہبری کے لئے 
  ونی اور ظالم ليڈر قوموں کے آہنی ارادے کے سامنے ہميشہ سرنگوں ہوجاتے ہيں۔قبول کرتی ہيں اور ناالئق، بات

اسے بھی ہرگز فراموش نہيں کرنا چاہے کہ ظاہری عوامل واسباب کے ماوراء غيبی مدد اور الطاف اٰلہی کا ايک سلسلہ ہے 
شرط اور قيد کے نہيں ہے بلکہ اس  جو باايمان، پُرچوش اور پُرخلوص بندوں کے انتظار ميں ہے اور وه سب کچھ کئے بغير

  کے لئے اور اہليت ضروری ہے۔
  دو روايات پيش کرکے ہم يہ بحث تمام کرتے ہيں۔

  پہلی يہ کہ امام صادق عليہ السالم منقول ہے:
  “ما ٔانعم ّهللاٰ علٰی عبد بنعمتہ فسلبھا ايّاه حتّٰی بذنب ذنباً يستحق بٰذلک السلب”

ديتا ہے اس سے واپس نہيں ليتا مگر يہ کہ وه ايسا گناه کرے جس کی وجہ سے اس نعمت  خدا کوئی نعمت جو کسی بندے کو
  )١کے سلب ہونے کا مستحق ہوجائے۔(

  دوسری حديث بھی امام صادق عليہ السالم ہی سے منقول ہے:
ت کے سائے ميں خدا نے ايک پيغمبر کو مامور کيا کہ وه اپنی قوم سے يہ بات کہہ دے کہ جو جماعت اور گروه ميری اطاع

خوشی اور آسائش ہيں ہو وه لوگ اس حالت کو جو ميری رضا کا باعث ہے جب بھی تغير کريں گے مينبھی جس حالت کو وه
پسند کرتے ہيں اس کے بجائے انھيں اس حالت ميں بدل دونگا جسے وه ناپسند کرتے ہيں، اور جو گروه معصيت وگناه کی 

ہو اس کے بعد اپنی اس حالت کی طرف لے جأونگا جسے وه دوست رکھتے ہيں اور وجہ سے تکليف وناراحتی ميں گرفتار 
  )٢ان کی حالت بدل دونگا۔(

  ۔ تقدير، تاريخ يا کوئی اور جبر نہيں ہے:٢
ايک اور بات جو مندرجہ باال آيات سے وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے يہ ہے کہ انسان کی پہلی معين شده کوئی خاص 

انسان جبِر تاريخ، جبِر زمان اور جبِر ماحول کے زير اثر ہے بلکہ تاريخ ساز اور انسان کے لئے حيات ساز  تقدير نہيں اور
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عامل تغيرات ہيں جو اس کی روش ، اخالق اور فکر روح ميں اس کے اپنے ارادے سے پيدا ہوجاتے ہيں، اس بناپر پر جو 
کہ تمام واقعات پروردگار کے جبری ارادے اور مشيت سے لوگ جبری قضاء وقدر کا اعتقاد رکھتے ہيں اور کہتے ہيں 

ظہور پذير ہوتے ہيں، ايسے لوگ مدرجہ باال آيت سے مغلوب ہوجاتے ہيں، اسی طرح مادی جبر کے قائل کہ جو انسان کو 
تصادی اور ناقابِل تغير غرائز اور اصل وراثت کے ہاتھوں کھلونا سمجھتے ہيں ، يا جبر ماحول کے قائل کہ جو انسان کو اق

توليدی حاالت کا پابند سمجھتے ہيں مکتِب اسالم کی نظر ميں ان کا عقيده بے قيمت اور غلط ہے، انسان آزاد ہے اور اپنی 
سرنوشت اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، آيات مذکوره باال کی طرف توجہ کرتے ہوئے انسان اپنی سرنوشت اور تاريخ کی زمام 

ئے افتخار، اعزاز اور کاميابی پيدا کرتا ہے اور وه خود ہی اپنے آپ کو شکست اور ذلت ميں اپنے ہاتھ ميں رکھتا اور اپنے ل
گرفتار کرتا ہے، اس کی باگ ڈور اس کے اپنے ہاتھ ميں ہے، جب تک خود انسان کی کيفيت مينتغير پيدا نہ ہوا اور وه 

  خودسازی سے کام نہ لے اس کی سرنوشت ميں تغيّر پيدا نہيں ہوسکتا۔

  ٕاِنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد هللاِ الَِّذيَن َکفَُروا فَھُْم اَليُْؤِمنُونَ  -۵۵
ٍة َوھُْم اَليَتَّقُونَ  -۵۶   اَلَِّذيَن َعاھَْدَت ِمْنھُْم ثُمَّ يَنقُُضوَن َعْھَدھُْم فِی ُکلِّ َمرَّ
ْد بِِھْم َمْن َخْلفَھُ  -۵٧ ا تَْثقَفَنَّھُْم فِی اْلَحْرِب فََشرِّ   ْم لََعلَّھُْم يَذَّکَُّرونَ فَإِمَّ
ا تََخافَنَّ ِمْن قَْوٍم ِخيَانَةً فَاْنبِْذ ٕاِلَْيِھْم َعلٰی َسَواٍء ٕاِنَّ هللاَ اَليُِحبُّ اْلَخائِنِينَ  -۵٨   َوٕاِمَّ
  َواَليَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َکفَُروا َسبَقُوا ٕاِنَّھُْم اَليُْعِجُزونَ  -۵٩

  ترجمہ
 چلنے والے بدترين جانور وه لوگ ہيں جنھوں نے کفر کی راه اختيار کی اور ايمان نہيں التے۔ ۔ خدا کے نزديک زمين پر۵۵
۔ وه لوگ کہ جن سے تم نے پيمان ليا پھر وه اپنے عہد کو توڑتے ہيں (اور پيمان شکنی اور خيانت سے) پرہيز نہيں ۵۶

  کرتے۔
وه جوان کے پيچھے ہيں منتشر ہوجائيں اور بکھر جائيں ۔ اگر ميداِن جنگ ميں پالو تو ان پر اس طرح حملہ کرو کہ گر۵٧

  شايد وه متذکر ہوں (اور عبرت حاصل کريں)۔
۔ اور جس وقت (نشانياں ظاہر ہونے پر) تجھے کسی گروه کی خيانت کا خوف ہو (کہ وه اپنے عہد کو توڑ کر اچانک ۵٨

و ہوگيا ہے) کيونکہ خدا خيانت کرنے کو دوست دوست حملہ کردے گا) تو انھيں عادالنہ طور پر بتالدو (کہ ان کا پيمان لغ
  نہيں رکھتا۔

۔ اور وه کہ جنھوں نے کفر کی راه اختيار کی ہے يہ تصور نہ کريں کہ وه ان اعمال کے ہوتے ہوئے کامياب ہوجائيں ۵٩
  گے) اور وه ہماری قلم رو کی سزا سے نکل جائيں گے) وه ہميں کبھی عاجز نہيں کرسکتے۔

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

  - بحوالٔہ اصوِل کافی ١۶٣، ص٢۔ تفسير نور الثقلين، ج١
  - بحوالٔہ اصوِل کافی ١۶٣، ص٢۔ تفسير نور الثقلين، ج٢

  شّدِت عمل، پيمان شکنوں کے مقابلے ميں 

ريہ آيات دشمناِن اسالم کے ايک گروه کی طرف اشاره کرتی ہيں جنھوں نے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کی پوری پُ 
  حوادث تاريخ ميں مسلمانوں پر سخت ضربيں لگائيں اور باآلخر اس دردناک انجام کا سامنا کيا۔

يہ گروه، وہی مدينہ کے يہودی تھے جنھوننے بارہا رسول هللا کے ساتھ عہدوپيمان باندھا اور پھر بزدالنہ طور پر اسے توڑ 
  يا۔

رم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کو اس پيمان شکن گروه کے بارے ميں يا آيات ايک مستحکم طريقہ بيان کررہی ہيں جو پيغمبر اک
  اختيار کرنا چاہيے، ايسا طريقہ کہ جو دوسروں کے لئے باعِث عبرت ہو اور اس گروه کے خطرے کو بھی دور کرے۔

کہتا پہلے قرآن اس جہاں کے زنده موجودات ميں سے بے وقعت ترين اور گھٹيا ترين وجود کا تعارف کرواتے ہوئے 
ہے:زمين پر چلنے والے بدترين لوگ خدا کے نزديک وه ہيں جنھوں نے کفر کی راه اختيار کی ہے اور اسی طرح اس پر 

  چلتے رہتے ہيں اور کسی طرح ايمان نہيں التے
  

  (ٕاِنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد هللاِ الَِّذيَن َکفَُروا فَھُْم اَليُْؤِمنُوَن)۔
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ی تعبير شايد اس طرف اشاره ہے کہ مدينہ کے بہت سے يہودی پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے ک“ اَلَِّذيَن َکفَُروا”
ظہور سے پہلے اپنی کتب کی روشنی ميں آپ سے لگأو اور ايمان کا اظہار کرتے تھے بلکہ آپ کے مبلغ اور لوگوں کو آپ 

نکہ انھيں اپنے مادی مفادات خطرے ميں نظر آئے تو کے ظہور کے لئے تيار کرتے تھے ليکن آپ کے ظہور کے بعد چو
کفر کی طرف جھک گئے اور اس راه ميں انھوننے ايسی شّدت کا مظاہره کيا کہ ان کے ايمان کی کوئی اميد باقی نہ رہی 

  ۔“فَھُْم اَليُْؤِمنُونَ ”جيسا کہ قرآن کہتا ہے: 
وپيمان باندھا تاکہ کم از کم غيرجانبداری ہی کا لحاظ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: يہ وہی لوگ تھے جن سے تم نے عہد 

رکھيں اور مسلمانوں کو آزار وتکليف پہنچانے کے درپے نہ ہوں اور دشمناِن اسالم کی مدد نہ کريں ليکن انھوں نے ہر 
  )١ٍة)۔(مرتبہ اپنا پيمان توڑديا (اَلَِّذيَن َعاھَْدَت ِمْنھُْم ثُمَّ يَنقُُضوَن َعْھَدھُْم فِی ُکلِّ َمرَّ 

نہ انھيں خدا سے کوئی شرم وحيا آتی تھی اور نہ وه اس کے فرمان کی مخالفت سے ڈرتے تھے اور نہ ہی وه انسانی 
  اصولوں کو پامال کرتے ہوئے کوئی پرواه کرتے تھے (َوھُْم اَليَتَّقُوَن)۔

ات کی دليل ہے کہ انھوں نے کئی فعل مضارع کا صيغہ ہيں اور استمرار پر داللت کرتے ہيں، يہ اس ب“يتقون“ ”ينقضون”
  مرتبہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے کئے ہوئے عہد وپيمان توڑے تھے۔

اگلی آيت ميں اس پيمان شکن، بے ايمان اور ہٹ دھرم گروه سے طرِز سلوک کے بارے ميں قرآن کہتا ہے: اگر انھيں ميداِن 
لے ميں اٹھ کھڑے ہوں تو ان کی ايسے سرکوبی کرو کہ جو گروه ان کے جنگ ميں پأو اور وه مسلح ہوکر تمھارے مقاب

ْد بِ  ا تَْثقَفَنَّھُْم فِی اْلَحْرِب فََشرِّ ِھْم َمْن پيچھے ہوں وه عبرت حاصل کريں اور منتشر ہوجائيں اور اپنے آپ کو پيش نہ کريں (فَإِمَّ
  َخْلفَھُْم)۔

۔ يہ “کسی چيز کو دقّت سے اور تيزی سے سمجھنا”سے ہے اس کا مطلب ہے کے ماده “ سقف”(بروزن “ ثقف“ ”تَْثقَفَنَّھُمْ ”
اس طرف اشاره ہے کہ ان کی تنقيد اور اعتراضات سے تيزی سے اور دقِت نظر سے آگاہی حاصل کرو اور اس سے پہلے 

  کہ تم پر وه بے خبری ميں کوئی جنگ ٹھونس ديں بجلی کی طرح ان پر جاپڑو۔
کے معنی ميں ہے۔ يعنی ان پر اس طرح سے حملہ کرو “ حالِت اضطراب ميں منتشر کرنے”ے کے ماده س“ تشريد“ ”شرد”

کہ دشمنوں اور پيمان شکنوں کے ديگر گروه منتشر ہوجائيں اور حملہ کرنے کی نہ سوچيں، يہ حکم اس بناپر ہے کہ 
کريں اور اسی طرح جو  دوشرے دشمن بلکہ آئنده کے دشمن عبرت حاصل کريں اور ججنگ کی طرف بڑھنے سے اجتناب

لوگ مسلمان سے عہد وپيمان رکھتے ہيں يا آئنده کوئی پيمان باندھيں تو عہد وپيمان توڑنے سے اجتناب کريں اور شايد سب 
  کے سب سمجھ سکيں اور متذکر ہوں(لََعلَّھُْم يَذَّکَُّروَن)۔

ن ظاہر ہوں کہ وه پيمان شکنی کے درپے ہيں اور اور اگر وه تيرے سامنے ميدان ميں نہ آئيں ليکن ان سے ايسے آثار وقرائ”
اس بات کا خوف ہو کہ وه خيانت کريں گے اور بغير اطالع کے ايک طرفہ طور پر پيمان توڑديں گے تو تم پيش قدمی کرو 

ا تََخافَنَّ ِمْن قَْوٍم ِخيَانَةً فَاْنبِْذ ٕاِلَْيھِ    ْم َعلٰی َسَواٍء)اور انھيں بتاو کہ ان کا پيمان لغو ہوچکا ہے۔ (َوٕاِمَّ
ايسا نہ ہو کہ ان کا پيمان لغو ہونے کی اطالع ديئے بغير ان پر حملہ کردو کيونکہ خدا خيانت کرنے والوں اور ان لوگوں کو 

  جو اپنے پيمان ميں خيانت کرتے کی راه اختيار کريں دوست نہيں رکھتا (ٕاِنَّ هللاَ اَليُِحبُّ اْلَخائِنِيَن)۔
آيت ميں رسول هللا کو اجازت دی گئی ہے کہ دشمن کی طرف سے خيانت اور ايمان شکنی کے خوف کےاگرچہ مندرجہ باال 

موقع پر ان کے پيمان کو لغو قرار ديں ليکن واضح ہےکہ يہ خوف بغير دليل کے نہيں ہوسکتا لٰہذا اس سلسلے ميں يہ بات 
کے وه پيمان شکنی،دشمن سے مل کر سازش حتمی ہے کہ جب وه کچھ ايسے اعمال کے مرتکب ہوں جو نشاندہی کريں 

کرنے اور غفلت کی حالت ميں حملہ کرنے کی فکر ميں ہيں تو پھر اتے قرائن اور عالات مہيّا ہوجانے پر اس بات کی 
  اجازت ہے کہ پيغمبر ان کے پيمان کے لغو ہوجانے کااعالن کريں۔

ا اعالن کرنے اور بتانے کے معنی ميں ہے يعنی ان کا پيمان ان کی طرف کے ماده سے پھينکنے ي“ اِْنبَاْذ “ ”فَاْنبِْذ ٕاِلَْيِھمْ ”
  پھينک دو اور لغو قرار دے دو اور اس کے لغو ہونے کی انھيں اطالع دے دو۔

کی تعبير يا تو اس معنی ميں ہے کہ جس طرح انھوں نے اپنے پيمان کو لغوکرديا ہے تم بھی اپنی طرف سے “ علٰی سواء ”
يہ ايک عادالنہ اور مساويانہ حکم ہے يا يہ اس معنی ميں ہے کہ ايک واضح غير مخفی اور ہر قسم کے  لغو قرار دے دو،

  مکر وفريب سے پاک طريقے سے اعالن کردو۔
بہرحال زيِر نظر آيت جہاں مسلمانوں کو تنبيہ کررہی ہے کہ وه کوشش کريں کہ پيمان شکن ان پر حملہ آور نہ ہوجائيں وہاں 

کی حفاظت کرنے يا عہدو پيمان لغو کرنے کے سلسلے ميں انسانی اصولوں کو ملحوظ رکھنے کے بارے انھيں معاہدوں 
  مينبھی کہہ رہی ہے۔

کہيں ايسا نہ ہو ”زيِر بحث آخری آيت ميں روئے سخن پيمان شکن گروه کی طرف کرتے ہوئے انھيں تنبيہ کی گئی ہے کہ 
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ه اپنے خيانت آميز اعمال کے ذريعے کامياب ہوگئے ہيں اور ہماری کہ کفر اختيار کرنے والے لوگ يہ تصور کريں کہ و
(َواَليَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َکفَُروا َسبَقُوا)۔ وه ہميں ہرگز عاجز نہينکرسکتے اور “ قدرت اور سزا وعذاب کے قلمرو سے نکل گئے ہيں

  ہمارے اجاطٔہ قدرت سے نہيں نکل سکتے(ٕاِنَّھُْم اَليُْعِجُزوَن)۔
..............  

ميں يا تبعيض کے معنی ميں يعنی جزيره نمائے عرب کے يہوديوں کے ايک گروه يا مدينہ کے يہوديوں کے “ عاہدت منھم“ ”من”۔ ١
(تونے ان سے عہد يا) ہوگا يہ“ عاہدتھم”کے لئے ہے اس کا معنی “ صلہ”سرداروں سے تم نے پيمان باندھا تھا يا اصالح کے مطابق 

  (تو نے ان سے عہد ليا) کے معنی ہو۔“ اخذ العھد منھم”جملہ  بھی احتمال ہے کہ يہ

 

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

ُکْم َوآخَ  -۶٠ ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِھبُوَن بِِہ َعُدوَّ هللاِ َوَعُدوَّ وا لَھُْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ ِريَن ِمْن ُدونِِھْم اَلتَْعلَُمونَھُْم هللاُ يَْعلَُمھُْم َوَما َؤاَِعدُّ
  ٔاَْنتُْم اَلتُْظلَُمونَ تُنفِقُوا ِمْن َشْیٍء فِی َسبِيِل هللاِ يَُوفَّ ٕاِلَْيُکْم وَ 

ْلِم فَاْجنَْح لَھَا َوتََوکَّْل َعلَی هللاِ ٕاِنَّہُ ھَُو السَِّميُع اْلَعلِيمُ  -۶١   َوٕاِْن َجنَُحوا لِلسَّ
  َوٕاِْن يُِريُدوا ٔاَْن يَْخَدُعوَک فَإِنَّ َحْسبََک هللاُ ھَُو الَِّذی ٔاَيََّدَک بِنَْصِرِه َوبِاْلُمْؤِمنِينَ  -۶٢
  َٔلََّف بَْينَھُْم ٕاِنَّہُ َعِزيٌز َحِکيمٌ َؤاَلََّف بَْيَن قُلُوبِِھْم لَْو ٔاَنفَْقَت َما فِی ااْلَْٔرِض َجِميًعا َما ٔاَلَّْفَت بَْيَن قُلُوبِِھْم َولَِکنَّ هللاَ ا -۶٣
  يَأاَيُّھَا النَّبِیُّ َحْسبَُک هللاُ َوَمْن اتَّبََعَک ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ  -۶۴

  ترجمہ
ممکن ہوسکے مہيّا کرو اور تيّار رکھو اسی طرح (ميدان جنگ کے لئے)“ قوت”۔ ان دشمنوں کے مقابلے کے لئے جتنی ۶٠

طاقتور اور تجربہ کار گھوڑے (بھی تيار رکھو) تاکہ اس سے خدا کے اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو اور (اسی طرح) ان کے 
اور خدا انھيں پہچانتا ہے اور جو کچھ تم راه خدا ميں (اسالمی دفاع کو  عالوه دوسرے گروه کو کہ جنھيں تم نہيں پہچانتے

  مضبوط بنانے کے لئے) خرچ کرو گے تمھيں لوٹا ديا جائے گا اور تم پر ظلم وستم نہيں ہوگا۔
ے ۔ اگر وه صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی باِب صلح کی طرف داخل ہو اور خدا پر تکيہ کرو کہ وه سننے اور جانن۶١

  واال ہے۔
۔ اور اگر وه تمھيں دھوکا دينا چاہيں تو خدا تمھارے لئے کافی ہے اور وہی ہے کہ جس نے تجھے اپنی اور مومنين کی ۶٢

  مدد سے تقويت پہنچائی۔
۔ اور ان کے دلوں ميں باہم الفت پيدا کردی اور اگر وه دلوں ميں الفت پيدا کرنے کے لئے روئے زمين کی تمام چيزوں کو۶٣

  کرديتے تو ايسا ہرگز نہ کرسکتے ليکن خدا نے ان کے درميان الفت پيدا کردی وه توانا اور رحيم ہے۔ صرف
  ۔ اے نبی! خدا اور وه مومنين جو تيری پيروی کرتے ہيں تيری حمايت کے لئے کافی ہيں۔۶۴

  جنگی طاقت ميں اضافہ اور اس کا مقصد 

ت سے زيِر نظر پہلی آيت ميں مسلمانوں کی توجہ زندگی کے لئے ايک اسالمی جہاد کے سلسلے ميں گذشتہ احکام کی مناسب
بنيادی قانون کی طرف دالئی گئی ہے جو ہر زمانے ميں اور ہر وقت نظر ميں رہنا چاہيے اور وه ہے دشمن کے مقابلے ميں 

  کافی دفاعی تياری کا لزوم۔
ٍة)۔پہلے قرآن کہتا ہے: اور دشمن کے مقابلے ميں جس قدر ممکنہوسکے قو وا لَھُْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ   ت تيار رکھو (َؤاَِعدُّ

يعنی اس انتظار ميں نہ رہو کہ جب دشمن تم پر حملہ کرے گا اس وقت اس کے مقابلے ميں تياری کروگے بلکہ پہلی ہی 
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  دشمن کے احتمالی حملے کے مقابلے ميں کافی تياری ہونا چاہيے۔
: اور اسی طرح طاقتور اور آزموده کار گھوڑے ميداِن جہاد کے لئے فراہم رکھو (َوِمْن ِربَاِط اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے

  اْلَخْيِل)۔
زياده تر يہ لفظ کسی جگہ سے کسی جانور کے حفاظت کرنے کے معنی ميں “ باندھنا اور پيوند لگانا”کا معنی ہے “ رباط”

“ مرابطہ”نگرانی کرنے کے عمومی معنی استعمال ہونے لگا۔ استعمال ہوتا ہے، بعدازاں اسی مناسبت سے حفاظت اور 
سرحدوں کی حفاظت کرنے کو کہتے ہيں، اسی طرح ہر چيز کی حفاظت کرنے کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے اور 

  کہتے ہيں۔“ رباط”کہتے ہيں، اسی طرح سرائے کو عرب “ رباط”جانوروں کے باندھنے اور حفاظت کرنے کی جگہ 

  توجہ نکات چند قابِل 
  

  کا مفہوم: “ قوة”۔ ١

ايک مختصر سے جملے کے ذريعے زيِر نظر آيت ميں اسالمی جہاد، مسلمانوں کی بقاء اور ان کی عظمت وافتخار کی 
حفاظت کے لئے ايک بنيادی اصول بنايا گيا ہے، آيت کی تعبير اس قدر وسيع ہے کہ ہر زمان ومکان پر پوری طرح سے 

  منطبق ہوتی ہے۔
کس قدر چھوتا اور پرمعنی لفظ ہے، يہ نہ صرف ہر زمانے کے جنگی وسائل اور جديد اسلحہ پر محيط ہے بلکہ ان  “قوة”

تمام توانائيوں اور طاقتوں کا مفہوم بھی لئے ہوئے جو کسی شکل ميں دشمن پر کاميابی کے لئے مٔوثر ہيں چاہے وه مادی 
  قوتيں ہوں يا معنوی۔

دشمن پر کاميابی اور اپنی بقا کی حفاظت جنگی ہتھياروں کی تعداد سے وابستہ ہے وه انتہائی جو لوگ يہ گمان کرتے ہيں کہ 
غلطی پر ہيں کيونکہ ہم نے اپنے زمانے کے انہی ميدانوں ميں ايس قوموں کو ديکھا ہے جو تھوڑی سی تعداد اور کم اسلحہ 

مياب ہوئی ہيں، مثالً الجزائر کی مسلمان قوم فرانس سے زياده طاقتور اور زياده اسلحہ کی مالک قوموں کے مقابلے ميں کا
کی طاقتور حکومت کے مقابلے ميں ، لٰہذا ہر زمانے کے نہايت بہترين ہتھياروں سے ايک قطعی اسالمی فريضے کے طور 

م ترين قوت پر فائده اٹھانے کے عالوه مجاہدين کی ہمت مردانہ اور قوِت ايمان کو بھی بروئے کار اليا جانا چاہيے جو کہ اہ
  وطاقت ہے۔

کے مفہوم مينداخل ہيں اور دشمن پر کاميابی کے حصول کے لئے بہت مٔوثر “ قوة”اقتصادی، ثقافتی اور سياسی قوتيں بھی 
  ہيں۔ ان ميں بھی غفلت نہيں برتنا چاہيے۔

کے مفہوم کی وسعت کی کی کئی تفاسير کی گئی ہيں کہ جو اس لفظ“ قوة”يہ امر جاذِب نظر ہے کہ اسالمی روايات ميں لفظ 
  ترجمان ہيں۔ مثالً بعض روايات ميں ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ !الہ وسلّم نے فرمايا:

  )١قوت سے مراد تير ہے۔(
  دوسری روايت ميں جو تفسير علی بن ابراہيم آئی ہے اس ميں ہے کہ:

  سے مراد ہر قسم کااسلحہ ہے۔“ قوة”
  ں آئی ہے ميں ہے:ايک اور روايت جو تفسير عياشی مي

  سے مراد تلوار اور ڈھال ہے۔“ قوة”
  ميں آئی ہے ميں ہے:“ من اليحضره ”ايک اور روايت جو 

  “منہ الخضاب السواد”
  سے ايک مصداق سفيد بالوں کو سياه خضاب کرنا بھی ہے۔“ قوة”آيت ميں 

اکہ دشمن اس سے مرعوب ہو، يہ بات يعنی اسالم نے سن رسيده مجاہد کے بالوں کے خضاب تک کو نظر انداز نہيں کيا ت
  کا مفہوم کس قدر وسيع ہے۔“ قوة”نشاندہی کرتی ہے کہ زيِر نظر آيت ميں 

کو صرف ايک مصداق ميں محدود “ قوة”اس بناپر وه لوگ جنھوں نے صرف کچھ روايات ديکھی ہيں اور انھوں نے لفظ 
  سمجھا ہے وه عجيب اشتباه ميں گرفتار ہوئے ہيں۔

ے کہ مسلمان ايسے صريح اور واضح فرمان کے باوجود گويا ہر چيز ہاتھ سے دے بيٹھے ہيں، انھيں دشمنوں ليکن افسوس ہ
کے مقابلے ميں نہ تو معنوی اور روحانی قوتيں فراہم کرنے سے کوئی سروکار ہے اور نہ ہی اقتصادی ، سياسی، ثقافتی اور
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اس عظيم غفلت اور ايسے صريح حکم کو پس پشت ڈالنے  فوجی قوتيں مہيا کرنے سے دلچشپی، تعجب کی بات يہ ہے کہ
کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہيں اور اپنی پسماندگی کا گناه اسالم کی گردن پر ڈالتے ہيں اور کہتے ہيں کہ 

  اگر اسالم ميں پيش رفت اور کاميابی کا دين ہے تو پھر مسلمان کيونپس مانده اور غير ترقی يافتہ ہيں۔
ةٍ ”ارا نظريہ ہے کہ اس عظيم اسالمی حکم ہم وا لَھُْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ کی ہر جگہ ايک عمومی اور عوامی شعار کی “ َؤاَِعدُّ

حيثيت سے تبليغ ہو اور چھوٹے بڑے، عالم وجاہل، مٔولف ومقرر، فوجی اور افسر، کسان اور تاجر يعنی تمام مسلمان اپنی 
  ريں تو ان کی پسماندگی کی تالفی کے لئے کافی ہے۔زندگی ميں اس پر عمل ک

پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کو خبر دی کہ يمن ميں نيا مشينی ہتھيار تيار ہوا ہے، آپ نے فوراً کسی کو يمن کی 
  طرف بھيجا تاکہ وه اسے لشکِر اسالم کے لئے مہيّا کرے۔

   عليہ وآلہ وسلّم نے جب بت پرستوں کا يہ نعره سنا کہ:جنگ اُحد کے واقعات ميں ہے پيغمبر اکرم صلی هللا
  “ٔاعل ھبل، ٔاعل ھبل”

  يعنی ہبل کی جے، ہبل کی جے۔
تو اس کے مقابلے کے ميں مسلمانوں کو اس کی سرکوی کرنے واال اور زياده مٔوثر نعره سکھايا اور ان سے يہ نعره بلند 

  کرنے کو کہا:
  “ّهللاٰ ٔاعلٰی ؤاجل’‘

  ز سے برتر اور باالتر ہے۔خدا ہر چي
  اور جب بت پرستوں نے يہ نعره لگايا کہ:

  “ان لنا العّزٰی وال عزی لکم”
  ہمارے لئے عّزٰی بت ہے تمھارے لئے عّزٰی نہيں ہے۔

  تو اس کے مقابلے ميں آپ نے مسلمانوں کو اس نعرے کی تعليم دی:
  “ّهللاٰ موالنا وال موالکم”

  ھارا کوئی سہارا نہيں۔خدا ہمارا ولی وسہارا ہے اور تم
يہ چيز نشاندہی کرتی ہے کہ رسول هللا اور مسلمانوں دشمن کے مقابلے ميں ايک زور دار نعرے کی تاثير تک سے غافل نہ 

  تھے اور اپنے لئے بہترين نعرے کا انتخاب کرتے تھے۔
يہاں تک کہ اس سلسلے ميں مالی  ) کے بارے ميں ہے،2اسالم کا ايک اہم فقہی حکم تيراندازی اور گھڑ دوڑ کے مقابلے (

فتح وشکست تجويز کی گئی ہے اور اس مقابلے کی دعوت دی گئی ہے، دشمن کے مقابلے ميں تيار رہنے سے متعلق اسالم 
  کی گہری نظريہ کا يہ ايک نمونہ ہے۔

  کے دائمی ہونے کی ايک دليل:“ اسالم”۔ ٢
جو کہ دين اسالم کے عالمی ، دائمی اور جاودانی ہونے پر ايک دليل  ايک اور اہم نکتہ مندرجہ باال آيت سے معلوم ہوتا ہے

ہے، اس دين کے مفاہيم، معانی اور مضامين اس طرح پھيلے ہوئے اور وسيع ہيں کہ اتنا طويل زمانہ گزرنے کے باوجود ان 
وا لَھُْم َما اْستَطَْعتُْم مِ ”ميں کہنگی اور فرسودگی کا نشان نظر نہيں آتا۔  ةٍ َؤاَِعدُّ کا جملہ ہزار سال پہلے بھی ايک زنده مفہوم“ ْن قُوَّ

رکھتا تھا اور آج بھی اسی طرح ہے اور دس سال ہزار سال آئنده بھی اسی طرح زنده باقی رہے گا کيونکہ جو ہتھيار اور 
ه کی شکل ميں آيا جوکہ نکر“ قوة”عام ہے اور “ ما استطعتم”کے جامع لفظ ميں پوشيده ہے، “ قوة”طاقت آئنده پيدا ہوگی وه 

  ہےاس کی عموميت کو تقويت ديتا ہے اور ہر قسم کی قوت وطاقت پر محيط ہے۔

  کے بعد گھوڑوں کے ذکر کا مقصد:“ قوة”۔ ٣
کے ذکر کے بعد کہ جو اس قسم کا وسيع مفہوم رکھتا ہے تجربہ کار “ قوة”يہاں ايک سوال پيدا ہوتا ہے اور وه يہ کہ لفظ 

  يا گيا ہے۔جنگی گھوڑوں کا ذکر ک
اس سوال کا جواب ايک جملے سے واضح ہوجاتا ہے اور وه يہ کہ مندرجہ باال آيت نے جہاں تما م زمانوں کے لئے ايک 

وسيع حکم يان کيا ہے وہاں ايک خاص حکم رسول هللا کے زمانہ اور نزوِل قرآن کے وقت کا بھی بيان کرديا ہے در حقيقت 
ضح عملی مثال سے بيان کيا گيا ہے کيونکہ گھوڑا آج کے ميداِن جنگ ميں ٹينکوں، ايک ُکلی اور عمومی مفہوم کوايک وا

بکتر بند گاڑيوں، ہوائی جہازوں اور ہيلی کاپٹروں کے ہوتے ہوئے کوئی خاص اہميت نہيں رکھتا ليکن اُس زمانے ميں بہادر 
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  وشجاع جنگو سپاہيوں کے لئے يہ ايک چست اور تيز رفتار ذريعہ شمار ہوتا تھا۔

  جنگی طاقت ميں اضافے کا اصلی مقصد -4
اس حکم کے بعد قرآن اس موضوع کے منطقی اور انسانی ہدف کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مقصد يہ نہيں ہے 

کہ اصل دنيا کو يا اپنی قوم کو طرح طرح کے تباه کن اور ويران گر ہتھياروں سے تباه وبرباد کردو اور آباديوں اور زمينوں 
و ويران کردو، مقصد يہ نہيں کہ دوسروں کی زمينوں اور مال واسباب کو لوٹو اور يہ بھی مقصد نہيں کہ دنيا ميں غالمی ک

(تُْرِھبُوَن“ ان وسائل کے ذريعے خدا کے اور اپنے دشمن کو ڈراؤ ”اور استعمار کے اصول رائج کردو بلکہ مقصد يہ ہے کہ 
ُکْم)۔  کيونکہ زياده تر دشمن ايسے ہيں کہ جن کے کان منطقی حرف اور انسانی اصول نہيں سنتے وه قوت بِِہ َعُدوَّ هللاِ َوَعُدوَّ

  وطاقت کی زبان کے سوا دوسری کوئی زبان نہيں سمجھتے۔
اگر مسلمان کمزور ہوں تو تمام تر بوجھ انہی پر ڈالے جائيں گے ليکن اور وه کافی مقدار ميں قوت وطاقت حاصل کرليں تو 

  الت اور استقالل وآزادی کے دشمن پريشان ہوجائيں گے اور اپنی جگہ پر بيٹھ جائيں گے۔پھر حق وعد
اس وقت جب کہ ميں اس آيت کی تفسير لکھ رہا ہوں فلسطين اور ديگر اسالمی ممالک کے اہم حّصے اسرائيل فوجوں کے 

  زيِر تسلط آچکے ہيں۔
اس سے ہزارہا خاندان دربدر ہوگئے ہيں، سينکڑوں قتل ہوئے،  حاليہ دنوں ميں جنوبی لبنان ميں جو بزدالنہ حملہ ہوا ہے

  آبادياں وحشتناک ويرانوں ميں تبديل ہوگئی ہيں اس سے اس غم انگيز داستان ميں نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔
دنيا کے عام لوگوں کے افکار نے اس پور عمل کی مذت کی ہے يہاں تک کہ اسرائيل کے دوست نے بھی دوسروں ہی کی 

واز ميں آواز مالئی ہے، اقوام متحده نے اپنے فيصلوں کے ذريعے اسرائيل کو يہ سب زمينيں خالی کرنے کا حکم ديا ہے آ
ليکن چند ملين پر مشتمل اس قوم کے کان ان ميں سے کوئی بات سننے کو تيار نہيں ہيں، ايسا کيوں ہے؟ اس لئے کہ اُن کے 

پر جنگی تياری ہے اور طاقتور حامی ہيں، اس جارحيت کے لئے انھوں نے پاس طاقت وقوت ہے، اسلحہ ہے، بڑے پيمانے 
  سالہا سال سے تياری کی ہوئی ہے، وه واحد منطق جس کے ذريعے انھيں جواب ديا جاسکتا ہے، يہی ہے۔ 

ٍة ” وا لَھُْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ ُکمْ -----َؤاَِعدُّ   “ تُْرِھبُوَن بِِہ َعُدوَّ هللاِ َوَعُدوَّ
يوں لگتا ہے جيسے يہ آيت ہمارے زمانے ميں اور ہماری آج کی کيفيت کے بارے ميں نازل ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ اس 
طرح طقتور بنو کہ دشمن وحشت اور حيرت ميں پڑجائے اور غصب شده زمينوں کو واپس کردے اور اپنی جگہ پر جاکر 

  بيٹھ جائے۔
سے مالکر اس طرف اشاره کيا گيا ہے جہاد اسالمی دفاع ميں شخصی “َعُدوَّ ُکم”کو “  َعُدوَّ هللاِ ”يہ جاذِب توجہ ہے کہ لفظ 

اغراض کو کوئی دخل نيہں بلکہ مقصد اسالم کے مکتِب انسانی کی حفاظت ہے، وه کہ جن کی تم سے دشمنی خدا سے 
رکھتے ہوں وه تمھارے  دشمنی کی شکل ميں ہے يعنی جوو حق وعدالت، ايمان وتوحيد انسانی پروگراموں سے دشمنی

  حملوں اور تمھاری دفاعی تياريوں کا ہدف ہوں۔
کی تعبير سے مشابہ ہے جو نشاندہی کرتی ہے کہ اسالمی جہاد اور “ جھاد فی سبيل هللا”يا “فی سبيل هللا ”درحقيقت يہ تعبير 

عماری طاقتوں کی توسيع طلبی کی دفاع نہ تو گذشتہ سالطين کی کشور کشائی کی مانند ہے اور نہ آج کی سامراجی اور است
  طرح بلکہ سب کچھ خدا کے لئے، خدا کی راه ميں اور حق وعدالت کے احياء کے راستے ميں ہے۔

پھر مزيد فرمايا گيا ہے: ان دشمنوں کے عالوه جنھيں تم پہچانتے ہو تمھارے اور دشمن بھی ہيں جنھيں تم نہيں پہچانتے اور 
  ڈرجائيں گے اور اپنی جگہ پر بيٹھ جائيں گے (َوآَخِريَن ِمْن ُدونِِھْم اَلتَْعلَُمونَھُْم)۔وه تمھاری زياده جنگی تياری سے 

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

  - ١۶۴،١۶۵، ص٢۔ تفسير نور الثقلين، ج١
ے ۔ ہمارے ہاں جو ريس وغيره مرّوج ہے اس کا اسالمی سبق ورمايہ سے ُدور کا بھی تعلق نہيں کيونکہ وہاں تو اصل مقابلہ دشمن ک2

مقابلے ميں جنگی مشق کے طور پر ہوتا ہے وہاں پہلے سے دونوں طرف سے يا ايک طرف سے انعام مقرر کيا جاتا ہے کہ جو جيت 
جائے گا صرف اتنا انعام ملے گا جبکہ مغرب کی شيطانی تہذيب سے آئی ہوئی اس ريس ميں تولوگ آپس ميں جواء رکھتے ہيں۔ 

  (مترجم)

  دو قابِل توجہ نکات 
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  دوسرے دشمن کونسے تھے؟۔ ١

مفسرين نے دوسرے گروه سے متعلق کئی احتماالت ذکر کئے ہيں، بعض نے اسے مدينہ کے يہوديوں کے ايک گروه کی 
طرف اشاره سمجھا ہے کہ جو دشمنی کو چھپائے رکھتے تھے، بعض دوسرے مفّسرين نے مسلمانوں کے آئنده دشمنوں کی 

ر ساسانی سلطنتيں تھيں کہ جن سے جنگ کے متعلق ان دنوں مسلمانوں کو احتمال طرف اشاره سمجھا ہے جيسا کہ رومی او
نہ تھا ليکن جو کچھ زياده صحيح معلوم ہوتا ہے يہ ہے کہ اس سے مراد منافق ہيں کيونکہ وه مسلمانوں کی صفوں ميں 

ن ہوجاتے تھے اور اپنے ہاتھ ناشناختہ طور پر موجود تھے اور سپاِه اسالم کی مکمل تياری کی صورت ميں وه بھی پريشا
  ہے جس ميں ہے: ١٠١پأوں سميٹنے لگتے تھے، اس امر کی شاہد سورٔه توبہ کی آيت 

  
  بعض اہِل مدينہ نفاق اور دوزخی پاليسی ميں جسور اور سرکش ہيں کہ جنھيں تم نہيں جانتے ليکن ہم انھيں جانتے ہيں۔

  دشمن مراد ہوں چاہے وه منافقين ہوں يا غير منافقين۔ يہ بھی ممکن ہے کہ اس سے اسالم کے تمام چھپے ہوئے

  ۔ دوِر حاضر کے لئے ايک حکم:٢
آيت آج کے مسلمانوں کے لئے بھی اپنے اندر ايک حکم لئے ہوئے ہے اور وه يہ کہ نہ صرف اپنے ظاہری دشمنوں کو بھی 

  نظر ميں رکھو اور جس قدر طاقت وقوت الزمی ہے زياده سے زياده فراہم کرلو۔
  اگر مسلمان فی الحقيقت اس نکتہ کو نظر ميں رکھتے تو کبھی طاقتور دشمنوں کے غافالنہ حملوں کا شکار نہ ہوتے۔

آيت کے آخر ميں ايک اور اہم موضوع کی طرف اشاره کيا گيا ہے اور وه يہ کہ قوت وطاقت، سازوسامان، اسلحہ اور 
ورت ہے، لٰہذا مسلمانوں کو حکم ديا گيا ہے کہ وه تمام مختلف قسم کے ضروری دفاعی وسائل کے لئے سرمائے کی ضر

افراد کے تعاون وہمکاری سے يہ مالی سرمايہ اکھٹا کريں، فرمايا گيا ہے: جان لو کہ جو کچھ تم راه خدا ميں خرچ کرتے ہو 
ر وه سارے کا سارا تمھيں پہنچے گا اور تم پر کسی قسم تمھيں پلٹاديا جائے گا (َوَما تُنفِقُوا ِمْن َشْیٍء فِی َسبِيِل هللاِ يَُوفَّ ٕاِلَْيُکْم)۔او

  کا ظلم نہيں گا (َؤاَْنتُْم اَلتُْظلَُموَن)۔
يہ جزا تمھيں اس جہان کی زندگی ميں بھی اسالم کی کاميابی اور شوکت وعظمت کی صورت ميں ملے گی کيونکہ ايک 

امن وامان، راحت وآرام اور استقالل واستحکام کو بھی کمزور قوم کا مالی سرمايہ بھی خطرے ميں پڑجائے گا اور وه اپنے 
ہاتھ سے دے بيٹھے گی، اس بناپر وه سرمايہ جو اس راه ميں صرف ہوگا وه ايک راستے سے باالتر سطح خرچ کرنے 

والوں کی طرف پلٹ آئے گا، نيز دوسرے جہاں ميں رحمِت پروردگار کے جوار ميں عظيم ترين ثواب وجزا تمھارے انتظار 
ں ہوگی لٰہذا اس صورت ميں نہ صرف يہ کہ تم پر ظلم وستم نہيں ہوگا بلکہ تمھيں بہت زياده فائده اور نفع بھی حاصل ہوگا۔مي

استعمال ہوا ہے جو ايک وسيع مفہوم رکھتا ہے يعنی ہر “ شیء”يہ بات بھی الئق توجہ ہے کہ مندرجہ باال جملے ميں لفظ 
وِت فکر ہو يا قدِر منطق يا کوئی بھی دوسرا سرمايہ مسلمانوں کی دفاعی اور فوجی قسم کی چيز چاہے وه جان ہو يا مال، ق

بنياد کی تقويت کے لئے دشمن کے مقابلے ميں خرچ کيا جائے تو وه خدا سے پوشيده نہيں رہے گا اور خدا اسے محفوظ 
  رکھے گا اور بوقِت ضرورت تمھيں دے گا۔

پر ہے “ ترھبون”بعض مفّسرين نے يہ احتمال بھی بيان کيا ہے کہ اس کا عطف کے جملہ کی تفسير ميں “ ؤانتم التظلمون”
يعنی اگر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے کافی توانائی فراہم کولو تو وه تم پر حملہ کرنے سے گھبرائيں گے اور تم پر ظلم 

  کرنے کی قدرت ان ميں نہيں ہوگی لٰہذا تم پر ظلم وستم نہيں ہوگا۔
ا مقصداور اس کے ارکان دوسرا نکتہ جو وزير بحث آيت سے معلوم ہوتا ہے اور بہت سے سواالت جہاِد اسالمی ک

اورمعترضين اور بے خبر لوگوں کے اعتراضات کاجواب ہوسکتا ہے وه اسالمی جہاد کی صورت، ہدف اور پرگرام ہے، 
ہدف يہ ہے کہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہآيت واضح طور پر کہتی ہے کہ مقصد يہ نہيں ہے کہ انسانونکو قتل کردو اور نہ 

ڈالو بلکہ جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں اصل ہدف يہ ہے دشمن ڈريں اور وه تم پر زيادتی نہ کريں، زبردستی کوئی بات نہ 
  منوائيں، نيز تمھاری ساری کوشش کا نتيجہ خدا اور حق وعدالت کے دشمنوں کے شر کو کم کرنا ہو۔

بارے ميں قرآن کی اس صراحت کو نہيں سنتے کہ جو اِس آيت ميں موجود ہے۔ يہ لوگ پے  کيا مخالفين جہاد اسالمی کے
درپے اسالمی قانون پر حملہ کرتے ہيں، کبھی کہتے ہيں کہ اسالم تلوار کا دين ہے ، کبھی کہتے ہينکہ اسالم اپنے عقيدے 

بر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کی تاريخ کو اور نظريے کو ٹھونسنے کے لئے ہتھياروں کو ذريعہ بناتا ہے اور کبھی پيغم
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کشور کشائی کرنے والوں سے تشبيہ ديتے ہيں، ہمارے نظريے کے مطابق پر ايسے سب اعتراضات کا جواب يہ ہے کہ وه 
  قرآن کی طرف پلٹيں اور اس پروگرام کے اصلی ہدف پر غور وفکر کريں تاکہ ان پر تمام چيزيں واضح ہوجائيں۔

دگی گذشتہ آيت ميں اگرچہ اسالمی جہاد کے مقصد کو کافی حد تک نماياں کرتی ہے تاکہ بعد والی آيت کہ جو صلح کے آما
دشمن سے صلح کے بارے ميں بحث کرتی ہے اس حقيق تکو واضح کررہی ہے ، فرمايا گيا ہے: اگر وه صلح کی طرف 

  ہر کروميالن ظاہر کريں تو تم بھی ان کا ہاتھ جھٹک نہ دو اور آما دگی ظا
  

ْلِم فَاْجنَْح لَھَا)۔   (َوٕاِْن َجنَُحوا لِلسَّ
مندرجہ جملے کی تفسير ميں يہ احتمال بھی موجود ہے کہ اگر وه صلح کی طرف پَر پھيالئيں تو تم بھی اس کی طرف پَر 

“ جناح”کو بھی کے ماده سے مائل ہونے کے معنی ميں بھی آيا ہے اور پرندوں کے پروں “جنوح“ ”َجنَُحوا”پھيالٔو کيونکہ 
کہا جاتا ہے کيونکہ ان کا ہر پر وبال ايک طرف مائل ہو تا ہے۔اس احتمال کے پيش نظرآيت کی تفسير کے لئے اصل لغت 

  سے بھی استفاده ہوسکتا ہے اور اس لفظ کے ثانوی مفہوم سے بھی۔
لٰہذا پيغمبر اکرم کو حکم ديا گيا ہے چونکہ عام طور پر پيماِن صلح پر دستخط کرتے وقت لوگ تردد ميں گرفتار ہوجاتے ہيں 

کہ صلح کی تجويز قبول کرنے ميں شک وتردد کو اپنے راه نہ دو اگر اس کی شرائط منطقی، عاقالنہ اور عدالنہ ہوں تو 
اور خدا پر توئکل کرو کيونکہ خدا تمھاری گفتگو بھی سنتا ہے اور تمھاری نيتوں سے بھی آگاه ہے ”انھيں قبول کرلو 

  ْل َعلَی هللاِ ٕاِنَّہُ ھَُو السَِّميُع اْلَعِليُم)۔(َوتََوکَّ 
ليکن اس کے باوجود رسول هللا اور مسلمانوں کو متنبہ کيا گيا ہے کہ ہوسکتا ہے صلح کی تجاويز ميں مکر وفريب بروئے 

نگ ميں تاخير کار اليا گيا ہو اور صلح کو دشمن اچانک حملے کے لئے مقدمہ کے طور پر استعمال کريں ياان کا مقصد ج
کرنے سے ، زياده قوت فراہم کرنا ہو تاہم اس امر سے پريشان نہ ہو کيونکہ خدا تمھارے کام کی کفايت کرے گا اور وه ہر 

 گواه ہے حالت ميں تمھارا پشتی بان ہے (َوٕاِْن يُِريُدوا ٔاَْن يَْخَدُعوَک فَإِنَّ َحْسبََک هللاُ)۔ تمھاری سابقہ زندگی بھی اس حقيقت پر
وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور پاک دل مومنين کی مدد سے تمھاری تقويت کی تھی (ھَُو الَِّذی ٔاَيََّدَک بِنَْصِرِه ”کيونکہ 

َوبِاْلُمْؤِمنِيَن)۔ انھوں نے بارہا تمھارے لئے عظيم خطرے پيدا کئے اور ايسی خطرناک سازشيں کی کہ عام طريقے سے انھيں 
ا ليکن اس نے ان تمام مواقع پر تمھاری حفاظت کی، عالوه ازيں يہ مخلص مومنين کہ جو تمھارے ناکام بنانا ممکن نہيں تھ

گردو پيش تھے کسی قسم کی فداکاری سے دريغ نہيں کرتے، پہلے يہ بکھرے ہوئے اور ايک دوسرے کے دشمن تھے خدا 
  ی (َؤاَلََّف بَْيَن قُلُوبِِھْم)۔اور ان کے دلوں کے اندر الفت پيدا ک”نے ان پر نوِر ہديات کا چھڑکأو کيا 

سالہا سال سے مدينہ ميں اوس اور خزرج قبائل ميں خونريزی جاری تھی اور ان کے بغض وعداوت سے بھر ہوئے تھے، 
حالت يہ تھی کہ کسی شخص کو يہ يقين نہ تھا کہ وه کسی روز ايک دوسرے کی طرف دوستی اور محبت کا ہاتھ بڑھائيں 

ميں شامل ہوں گے ليکن قادر متعال خدا نے اسالم کے پرتو اور نزوِل قرآن کے سائے ميں يہ کام گے اور ايک ہی صف 
انجام ديا، اوس وخزرج کو جو انصار ميں سے تھے انہی کے درميان ايسی کشمکش نہ تھی بلکہ رسول هللا کے مہاجر 

وستی نہيں رکھتے تھے اور اکثر ان اصحاب جو مکہ سے آئے تھے وه بھی اسالم سے پہلے ايک دوسرے سے الفت اور د
کے سينے ايک دوسرے کے لئے کينے سے بھرے رہتے تھے ليکن خدا تعالٰی نے ان سب کينوں کو دھوڈاال اور اس طرح 

ختم کرديا کہ بدر کے تين سو تيره مجاہدين کہ جن ميں تقريباً اسی مہاجرين اور باقی انصار تھے اگرچہ ايک چھوٹا سا گروه 
ايک جسم کی مانند ہوگئے اور ايک طاقتور اور متحد لشکر بن گئے کہ جس نے اپنے نہايت قوی دشمن کو  تھے ليکن وه

  شکست سے دوچار کرديا۔
اس کے بعد مزيد ارشاد فرمايا گيا ہے کہ اس الفت اور دلوں کے رشتے قائم کرنا معمول کے مادی طريقوں سے ممکن نہ تھا

ہے تم خرچ کرديتے تو ان کے دلوں ميں الفت ومبّت پيدا نہ کرسکتے (لَْو ٔاَنفَْقَت َما فِی اگر وه تمام کچھ جو روئے زمين ميں ”
  ااْلَْٔرِض َجِميًعا َما ٔاَلَّْفَت بَْيَن قُلُوبِِھْم)۔

  بَْينَھُْم)۔ليکن يہ خدا ہی تھا جس نے ان کے درميان ايمان کی وجہ سے اور ايمان کے ذريعے الفت پيدا کردی (َولَِکنَّ هللاَ ٔاَلََّف 
وه لوگ جو ہٹ دھرم اور کينہ پرور افراد خصوصاً جاہل قوموں اور زمانہ جاہليت کے سے لوگوں کی روحانی اور جذباتی 
کيفيت سے آشنا ہيں، جانتے ہيں کہ ايسے کينوں اور عداوتوں کو نہ تو مال ودولت سے دھويا جاسکتا ہے اور نہ جاه ومقام 

انے کی ايک راه ہے اور وه ہے انتقام، وہی انتقام جو لہرادار آواز کی صورت ميں ُدہرايا سے، انھيں خاموش کرنے اور دب
جائے گا اور ہر مرتبہ اس کا قبيح چہره زياده ہولناک ہوگا اور اس کا دامن زياده وسيع ہوتا چال جائے گا، واحد چيز جو ان 

خياالت اور نفوس ميں پيدا ہونے واال ايک انقالب ہے، راسخ اور جڑ پکڑ لينے والے کينوں کو ختم کرسکتی ہے وه افکار، 
ايسا انقالب جو شخصيتوں کو تبديل کردے، طرِز افکار بدل دے اور جس سے لوگ اپنی سطح سے بہت باال ہوجائيں اس 
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 طرح سے گذشتہ اعمال ان کی نظر ميں پست، حقير اور احمقانہ ہوجائيں اور اس کے بعد وه اپنے وجود گی گہرائيوں کے
نہاں خانے سے کينہ، قساوت، انتقام جوئی، قبائلی تعصبّات وغيره کی سياه غالظت کو نکال باہر پھينکيں اور يہ ايسا کام ہے 
  جو روپئے پيسے اور دولت وثروت سے نہيں ہوسکتا بلکہ صرف حقيقی ايمان وتوحيد کے ذريعے ہی سے ايسا ممکن ہے۔

دا عزيز وحيکم ہے (ٕاِنَّہُ َعِزيٌز َحِکيٌم)۔ اس کی عزت کا تقاضا ہے کہ کوئی اس اور آيت کے آخر ميں مزيد فرمايا گيا ہے: خ
کے سامنے ٹھہرنے کی تاب نہيں رکھتا اور اس کی حکمت سبب بنتی ہے کہ اس کے تمام کام حساب وکتاب کے تابع ہوں، 

منسلک کرديا تاکہ آپ ان کے ذريعے اسی لئے حساب شده پروگرام نے پراگنده دلوں کو متحد کرديا اور انھيں پيغمبر سے 
  اسالم کا نوِر ہدايت پوری دنيا ميں پھيالديں۔

  دو توجہ طلب نکات 
  ۔ آيت کا مفہوم عمومی ہے:١

بعض مفسرين نے مندرجہ باال آيت کو صرف اوس وخزرج کے اختالفات کے خاتمے کی طرف اشاره سمجھا ہے کہ جو 
انصار ميں سے تھے ليکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ مہاجرين وانصار ايک ہی صف ميں رسول هللا کی نصرت کے 

ھوں نے سمجھا ہے کہ صرف اوس وخزرج کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے واضح ہوتا ہے کہ آيت کا مفہوم وسيع ہے، شايد ان
درميان قبائلی اختالف تھا، حاالنکہ اختالفات ہزار گناه تھے اور اجتماعی شگاف موجود تھے، امير اور غريب کے درميان 

اختالف اور اِس قبيلے اور اُس قبيلے کے چھوٹے بڑے سردار کے درميان اختالف، يہ شگاف اسالم کے سائے ميں پُر ہوئے 
  ان کے آثار محو ہوئے، اس طرح سے قرآن ايک دوسری جگہ فرماتا ہے:اور 

  
خدا کی اس عظيم نعمت کو ياد کرو جب تم ايک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمھارے دلوں ميں الفت وحبت پيدا کی اور 

  )١٠٣اس کی نعمت کے سائے ميں تم ايک دوسرے کے بھائی گئے۔ (آل عمران/

  ۔ يہ قانون دائمی ہے:٢
قانون صرف پہلے مسلمانوں کے ساتھ مربوط نہيں تھا آج جب کہ اسالم اسی کروڑ مسلمانوں پر سايہ فگن ہے اور وه  يہ

مختلف نسلوں اور قوموں اور مختلف گروہوں سے تعلق رکھتے ہيں کوئی حلقہ اتصال انھيں متحد نہيں کرسکتا سوائے ايمان 
نار، کانفرنسيں تنہا کوئی کام نہيں کرسکتيں، وه شعلہ دل ميں بھڑکنا وتوحيد کے حلقے سے مال وثروت، مادی تشويق، سيمي

  چاہيے جو پہلے مسلمانوں کے دل ميں تھا، نصرت وکاميابی بھی صرف اسی اسالمی اخوت کی راه سے ممکن ہے۔
ے زيِر بحث آخری آيت ميں رسول هللا کی پاک ہّمت اور جذبے کی تقويت کے لئے ان کی طرف روئے سخن کرتے ہوئ

اے پيغمبر! خدا اور يہ مومنين کہ جنھوں نے تمھاری پيروی کی ہے تمھاری حمايت کے لئے کافی ”ارشاد ہوتا ہوتا ہے: 
  اور ان کی مدد س تم اپنے مقصد کو پالوگے (يَأاَيُّھَا النَّبِیُّ َحْسبَُک هللاُ َوَمْن اتَّبََعَک ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن)۔“ ہيں

ے کہ يہ آيت اس وقت نازل ہوئی جب بنی قريظہ اور بنی نضير کے يہودی قبائل نے رسول هللا بعض مفّسرين نے نقل کيا ہ
سے کہا کہ ہم آپ کے سامنے سرتسليم خم کرنے کو اور آپ کی پيروی کرنے کو تيار ہيں (اور ہم آپ کی مدد بھی کريں 

  گے)۔
کہ صرف خدا اور مومنين کا اپنا سہارا قرار اس آيت نے آپ کو متنبہ کيا کہ ان پر اعتماد اور بھروسہ نہ کيجئے بل

  )1ديجئے۔(
ميں اپنس سند کے ساتھ نقل کرتے ہيں کہ يہ “ فضائل الصحابہ”حافظ ابو نعيم جو مشہور علماء اہل سنّت ميں سے ہيں کتاب 

  )2ہيں۔(آيت حضرت علی ابن ابی طالب کی شان ميں نازل ہوئی اور وه لفظ مومنين سے مراد حضرت علی(عليه السالم) 
ہم نے بارہا کہاہے کہ ايسی تفاسير اور شاِن نزول آيت کو منحصر اور محدود نہيں کرتيں بلکہ مراد يہ ہے کہ حضرت 
علی(عليه السالم) جيسے شخصيت کہ جو صف اّول مومنين ميں ہيں مسلمانوں کے درميان پيغمبر خدا کا پہال سہارا ہيں 

  رو مددگار ہيں۔اگرچہ دوسرے مومنين بھی رسول هللا کے يا
..............  

  -١۵٢، ص۵۔ تفسير تبيان، ج1
 -۵١، ص٢۔ الغدير، ج2
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  7تفسير نمونہ جلد

 

  

ْض اْلُمْؤِمنِيَن َعلَی اْلقِتَاِل ٕاِْن يَُکْن ِمْنُکْم ِعْشُروَن َصابُِروَن يَْغلِبُوا ِمائَتَ  -۶۵ ْيِن َوٕاِْن يَُکْن ِمْنُکْم ِمائَةٌ يَْغلِبُوا ٔاَْلفًا ِمَن يَأاَيُّھَا النَّبِیُّ َحرِّ
  الَِّذيَن َکفَُروا بِٔاَنَّھُْم قَْوٌم اَليَْفقَھُونَ 

 يَُکْن ِمْنُکْم ٔاَْلٌف يَْغلِبُوا ٔاَْلفَْيِن بِإِْذِن هللاِ َخفََّف هللاُ َعنُکْم َوَعلَِم ٔاَنَّ فِيُکْم َضْعفًا فَإِْن يَُکْن ِمْنُکْم ِمائَةٌ َصابَِرةٌ يَْغلِبُوا ِمائَتَْيِن َوٕاِنْ اآْلَن  -۶۶
ابِِرينَ    َوهللاُ َمَع الصَّ

  ترجمہ
ے) جنگ کرنے کی تحريک کيجئے، اگر تم ميں سے صبر واستقامت کرنے والے بيس ۔ اے پيغمبر! مومنين کو (دشمن س۶۵

افراد ہوں تو وه سو افراد پر غالب آجائيں گے اور سو افراد ہوں تو کافروں ميں سے ايک ہزار پر کاميابی حاصل کريں گے 
  کيونکہ وه ايسی قوم ہيں جو سمجھتے نہيں۔

اور جان ليا ہے کہ تم ميں کمزوری ہے اس بناپر جب تم ميں سے سو افراد با  ۔ اب اس وقت خدا نے تمھيں تخفيف دی ہے۶۶
استقامت اور صابر ہوں تو دو سو افراد پر کامياب ہوں گے اور اگر ايک ہزار ہوں توحکِم خدا سے دوہزار پر غالب آئيں گے 

  اور خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

  برابر کی قوت کے انتظار ميں نہ رہو 

  دو آيات ميں اسالمی جہاد کے متعلق اور فوجی احکام کا سلسلہ جاری رکھا گيا ہے۔ پہلے
پہلی آيت ميں رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کو حکم ديا گيا ہے کہ: اے پيغمبر! مسلمانوں کو دشمن سے جہاد کرنے 

ْض اْلمُ    ْؤِمنِيَن َعلَی اْلقِتَاِل)۔کی ترغيب ديجئے اور تحريک کيجئے (يَأاَيُّھَا النَّبِیُّ َحرِّ
فوجی سپاہی جس قدر بھی تيار ہوں پھر بھی جنگ شروع ہونے سے پہلے ان کی روحانی تقويت درکار ہوتی ہے يعنی ذمہ 
داری کا احساس اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور يہ چيز ساری دنيا کی آگاه اور تربيت يافتہ فوجوں ميں بھی ہوتی 

وج کے افسر ميداِن جنگ کی طرف جانے سے پہلے يا ميداِن جنگ ميں حملہ شروع کرنے سے پہلے ہے کہ کمانڈر اور ف
  مناسب مطالب کے ذکر سے ان کی جنگی جذبے کو ابھارتے ہيں اور شکست کے خطرے سے ڈراتے ہيں۔

ومذاہب ميں بہت ہی البتہ مادی اور ان جيسے مکاتب فکر ميں تشويق وترغيب کا دامن محدو ہوتا ہے ليکن آسمانی مکاتب 
زياده وسيع ہے، فرمان اٰلہی کی طرف توجہ، خدا پر ايمان کی تاثير اور شہدائے راِه حق کے مقام کی ياد اور فضيلت وبے 

احساب ثواب جو ان کے انتظار ميں ہے نيز معنوی افتخار واعزاز اور احسانات وعنايات جو ميدان جنگ ميں دشمن پر 
زيوں ميں بہادری استقامت اور پامردی کی روح پھونکنے کا بہترين ذريعہ ہيں، اسالمی جنگوں کاميابی ميں موجود ہيں نما

ميں بعض اوقات قرآن مجيد کی چند آيات کی تالوت مجاہديِن اسالم کو اس طرح سے آاده کرديتی تھيں کہ وه برق اسا ہوجاتے
  اور عشق وجنون اور جذبے کی کامل تصوير بن جاتے۔

ہ حّصہ جہاد کی زياده سے زياده تبليغ اور مجاہدين کے جذبہ کی تقويت کی اہميت کو ايک اسالمی حکم کے بہرحال آيت کا ي
  طور پر واضح کرتا ہے۔

اس کے بعد آيت ايک دوسرا حکم ديتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم ميں سے بيس افراد صاحِب استقامت ہوں تو وه دو سو 
تم ميں سے سو افراد ہوں تو ہزار کافروں پر غالب آئيں گے (ٕاِْن يَُکْن ِمْنُکْم ِعْشُروَن افراد پر غلبہ حاصل کرلينگے اور اگر 

شخص کے دس افراد پر غالب آنے کے َصابُِروَن يَْغلِبُوا ِمائَتَْيِن َوٕاِْن يَُکْن ِمْنُکْم ِمائَةٌ يَْغلِبُوا ٔاَْلفًا ِمَن الَِّذيَن َکفَُروا)۔ آيت اگرچہ ايک
  صورت ميں ہے ليکن بعد والی آيت کہتی ہے: متعلق خبر کی

  “اآْلَن َخفََّف هللاُ َعنُکْم ”
  اب سے تم پر اس ذمہ داری ميں تخفيف کردی گئی ہے۔

  اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس سے مراد فرض اور حکم کا تعين ہے نہ کہ صرف ايک عام سی خبر ہے۔
دشمن کی فوج کے مساوی ہوجائے بلکہ يہاں تک کہ ان کی تعداد  لٰہذا مسلمان اس بات کے منتظر نہ رہيں کہ فوج کی تعداد

اگر دشمن کا دسواں حّصہ ہو تو بھی جہاد ان پر فرض ہے اس کے بعد اس حکم کی علت کی طرف اشاره کرتے ہوئے 
  اَليَْفقَھُوَن)۔فرمايا گيا ہے: يہ اس بناء پر ہے تمھارے بے ايمان دشمن ايسے ہيں جو سمجھتے ہی نہيں (بِٔاَنَّھُْم قَْوٌم 
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يہ تاويل ابتداء ميں عجيب وغريب نظر آتی ہے کہ علم وآگاہی اور کاميابی کے درميان يا عدم آگہی اور شکست کے درميان 
کيا ربط ہے ليکن فی الحقيقت ان دونوں کے درميان بہت ہی نزديکی اور مستحکم رابطہ ہے کيونکہ مومنين اپنے راستے کو 

اپنی خلقت کے ہدف کا ادراک رکھتے ہيں اور اس جہان ميں جہاد کے مثبت نتائج اور دوسرے اچھی طرح پہچانتے ہينن 
  جہان ميں جو زياده ثواب مجاہدين کے انتظار ميں ہے اس سے باخبر ہيں۔

وه جانتے ہيں کہ کس لئے لڑرہے ہيں اور کس لئے برسِرپيکار ہيں اور کس مقدس مقصد کے لئے فداکاری کررہے ہيں اور 
س راه ميں قربان اور شہيد ہوجائيں تو ان کا حساب کتاب کس کے ہاتھ ميں ہے، يہ واضح راستہ اور يہ آگاہی انھيں اگر ا

صبرو استقامت اور پامردی سکھاتی ہے، ليکن بے ايمان اور بت پرست ٹھيک طور پر نہيں جانتے کہ وه کس لئے جنگ 
ں مارے جائيں تو ان کے خون کی تالفی کون کرے گا، صرف کررہے ہيں اور کس کے لئے لڑرہے ہيں اور اگر اس راه مي

ايک عادت اور اندھی تقليد يا خشک اور بے منطق تعصب کی وجہ سے اس مکتب کے پيچھے ہوئے ہيں راستے کی يہ 
تاريکی، ہدف سے ناآگاہی اور جنگ کے انجام اور نتيجے سے بے خبری اُن کے اعصاب کو کمزور کرديتی ہے، ان کے 

  اور استقامت کو لے جاتی ہے اور ان کا کمزورسا وجود ره جاتا ہے۔توانائی 
ليکن مذکوره باال سنگين حکم کے بعد خداتعالٰی کئی درجے تخفيف ديتا ہے اور کہتا ہے: اسی وقت خدا نے تمھيں تخفيف دی 

  َوَعلَِم ٔاَنَّ فِيُکْم َضْعفًا)۔اور اس نے تمھارے درميان کمزور اور ُسست افراد موجود ہيں (اآْلَن َخفََّف هللاُ َعنُکْم 
اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان حاالت ميں اگر تم ميں سے سو صبر واستقامت والے مجاہد ہوں تو وه دو سو افراد پر غالب 

يَْغلِبُوا ِمائَتَْيِن َوٕاِْن  آئيں گے اور اگر ہزار آدمی ہوں تو دو ہزار پر حکِم خدا سے کامياب ہوں گے (فَإِْن يَُکْن ِمْنُکْم ِمائَةٌ َصابَِرةٌ 
)۔ ليکن يہ بات کسی حالت ميں فراموش نہ کريں کہ  خدا صابرين کے ساتھ ہے (َوهللاُ َمَع ”يَُکْن ِمْنُکْم ٔاَْلٌف يَْغِلبُوا ٔاَْلفَْيِن بِإِْذِن هللاِ

ابِِريَن)۔   الصَّ

  چند اہم نکات 
  ۔ کيا پہلی آيت منسوخ ہوچکی ہے؟١

يکھا ہے کہ پہلی آيت مسلمانوں کو حکم دے رہی ہے کہ اگر دشمن کا لشکر دس گناه بھی زياده ہو تو ان کےجيسا کہ ہم نے د
مقابلے منھ نہ پھيريں جب کہ دوسری آيت ميں يہ نسبت گھٹا کر دوگنا کردی گئی ہے، اس ظاہری اختالف کے سبب بنا کہ 

سمجھا يا پہلی کو مستحب حکم اور دوسری کو واجب  مفّسرين نے پہل آيت کے حکم کو دوسری آيت کے حکم سے منسوخ
حکم قرار ديا يعنی اگر دشمنوں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے دوگنی ہو تو مسلمان پر فرض ہے کہ ميداِن جنگ سے 
 پيچھے نہ ہٹيں اور اگر دشمن اس سے زياده ہوں يہاں تک کہ دس گنا ہوں تو پھر جہاد سے ہاتھ اٹھا سکتے ہيں اور بچ

  سکتے ہيں ليکن بہتر ہے کہ پھر بھی جہاد سے دستبردار نہ ہوں۔
ليکن بعض مفّسرين کا نظريہ ہے کہ ظاہری اختالف جو آيات کے درميان نظر آرہا ہے نسخ کی دليل ہے نہ استحباب کی بلکہ

ناتجربہ کار اور غيران دو احکام ميں سے ہر ايک کا مقام الگ الگ ہے، جب مسلمان ضعيف وکمزور ہوں اور ان ميں نئے، 
آزموده افراد ہوں کہ جن کی ابھی صحيح تربيت اور اصالح نہيں ہوئی تو پھر مقياس کا معيار دوگنا ہے ليکن اگر تربيت 
  يافتہ، تجربہ کار اور قوی ايمان والے افراد مجاہدين بدر کے سے موجود ہوں تو پھر يہ نسبت دس گناه تک جا پہنچی ہے۔

حکم جو دوالگ آيات ميں مذکوره ہيں دو مختلف گروہوں سے متعلق ہيں اور ان کا مختلف حاالت سے  اس بناء پر يہ دونوں
تعلق ہے، اس لئے يہاں نسخ والی کوئی بات نہيناور اگر ہم ديکھتے ہيں کہ بعض روايات ميں نسخ کی تعبير موجود ہے تو 

بھی شامل “ تخصيص”يع مفہوم رکھتا ہے جس ميں روايات کی زبان ميں ايک وس“ نسخ”ہميں توجہ رکھنا چاہيے کہ لفظ 
  ہے۔

  ۔ قوتوں کے موازنہ کی داستان:٢
مندرجہ باال آيات بہرحال اس مسلّم حکم کی حامل ہيں کہ مسلمان کبھی دشمن سے ظاہری قوتوں کی برابری کے انتظار ميں 

ی اٹھ کھڑے ہوں اور تعداد کی کمی کے نہ رہيں بلکہ کبھی اپنے سے دوگنا اور کبھی دس گناه دشمن کے مقابلے ميں بھ
  بہانے دشمن کے مقابلے سے فرار اختيار کريں۔

يہ امر قابِل توجہ ہے کہ بہت سی اسالمی جنگوں ميں قوتوں کا توازن دشمن کے مفاد ميں نظر آتا ہے مسلمان عموماً کم تعداد
ر احزاب وغيره کی جنگيں بلکہ جنگِ موتہ ميں تو ميں ہوتے تھے، جنگيں جو رسول هللا کے زمانے ميں ہوئيں مثالً بدر، او

مسلمان کی تعداد تين ہزار تھی اور دشمن کے لشکر کی جو کم از کم تعداد لکھی گئی وه ڈيڑھ الکھ تھی، يہ صورت صرف 
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 رسول هللا کے دور ہی نہ تھی بلکہ وه جنگيں جوآپ کے بعد پيش آئيں يہ فرق حيرت انگيز صورت ميں موجود تھا، مثالً 
ساسانی فوج سے جنگ کے موقع پر اسالم کی آزادی بخش لشکر کی تعداد پچاس ہزار تھی جبکہ خسروپرويز کے لشکر کی 
تعداد پانچ الکھ تھی ، جنگ يرموک جوکہ لشکِر اسالم کی رومی فوج کے خالف بہت بڑی جنگ تھی کے بارے ميں مٔورخين

اد پر مشتمل تھا لسکن مسلمان فوج کی تعداد چويس ہزار سے زياده نہ تھی نے نقل کيا ہے کہ ہرقل کا لشکر تقريباً دوالکھ افر
اور زياده تعجب کی بات يہ ہے کہ لکھا ہے کہ دشمن کے جو لوگ اس جنگ ميں ہالک ہوئے وه ستر ہزار افراد سے زياده 

  تھے۔
کن پھر کونسی چيز سبب اس ميں شک نہيں ک ظاہری موازنہ اور قوتوں کی برتری کاميابی کے عوامل ميں سے ايک لي

بنتی تھی کہ اتنا عظيم فرق جو صاف نظر آتا تھا اس کے باوجود مسلمان کامياب رہتے، اس اہم سوال کا جواب قرآن نے ان 
يعنی بيس صاحِب استقامت اور صبر کرنے “ عشرون صابرون”آيات ميں تين تعبيروں ميں ديا ہے، ايک جگہ فرمايا گيا ہے 

ايک سو با استقامت يعنی استقامت اور پامردی جو شجر ايمان کا ثمر ہے اس بات کا سبب بنتی ہے “مائة صابرة”والے اور 
  کہ ايک آدمی دس افراد کے مقابلے ميں کھڑا ہوجائے، ڈٹا رہے اور کاميابی حاصل کرے۔

مقدس مقصد سے باخبر  يعنی اپنے ہدف سے ا ن کيعدم آگہی اور تمھارا اپنے“ بٔانّھم اليفقھون”دوسری جگہ قرآن کہتا ہے: 
  ہونا تعداد کی کمی کو تالفی کرديتا ہے۔

يعنی خدائی امداد ، غيبی اور معنوی نصرتيں اور هللا کا لطف ورحمت ان صاحِب ايمان اور “ اذن ّهللاٰ ”ايک اور جگہ پر ہے: 
  بااستقامت لوگوں کے شامل حال ہيں۔

ليکن تعجب کی بات يہ ہے کہ بہت سے جنگی ميدانوں ميں آج بھی مسلمان طاقتور دشمنوں کے مقابلے ميں کھڑے ہيں 
مسلمانوں کی تعداد دشمنوں سے کہيں زياده ہے ليکن پھر بھی کاميابی کے کوئی آثار نظر نہيں آتے اور آج کے مسلمانوں 

  کی حالت پہلے زمانے کے مسلمانوں سے يکسر برعکس ہے۔
وں ميں آج کافی آگاہی اور علم نہيں ہے، فساد اور مادی زرق برق کےافسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ يا اس بناپر ہے کہ مسلمان

عوامل کے مقابلے ميں وه صبر و استقامت کی روح گنوا بيٹھے ہيں، گناه آلوده ہونے کی وجہ سے خدائی حمايت بھی ان سے
  سلب ہوچکی ہے، نتيجتاً وه اس انجام کو پہنچ گئے ہيں۔

ہے اور ہميں توقع اور انتظار ہے کہ ايک دن ايسا آئے گا کہ مندرجہ باال آيات کا  ليکن پھر بھی لوٹ آنے کا راستہ کھال
  مفہوم ايک دفعہ پھر مسلمانوں ميں زنده ہو اور وه اپنی موجوده ذلّت بارکيفيت سے نکل آئيں۔

  ۔ دو آيتوں ميں مثال کا فرق:٣
“ عشرون”سبت کے بارے ميں ہے مثال کے لئے يہ بات توجہ طلب ہے کہ پہلی آيت کہ جس ميں گفتگو ايک اور دس کی ن

يعنی دو سو کے الفظ استعمال ہوئے ہيں ليکن دوسری آيت ميں جہاں دوگناه کی نسبت بيان ہوئی ہے “ مٔاتين”يعنی بيس اور 
  مثال کے لئے ايک سو افراد دوسو کے مقابلے ميں اور ايک ہزار کا دستہ دو ہزار کے مقابلے ميں کہا گيا ہے۔

يہ فرق گويا اس حقيقت کو بيان کرنے کے لئے ہے کہ قوی ارادے والے اہِل ايمان بيس افراد کا بھی ايک لشکر بناکرمثال کا 
سکتے ہيں ليکن کمزور افراد اتنی کم تعداد کا لشکر مہيّا نہيں کرسکتے بلکہ انھيں اس سے کئی گنا زياده افراد سے لشکر 

  بنانے کی ضرورت پڑے گی۔

ْنيَا َوهللاُ يُِريُد اآْلِخَرةَ وَ َما َکاَن لِ  -۶٧   هللاُ َعِزيٌز َحِکيمٌ نَبِیٍّ ٔاَْن يَُکوَن لَہُ ٔاَْسرٰی َحتَّی يُْثِخَن فِی ااْلَْٔرِض تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ
ُکْم ِفيَما ٔاََخْذتُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  -۶٨   لَْواَلِکتَاٌب ِمْن هللاِ َسبََق لََمسَّ
ا َغنِ  -۶٩   ْمتُْم َحاَلاًل طَيِّبًا َواتَّقُوا هللاَ ٕاِنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيمٌ فَُکلُوا ِممَّ
ا ٔاُِخَذ ِمْنُکْم َويَْغفِْر لَُکْم َوهللاُ  يَأاَيُّھَا النَّبِیُّ قُْل لَِمْن فِی ٔاَْيِديُکْم ِمَن ااْلَْٔسرٰی ٕاِْن يَْعلَْم هللاُ فِی قُلُوبُِکْم َخْيًرا يُْؤتُِکمْ  -٧٠   َغفُوٌر َرِحيمٌ َخْيًرا ِممَّ
  َوٕاِْن يُِريُدوا ِخيَانَتََک فَقَْد َخانُوا هللاَ ِمْن قَْبُل فَٔاَْمَکَن ِمْنھُْم َوهللاُ َعلِيٌم َحِکيمٌ  -٧١

  ترجمہ
۔ کوئی پيغمبر يہ حق نہيں رکھتا ہے وه (دشمنوں کے افراد ) قيدی بنائے تاکہ ان پر کاميابی حاصل کرے (اور زمين پر ۶٧

دم جمالے) تم لوگ تو ناپائيدار دنيا کی متاع چاہتے ہو (اور چاہتے ہو کہ زياده سے زياده قيدی بنالو اور مال لے کرمستحکم ق
  انھيں آزاد کرو) ليکن خدا (تمھارے لئے) آخرت چاہتا ہے اور خدا قادر وحکيم ہے۔

دے) تو (اسير بنانے کا) کام تم نے کيا اُس پر ۔ اگر پہلے سے خدا کا حکم نہ ہوتا (کہ تبليغ کے بغير کسی اُمت کو سزا نہ ۶٨
  تمھيں بہت بڑی سزا ديتا۔
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۔ اب جو کچھ ماِل غنيمت تم لے چکے ہو اس ميں سے حالل وپاکيزه کھالو اور خدا سے ڈرو خدا بخشنے واال مہربان ہے۔۶٩
ھائی ديکھے گا (اورز تمھاری ۔ اے نبی! تمھارے پاس جو قيدی ہيں ان سے کہدو کہ اگر خدا تمھارے دلوں ميں کوئی اچ٧٠

نيتيں نيک اور پاکيزه ہوں) تو جو کچھ تم سے ليا ہے اس سے بہتر تمھيں دے گا اور تمھيں بخش دے گا اور خدا بخشنے واال
  مہربان ہے۔

ت ۔ اور اگر وه تم سے خيانت کرنا چاہيں تو (يہ کوئی نئی بات نہيں) انھوں نے اس سے پہلے (بھی) خيانت خدا سے خيان٧١
  کی ہے اور خدا نے (تمھيں) ان پر کاميابی دی اور خدا دانا وحکيم ہے۔

  جنگی قيدی 
گذشتہ آيات ميں جہاد اور دشمن سے جنگ کرنے کے متعلق احکام کے اہم حّصے يان ہوئے ہيں، اب زيِر بحث آيات ميں 

، کيونکہ جنگوں ميں عموماً جنگی قيديوں کے بارے ميں کچھ احکام ذکر کرکے اس جاری بحث کی تکميل کی گئی ہے
قيديوں اور اسيروں کا مسئلہ پيش آيا ہے، جنگی قيديوں سے انسانی حوالوں سے سلوک اور اسی طرح مقاصِد جہاد بہت اہم 
موضوعات ہيں، اس سلسلے ميں سب سے پہلے جو مطلب بيان ہوا ہے اس کے بارے ميں ارشاد ہوتا ہے: کوئی نبی يہ حق 

پاس جنگی قيدی ہوں تاکہ وه زمين ميں اپنے پأوں خوب محکم کرسکے اور دشمن کے پيکر پر کاری نہيں رکھتا کہ اس کے 
  اور اطمينان بخش ضربيں لگاسکے (َما َکاَن لِنَبِیٍّ ٔاَْن يَُکوَن لَہُ ٔاَْسرٰی َحتَّی يُْثِخَن فِی ااْلَْٔرِض)۔

  ی کے معنی ميں آيا ہے۔کے ماده سے ضخامت، سختی اور سنگين“) شکن”(بروزن “ ثخن“ ”يثخن”
بعد ازاں اسی منسابت سے کاميابی، واضح غلبہ، قوت، قدرت اور شّدت کے مفہوم ميں بوال جانے لگا، بعض مفّسرين نے 

کو دشمن کو قتل کرنے ميں مبالغہ اور شّدت کے معنی ميں ليا ہے اور کہا ہے کہ اس جملے کا “ َحتَّی يُْثِخَن فِی ااْلَْٔرضِ ”
(زمين ميں) “ فِی ااْلَْٔرضِ ”ہ جنگی قيدی بنانے کا عمل دشمن کے بہت سے افراد قتل کرنے کے بعد ہو ليکن معنی يہ ہے ک

کو نظر ميں رکھتے ہوئے اور اس لفظ کی اصل کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ جو شدت وسختی کے معنی ميں ہے، واضح 
راد دشمن پر مکمل فوقيت حاصل کرنا، قوت ہوجاتا ہے کہ اس جملے کا حقيقی معنی يہ نہيں ہے بلکہ اس سے اصل م

وقدرت کا مظاہره کرنا اور اپنے تسلط کو مستحکم بنانا ہے ليکن چونکہ بعض اوقات دشمن کی سرکوبی اور اُسے قتل 
وغارت کرنا مسلمانوں کے مقام کے استحکام کا سبب بنتا ہے لٰہذا اس جملے کا ايک مصداق خاص حاالت ميں دشمن کو قتل 

  ہوسکتا ہے نہ يہ کہ اس جملے کا اصلی مفہوم ہے۔ کرنا بھی
بہرحال محِل بحث آيت مسلمانوں کو ايک حساس جنگی نکتے کی طرف متوجہ کرتی ہے اور وه يہ کہ مسلمان کبھی بھی 

دشمنوں کی مکمل شکست کے بغير انھيں قيدی بنانے کی فکر ميں نہ پڑيں کيونکہ جيسا کہ بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے
ض نئے مسلمان ميداِن بدر ميں اس کوشش ميں تھے کہ جتنا ممکن ہو دشمنوں کو قيد کيا جائے کيونکہ اس زمانے کی بع

  کے نام پر لے کر انھيں آزاد کرديا جاتا تھا۔“ خدا”يا “ فديہ”جنگوں کے رواج کے مطابق جنگ ختم ہونے پر ايک اہم رقم 
يکن دشمن کی شکست کے بارے ميں مکمل اطمينان کرلينے سے پہلے يہ ہوسکتا ہے يہ کام بعض مواقع پر اچھا شمار ہو ل

کام خطرناک ہے کيونکہ قيديوں کو پکڑنے اور ان کے ہاتھ باندھنے ميں مشغول ہونا اور انھيں کسی مناسب جگہ کی طرف 
خورده دشمن کے منتقل کرنا بہت سے مواقع پر مجاہدين کو جنگ کے اصل مقصد سے باز رکھتا ہے اور بشا اوقات توزخم 

ئلے راه ہموار کرتا ه کہ وه اپنے حملوں ميں شدت پيدا کرے اور مجاہدين کو شکست دے دے جيسا کہ جنگ اُحد کے واقعہ 
ميں غنائم کی جمع آوری نے مسلمانوں کے ايک گروه کو اپنی طرف مشغول رکھا اور دشمن نے موقع غنيمت پاکر ان پر 

  کاری اور آخری ضرب لگائی۔
يدی بنانا صرف اسی صورت ميں جائز ہے کہ جب دشمن پر کاميابی کے حصول کے بارے ميں کامل اطمينان ہو ورنہ لٰہذا ق

قفاطع، تباه کن اور پے درپے حملوں سے حملہ آور دشمن کی طاقت کو بيکار جائے، ليکن اطمينان حاصل ہوجانے کے بعد 
ا ليا جائے اور انھيں قيد کرلينے پر اکتفا کی جائے، يہ دونوں انسانی ہدف ضروری قرار ديتا ہے کہ قتل کرنے سے ہاتھ اٹھ

  اہم فوجی اور انسانی نکات زير نظر آيت کی مختصر سی عبارت ميں بيان ہوئے ہيں۔
اس کے بعد قرآن اس گروه کو جس نے اس حکم کے خالف عمل کيا مورِد مالمت قرار ديتے ہوئے کہتا ہے: تم صرف مادی 

ور دنيا کی ناپائيدار متاع چاہتے ہو حاالنکہ خدا تمھارے لئے عالِم جاوداں اور دائمی سعادت چاہتا ہے امور کی فکر ميں ہو ا
ْنيَا َوهللاُ يُِريُد اآْلِخَرةَ)۔   (تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ

ْنيَاَعرَ ”اور چونکہ اس دنيا کے مادی سرمائے پائيدار نہيں ہيں لٰہذا انھيں “ ناپائيدار امور”کا معنی ہے “ عرض” کہا “ َض الدُّ
  جاتا ہے۔

البتہ جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں جنگی قيديوں کے مادی پہلؤوں کی طرف توجہ اور اصلی اہداف ومقاصد سے غفلت يعنی 
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دشمن پر کاميابی حاصل کرنا نہ صرف سعادت اور اُخروی جزا پر ضرب لگاتی ہے بلکہ اس جہان کی زندگی، سربلندی، 
ی نقصانده ہے، حقيقت ميں يہ اصلی مقاصد اس جہان کے پائيدار امور ميں شمار ہوتے ہيں اور عزت اور آرام کے لئے بھ

دوسرے لفظوں ميں وقتی اور جلدی گزر جانے والے منافع کے لئے آئنده کے لئے دائمی منافع کو خطرے ميں نہيں ڈالنا 
  چاہيے۔

اور حکمت وتدبير کامل ہے چونکہ يہ خدا کی طرف آيت کے آخر ميں فرمايا گيا ہے کہ يہ حکم اصل ميں عزت وکاميابی 
  اور خدا عزيز وحکيم ہے (َوهللاُ َعِزيٌز َحِکيٌم)۔”سے صادر ہوتا ہے 

اگلی آيت ميں دوباره انلوگوں کو سرزنش کرتے ہوئے کہ جو وقتی اور مادی مفادات کے لئے اہم اجتماعی مصالح کو 
ا فرمان سابق نہ ہوتا تو تمھيں ان قيديوں کو قيدی بنانے پر بہت بڑی سزا خطرے ميں ڈالتے ہوئے فرمايا گيا ہے: اگر خدا ک

ُکْم فِيَما ٔاََخْذتُْم َعَذاٌب َعِظيٌم)۔  کے بارے ميں“ لَْواَلِکتَاٌب ِمْن هللاِ َسبَقَ ”اور عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ( لَْواَلِکتَاٌب ِمْن هللاِ َسبََق لََمسَّ
ر کئے ہيں ليکن جو چيزی پوری آيت کی تفسير کے ساتھ زياده مناسبت رکھتی ہے يہ ہے کہمفّسرين نے مختلف احتماالت ذک

اگر يہ نہ ہوتا کہ خدا نے پہلے سے مقرر کيا ہوا ہے کہ جب تک کوئی حکم وه پيغمبر کے ذريعے اپنے بندوں سے بيان نہ 
کے لئے قيدی بنانے کے پيچھے لگ گئے اور کرے انھيں سزا نہيں دے گا، تمھيں اس بناء پر کہ تم مادی منافع کے حصول 

لشکِر اسالم کی حيثيت اور اس کی مکمل کاميابی کو خطرے ميں ڈال ديا تو سخت سزا ديتا ليکن جيسا کہ قرآن کی دوسری 
آيات ميں تصريح ہوئی ہے کہ پروردگار کی سنت يہ ہے کہ وه پہلے احکام بيان کرتا ہے پھر ان احکام کی خالف ورزی 

  لوں کو سزا ديتا ہے مثالً:کرنے وا
  

  )١۵(بنی اسرائيل/

  چند قابِل توجہ نکات 
  

  ۔ ايک وضاحت:١

لينے “ فديہ”جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں مندرجہ باال آيات کا ظہور جنگی قيدی بنانے کے بارے ميں ہے نہ کہ جنگ کے بعد 
تفسير سمجھنے کے سلسلے ميں کچھ  کے مسئلہ سے اس کا تعلق ہے اسی طرح سے بہت سے اعتراضات جو اس آيت کی

  مفّسرين کی نظر ميں پيدا ہوئے خود بخود حل ہوجاتے ہيں۔
نيز مالمت اور سرزنش ان لوگوں کی گئی ہے جو مکمل کاميابی سے پہلے مادی اغراض کی وجہ سے قيدی بنانے ميں 

صروف مومنين سے کوئی نہيں ہے، لٰہذا مشغول ہوگئے تھے اور اس کا رسول هللا کی ذات اور مقاصِد جہاد کی تکميل ميں م
ايسی يحثيں کہ آيا پيغمبر اس موقع پر گناه کے مرتکب ہوئے تھے اور وه گناه آپ کے مقاِم عصمت سے کيسے مناسبت 

  رکھتا ہے، سب بے محل ہيں۔
ہ آيت کا ربط ميں آئی ہيں جن ميں ہے ک) ١اسی طرح وه احاديث جو آيت کی تفسير کے سلسلے ميں اہِل سنت کی بعض کتب(

رسول هللا اور مسلمانوں کی طرف سے خدا کی اجازت سے پہلے جنگ بدر کے بعد جنگی قيديوں سے فديہ لينے سے ہے، 
بے بنياد ہيں، ان روايات ميں ہے کہ وه واحد شخص جو فديہ لينے کے مخالف تھا اور جنگی قيديوں کے قتل کا حامی تھا 

ت نہ پاتا، ايسی روايات کا آيت کی تفسير سے قطعاً کوئی تعلق نہيں خصوصاً جبکہعمر يا سعد بن معاذ کے سوا اس سے نجا
ان روايات کا من گھڑت ہونا بالکل واضح ہے کيونکہ عمر يا سعد بن معاذ کا پيغمبر اکرم کےمقام سے بھی باالتر قرار ديا گيا

  ہے۔

  ۔ جنگی قيديوں سے فديہ لينے کا مسئلہ:٢
يديوں سے جب کہ اسالمی معاشرے کی مصلحت ضروری قرار دے فديہ لينے کے خالف نہيں ہے مندرجہ باال آيت جنگی ق

بلکہ کہتی ہيں کہ مجاہدين کو اس مقصد کے لئے قيدی بنانے کے لئے ہاتھ نہيں بڑھانا چاہيے، اس بناپر يہ آيت سورٔه محمد 
  سے ہر لحاظ سے موافقت رکھتی ہيں جہاں فرمايا گيا ہے: ۴کی آيت 

  
ت کافروں (اور ان دشمنوں سے جو تمھارے لئے زنده رہنے کے حق قائل نہيں ہيں) سے ميدان جنگ ميں آمنا سامنا جس وق

ہو تو ان کی گردنوں پرضربيں لگأو يہاں تک کہ غلبہ حاصل کرلو پھر اس وقت انھيں قتل نہ کرو انھيں باندھ لو قيدی بنالو 
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  آزاد کردو۔ اس کے بعد انھيں فديہ لے کر يا بغير فديہ لئے
ليکن يہاں ايک نکتے کی طرف توجہ کرنا چاہيے کہ اگر جنگی قيديوں ميں خطرناک قسم کے افراد موجود ہوں کہ جن کی 
آزادی دوباره جنگ کی آگ بھڑک اٹھنے اور مسلمانوں کی کاميابی کے خطرے ميں پڑجانے کا سبب ہو تو پھر مسلمان حق 

  ميں چھپی ہوئی ہے۔“ ٔاَْثَخنتُُموھُْم ”اور “ يثخن”، اس امر کی دليل خود آيت ميں رکھتے ہيں کہ ايسے افراد کو ختم کرديں
اسی بناپر چند ايک روايات ميں آيا ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم نے حکم ديا کہ جنگ بدر کے قيديوں ميں 

  )2ر ان سے کسی قسم کا فديہ قبول نہ کيا جائے۔(سے دو افراد عقبہ بن ابی معيط اور نضر بن حارث کو قتل کرديا جائے او

  ۔ نظريہ جبر کی نفی:٣
مندرجہ باال آيات ميں دوباره انسان کے ارادے کی آزادی کے مسئلہ اور نظرئہ جبر کی نفی پر تاکيد نظر آتی ہے کيونکہ 

وه وقتی مادی مفادات کی قيد ميں پھنسا فرمايا گيا ہے کہ خدا تمھارے لئے ہميشہ کا گھر چاہتا ہے حاالنکہ تم ميں سے اگر گر
  ہوا ہے۔

  بعد والی آيت ميں جنگی قيديوں سے متعلق ايک اور مسئلے کی طرف اشاره کيا گيا ہے اور وه ہے فديہ لينے کا مسئلہ۔
جيسا کہ بعض روايات ميں جو زيِر بحث آيات کی شان نزول کے بارے ميں وارد ہوئی ہينان ميں ہے کہ جنگ بدر کے 

ے پر جب جنگی قيدی بنالئے گئے اور پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم نے يہ حکم ديا کہ قيديوں ميں سے د خاتم
خطرناک افراد عقبہ اور نضر کو قتل کرديا جائے تو اس پر انصار گھبرائے کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ يہ حکم تمام قيديوں کے 

وم ہوجائيں) لٰہذا انھوں نے رول هللا کی خدمت ميں عرض کيا: ہم نے ستر متعلق جاری ہوجائے (اور وه فديہ لينے سے محر
آدميونکو قتل کيا ہے اور ستر ہی کو قيدی بنايا ہے اور يہ آپ کے قبيلے ميں سے ہيں، يہ ہميں بخش ديجئے تاکہ ہم ان کی 

  آزادی کے بدلے فديہ لے سکيں۔
وقع پر زير بحث آيات نازل ہوئيں اور قيديوں کی آزادی کے (رسول هللا اس کے لئے وحی آسمانی کے منتظر تھے) اس م

  )3بدلے ميں فديہ لينے کی اجازت دی گئی ہے(
) يعنی زينب جو 5) ابوالعاص بھی ان قديوں ميں تھا، رسول کی بيٹی (4تعجب کی بات يہ ہے کہ رسول هللا کا داماد (

ادی کے وقت انھيں ديا تھا فديہ کے طور پر رسول هللا ابوالعاص کی بيوی تھی نے جو گلوبند جناب خريجہۻ نے ان کی ش
کے پاس بھيجا، جب پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ آلہ وسلّم کی نگاه گلوبند پر پڑی تو جناب خريجہۻ جيسی فداکار اور مجاہده 

ه گلوبند ہے جو خانتون کی ياديں ان کی آنکھوں کےسامنے مجسم ہوگئيں، آپ نے فرمايا: خدا کی رحمت ہو خديجہ پر، يہ و
اس نے ميری بيتی زينب کو جہيز ميں ديا تھا(اور بعض دوسری روايات کے مطابق جناب خريجہۻ کے احترام ميں آپ نے 

  )6گلوبند قبول کرنے سے احراز کيا اور حقوِق مسلمين کو پيش نظر کرتے ہوئے اس ميں ان کی موافقت حاصل کی(
ہ وسلّم نے ابوالعاص کو اس شرط پر آزاد کرديا کہ وه زينب کو (جو اسالم سے اس کے بعد پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وال

پہلے ابوالعاص کی زوجيت ميں تھيں) مدينہ پيغمبر کے پاس بھيج دے، اس نے بھی اس شرط کو قبول کرليا اور بعد ميں 
  )7اسے پورا بھی کيا۔(

  
جنگی غنيمت (يعنی وه رقم جو وه قيديوں سے رہائی کے بہرحال مندرجہ باال آيت مسلمانوں کے يہ اجازت ديتی ہے وه اس 

بدلے ليتے تھے) سے استفاده کريں اور ارشاد ہوتا ہے: جو کچھ تم نے غنيمت ميں ليا ہے اس ميں سے حالل اور پاکيزه 
ا َغنِْمتُْم َحاَلاًل طَيِّبًا)۔   کھالو اور اس سے فائده اٹھأو (فَُکلُوا ِممَّ

  ک وسيع معنی ہو اور يہ فديہ کے عالوه ديگر غنائم کے بارے ميں بھی ہو۔ممکن ہے اس جملے کا يہ اي
  اس کے بعد انھيں حکم ديا گيا ہے کہ تقوٰی اختيار کرو اور فرماِن خدا کی مخالفت سے پر ہيز کرو (َواتَّقُوا هللاَ)۔

کہ مجاہدين کا ہدف جہاد کے ميدان اس طرف اشاره کرتے ہوئے کہ ايسے غنائم کا مباح ہونا اس بات کا سبب نہيں بننا چاہيے
ميں ہدف ماِل غنيمت جمع کرنا يا فديہ حاصل کرنا ہوجائے اور اگر پہلے ان کے دل ميں ايسے پست خياالت تھے تو انھيں 

دل سے نکال ديں نيز اس سلسلے ميں جو کچھ ہوچکا ہے اس کے عفو بخشش کا وعده کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: خدا غفور 
  ٕاِنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم)۔ورحيم ہے (

  کيا فديہ لينا ايک منطقی اور عادالنہ کام ہے؟
يہاں پر ايک سوال پيدا ہوتا ہے کہ قيديوں کو آزاد کرنے کے بدلے فديہ لينا اصوِل عدالت سے کس طرح مطابقت رکھتا ہے 

  اور کيا ايسا کام انسان فروشی کے مترادف نہيں؟
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اضح ہوجاتا ہے کہ فديہ حقيقت ميں ايک قسم کا تاواِن جنگ ہے کيونکہ ہر جنگ ميں ليکن تھوڑے سے غور وفکر سے و
بہت سا اقتصادی سرمايہ اور انسانی قوتيں ختم ہوجاتی ہيں، حق کے لئے جنگ کرنے سے لوگ يہ حق رکھتے ہيں کہ جنگ 

  ديہ لينا بھی ہے۔ختم ہونے کے بعد دشمن سے اپنے جنگی خسارے کی تالفی کروائيں اور اس کا طريقہ يہ ف
نيز اس طرف توجہ کی جائے کہ ان دنوں مالدار قيديوں کے لئے فديہ کی رقم چار ہزار درہم اور باقيوں کے لئے ايک ہزار 
درہم مقرر ہوئی تھی، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سے قريش سے جو کل مال حاصل کيا گيا وه کوئی اتنا زياده نہيں تھا کہ

  ی نقصانات کی تالفی کرسکتا تھا جو اسالمی لشکر کو اٹھانا پڑا تھا۔ان کا مالی اور جان
عالوه ازيں جب مسلمان قريش کے دبأو سے تنگ آکر مدينہ ہجرت کر آئے تھے ان کا بہت سا مال مکہ ميں دشمنوں کے ہاتھ

  ی کريں۔ميں باقی ره گيا تھا، اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ وه ان اموال کی تالف
اس نکتہ کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ م۔فديہ لينا کوئی الزمی بھی نہيں اور اسالمی کومت اگر مصلحت سمجھے تو 

ميں اس  ۴جنگی قيديوں کا تبادلہ کرسکتی ہے يہ کوئی چيز لئے بغير ہی آزاد کرسکتی ہے جيسا کہ سورٔه محمد کی آيت 
   آئے گی۔طرف اشاره ہوا ہے، اس کی تفسير انشاء هللا

ايک اور اہم مسئلہ جنگی قيديوں کے حوالے سے، ان کی اصالح، تربيت اور ہدايت ہے، ہوسکتا ہے يہ امر مادی مکاتب ميں 
پيش نہ آتا ہو ليکن وه جہاد کہ جو انسانوں کی آزادی، اصالح اور حق وعدالت کے رواج دينے کے لئے ہو حتمی طور پر 

  اسے اہميت ديتا ہے۔
ظر چوتھی آيت ميں رسول هللا کو حکم ديا گيا ہے کہ قيديوں کو دل خوش کن بيان کے ذريعے ايمان اور اسی لئے زير ن

اصالِح احوال کی دعوت ديں اور انھيں تشويق دالئيں، ارشاد ہوتا ہے: اے پيغمبر! ان قيديوں کو جو تمھارے ہاتھ ميں ہيں کہہ
مھيں اس سے بہتر عطا کرے جو تم نے ليا ہے (يَأاَيُّھَا النَّبِیُّ قُْل لَِمْن دو! اگر خدا تمھارے دلوں ميں خير ونيکی جان لے تو ت

ا ٔاُِخَذ ِمْنُکْم)۔   فِی ٔاَْيِديُکْم ِمَن ااْلَْٔسرٰی ٕاِْن يَْعلَْم هللاُ فِی قُلُوبُِکْم َخْيًرا يُْؤتُِکْم َخْيًرا ِممَّ
“ َخْيًرا”سے مراد وہی ايمان اور اسالم قبول کرنا ہے اور بعد ميں آنے والے لفظ “ ًراَخيْ ”ميں “ ٕاِْن يَْعلَْم هللاُ فِی قُلُوبُِکْم َخْيًرا”

سے مراد مادی اور معنوی جزا اور احسان کے عالوه اس نے تمھارے لئے ايک اور لطف وکرم کيا ہے اور گناه کہ جن کے
ے گا اور خدا بخشنے واال اور مہربان ہےتم اسالم قبول کرنے سے پہلے گذشتہ زمانے ميں مرتکب ہوئے تھے انھيں بخش د

  (َويَْغفِْر لَُکْم َوهللاُ َغفُوٌر َرِحيٌم)۔
اور چونکہ يہ ممکن تھا کہ قيدی اس پروگرام سے غلط فائده اٹھائيناور خيانت اور انتقام کے اراده سے اظہاِر اسالم کرتے 

ھيں بھی خطرے سے خبردار کرتا ہے اور مسلمانوں کو ہوئے مسلمانوں کی صفوں ميں گھس آئيں لٰہذا اگلی آيت ميں قرآن ان
تنبيہ کرتا ہے اور کہتا ہے: اگر وه چاہيں کہ تجھ سے خيانت کريں تو کوئی نئی بات نہيں ہے انھوں نے اس سے پہلے بھی 

  خدا سے خيانت کی ہے ( َوٕاِْن يُِريُدوا ِخيَانَتََک فَقَْد َخانُوا هللاَ ِمْن قَْبُل)۔
يانت کيا ہوگی کہ انھوں نے ندائے فطرت کو سنا اَن سنا کرديا، حکم عقل کو پِس پشت ڈال ديا، خدا کے لئے اس سے باالتر خ

شريک شبيہ کے قائل ہوئے اور بت پرستی کے بيہوده مذہب کو انھوں نے توحيد پرستی کا جانشين قرار دے ليا ليکن انھيں يہ
(فَٔاَْمَکَن ِمْنھُْم)۔ آئنده بھی اگر وه “ يوں کو ان پر فتح وکاميابی بخشیخدا نے تجھے اور تيرے ساتھ”نہيں بھولنا چاہيے کہ 

خيانت کی راه پر چلے توکامياب نہيں ہونگے پھر بھی وه شکست ہی سے دوچار ہونگے، خدا ان کی نيتوں سے آگاه ہے اور 
(َوهللاُ َعلِيٌم َحِکيٌم)۔“ ليم وحکيم ہےخدا ع”جو احکام اس نے قيديوں کے بارے ميں ديئے ہيں وه حکمت کے مطابق ہيں کيونکہ 

  شيعہ اور سنی تفاسير ميں مندرجہ باال آيات کے ذيل ميں منقول ہے:
انصار کے کچھ آدميوں نے رسول هللا سے اجازت چاہی کہ آپ کے چچا عباس جو قيديوں ميں سے تھے سے آپ کے احترام 

  ميں فديہ نہ ليا جائے ليکن پيغمبر نے فرمايا:
  “ التذرون منہ درھماً وّهللاٰ ”

خدا کی قسم ا س کے ايک درہم سے بھی صرِف نظر نہ کرو (يعنی اگر يہ فديہ لينا خدائی قانون ہے تو اسے سب پر يہاں تک
  کہ ميرے چچا پر بھی جاری ہونا چاہيے، اس کے اور دوسروں کے درميان کوئی فرق نہيں ہے)۔

کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمايا: اپنی طرف سے اور اپنے بھتيجے (عقيل بن پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ والہ وسلّم، عباس 
  ابی طالب) کی طرف سے آپ کو فديہ ادا کرنا چاہيے۔

عباس (جو مال سے بڑا لگأو رکھتے تھے) کہنے لگے: اے محمد! کيا تم چاہتے ہو کہ مجھے ايسا فقير اور محتاج کردو کہ 
  يالٔوں۔ميں اہل قريش کے سامنے اپنا ہاتھ پھ

رسول هللا نے فرمايا: اس مال ميں سے فديہ ادا کريں جو آپ نے اپنی بيوی اّم الفضل کے پاس رکھا تھا اور اس سے کہا تھا 
  کہ اگر ميدان ميِں جنگ ميں مارا جأوں تو اس مال اپنے اور اپنی اوالد کے مصارف کے لئے سمجھنا۔
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  کويہ بات کس نے بتائی (حاالنکہ يہ تو بالکل محرمانہ تھی)؟ عباس يہ بات سن کر متعجب ہوئے اور کہنے لگے: آپ
  رسول هللا نے فرمايا: جبريل نے ، خدا کی طرف سے۔

  عباس بولے: اس کس قسم جس کی محمد قسم کھاتا ہے کہ ميرے اور ميری بيوی کے عالوه اس راه سے کوئی آگاه نہ تھا۔
  (يعنی ميں گواہی ديتا ہوں کہ آپ هللا کے رسول ہيں)۔“ ٔاشھد ٔانّک رسول ّهللاٰ ”اس کے بعد وه پکار اٹھے: 
  اور يوں وه مسلمان ہوگئے۔

اس کے بعد بدر کے تمام قديد مکہ لوٹ گئے ليکن عباس، عقيل اور نوفل مدينہ ميں ہی ره گئے کيونکہ انھوننے اسالم قبول 
  )8کرليا تھا، مندرجہ باال آيات ميں ان کی کيفيت کی طرف اشاره کيا گا ہے۔(

عباس کے اسالم النے کے بارے ميں بعض توايخ ميں ہے اسالم قبول کرلينے کے بعد وه مکہ کی طرف پلٹ گئے اور خط 
کے ذريعے رسول هللا کو سازش سے باخبررکھتے تھے، پھر آٹھ ہجری سے پہلے فتح مکہ کے سال مدينہ کی طرف ہجرت 

  کرآئے۔
  م کے واسطے سے ان کے والد امام سجاد عليہ السالم سے منقول ہے:کتاب قرب االسناد ميں امام محمد باقر عليہ السال

  ايک روز رسول هللا کے پاس بڑی مقدار ميں مال اليا گيا، آپ نے عباس کی طرف ُرخ کيا اور ارشاد فرمايا:
  اپنی عبا پھيالدو اور اس مال ميں کچھ لے لو۔

  عباس نے ايسا کيا۔
  پھر رسول هللا نے فرمايا:

  کی تالوت فرمائی۔ ہے کہ جس کے بارے ميں هللا فرماتا ہے، پھر آپ نے آيۂ  يہ اسی مينسے
  

  )١۶٨،ص٢(تفسير نور الثقلين، ج
يہ گويا اس امر کی طرف اشاره تھا کہ جو مال تم سے ليا گيا تھا اُس کی تالفی کے بارے ميں اس طرح خدا کا وعده اب پورا 

  ہوگيا ہے۔
 اس کوشش ميں تھے کہ جو قيدی مسلمان ہوگئے ہيں انھيں احسن طريقے سے اس حديث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول هللا

  تشويق کی جائے اور جو مال انھوں نے ديئے ان کی بہتر طور پر تالفی کی جائے۔
..............  

  - ١٩٨، ص١۵؛اور تفسير رازی، ج ١٣٢، ص١٠؛ تفسير المعانی، ج٩٠، ص١٠۔ تفسير المنار، ج١
  -١٣۵، ص٢ج۔ تفسيرنور الثقلين، 2
  - بحوالہ تفسير علی بن ابراہيم  ١٣۶، ٢۔ تفسيرنور الثقلين، ج3
  ۔ ظاہری طور پرجناب خريجہۻ کی بہن کی بيٹی جو رسول هللا کی لے پالک تھيں کا شوہر۔(مترجم)4
  ۔ لے پالک بيٹی مراد ہے مترجم۔5
  پر ہے۔ ١٣۴،ص٢۔ جيسا کہ کامل بن اثير جلد6
لھا رقة شديدة وقال ان رٔايتم ان تطلقوا لھا ٔاسيرھا، وتردوا عليھا الذی لھا فافعلوا، فاطلقوا لھا اسيرھا  فلما رٔاھا رسول هللا (ص) رق”

  -ورّدوا القالدة
  -١۴١، ص٩۔ تفسير الميزان، ج7
 ۔ زير بحث آيت کے ذيل ميں تفسير نور الثقلين، روضة الکافی، تفسير قرطبی اور تفسر المنار کی طرف رجوع کيجئے۔8

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

وا ٔاُْوٰلئَِک بَْعُضھُْم ٔاَْولِيَاُء بَْعٍض َوالَِّذيَن ٕاِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوھَاَجُروا َوَجاھَُدوا بِٔاَْمَوالِِھْم َؤاَنفُِسِھْم فِی َسبِيِل هللاِ َوالَِّذيَن آَووا َونََصرُ  - ٧٢
يِن فََعلَْيُکْم النَّْصُر ٕاِالَّ َعلٰی قَْوٍم بَْينَُکْم َوبَْينَھُْم  آَمنُوا َولَْم يُھَاَجُروا َما لَُکْم ِمْن َواَليَتِِھْم ِمْن َشْیءٍ  َحتَّی يُھَاِجُروا َوٕاِْن اْستَنَصُروُکْم فِی الدِّ

  ِميثَاٌق َوهللاُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ 
  ةٌ فِی ااْلَْٔرِض َوفََساٌد َکبِيٌرَوالَِّذيَن َکفَُروا بَْعُضھُْم ٔاَْولِيَاُء بَْعٍض ٕاِالَّ تَْفَعلُوهُ تَُکْن فِْتنَ  -٧٣

 
   



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

 
 

  قًّا لَھُْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َکِريمٌ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوھَاَجُروا َوَجاھَُدوا فِی َسبِيِل هللاِ َوالَِّذيَن آَووا َونََصُروا ٔاْوٰلئَِک ھَُم اْلُمْؤِمنُوَن حَ  -٧۴
 بُِکلِّ َجاھَُدوا َمَعُکْم فَٔاُْوٰلئَِک ِمْنُکْم َؤاُْولُوا ااْلَْٔرَحاِم بَْعُضھُْم ٔاَْولَی بِبَْعٍض فِی ِکتَاِب هللاِ ٕاِنَّ هللاَ َوالَِّذيَن آَمنُوا ِمْن بَْعُد َوھَاَجُروا وَ  -٧۵

  َشْیٍء َعلِيمٌ 
  ترجمہ
پناه دی اور ۔ جوايمان الئے اور انھوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کيا اور وه کہ جنھوننے ٧٢

مدد کی ايک دوسرے کے اولياء (دوست، جوابده اور دفاع کرنے والے) ہيں اور جو ايمان الئے اور انھوننے ہجرت نہيں کی 
تم ان کے بارے ميں کسی قسم کی واليت (تعہد اور جوابدہی) نہيں رکھتے جب تک کہ وه ہجرت نہ کريں اور (صرف اس 

ن (کی حفاظت) کے لئے مدد طلب کريں (تو پھر تم پر الزم ہے کہ ان کی مدد کروصورت ميں کہ) جب وه تم سے (اپنے) دي
مگر ايسے گروه کے خالف نہيں کہ جس کے ساتھ تمھارا (جنگ نہ کرنے کا) معاہده ہو اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو خدا 

  اسے ديکھتا ہے۔
ہيناگر تم (اس حکم کو) انجام نہ دو تو زمين ميں  ۔ وه جو کافر ہوگئے ہيں ايک دوسرے کے اولياء (دوست اور پشت پناه)٧٣

  فتنہ فساد برپا ہوجائے گا۔
۔ اور وه جو ايمان الئے اور انھوننے ہجرت کی اور راه خدا ميں جہاد کيا اور وه جنھوننے پناه دی اور مدد کی وہی حقيقی٧۴

  مومن ہيں، ان کے لئے بخشش (اور خدا کی رحمت) اور مناسب رزق ہے۔
جو بعد ميں ايمان الئے اور ہجرت نہيں کی اور تمھارے سات شامل ہوکر جہاد کيا وه تم ميں سے ہيں اور رشتہ دار ۔ اور ٧۵

  ايک دوسرے کے ساتھ (غيروں کی نسبت) خدا کے مقرر کرده احکام ميں زياده حق دار ہيں، خدا تمام چيزوں کو جانتا ہے۔

  چا رمختلف گروه 
حّصہ ہيں، ان ميں مہاجرين وانصار اور مسلمان کے دوسرے گروہوں کے ماقام ومرتبے کا ذکريہ آيات سورٔه انفال کا آخری 

  ہے نيز جہاد اور مجاہدين کے بارے ميں جاری بحث کی بھی ان آيات ميں تکميل ہوتی ہے۔
پروگرام  ان آيات ميں مختلف رشتوں کے حوالے سے اسالمی معاشرے کا نظام بيان کيا گيا ہے کيونکہ جنگ اور صلح کا

  دوسرے عمومی پروگراموں کی طرح صحيح اجتماعی اور معاشرتی رشتوں کو ملحوظ رکھے بغير نہيں بن سکتے۔
ان آيات ميں پانچ گروہوں کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے، ان ميں سے چار مسلمان ہيں اور ايک گروه غير مسلموں کا 

  ہے۔ مسلمانوں کے چار گروه ہيں:
  -۔ مہاجرين اّولين١
  -۔ انصار، اہل مدينہ سے يار وانصار٢
  -۔ وه جو ايمان تو لے الئے ليکن انھوں نے ہجرت نہ کی٣
  -۔ وه جو بعد ميں ايمان الئے اور مہاجرين سے آملے۴

زير بحث پہلی آيت مينکہا گيا ہے : وه لوگ جو ايمان الئے اور انھوں نے ہجرت کی اور اپنے مال وجان سے راِه خدا ميں 
ر وه لوگ کہ جنھوننے پناه ياور مدد کی وه ايک دوسرے کے اولياء ، ہم پيمان اور ايک دوسرے کا دفاع اور جہاد کيا او

َک بَْعُضھُْم ِذيَن آَووا َونََصُروا ٔاُْوٰلئِ محافظت کرنے والے ہيں (ٕاِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوھَاَجُروا َوَجاھَُدوا بِٔاَْمَوالِِھْم َؤاَنفُِسِھْم فِی َسبِيِل هللاِ َوالَّ 
  ٔاَْولِيَاُء بَْعٍض)۔

آيت کے اس حّصے ميں پہلے اور دوسرے گروه کی طرف اشاره ہوا ہے، يعنی وه مومنين جو مکہ ميں ايمان الئے اور اس 
کے بعد انھوں نے مدينہ کی طرف ہجرت کی اوروه مومنين جو مدينہ رسول هللا پر ايمان الئے اور آپ کی اور مہاجرين کی 

 ور حمايت کے لئے اٹھ کھڑے ، ان کا ايک دوسرے کے اولياء، حامی اور متعہد کے طور پر تعارف کرايا گيا ہے۔مدد کی ا
يہ بات جالِب توّجہہے کہ پہلے گروه کی چار صفات بيان کی گئی ہيں، پہلی ايمان، دوسری ہجرت، تيسری مالی واقتصادی 

يا جنگ بدر ميں اپنے مال کی پرواه نہ کرنے کی صورت جہاد (مکہ ميں موجود اپنے مال سے صرف نظر کرتے ہوئے 
  ميں) اور چوتھی اپنے خون اور جان کے ساتھ راِه خدا ميں جہاد کرنا۔

  (پناه دينا) اور دوسرا مددکرنا۔“ ايواء”انصار کے دو وسف بيان ہوئے ہيں: پہال 
  کے بارے ميں جوابده قرار ديا گيا ہے۔ کے جملے کے ذريعے سب کوايک دوسرے“ بَْعُضھُْم ٔاَْولِيَاُء بَْعضٍ ”نيز 

حقيقت مينيہ دونوں گروه اسالمی معاشرے کے تانے بانے کی بنيادی اجزاء کی حيثيت رکھتے تھے، ايک تانے کی اور 
  دوسرا بانے کی حيثيت کا حامل تھا، ان ميں کوئی بھی دوسرے سے بے نياز نہ تھا۔

ارشاد ہوتا ہے: وه جو ايمان الئے ليکن انھوننے ہجرت نہيں کی اور  اس کے بعد تيسرے گروه کی طرف اشاره کرتے ہوئے
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تمھارے نئے معاشرے سے وابستہ نہيں ہوئے ان کے بارے ميں تم کوئی ذمہ داری، جوابدہی اور واليت نہيں رکھتے جب 
  ِمْن َشْیٍء َحتَّی يُھَاِجُروا)۔ تک کہ وه ہجرت نہ کريں(َوالَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يُھَاَجُروا َما لَُکْم ِمْن َواَليَتِِھمْ 

البتہ اگلے ميں اس گروه کی حمايت اور مسئوليت سے متعلق ايک استثنائی حکم ديا گيا ہے، ارشاد ہوتا ہے: جس وقت يہ 
لوگ (غير مہاجر مومنين) تم سے اپنے دين وآئين کی حفاظت کے لئے مدد طلب کريں (يعنی دشمنوں کے شديد دبأو ميں 

  و تم پر الزم ہے کہ ان کی مدد کے لئے فوراً جاؤ گھرے ہوں) ت
  

يِن فََعلَْيُکْم النَّْصُر)۔ مگر اس وقت کہ جب ان کے مخالف وه لوگ ہوں کہ تمھارے اور ان کے در ميان (َوٕاِْن اْستَنَصُروُکْم فِی الدِّ
  نَھُْم ِميثَاٌق)۔لڑائی نہ کرنے کا عہدوپيمان موجود نہ ہو (ٕاِالَّ َعلٰی قَْوٍم بَْينَُکْم َوبَيْ 

دوسرے لفظوں ميں ان کا دفاع اس صورت ميں الزم ہے جب وه مشترک دشمن کے مقابل ہوں جنھوننے تم سے معاہده 
  کررکھا ہے تو پھر معاہدے کا احترام اس بدحال گروه کے دفاع کی نسبت زياده ضروری ہے۔

فرامين کی انجام دہی ميں دقِت نظر سے کام لينے  آيت کے آخر ميں ان ذمہ داريوں کی حدود کوملحوظ نظر رکھنے اوران
  کے لئے کہا گيا ہے: جو کچھ تم انجام ديتے ہو خدا اس سے بصير وبينا ہے (َوهللاُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر)۔

وه تمھارے تمام اعمال کو ديکھتا ہے اور تمھاری تمام تر سعی وکاوش اور احساِس ذمہ داری سے آگاه ہے، اسی طرح اس 
  عظيم ذمہ داری کے بارے ميں بے اعتنائی، سستی ، تساہل اور عدم احساس سے بھی باخبر ہے۔

دوسری طرف آيت ميں اسالمی معاشرے کے مدمقابل يعنی کفر اور اسالم کے معاشرے کی طرف اشاره کرتے ہوئے قرآن 
ہيں (َوالَِّذيَن َکفَُروا بَْعُضھُْم ٔاَْولِيَاُء  کہتا ہے: وه جو کافر ہوگئے ہيں ان ميں سے بعض دوسرے بعض کے اولياء اور سرپرست

بَْعٍض) ۔ يعنی ان کا تعلق اور پيوند خود انھيں کے ساتھ ہے اور تمھيں کہ ان سے کوئی تعلق قائم کرو اور ان کی حمايت کرو 
عاشرے کے تاروپودا اور يا انھيں اپنی حمايت کی دعوت دو، نہ انھيں پناه دو اور ن ان سے پناه لو، خالصہ يہ کہ اسالمی م

  تانے بانے ميں انھيں دخيل نہيں ہونا چاہيے اور نہ ہی تم ان کے معاشرے کے تاروپود ميں دخل دو۔
اس کے بعد مسلمانوں کو تنبيہ کی کی گئی ہے کہ اگر تم نے اس اسالمی حکم کو نظر انداز کرديا توزمين ميں اور تمھارے 

  ساد بپا ہوگا (ٕاِالَّ تَْفَعلُوهُ تَُکْن فِْتنَةٌ فِی ااْلَْٔرِض َوفََساٌد َکبِيٌر)۔معاشرے کے گردو پيش ميں عظيم فتنہ وف
اس سے بڑھ کر فتنہ وفساد کيا ہوگا کہ تمھاری کاميابی کے نقوش محو ہوجائيں گے اور تمھارے معاشرے ميں دشمنوں کی 

ے ان منحوس اور بدبخت منصوبے بے مٔوثر سازيں کارگر ہوں گی اور ديِن حق وعدالت کی راه کو ُدور کردينے کے لئ
  ہونے لگيں گے۔

اگلی آيت ميں دوباره مہاجرين وانصار کے مقام کی اہميت اور اسالمی معاشرے کے اہداف کی پيش رفت ميں ان کا کردار 
ا ميں جہاد کيا کے احترام کا اظہار کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: وه جو ايمان الئے ہيں اور انھوننے ہجرت کی ہے اور راِه خد

ِل ہے اور وه کہ جنھوں نے پناه دی اورمدد کی ہے وہی حقيقی اور سّچے مومن ہيں (َوالَِّذيَن آَمنُوا َوھَاَجُروا َوَجاھَُدوا فِی َسبِي
دشوار اور غربت کے دنوں  هللاِ َوالَِّذيَن آَووا َونََصُروا ٔاُْوٰلئَِک ھَُم اْلُمْؤِمنُوَن َحقًّا)۔ کيونکہ ان ميں سے ہر ايک اسالم کے سخت،

انھيں اس عظيم فداکاری کی وجہ ”ميں ديِن خدا اور رسول هللا کی مدد کے لئے کسی نہ کسی صورت ميں آگے بڑھا ہے اور 
(لَھُْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َکِريٌم)۔ وه خدا کی بارگاه ميں اور دوسرے جہان ميں بھی عظيم “ سے بخشش اور شائس رزق نصيب ہوگا

سے بہره ور ہوں گے اور اِس جہان ميں بھی نفع نفع ، عظمت، سربلندی، کاميابی، امن وامان اور اطمينان کا شائستہ نعمات 
  حّصہ حاصل کريں۔

کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: وه جو اس“ بعد کے مہاجرين”آخری آيت ميں مسلمانوں کے چوتھے گروه يعنی 
کريں اور تمھارے ساتھ شريِک جہاد ہوں وه بھی تم ميں سے ہيں (َوالَِّذيَن آَمنُوا ِمْن بَْعُد کے بعد ايمان لے آئيں اور ہجرت 

ہ اس َوھَاَجُروا َوَجاھَُدوا َمَعُکْم فَٔاُْوٰلئَِک ِمْنُکْم)۔ يعنی اسالمی معاشرے کے دائره کا تنگ يا کسی گروه پر منحصر نہيں ہے بلک
رين اور مجاہدين کے لئے بھی کھلے ہوئے ہيں، پہلے مہاجرين اگرچہ ايک خاص کے دروازے آئنده کے تمام مومنين، مہاج

مقام ومرتبہ رکھتے ہيں ليکن يہ برتری اس معنی ميں نہيں کہ آئنده کے مومنين اور مہاجرين جو اسالم کے نفوذ اور پيش 
  جز نہيں ہيں۔رفت کے وقت اس کی طرف جھکے اور اس سے آملے ہيں وه اسالمی معاشرے کی بُن وبافت کا 

آيت کے آخر ميں رشتہ داروں اور عزيزوں کی ايک دوسرے کےلئے واليت واولويت کے متعلق تھی اور اس آخری آيت 
ميں خداتعالٰی تاکيد کرتا ہے کہ يہ واليت واولويت رشتہ داروں کے لئے قوی اور زياده جامع صورت ميں ہے کيونکہ مسلمان

عالوه رشتہ داری کی واليت بھی رکھتے ہيں(َؤاُْولُوا ااْلَْٔرَحاِم بَْعُضھُْم ٔاَْولَی بِبَْعٍض فِی رشتہ دار ايمان وہجرت کی ميراث کے 
)۔   ِکتَاِب هللاِ

  اسی بناپر وه ايک دوسرے کی ميراث ليتے ہيں جب کہ رشتہ داروں کے عالوه دسرے شريِک ميراث نہيں ہوتے۔
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بلکہ ايک وسيع معنی کی حامل ہے کہ جس کا ايک جزء ميراث بھی لٰہذا آخری آيت صرف ميراث کا حکم بيان نہيں کرتی 
ہے، اگر ہم ديکھتے ہيں کہ اسالمی روايات اور تمام فقہی کتب ميں احکاِم ارث کے لئے اس آيت اور سورٔه اجزاب کی اس 

ہے بلکہ ہوسکتا ہے سے ملتی جلتی آيت سے استدالل ہوا ہے تو يہ اس امر کی دليل نہيں کہ يہ آيت مسئلہ ارث ميں منحصر 
  کہ آيت ايک عمومی قانون يان کررہی ہو جس کا ايک اہم حّصہ ميراث بھی ہے۔

اسی لئے ہم ديکھتے ہيں کہ رسول هللا کی جانشينی کے مسئلہ ميں کہ مالی ميراث ميں داخل نہيں ہے بعض اسالمی روايات 
ميں بھی رشتہ داروں کی اولويت کے لئے اسی آيت مينسے اس آيت سے استدالل کيا گيا ہے نيز غسل ميت وغيره کے مسائل

  سے استدالل کيا گيا ہے۔
جو کچھ سطوِر باال ميں کيا گيا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ يہ جو بعض مفّسّ◌رين نے اصرار کيا ہے کہ يہ آيت صرف 

کا صرف يہی طريقہ ہے  ميراث کے بارے ميں ہے، بے وجہ اور بے دليل ہے، اگر ہم اس آيت کی تفسير کرنا چاہيں تو اس
سے ايک استثناء سمجھيں اور کہيں کہ آخری “ واليت مطلقہ”کہ اسے گذشتہ آيت ميں مہاجرين وانصار کے مابين بيان شده 

  آيت کہتی ہے کہ مسلمانوں کی عمومی واليت ميں ايک دوسرے کی ميراث لينا شامل نہيں ہے۔
ی ہے اور اس کے بعد آخری آيت نے اس حکم کو نسخ کرديا ہے يہ بہت باقی رہا يہ احتمال کہ گذشتہ آيات کے بارے ميں بھ

بعيد نظر آتا ہے کيونکہ ان آيات کا مفہوم کے اعتبار سے اور معنوی لحاظ سے آپس ميں ارتباط يہاں تک کہ لفظی مشابہت 
  منسوخ نہينہوسکتيں۔بھی بہت نشاندہی کرتی ہے کہ يہ سب کی سب ايک ساتھ نازل ہوئی ہيں اور اس لحاظ سے يہ ناسخ و
  بہرحال آيات کے مفہوم کے ساتھ زياده مطابق وہی تفسير رکھتی ہے جو ہم نے ابتداء ميں ذکر کی ہے۔

آيت کے آخری جملہ ميں جو کہ سورٔه انفال کا آخری جملہ ہے فرمايا گيا ہے: خدا ہر چيز کوجانتا ہے (ٕاِنَّ هللاَ بُِکلِّ َشْیٍء 
  َعلِيٌم)۔

ائم، نظاِم جہاد، صلح، جنگی قيدی اور ہجرت وغيره سے مربوط تمام احکام جو اس سوره ميں نازل ہوئے انفال ، جنگی غن
ہيں سب دقيق منصوبہ بندی اور حساب وکتاب کے ماتحت ہيں جوکہ انسانی معاشرے ، بشری تقاضوں اور ہر پہلو سے ان 

  مصالح سے مطابقت رکھتے ہيں۔

  چند اہم نکات 
تاريخ اسالم کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ طاقتور دشمن کے مقابلے ميں اسالم کی کاميابی کے لئے ۔ ہجرت اور جہاد: ١

ہجرت اور جہاد دو بنيادی عوامل تھے، ہجرت نہ توتی تو اسالم مکہ کے گھُٹے ہوئے ماحول ميں ختم ہوکر ره جاتا اور جہاد 
  ۔نہ ہوتا تو اسالم کو کبھی رشد اور نشو ونما حاصل نہ ہوتی

ہجرت نے اسالم کو مخصوص عالقائی صورت سے نکال سے عالمی دين کی شکل دی اور جہاد نے مسلمانوں کو يہ بات 
سکھائی کہ اگر انھوں نے طاقت کا سہارا نہ ليا تو وه دشمن جو منطق، حرِف حسابی ارو سنجيده بات کے پابند نہيں ہيں ان 

  کے لئے کسی قسم کے حق کے قائل نہيں ہونگے۔
ھی اسالم کو سرحدوں کی بندش سے نجات دالنے اور ان مختلف رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے کہ جنھيں ہر طرف آج ب

  دشمنوں نے کھڑا کررکھا ہے ہجرت اور جہاد کو زنمده کرنے کے عالوه کوئی راستہ نہيں ہے۔
توں اور حق وعدالت کی پياسی ہجرت مسلمانوں کی آواز کو پوری کے کانوں تک پہنچائے گی اور آماده لوں، اصالحی قو

قوموں کو ان کی طرف مائل کردے گی، جبکہ جہاد انھيں حرکت اور حيات بخشے گا اور ہٹ دھرم دشمنوں کو کہ جن کے 
  کانوں کو طاقت کی آواز کے عالوه کچھ سنائی نہيں ديتا اپنے راستے سے ہٹادے گا۔

  اسالم اور ہجرتيں 
جرت سے ايک تو جزيره عرب سے باہر اسالم کا بيج چھڑکا اور ساتھ ہی ساتھ جو مکہ کے مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہ

  پہلے معدودے چند مسلمان تھے اور دشمن کے سخت دبأو ميں تھے ان کے لئے اس نے ايک مورچے کا کام بھی ديا۔
اجريِن بدر بھی کہتے پھر رسول هللا اور پہلے مسلمانوں نے مدينہ کی طرف ہجرت کی، يہ مہاجرين جنھيں بعض اوقات مہ

ہيں تاريخ اسالم ميں بہت زياده اہميت رکھتے ہيں کيونکہ بظاہر تو يہ ايک بالکل تاريک مستقبل کی طرف چل پڑے تھے اور 
درحقيقت انھوننے خدا کے لئے تمام مادی سرمائے سے آنکھيں بند کرلی تھيں، مہاجرين کہ جنھيں مہاجريِن اّولين سے تعبير 

وں نے در حقيقت اسالم کے پُرشکوه محل کی بنياد کی پہلی اينٹ رکھی، قرآن ان کے لئے ايک مخصوص کيا جاتا ہے انھ
  عظمت کا قائل ہے کيونکہ وه تمام مسلمانوں کی نسبت زياده با ايثار سمجھے جاتے ہيں۔

مدينہ کی طرف  ايک اور ہجرت صلح حديبيہ کے بعد نسبتاً امن وامان کے ماحول ميں ہوئی کچھ مسلمانوں نے مکہ سے
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  کا نام ديا جاتا ہے۔“ ہجرت ثانيہ”ہجرت کی۔بعض اوقات ان تمام مسلمانوں کی ہجرت شمار کيا جاتا ہے اور اسے 
فتح مکہ کے بعد پہلے کی سی ہجرت کا سلسلہ ختم ہوگيا يعنی مکہ سے مدينہ کی طرف آنا ختم ہوگيا اب مکہ ايک اسالمی 

   سے يہ جو حديث نقل ہوئی ہے کہ:شہر ميں تبديل ہوچکا تھا اور رسول هللا
  “الھجرة بعد الفتح”

  يعنی ، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہيں ہے۔
  يہ اس امر کی طرف اشاره ہے۔

ليکن اس گفتگو کا يہ مفہوم نہينہے کہ اسالم نے ہجرت کی آئنده کے لئے بالکل نفی کردی ہے جيسا کہ بعض نے خيال کر 
ہجرت کی نفی کی گئی ہے ورنہ جب بھی مسلمانوں کے لئے پہلے مسلمانوں کے رکھا ہے بلکہ مکہ سے مدينہ کی طرف 

سے حاالت پيدا ہوں ان کے لئے قانوِن ہجرت اپنی قوت کے ساتھ باقی ہے اور جب تک اسالم کا پوری دنيا پر قبضہ نہيں 
  ہوجاتا يہ قانون برقرار دہے گا۔

بنياد کو بھالدينے کی وجہ سے زياده تر اپنے محيط ميں بند ہيں  افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مسلمان اس اہم اسالمی
جبکہ مسيحی مبلغ، گمراه فرقوں کے نمائندے اور سامراجب مذاہب کے مبلغ مشرق ومغرب اور شمال وجنوب کی طرف 

کے عالقوں ہجرت کرتے ہيں يہاں تک کہ يہ لوگ وحشی اور آدم خور قبائل ميں جاتے ہينبلکہ قطِب شمال اور قطِب جنوبی 
  ميں جاتے ہيں، درحقيقت يہ حکم تو مسلمانوں کے لئے تھا اور اس پر عمل دوسرے کررہے ہيں۔

زياده تر تعجب کی بات يہ ہے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے شہروں کے اطراف ميں بہت سے ايسے ديہات ہيں جو بعض 
ہيں اور بعض تو ايسے کہ انھوں نے کبھی  اوقات چند ميلوں کے فاصلے پر ہونے کے باوجود اسالمی مسائل سے بے خبر

اسالمی مبلغ کی صورت تک نہيں ديکھی، اسی لئے ان کا ماحول فساد کے جراثيم اور جعلی وسامراجب مذاہب کے لئے 
آماده اور تيار ہے، نہ جانے آج کے مسلمانوں نے جو مہاجريِن اّولين کے وراث ہيں خدا کے سامنے اس کيفيت کے لئے کيا 

  رکھا ہے۔ جواب سوچ
  حاليہ دنوں ميں اگرچہ اس سلسلے ميں کچھ حرکت نظر آنے لگی ہے ليکن يہ ہرگز کافی ووافی نہيں ہے۔

بہرحال تاريخ اور مسلمانوں کی سرنوشت ميں ہجرت کا موضوع اور اس کے نقوش اس سے کہيں زياده اہم ہيں کہ اس 
  اختصار سے اس کے تمام پہلؤوں کا مطالعہ اور تحقيق ہوسکے۔

پر بھی اس سلسلے ميں ہم کچھ باتيں کر آئے ہيں، آئنده بھی انشاء هللا  ١٠٠(تفسير نمونہ جلد چہارم سورٔه نساء آيت نمبر 
  متعلقہ آيات کے ذيل ميں پھر گفتگو کريں گے)

مارے کچھ ۔ صحابہ کے بارے ميں مبالغہ: قرآن مہاجريِن اّولين کے بارے ميں جس احترام اور اہميت کا قائل ہے اس سے ہ٢
اہِل سنّت بھائيوں نے يہ مطلب نکالنا چاہيے کہ وه حضرات آخر عمر تک کسی غلطی اور خالِف شريعت امر کے مرتکب 

نہيں ہوئے، لٰہذا ان کے خيال ميں بالچون وچرا سب کو بال استثناء محترم سمجھنا چاہيے، پھر قرآن نے بيعت رضوان وغيره 
ش کی ہے اس کے وجہ سے وه اس احترام ميں صحابہ کو شامل سمجھتے ہيں اور کے واقعہ ميں ان کی جو تعريف وستائ

عملی طور پر وه صحابہ کو ان کے اعمال وکردار کو مّدنظر رکھے بغير استثنائی انسان شمار کرتے ہيں اور اس طرح 
ں سے المنار کے انھوننے ان کے کردار پر کسی قسم کی تنقيد اور بحث وتمحيص کے اپنے حق کوسلب کرليا ہے ان مي

مٔولف مشہور مفّسر نے زير بحث آيات کے ذيل ميں شيعوں پر سخت حملہ کيا ہے کہ وه بعض مہاجرين اّولين پر کيونانگلی 
  رکھتے ہيں اور ان پر کيوں تنقيد کرتے ہيں، ان کے خيال ميں شيعہ اس طرف متوجہ نہيں

  
  اور تاريخ اسالم سے بہت متضاد ہے۔نہينکہ صحابہ کے بارے ميں ايسا نظريہ رکھنا روِح اسالم 

اس ميں کوئی شک نہيں کہ صحابہ، خصوصاً مہاجريِن اّولين بڑی عزت واحترام کے حامل ہيں ليکن يہ احترام اس وقت ہے 
جب تک وه صحيح راستے پر گامزن رہے اور انھوں نے فداکاری کی، ليکن جس روز سے صحابہ کا ايک گروه اسالم کے 

  گيا مسلّماً ان کے بارے ميں قرآن کا دوسرا فيصلہ ہوگا۔ حقيقی راستے سے ہٹ
مثالً ہم طلحہ اور زبير کو کيسے بری الذمہ قرار دے سکتے ہيں جنھوں نے بيعت توڑی، ايسے امام کی مخالفت کی جو اس 

ے منتخب ہوا کے عالوه کہ رسول هللا کے ارشادات کے مطابق پيشوا تھا بلکہ تمام مسلمانوں حتّٰی کہ خود ان کی طرف س
تھا، ہم کيسے ان کے دامن سے ان ستر ہزار مسلمانوں کا خون دھوسکتے ہيں جو جنگ جمل ميں مارے گئے، جو شخص 
کسی ايک گناه کا خون بہادے وه بھی درباِر اٰلہی ميں کوئی عذر پيش نہيں کرسکے گا چاہے کوئی بھی ہو چہ جائيکہ اتنی 

  کثير تعداد کا خون۔
جنگ جمل کے ميدان ميں حضرت علی عليہ السالم اور ان کے ساتھيوں کو اور دوسری طرف طلحہ کيا اصولی طور پر 
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وزبير اور دوسرے صحابہ جو ان کے ساتھ تھے طرفين کو بيک وقت حق پر قرار ديا جاسکتا ہے؟ کيا کوئی منطق اور عقل 
کے نام پر آنکھيں بند گرليں اور انھيں ہر  اس واضح تضاد کو قبول کرسکتی ہے؟ کيا ہم ايسا کرسکتے ہيں کہ تقّدس صحابہ

اّن اکرمکم عند ّهللاٰ ”قانون سے باالتر سمجھ ليں، رسول هللا کے بعد تمام تر تاريِخ اسالم فراموش کرديں اور اسالمی ضابطہ 
  ہے؟ (هللا کے نزديک زياده محترم وه ہے جو زياده متقی ہے) کو پامال کرديں؟ يہ کيسا غير منطقی فيصلہ“ اتقاکم

اصولی طور پر اس امر مينکيا مانع اور رکاوٹ ہے کہ ايک شخص يا چند اشخاص ايک دن بہشتيوں کی صف ميں کھڑے 
  ہوں اور حق کے طرفدار ہوں اور دوسرے دن دوزخيوں اور حق دشمنوں کی صف ميں شامل ہوجائيں؟

ں کے حاالت ميں اپنی آنکھوں سے نہيں ديکھے؟ کيا سب لوگ معصوم ہيں؟ کيا ہم نے ايسی تبديلياں اور اختالفاِت نظر لوگو
رسول هللا کے زمانے ميں رونما نہيں ہوا جبکہ اصحاب پيغمبر ميں سے کچھ لوگ مرتد ہوگئے تھے؟ کيا يہ “ واقعہ رّده”کيا 

  واقعہ شيعہ سنی کتب ميں منقول نہيں ہے؟ کيا يہ مرتد ہونے والے صحابہ کی صف ميں شامل نہيں تھے؟
کو دستاويز بنارکھا ہے،“ اجتہاد”نگيز بات يہ ہے اس تضاد اور عجيب کشمکش سے بچنے کے لئے بعض نے زياده تعجب ا

وه کہتے ہيں طلحہ، زبير، معاويہ، ان کے ساتھی اور ان جيسے افراد مجتہد تھے، ان سے اشتباه اور غلطی تو ہوئی ہے 
  يں وه خدا سے اجر وثواب پائيں گے۔ليکن ان سے کوئی گناه سرزد نہيں ہوا بلکہ ان اعمال کے بدلے م

واقعاً کيسی رسوا کنند منطق ہے، کيا جانشيِن پيغمبر کے خالف قيام کرنا، عہدوپيمان توڑنا اور ہزاروں بے گناہوں کا خون 
بہانا وه بھی جاه طلبی اور مال ومقام کے حصول کے لئے ايسا پيچيده اور نامعلوم معاملہ ہے کہ جس کی قباحت اور برائی 

  سے کوئی شخص با خبر نہيں ؟ کيا اتنے بے گناہوں کا خون بہانے پر بھی خدا کے ہاں سے اجر وثواب ملے گا؟
اگر اس طرح سے ہم چاہيں کہ کچھ صحابہ کو جو ايسے جرائم کے مرتکب ہوئے ہينبری الذمہ قرار ديں تو يقيناً دنيا می 

  تمام قاتل اور ظالم افراد کو بری الذمہ قرار دے سکتے ہيں۔ کوئی گنہگار باقی نہيں رہے گا اور اس منطق کے ذريعے ہم
صابہ کے ايسے بے سوچے سمجھے فاع سے حقيقت اسالم پر حرف آتا ہے لٰہذا اس کے عالوه کوئی چاره نہينکہ سب کے 

لئے خصوصاً اصحاِب پيغمبر کے لئے ہم عزت واحترام کے قائل تو ہوں مگر اس دن تک جب تک وه حق وعدالت اور 
  اسالمی مشن سے منحرف نہ ہوں۔

۔ ميراث، اسالمی نظام قانون ميں: جيسا کہ سورٔه نساء کی تفسير مينہم اشاره کرچکے ہيں زمانٔہ جاہليت ميں عربوں کے ہان٣
ميراث کے تين طريقے تھے، ايک نسب کا طريقہ (ان کے ہاں نسب صرف اوالِد مذکوره کے لئے تھا، چھوٹے بّچے اور 

  سے محروم رہتے تھے) دوسرا ان کے ہاں متبنیٰ عورتيں ميراث 
  

  )١کہا جاتا تھا۔(“ والء”(بے پالک) کا طريقے تھے تيسرا طريق عہدو پيمان کا تھا جسے 
اخوِت ”ابتدائے اسالم ميں جبکہ ابھی ميراث کا قانون نازل نہينہوا تھا اسی طريقے پر عمل ہوتا تھا يک جلد ہی اس کی جگہ 

ور صرف مہاجرين وانصار جنھوں نے ايک دوسرے سے پيماِن اخوت باندھ رکھا تھا ايک دوسرے نے لے لی ا‘’‘ اسالمی
کی ميراث ليتے تھے، ايک عرصے کے بعد جب اسالم مينزياده وسعت پيدا ہوگی توميراث نسبی اور سببی رشتہ داروں کی 

ر ميراث کا !ری اور اصلی قانون نازل طرف منتقل ہوگی اور ميراث کے بارے ميں اخوِت اسالمی کا حکم منسوخ ہوگيا او
  ميں ہے: ۶ميں ارشاد ہوا ہے، سورٔه احزاب کی آيت  ۶ہوا کہ جس کی طرف مندرجہ باال آيات اور سورٔه احزاب کی آيہ

  
آيا جو محل بحث آيات ميں “ َؤاُْولُوا ااْلَْٔرَحام”يہ سب چيزيں تاريخی لحاظ سے مسلم ہيں ليکن جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں لفظ 

  )٢ہے مسئلہ ميراث ہی سے مخصوص نہيں ہے بلکہ يہ ايک وسيع معنی کے لئے کہ ميراث جس کا ايک جزء ہے۔(
سے مراد اختالف “ فتنہ”مختلف احتماالت ذکرکئے ہيں ليکن جو چيز مفہوِم آيت سے زياده مطابقت رکھتی ہے يہ ہے کہ 

کے مفہوم “ فساد”وسوسوں کے زيِر اثر متزلزل ہونا ہے اور  وانتشار اور مسلمانوں کے عقائد کی بنيادوں کو دشمنوں کے
ميں ہر طرح کی بے سروسامانی اور معاشرے کے مختلف نظاموں کی خرابی شامل ہے خصوصاً بے گناہوں کے خون بہہ 

  جانے اور بدامنی وغيره کے مفہوم ميں شامل ہے۔
س ميں ارتباط وتعاون اور برادری کے رشتے کو محکم اور در حقيقت قرآن مجيد مسلمانوں کو تنبيہ کررہا ہے کہ اگر وه آپ

مضبوط نہيں بنائيں گے اور دشمنوں سے تعلق اور ہمکاری ترک نہيں کريں گے تو دن بدن ان کی صفوں ميں اختالف 
يں کمزوروانتشار زياده ہوگا، دشمنوں کا نفوذ اسالمی معاشرے ميں زياده ہوگا اور ان کے تباه کن وسوسونسے ايمان کی بنياد

  اور متزلزل ہوجائيں گی اور اس طرح سے انھيں ايک عظيم فتنہ آلے گا۔
اسی طرح محکم ومضبوط معاشرتی ارتباط اور رشتے نہ ہونے کے باعث اور ان کی صفونميں دشمنوں کی رخنہ انندازی 

وسامانی کا سامانا کرنا کے سبب طرح طرح کے مفاسد، بدامنی، خون ريزی، مال واوالد کی تباہی اور معاشرے کی بے سر
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  پڑے گا اور فساِد کبير تمام جگہوں پر چھاجائے گا۔
  پروردگارا!

  ہمارے اسالمی معاشرے کو بيداری عطا فرما۔
  مسلمانوں کو دشمنوں کے ساتھ ربط، تعلق اور ہمکاری کے خطرات سے آگاه فرما۔

  سے پاک کردے۔“ وفساد فتنہ”اور خود آگاہی اور وحدِت کلمہ کے سائے ميں ہمار ے معاشرے کو 
..............  

  پر تفصيل سے بحث کی جاچکی ہے۔ ٢۶۶۔ والء کے طريقے سے ميراث کے بارے ميں تفسير نمونہ جلد سوم صفحہ١
 تک تفصيلی بحث کی جاچکی ہے۔ ٢٢٣سے  ٢٠٩۔ ميراث کے بارے ميں بھی تفسير نمونہ جلد سوم صغحہ٢

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

  سورٔه برائت 
  سوره توبہ کے بارے ميں چند اہم نکات 

  اس سوره کی تفسير شروع کرنے سے پہلے ان نکات کی طرف توجہ ضروری ہے:

  ۔ سوره کا نام: ١
مفّسرين نے اس سوره کے کئی نام ذکر کيے ہيں جن کی تعداد دس سے زياده ہے ۔ ان ميں سے زياده مشہور يہ ہيں: برائت، 

  توبہ اور فاضحہ۔
نام اس ليے رکھا گيا ہے کہ اس کی ابتداء پيمان شکن مشرکين “ برائت”ان ميں سے ہر ايک کے ليے ايک واضح دليل ہے ۔ 

  ی سے ہوتی ہے ۔سے خدا کی برائت اور بيزار
  اس ليے کہتے ہيں کہ اس ميں توبہ کے متعلق بہت گفتگو کی گئی ہے ۔“ توبہ”اسے 

اس جہت سے ہے کہ اس کی مختلف آيات منافقين کی رسوائی، فضاحت اور ان کے اعمال سے پرده “ فاضحہ”اس کا نام 
  اٹھانے کا سبب بنيں ۔

  ۔ مختصر تاريِخ نزول: ٢
نازل ہونے والی يہ آخری سوره ہے يا آخری سورتوں ميں سے ہے اور جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں اس مدينہ ميں رسول هللا پر

  آيات ہيں ۔ ١٢٩کی 
ہجری قمری ميں بيان کی جاتی ہے ۔ سوره کی آيات کا مطالعہ نشاندہی کرتا ہے کہ اس کا کچھ /٩اس کے نزول کی ابتداء 

  وقت اور کچھ جنگ سے واپسی پر نازل ہوا ۔حّصہ جنگِ تبوک سے پہلے، کچھ جنگ کی تياری کے 
تک کا حّصہ مراسم حج کا موقع آنے سے پہلے نازل ہوا اور جيسا کہ انشاء هللا اس کی تشريح  ٢٨شروع سے لے کر آيت 

ميں آئے گا اس کی ابتدائی آيات جو باقی مانده مشرکين سے متعلق تھيں مراسِم حج ميں امير المومنين حضرت علی عليہ 
  م کے توسط سے لوگوں کو پہنچائی گئيں اور آپ(ع) نے ان کی تبليغ فرمائی ۔السال

  ۔ مضامين و مشتمالت: ٣
يہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اسالم جزيره عرب ميں اوج و بلندی حاصل کرچکا تھا اور مشرکين آخری شکست کھا 

  حساس اور بلند امور زير بحث آئے ہيں ۔چکے تھے ۔ اس ليے اس کے مضامين خاص اہميت کے حامل ہيں اور اس ميں 
اس کے اہم حّصے بچے کھچے مشرکين اور بت پرستوں کے بارے ميں ہيں ۔ ان سے رابطہ توڑنے کا حکم ديا گيا ہے اور 
مسلمانوں کے ساتھ ان کے جو معاہدے تھے انہيں لغو قرار دينے کے سلسلے ميں گفتگو ہے کيونکہ وه بار بار اپنے معاہدوں

 
   



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

 
 

 چکے تھے ۔ يہ احکام اس ليے ہيں تاکہ باقی مانده بت پرستی اسالمی ماحول سے ہميشہ ہميشہ کے ليے ختم ہوجائے ۔کو توڑ
نيز اسالم نے چونکہ وسعت پيدا کرلی تھی اور دوشمنوں کی صفيں تتربتر ہوچکی تھيں لٰہذا کچھ لوگوں نے اپنے چہرے بدل 

وه موقع ہاتھ آتے ہی اسالم پر ضرب کاری لگائيں ۔ اسی صورت حال  ليے اور مسلمانوں کی صفوں ميں داخل ہوگئے تاکہ
کے پيش نظر اس سورة کا دوسرا اہم حّصہ منافقين اور ان کی سرنوشت کے بارے ميں ہے ۔ اس ميں مسلمانوں کو شدت 

  سے متنبہ کيا گيا ہے اور منافقين کی نشانياں گنوائی گئی ہيں ۔
ميں جہاد کے بارے ميں ہے کيونکہ اس حساس موقع پر اس حيات بخش امر سے غافل اس سوره کا ايک اور حّصہ راِه خدا 

  رہنا مسلمانوں کے ضعف، پسماندگی يا شکست کا باعث ہوسکتا تھا ۔
ايک اور اہم حّصہ اس سوره کا گذشتہ مباحث کی تکميل کے حوالے سے ہے ۔ اس ميں ان کے حقيقت توحيد سے انحراف 

ان کے علماء نے رہبری اور ہدايت کے فريضے سے جو رخ پھير رکھا ہے اس سے متعلق  کے بارے ميں گفتگو ہے اور
  ہے ۔

نيز کچھ آيات ميں جہاد سے مربوط مباحث کی مناسبت سے مسلمانوں کو اتحاد اور اپنی صفوں کو مجتمع کرنے کی دعوت 
سے کتراتے تھے انہيں شديد سرزنش دی گئی ہے ۔ کمزور دل اور سست قسم کے افراد جو مختلف بہانوں سے فريضہ جہاد 

  اور مالمت کی گئی ہے اور اس کے برعکس پہلے مہاجرين اور ديگر سچے مومنين کی مدح و ثنا کی گئی ہے ۔
اسالمی معاشره اس وقت وسعت اختيار کرچکا تھا اور بھی کئی امور کی اصالح کی ضرورت تھی اسی مناسبت سے اس 

ہے ۔ ذخيره اندوزی، ارتکاِز دولت اور خزانہ سازی سے پرہيز کا حکم ديا گيا ہے ۔ اسسوره ميں زکٰوة سے متعلق بحث بھی 
کے عالوه تحصيِل علم کے الزمی ہونے کا ذکر ہے اور جاہل و نادان افراد کے ليے وجوِب تعليم کی ياددھانی کروائی گئی 

  ہے ۔
 کی ہجرت کا واقعہ، حرام مہنيوں کا مسئلہ جن ميں مندرجہ باال مباحث کے عالوه کچھ اور مباحث بھی ہيں مثالً رسول هللا

جنگ کرنے کی ممانعت ہے، اقليتوں سے جزيہ لينے کا معاملہ اور اس قسم کے ديگر مسائل کسی مناسبت سے بيان ہوئے 
  ہيں ۔

  کيوں نہيں ہے؟: “ بسم هللا”۔ سوره کی ابتداء ميں ۴
ا جواب ہے ۔ در حقيقت اس سوره کا آغاز پيمان شکن دشمنوں جس کيفيت ميں سوره شروع ہورہی ہے وه خود اس سوال ک

سے اعالن جنگ اور اظہار بيزاری کے ساتھ ہوا ہے اور ان کے خالف ايک محکم اور سخت روش اختيار کی گئی ہے اور 
سے  “بسم هللا الرحمن الرحيم”اس گروه کے بارے ميں خدا کے غيض و غضب کو بيان کيا گيا ہے ۔ لٰہذا يہ صورت حال 

مناسبت نہيں رکھتی جو صلح، دوستی، محبت،خدا کی رحمانيت و رحميت کا اظہار ہے ۔ يہ بات ايک روايت ميں حضرت 
  )١علی عليہ السالم سے منقول ہے ۔(

بعض حضرات کا نظريہ ہے کہ يہ سورت در حقيقت سورٔه انفال کا تسلسل ہے کيونکہ سورٔه انفال ميں عہد و پيمان کے بارے
کی گئی ہے اور اس سوره ميں پيمان شکنوں کے معاہدوں کو لغو قرار دينے کی بات کی گئی ہے لٰہذا ان دو کے  ميں گفتگو

  )٢نہيں آئی ۔ اس سلسلے ميں امام صادق عليہ السالم سے ايک روايت بھی منقول ہے ۔ (“ بسم هللا”درميان 
  ۔ مرحوم طبرسی حضرت علی عليہ السالم سے نقل کرتے ہيں:١

  بسم ّهللاٰ الرحٰمن الرحيم علٰی رٔاس سورة برآئة، الّن بسم ّهللاٰ لألمان و الرحمة و نزلت برآئة لرفع األمان و السيف فيہلم تنزل 
اس سوره کی ابتداء ميں بسم هللا الرحمن الرحيم کے نازل نہ ہونے کی وجہ يہ ہے کہ بسم هللا امان ورحمت کے ليے ہے اور 

  تلوار اٹھانے کے ليے ہے ۔يہ سوره امان کے خاتمے اور 
  ۔ مرحوم طبرسی نے امام صادق عليہ السالم سے نقل کيا ہے:٢
  “االنفال و برآئة واحدة”

  انفال اور برائت ايک ہی سوره ہے ۔
کے ترک کرنے کی دونونعلتيں ہوں جن مينسے ايک کی طرف پہلی روايت ميں اور “ بسم هللا”اس ميں کوئی ما نع نہيں کہ 

  دوسری روايت ميں اشاره ہوا ہے ۔دوسری کی طرف 

  ۔سوره کی فضيلت اور تعميری اثرات: ۵
اسالمی روايات ميں اس سوره ا نفال کی تالوت کو خاص اہميت دی گئی ہے ۔ان ميں سے ايک روايات حضرت امام صادق 

  عليہ السالم سے منقول ہے آپ(ع) نے فرمايا :
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ً من قرء برآئة واألنفال فی کّل شہر لم يدخلہ ”   “نفاق ٔابداً وکان من شيعة ٔاميرالمٔومنين حقّا
جو شخص ہر ماه انفال اور برائت پڑھے اس ميں روِح نفاق داخل نہيں ہوگی اور وه اميرالمومنين کے حقيقی شيعوں ميں سے

  ہوگا ۔
س کا يہ مطلب ہم نے بارہا کہا ہے کہ روايات ميں مختلف سورتوں کو پڑھنے کی جو بہت زياده اہميت بيان کی گئی ہے ا

نہيں کہ سوچ بچار کيے بغير اور عمل کے بغير بس پڑھ لينے ہی سے غيرمعمولی آثار مرتب ہوجائيں گے، مثالً جو شخص 
برائت اور انفال کے الفاظ ان کے تھوڑے بہت معانی اور مفہوم سمجھے بغير پڑھے يہ نہيں ہے کہ وه نفاق سے ُدور اور 

ئے گا بلکہ در حقيقت يہ روايت فر اور معاشرے کے لئے سورة کے تعميری، حقيقی شيعوں کی صف ميں شامل ہوجا
اصالحی اور تربيتی مضامين کے اثر کی طرف اشاره ہے کہ جو معنی سمجھے بغير اور عمل کے لئے آمادگی کے بغير 

ی خطوط کو ممکن نہيں ہے ان دونوں سورتوں ميں حقيقی مسلمانوں اور منافقوں کی صفوں اور ان کی زندگی کے اصل
واضح کيا گيا ہے اور جو عمل کے مرِد ميدان ہيں نہ کہ باتوں کے ان راستے کو مکمل طور واضح کيا گيا ہے اس بناپر ان 

  کی تالوت ان کے مضامين سمجھنے اور عملی زندگی ميں انھيں اپنانے پر ہی غيرمعمولی اثر پيدا کرسکتی ہے ۔
و ايک جادو اور منتر کی طرح سمجھتے ہيں درحقيقت وه اس تربيت کننده اور اور جو لوگ قرآن اور اس کی نورانی آيات ک
  انسان ساز کتاب سے بيگانہ اور ناواقف ہيں ۔

جن مختلف نکات کی طرف اس سورة ميں اشاره ہوا ہے ان کی اہميت اس قدر زياده ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ 
  وسلّم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا:

ٔه برائت اور سورٔه توحيد ستر ہزار مالئکہ کی معيّت ميں مجھ پر نازل ہوئيں اور ان ميں سے ہر ايک دونوں سورتوں سور
  کی اہميت کے بارے ميں وصيّت کرتا تھا ۔

  ۔ ايک حقيقت جسے چھپانے کی کوشش ہوتی ہے: ۶
ت ابتدائی آيات کے ساتھ تازل ہوئی اور اس ميں ان تقريباً تمام مفسِّرين اورمٔوّرخين کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب يہ سور

معاہدوں کو لغو قرار ديا گيا ہے جو مشرکين نے رسول هللا سے کررکھے تھے تو پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے 
ھيں، اس فرمان کی تبليغ کے لئے يہ سورة حضرت ابوبکر کو دی تاکہ وه حج کے موقع پر مکہ جاکر عوام کے سامنے پڑ

بعدازان يہ سورة آپ نے اُن سے لے کر حضرت علی عليہ السالم کو دے دی اور حضرت علی عليہ السالم اس تبليغ پر 
  مامور ہوئے اور انھوں نے مراسِم حج تمام لوگوں کے سامنے ابالِغ رسالت کی ۔

ند نکات کی طرف توجہ کريں تو ہم اس واقعہ کی اگرچہ مختلف جزئيات اور شاخيں بيان کی گئی ہيں ليکن اگر ہم ذيل کے چ
  حقيقت واضح ہوجائے گی:

  ۔ احمد بن حنبل کی روايت:١
  ميں ابن عباس سے نقل کرتے ہيں:“مسند ”اہل سنت کے مشہور امام احمد بن حنبل اپنی کتاب 

اسے سورٔه توبہ رسول هللا نے فالں شخص (مراد حضرت ابوبکر ہيں جيسا کہ آئنده روايات ميں واضح ہوگا) کو بھيجا اور 
دی (تاکہ حج کے موقع پر وه اسے لوگوں تک پہنچائے) پھر علی(ع) کو اس کے پيچھے بھيجا اور وه سوره اس سے لے لی 

  اور فرمايا:
  “التذھب بھا الال رجل منّی ؤانا منہ’

  )١اس سوره کی تبليغ صرف وه شخص کرسکتا ہے جو مجھ سے ہے اور ميں اس سے ہوں ۔(

  نبل کی ايک اور روايت:۔ احمد بن ح٢
  اسی کتاب ميں انس بن مالک سے منقول ہے:

(جس کا دوسرا نام مسجد شجره ہے جو “ ذی الحليفہ”رسول هللا نے ابوبکر کو سورٔه برائت کے ساتھ بھيجا ليکن جب وه 
  مدينہ سے ايک فرسخ پر واقع ہے) پہنچے تو فرمايا:

  “ا مع علیالتبلغھا اال ٔانا ٔاو رجل اھل بيتی فبعث بھ”
اس سوره کا ابالغ سوائے ميرے يا اس شخص کے جو ميرے اہِل بيت ميں سے ہو کوئی نہيں کرسکتا، پھر آپ نے وه سوره 

  )٢علٰی کو دے کر بھيجا ۔(
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  ۔ ايک مزيد روايت:٣
ان کے  اسی کتاب ميں ايک اور سند کے ساتھ حضرت علی عليہ السالم سے منقول ہے کہ جب رسول هللا نے سورٔه برائت

  ساتھ بھيجی تو آپ نے عرض کيا: ميں خطيب نہيں ہوں ۔
  سول هللا نے فرمايا: اس کے بغير چاره نہيں کہ ميں اسے لے کر جأوں يا تم۔

  حضرت علی عليہ السالم نے کہا: جب معاملہ اس طرح ہے تو پھر ميں لے کر جاتا ہوں ۔
  اس پر رسول هللا نے فرمايا:

  “نک ويھدی قلبکانطلق فاّن هللا يثبت لسا”
  جأوخدا تمھاری زبان کو ثابت رکھے گا اور دل کو ہدايت کرے گا ۔

  )3پھر رسول هللا نے اپنا ہاتھ علی(ع) کے منھ پر رکھا (تاکہ اس کی برکت سے ان کی زبان گويا اور فصيح ہو)(

  ۔ خصائص نسائی کی روايت:۴
د بن سبيعسے ايک روايت نقل کرتے ہيں جو حضرت علی ميں زي“ خصائص”اہل سنت کے مشہور امام نسائی اپنی کتاب 

  عليہ السالم کے حوالے سے بيان کرتے ہيں:
رسول هللا نے سورٔه برائت ابوبکر کے سے ساتھ اہِل مکہ کی طرف بھيجی پھر انھيں (حضرت علی(ع)) اُن کے پيچھے 

اور ان سے خط لے ليا، ابوبکر محزون بھيجا اور کہا: ا س سے خط لے لو، علی(ع) نے راستے ميں ابوبکر کو جاليا 
(کيا ميرے بارے ميں کوئی آيت نازل ہوئی ہے کہ آپ نے “ ٔانزل فّی شیء”ومغموم واپس ہوئے اور پيغمبر سے عرض کی: 

  مجھے معزول کرديا ہے؟)
  رسول هللا نے فرمايا: نہيں اور مزيد فرماياکہ:

  “تیاآل انّٰی امرت ٔان ٔابلغہ ٔانا ٔاو رجل من ٔاھل بي”
  )4(مگر يہ کہ مجھے مامور کيا گيا ہے کہ ميں خود تبليغ کروں يا ميرے اہل بيت ميں سے کوئی مرد تبليغ کرے ۔(

  ۔ نسائی کی ايک اور روايت:۵
  نسائی نے خصائص ميں اور سند کے ساتھ عبدهللا بن ارقم سے يوں نقل کيا ہے:

رسول هللا نے سورٔه برائت حضرت ابوبکر کے ساتھ بھيجی جب وه کچھ راستہ طے کرچکا تو علی(ع) کو بھيجا اور انھوں 
نے ابوبکر سے سورت لے لی اور اسے اپنے ساتھ (مکہ کی طرف) لے گئے اورابوبکر نے اپنے دل ميں ايک طرح کی 

  هللا نے فرمايا: پريشانی محسوس کی (اور خدمِت پيغمبر ميں پہنچے تو) رسول
  )5“(الٔوّدی عنّی ااّل ٔانا ورجٌل منّی”

  ۔ ابک کثير کی روايت:۶
مشہور عالم ابن کثير اپنی تفسير ميں احمد بن حنبل سے اور وه حنش سے اور وه حضرت علی عليہ السالم سے روايت 

  کرتے ہيں:
ابوبکر کو باليا اور انھيں آيات کی تالوت کے لئے جس وقت سورٔه برائت کی دس آيات رسو ل هللا پر نازل ہوئيں تو آپ نے 

اہِل مکہ کی طرف بھيجا، پھر آپ نے کسی کو بھيج کومجھے بلوايا اور فرمايا ابوبکر کے پيچھے جأو اور جہاں کہيں بھی 
زل ابوبکر، پيغمبر کی طرف آئے اور پوچھا کہ کيا ميرے بارے ميں کوئی چيز نا ----اس سے جا ملو اس سے خط لے لو
(ليکن جبرئيل ميرے پاس آئے “ وٰلکن جبرئيل جائنی فقال لن ئودی ااّل ٔانت ٔاو رجل منک”ہوئی ہے؟ پيغمبر نے فرمايا: نہيں 

  )7ہيں اور انھوں نے کہا ہے کہ يہ ذمہ داری آپ )يا وه مرد جو آپ سے ہے کے عالوه کوئی اور ادا نہيں کرسکتا) ۔(

  ۔ ابن کثير کی ايک اور روايت:٧
  )8عينہ يہی مضمون ابن کثير نے زيد بن يسيغ سے بھی نقل کيا ہے ۔(ب

  ۔ ايک روايت مزيد:٨
اہِل سنت کے اسی عالم (ابن کثير) ہی نے اس حديث کو دوسری سند سے حضرت ابوجعفر محمد(ع) بن علی(ع) بن 
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  )9حسين(ع) بن علی(ع) (امام باقر(ع)) سے اپنی تفسير ميں نقل کيا ہے ۔(

  ابن اثير کی روايت: ۔ عالمہ٩
 ميں ترمذی کی وساطت سے انس بن مالک سے نقل کيا ہے:“ جامع االصول”اہِل سنت کے ايک اور عالم عالمہ ابن اثير نے 

  رسول هللا نے سورٔه برائت ابوبکر کے ساتھ روانہ کی، پھر انھيں باليا اور فرمايا:
  “عليّاً فٔاعطاه ايّاه الينبغی ألحٍد ٔان يبلغ ٰھذه ااّل رجل من اھلی، فدعا”

  کسی کے لئے مناسب نہيں کہ اس سوره کی تبليغ کرے مگر وه شخص جو مير ے اہل بيت ميں سے ہو۔

  ۔ محب الدين طبری کی روايت:١٠
  ميں ابو سعيد يا ابوہريره سے نقل کرتے ہيں:“ ذخائر العقبیٰ ”اہل سنّت کے عالم محب الدين طبری اپنی کتاب 

کر کو امر حج کی نظارت پر مامور کيا، جس وقت وه ضجنان کے مقام پر پہنچے تو علی(ع) کے اونٹ رسول هللا نے ابوب
کی آواز سنی اور انھيں پہچان ليا اور سمجھ ليا کہ وه انہی کی تالش ميں آئے ہيں اور کہا کہ آپ کس لئے آئے ہيں؟ انھوں 

ھيجا ہے، اس وقت ابوبکر واپس آگئے (اور پيغام رسانی کینے کہا: خيريت ہے، رسول هللا نے سورٔه برائت کو ميرے ساتھ ب
  اس تبديلی کا اظہار کيا) تو رسول هللا نے فرمايا:

” ً   “اليبلغ عنّی غيری ٔاو رجل منّی يعنی عليّا
  )10ميری طرف سے ميرے عالوه کوئی تبليغ نہيں کرسکتا مگر وه شخص جو مجھ سے ہے آپ کی مراد علی(ع) تھے ۔(

يں تصريح ہوئی ہے کہ رسول هللا نے اپنا اونٹ حضرت علی عليہ السالم کو ديا تاکہ اس پر سوار ہوکر آپ دوسری روايت م
  مکہ جائيں اور اس دعوت کی تبليغ کريں، اثنائے راه ميں جب ابوبکر نے اونٹ کی سنی تو پہچان ليا ۔

يہ کہ اونٹ خود پيغمبر اکر صلی هللا عليہ  يہ روايات اور مندرجہ باال حديث در اصل ايک ہی مطلب پيش کرتی ہيں اور وه
  وآلہ وسلّم کا تھا جو اس موقع پر حضرت علی عليہ السالم کو ديا گيا تھا کيونکہ ان کی ذمہ داری نہايت اہم تھی ۔

اہل سنت کی دوسری بہت سی کتب ميں يہ حديث بعض اوقات مسند اور گاہے مرسل نقل ہوئی ہے، اور يہ ايسی حديث ہے 
  صل ميں کسی نے اعتراض نہيں کيا ۔جس کی ا

بعض روايات کے مطابق جو طرق اہل سنت سے وارد ہوئی ہيں ان ميں کہا گيا ہے کہ حضرت ابوبکر جب ان آيات کی تبليغ 
  کی حيثيت سے مکہ آئے اور وه حج کے معاملے پر نگران تھے ۔“ امير لحاج ”کے منصب سے معزول ہوئے تو 

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

  - ، طبع مصر٢٣١، ص١د ، ج۔ مسند احم١
  - ، طبع مصر٢١٢، ص٣۔ مسند احمد ، ج٢
  - ١۵٠، ص١۔ مسند احمد بن جنل، ج3
  -٢٨۔ خصائص نسائی، ص4
  -٢٨۔ خصائص نسائی، ص5
  -٣٢٢، ص٢۔ تفسير ابن کثير ج6
  -٣٢٢، ص٢۔ تفسير ابن کثير ج7
  -٣٢٢، ص٢۔ تفسير ابن کثير ج8
  -۴٧۵، ص٩۔ جامع االصول، ج9

  -۶٩، ص۔ ذخائر العقبیٰ 10

  توضيح اور تحقيق 

يہ حديث حضرت علی عليہ السالم کی ايک عظيم فضيلت ثابت کرتی ہے، ليکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس قسم کی 
دوسری احاديث کی طرح يہ بھی سردمہری کا شگار ہوگئی ہے، بعض لوگوں کی کوشش ہے کہ اس کی قيمت بالکل گراديں 

  کے لئے انھوں نے اِدھر اُدھر بہت ہاتھ پأوں مارے ہيں، مثالً:يا اس کی اہميت کم کرديں، اس 
۔ کبھی مٔولف المنار کی طرح احاديث ميں صرف وه حّصہ بيان کی گيا ہے جس ميں مراسِم حج پر حضرت ابوبکر کی ١

حضرت  نظارت سے گفتگو ہے ليکن حضرت ابوبکر سے سورٔه برائت لينے کے بارے ميں اور وه گفتگو جو رسول هللا نے
علی عليہ السالم کے بارے ميں کی ہے سے متعلق خاموشی اختيار کی ہے حاالنکہ ان احاديث ميں سے اگر بعض اس بارے 
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ميں خاموش ہيں تو يہ بات اس امر کی دليل نہيں بنتی کہ جو احاديث اس سلسلے ميں بحث کرتی ہيں ان سب کو نظر انداز 
ه تمام احاديث پر توجہ ديں چاہے وه ان کے ميالن اور پہلے سے کئے گئے کرديا جائے، تحقيقی روش کا تقاضا ہے کہ و

  فيصلے کے برخالف کيوں نہ ہوں ۔
۔ کبھی کچھ حضرات ان ميں سے بعض احاديث کی سند کو ضعيف قرار ديتے ہيں مثالً وه حديث جو سماک اور حنش تک ٢

پيش کيا جاسکتا ہے) حاالنکہ اس حديث کے ايک ياد دہی جا پہنچی ہے (اس سلسلے ميں بھی مفّسر مذکور کا نام بطور مثال 
کے طريق سے سند تو نہيں اور اس کے راوی سماک اور حنش پر ہی منحصر نہيں بلکہ يہ حديث متعدد طرقف سے ان کی 

  معتبر کتب ميں آئی ہے ۔
گر رسول هللا نے سوره کی ۔ کبھی بعض لوگ متِن حديث کے بارے ميں تعجب انگيز توجيہيں کرتے ہيں مثالً کہتے ہيں ا٣

تبليغ کا حکم حضرت علی(ع) کو ديا تو اس کی وجہ يہ تھی کہ عربوں يہ رسم تھی کہ معاہدے کو لغو قرار دينے کا اعالن 
  خود متعلقہ شخص کرے يا اس کے خاندان کاکوئی فرد۔

برئيل ميرے لئے يہ حکم لے کر آيا ہےحاالنکہ اّول تو متعدد طرِق حديث ميں تصريح ہوئی ہے کہ رسول هللا نے فرمايا کہ ج
  کہ يا مجھے يہ حکم ديا گيا ہے ۔

دوسری بات يہ ہے کہ اس حديث کے بعض طرق ميں جو سطور باال ميں ذکر ہوئے ہيں ہم پڑھتے ہيں کہ پيغمبر اکرم صلی 
  هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی عليہ السالم سے فرمايا:

  ے خود يہ کام کرنا پڑے گا ۔اگر تم يہ کام نہ کرو تو پھر مجھ
تو کيا پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کے رشتہ داروں ميں سے کوئی اور مسلمانوں ميں موجود نہيں تھا 

  کہ اگر علی(ع) نہ جاتے تو پھر خود پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ہی يہ اقدام کرتے ۔
کے لئے کہ يہ عربوں کی رسم تھی کہ انھوں نے کسی قسم کا کوئی مدرک، حوالہ يا دليلتيسری بات يہ ہے کہ خود اس امر 

  پيش نہيں کی ۔
  اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذکوره حديث ميں توجيہ کے لئے اپنے ميالن کے مطابق تخمينے قائم کئے ہيں ۔

  چوتھی بات يہ ہے کہ اس حديث کے بعض معتبر طرق ميں ہے:
  “منّی ؤانا منہ اليذھببھا ااّل رجل”

  اسے کوئی نہيں لے جاسکتا مگر ميں يا جو مرد مجھ سے ہو۔
يہ اور اس جيسے اور جملے جو متِن روايات ميں موجود ہيں نشاندہی کرتے ہيں کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ، 

  ہ آئہ مباہلہ ميں آيا ہے)حضرت علی عليہ السالم کو اپنی طرح اور اپنے آپ کو ان کی طرح جانتے تھے (جيسا ک
جو کچھ بيان کيا گيا ہے اس سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ اگر تعصبات اور پہلے سے کئے گئے فيصلے اور ذہنوں ميں بٹھائے 
گئے عقائد ايک طرف کرديئے جائيں تو رسول هللا نے اس مقام سے تمام صحابہ پر علی(ع) کی فضيلت وبرتری کو مشخص 

 ۔“ٰھذا ااّل بالغ وانّ ”ومعيّن کيا ہے 

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

  بََرائَةٌ ِمْن هللاِ َوَرُسولِِہ ٕاِلَی الَِّذيَن َعاھَدتُّْم ِمَن اْلُمْشِرِکينَ  ١
  ينَ فَِسيُحوا فِی ااْلَْٔرِض ٔاَْربََعةَ ٔاَْشھٍُر َواْعلَُموا ٔاَنَُّکْم َغْيُر ُمْعِجِزی هللاِ َوأَنَّ هللاَ ُمْخِزی اْلَکاِفرِ  ٢

  ترجمہ
  ۔ خدا اور اس کے رسول کا يہ اعالِن بيزاری ان مشرکين کے لئے ہے جن سے تم نے معاہده کيا تھا ۔١
۔ اس کے باوجود چار ماه (تک تمھيں مہلت ہے کہ) زمين ميں (آزادانہ) چلو پھرو (اور جہاں چاہو جأو اور جو چاہو سوچ ٢

ہيں کرسکتے (اور اس کی قدرت سے فرار نہيں کرسکتے اور يہ بھی بچار کرو) اور جان لو کہ تم خدا کو عاجز وناتواں ن
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  جان لو کہ) خدا کافروں کو ذليل وخوار کرنے واال ہے ۔

  مشرکين کے معاہدے لغو ہوجاتے ہيں 
دعوِت اسالم کے گرد وپيش مختلف گروه موجود تھے جن ميں سے ہر ايک کے ساتھ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 

  حاالت مدنظر رکھ کر سلوک کرتے تھے ۔اس کے 
ايک گروه ايسا تھا کہ جس کا پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے کوئی پيمان نہ تھا اور رسول هللا کا بھی اس سے 

  کوئی عہد وپيمان نہ تھا ۔
ا تھا، ان معاہدوں ميں سےکچھ دوسرے گروہوں نے حديبيہ وغيره ميں رسول هللا سے دشمنی کا ترک کرنے کا پيمان باندھ لي

  بعض تو معيہ مدت کے حامل تھے اور بعض کی کوئی مدت نہ تھی ۔
اس دوران بعض قبائل کہ جنھوں نے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے پيمان باندھا تھا يک طرفہ طور پر بغير کسی 

ہدے توڑديئے تھے يا رسول اسالم کو ختم جواز اور وجہ کے اسالم دشمنوں سے واضح طور پر تعاون کرکے اپنے معا
کرنے کے درپے ہوگئے تھے، مثالً بنی نضير اور بنی قريظہ کے يہوديوں نے يہی طرِز عمل اختيار کرليا تھا، رسول هللا 
ہدے نے بھی ان کے مقابلے ميں شّدت عمل کا رويہ کا اختيار کرليا تھا اور ان تمام کو مدينہ سے نکال باہر کيا ليکن کچھ معا

  ايسے تھے جو ابھی تک پوری طرح باقی تھے چاہے وه محدوديت والے ہوں يا بغير مدت کے تعين کے ۔
زيِر نظر پہلی آيت تمام بت پرستوں کے لئے اعالن کرتی ہے کہ ان کا مسلمانوں سے جو معاہده ہے وه لغو ہوگيا ہے، ارشاد 

مشرکين سے ہے کہ جن کے ساتھ عہد وپيمان باندھا تھا (بََرائَةٌ ِمْن ہوتا ہے: خدا اور اس کے پيغمبر کا يہ اعالِن بيزاری ان 
  هللاِ َوَرُسولِِہ ٕاِلَی الَِّذيَن َعاھَدتُّْم ِمَن اْلُمْشِرِکيَن) ۔

اس کے بعد انھيں چار ماه کی مہلت دی گئی ہے تاکہ وه اس مدت ميں سوچ بچار کرليں اور اپنی کيفيت کو واضح کرليں اور 
چار ماه آزادانہ ”يا تو بت پرستی کے مذہب سے دستبردار ہوجائيں يا جنگ کے لئے تيار ہوجائيں، فرمايا گيا ہے: چاه ماه بعد 

  )١ليکن اس کے بعد حاالت مختلف ہوجائيں گے (فَِسيُحوا فِی ااْلَْٔرِض ٔاَْربََعةَ ٔاَْشھٍُر) ۔(“ طور پر زمين پر جہاں چاہو چلو پھر
(َواْعلَُموا “ و ناتواں اور عاجز نہيں کرسکتے اور نہ اس کی قدرت کی قلمرو سے نکل سکتے ہوليکن يہ جان لو کہ تم خدا ک”

) ۔   ٔاَنَُّکْم َغْيُر ُمْعِجِزی هللاِ
(َؤاَنَّ هللاَ ُمْخِزی “ نيز يہ بھی جان لوکہ باآلخر خد کو کفار مشرکين اور بت پرستوں کو ذليل وخوار اور رسوا کرے گا

  اْلَکافِِريَن) ۔
..............  

  کے ماده سے ہے اس کا معنی ہے اطمينان سے چلنا پھرنا اور گردش کرنا ۔“ سياحت“ ”سيحوا”۔ ١

  چند قابِل توجہ نکات

  ۔ کيا يک طرفہ طور پر معاہده کالعدم کرديا صحيح ہے؟ ١

حاالت ميں يہ سوال پيدا ہوتا  ہم جانتے ہيں کہ اسالم ميں ايفائے عہد اور معاہدوں کی پابندی کو خاص اہميت دی گئی ہے، ان
  ہے کہ قرآن کريم يہ حکم دے رہا ہے کہ مشرکين سے کيا گيا معاہده يکطرفہ طور پر فسخ ہوگيا ہے ۔

  ذيل کے امور کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہوجاتا ہے:
وجہ اور بالوجہ تمہيد معاہدوں کو ميں تصريح ہوئی ہے کہ بال ٨اور  ٧پہلی بات تو يہ ہے کہ جيسے اسی سوره کی آيت 

اسی طرح لغو قرار نہيں ديا گيا تھا بلکہ ان کی طرف معاہده توڑنے کے واضح قرائن اور نشانياں موجود تھيناور وه اس بات 
پر تيار تھے کہ طاقت حاصل ہونے کی صورت ميں مسلمانوں سے کئے گئے معاہدوں کی ذّره بھر پرواه کئے بغير ان پر 

  لگائيں ۔ کاری ضرب
يہ بات بالکل منطقی ہے کہ اگر انسان ديکھے گا کہ دشمن اپنے آپ کو عہد شکنی کے لئے تيار کررہا ہے اور اس کے 

اعمال ميں ايسی کافی عالمات اور قرآئن نظر آرہے ہوں تو اس سے پہلے کہ وه غفلت ميں پکڑا جائے معاہدے کی منسوخی 
  وجائے گا ۔کا اعالن کرکے اس کے مقابلے ميں کھڑا ہ

دوسری بات يہ ہے کہ جو معاہدے خاص حاالت ميں کسی قوم يا ملت پر ٹھونسے اور وه انھيں قول کرنے پر مجبور ہو تو 
  کيا حرج ہے کہ طاقت حاصل ہونے کے بعد ايسے معاہدے يک طرف طور پر لغو کردے ۔
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ر خطرناک روش تھی کہ جسے آخرکار معاشرے بت پرستی کوئی دين تھا نہ کوئی عاقالنہ فکر بلکہ ايک بيہوده، موہوم او
سے ختم کيا جانا تھا، اب اگر بت پرستوں کی طاقت ابتداء ميں جزيرٔه عرب ميں اس قدر تھی کہ پيغمبر اسالم مجبور تھے کہ 

ان سے صلح اور عہد وپيمان کريں تو يہ اس امر کی دليل نہيں کہ طاقت کے حصول کے بعد ہوئے عہد وپيمان کو جو 
عقل اور درايت کے خالف ہيں وه قائم رہيں، يہ بالکل اس طرح ہے کہ طاقت کے ايک عظيم مصلح گأو پرستوننميں  منطق،

ظاہر ہو اور اس طريقے کو ختم کرنے کے لئے وسيع تبليغات شروع کرے اور جب دباؤ ميں ہو تو مجبوراً ان سے ترِک 
پيروکار ہوجائيں تو قيام کرے اور کہنہ افکار کو صاف مخاصمت اور ترک جنگ کا معاہده کرے ليکن جب اس کے کافی 

  کرنے کے لئے فّعاليت کرے اور اپنے معاہدے کے منسوخ ہونے کا اعالن کردے ۔
اسی لئے ہم ديکھتے ہيں کہ يہ کم صرف مشرکين کے ساتھ مخصوص تھا اور اہِل کتاب يا ديگر قّوتيں جو جزيرٔه عرب کے 

  گئے معاہدوں کا رسول هللا کی آخر عمر تک احترام کياگيا ۔اطراف ميں آباد تھيں ان سے کئے 
عالوه ازيں ہم ديکھتے ہيں کہ مشرکين کے معاہدوں کو غفلت کی حالت ميں منسوخ نہيں کرديا گيا بلکہ انھيں چار مہينوں کی

سے تمام لوگوں  مہلت دی گئی اور حجاز کے عوامی اجتماع کے مرکز ميں عيد قربان کے دن خانٔہ کعبہ کے پاس اس امر
کو باخبر کيا گيا تاکہ انھيں غوروفکر کرنے کے لئے زياده سے مہلت اور موقع مل جائے اور شايد اس طرح وه اس ے 

بيہوده مذہب سے دستبردار ہوجائيں جو پس ماندگی، طراکندگی، جہالت اور خباثت کا سبب ہے، خداتعالٰی ہرگز يہ نہيں چاہتا 
ان سے فکرونظر کی مہلت سلب کرلے يہاں تک کہ اگر وه اسالم قبول کرنے پر آماده نہ ہوں  کہ انھيں غفلت ميں رکھے اور

تو انھيں اپنے دفاع کے لئے قوت وطاقت مہيا کرنے کے لئے کافی وقت دياجائے تاکہ وه ايک عادالنہ جنگ ميں گرفتار نہ 
  ہوجائيں ۔

انسانی کو ملحوظ نہ رکھتے تو چار ماه کی مہلت دے کر کبھی اگر پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم تربيت اور اصوِل 
دشمن کو بيدار نہ کرتے اور جنگی طاقت مہيا کرنے اور تياری کے لئے انھيں کافی وقت نہ ديتے بلکہ کسی ايک دن يک 

  طرفہ طور پر معاہده توڑکر بغير کسی تمہيد کے ان پر حملہ کرکے ان کی بساط اُلٹ ديتے ۔
يکھتے ہيں کہ بہت سے بت پرستوں نے ان چار ماه کی مہلت سے فائده اٹھايا اور اسالمی تعليمات کا زياده اسی بناپر ہم د

  مطالعہ کرکے آغوش اسالم ميں آگئے ۔

  ۔ يہ چار مہينے کب سے شروع ہوئے؟ ٢
ے يہ ہے کہ ان کی اس سوال کے جواب مينمفّسرين کے درميان اختالف ہے ليکن جو کچھ مندرجہ باال آيات سے ظاہر ہوتا ہ

ابتداء اس وقت ہوئی جب سے يہ اعالن عام لوگوں کے سامنے پڑھا گيا اور ہم جانتے ہيں کہ يہ عيد قربان کے روز دس ذ 
الحجہ کو پڑھا گيا تھا، اس بناپر اس کی مدت اگلے سال کے ماه ربيع الثانی کی دس تاريخ کو ختم ہوئی تھی، امام صادق عليہ

  )1نقل ہوئی ہے وه بھی اس مطلب کی تائيد کرتی ہے ۔( السالم سے جو روايت
..............  

  -١٠٣، ص٢۔ تفسيرز برہان، ج1

لَُکْم َوٕاِْن تََولَّْيتُْم فَاْعلَُموا  ولُہُ فَإِْن تُْبتُْم فَھَُو َخْيرٌ َؤاََذاٌن ِمْن هللاِ َوَرُسولِِہ ٕاِلَی النَّاِس يَْوَم اْلَحجِّ ااْلَْٔکبَِر ٔاَنَّ هللاَ بَِریٌء ِمَن اْلُمْشِرِکيَن َوَرسُ  ٣
ِر الَِّذيَن َکفَُروا بَِعَذاٍب ٔاَلِيمٍ    ٔاَنَُّکْم َغْيُر ُمْعِجِزی هللاِ َوبَشِّ

۴  َ تِِھْم ٕاِنَّ هللاَ يُِحبُّ اْلُمتَّقِينَ تِمُّ ٕاِالَّ الَِّذيَن َعاھَدتُّْم ِمَن اْلُمْشِرِکيَن ثُمَّ لَْم يَنقُُصوُکْم َشْيئًا َولَْم يُظَاِھُروا َعلَْيُکْم ٔاََحًدا فَٔا   وا ٕاِلَْيِھْم َعْھَدھُْم ٕاِلٰی ُمدَّ

  ترجمہ
۔ يہ آگاہی ہے خدا اوراس کے پيغمبر کی طرف سے (تمام) لوگوں کو حِج اکبر (عيد قربان) کے دن کہ خدا اور اس کا ٣

نفع ميں ہے اور اگر روگردانی کرو تو جان لو کہ  رسول مشرکين سے بے آزار ہے، ان حاالت ميں اگر توبہ کرو تو تمھارے
تم خدا کو ناتواں اورعاجز نہيں کرسکتے (اور اس کی قدرت کی قلمرو سے نہيں نکل سکتے) اور کافروں کو دردناک سزا 

  اور عذاب کی خوشخبری دے ۔
ذاشت نہيں ہوئی اور ۔ مگر مشرکين ميں سے وه لوگ جن سے تم نے معاہده کيا ہے اور اس ميں ان سے کوئی فروگ۴

تمھارے خالف انھوں نے کسی کو تقويت نہيں پہنچائی ان کا معاہده اس کی مدت ختم ہونے تک محترم شمار کرو کيونکہ خد 
  اپرہيزگاروں کو دوست رکھتا ہے ۔



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

 
 

  جن کا معاہده قابِل احترام ہے 

ے سات دہرا گئی ہے، يہاں تک کہ قرآن انھيںان آيات ميں مشرکين کے معاہدوں کے منسوخ ہونے کی بات بہت زياده تاکيد ک
آگاه کرنے کی تاريخ بھی معين کرتے ہوئے کہتا ہے: يہ آگاہی خدا اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کو حِج 

ْلَحجِّ ااْلَْٔکبَِر ٔاَنَّ هللاَ بَِریٌء اکبر کے دن کہ خدا اور اس کا رسول مشرکين سے بيزار ہيں (َؤاََذاٌن ِمْن هللاِ َوَرُسوِلِہ ٕاِلَی النَّاِس يَْوَم ا
  )١ِمَن اْلُمْشِرِکيَن َوَرُسولُہُ) ۔(

در حقيقت خدا چاہتا ہے کہ سرزمين مکہ ميں اس عظيم دن ميں عمومی اعالن کے ذريعے دشمن کے لئے بہانہ جوئی کے 
يہ نہ کہہ سکيں کہ ہميں غفلت ميں  تمام راستے بند کردے اور بدگوئی کرنے والوں اور فساديوں کی زبان کاٹ د ے تاکہ

  رکھا گا اور ہم پر بزدالنہ حملہ کرديا گيا ہے ۔
کی تعبير استعمال ہوئی ہے، يہ نشاندہی کرتی ہے کہ “ ٕاِلَی النَّاسِ ”کے بجائے “ ٕاِلَی اْلُمْشِرِکينَ ”يہ بات قابل توجہ ہے کہ 

م سن ليں کہ مشرکين کے عالوه دوسرے بھی اس امر پر گواهضروری تھا کہ وه تمام لوگوں جو اس دن مکہ ميں تھے يہ پيغا
  ہوں ۔

اس کے بعد روئے سخن خود مشرکين کی طرف کرتے ہوئے تشويق وتہديد کے ذريعے ان کی ہدايت کی کوشش کی گئی ہے
  ۔

تو تمھارے  پہلے ارشاد ہوتا ہے: اگر توبہ کرلو اور خدا کی طرف پلٹ آٔو اور بت پرستی کے مذہب سے دستبردار ہوجاؤ 
 فائدے ميں ہے (فَإِْن تُْبتُْم فَھَُو َخْيٌر لَُکْم) يعنی ديِن توحيد کو قبول کرنا تمھارے لئے، تمھارے معاشرے کے لئے اور تمھاری

دنيا وآخرت کے لئے فائده مند ہے اور اگر اچھی طرح سوچ بچار کرلو تو اس کے سائے ميں تمھاری تمام بے سرد و 
  يں گی اور يہ نہيں کہ اس ميں خدا اور اس کے رسول کا کوئی فائده ہے ۔سامانياں ختم ہوجائ

اس کے بعد متعصب اور ہٹ دھرم مخالفين کو تنبيہ کے طور پر کہا گيا ہے: اگر اس فرمان سے جو خود نہيں نکل سکتے 
) اور اس آيت کے آخ ر ميں ان لوگوں کو جو مقابلے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہيں (َوٕاِْن تََولَّْيتُْم فَاْعلَُموا ٔاَنَُّکْم َغْيُر ُمْعِجِزی هللاِ

ِر الَِّذيَن َکفَُروا بَِعَذاٍب  خطرے سے آگاه کرتے ہوئے کہا گيا ہے: بت پرست کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دے (َوبَشِّ
  ٔاَلِيٍم)

کيا گيا تھا جن سے معاہده  جيسا کہ پہلے اشاره کيا جاچکا ہے يہ ان مشرکين کے معاہدوں کو يک طرف طور پر منسوخ
شکنی پر آمادگی کی نشانياں ظاہر ہوچکی تھيں، لٰہذا بعد والی آيت ميں ايک گروه کو مستثنٰی قرار ديتے ہوئے فرمايا گيا ہے: 
مگر مشرکين کا وه گروه کہ جس سے تم نے معاہده کيا ہے اور اس نے معاہدے کی خالف ورزی نہيں کی اور اس ميں کوئی

 نہيں کی اور نہ ہی تمھارے کسی مخالف کو انھوں نے تقويت پہنچائی ہے (ٕاِالَّ الَِّذيَن َعاھَدتُّْم ِمَن اْلُمْشِرِکيَن ثُمَّ لَمْ کمی بيشی 
وا ٕاِلَْيِھْم (فَٔاَتِمُّ “ معاہدے کی مدت کو تمام ہونے تک اس گروه کے ساتھ ايفا کرو”يَنقُُصوُکْم َشْيئًا َولَْم يُظَاِھُروا َعلَْيُکْم أََحًدا) ۔ 

تِِھْم)  کيونکہ خدا پرہيزگاروں کو اور انھينجو ہر قسم کی پيمان شکنی اور تجاوز سے اجتناب کرتے ہيں دوست ”َعْھَدھُْم ٕاِلٰی ُمدَّ
  (ٕاِنَّ هللاَ يُِحبُّ اْلُمتَّقِيَن) ۔“ رکھتا ہے

  چند قابِل توجہ نکات
  ۔ حج اکبر کونسا دن ہے؟ ١

ارے ميں اختالف ہے کہ حج اکبر سے مراد کونسا دن ہے اور بہت سی روايات جو اہل بيت(ع) سے بعض مفّسرين کا اس ب
اور اہل سنت کے طرق سے منقول ہيں، سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے دسويں ذی الحجہ اور عيد قربان کا دن مراد ہے، 

  (قربانی کا دن) مراد ہے ۔“ يوم النحر”دوسرے لفظوں ميں 
ا ربيع الثانی کی دس تاريخ کوختم ہونا اس کے مطابق جو اسالمی منابع اور کتب ميں آيا ہے اس پر ايک چار ماه کی مدت ک

اور دليل ہے، عالوه ازيں عيد قربان کے دن اصل ميں اعمال حج کا اصلی اور بنيادی حّصہ ختم ہوجاتا ہے، اس بناپر اسے 
  روز حج کہا جاسکتا ہے ۔

کہتے ہيں تو اس کی وجہ يہ ہے کہ اس سال تمام گروه چاہے وه مسلمان ہوں يا بت پرست  کيوں“ اکبر”باقی رہا يہ کہ اسے 
  (پرانے رواج کے مطابق) سب نے مراسِم حج ميں شرکت کی تھی ليکن يہ کام اس کے بعد بالکل موقوف ہوگيا ۔

ی ہے اور وه يہ کہ اس سے مراد) اس کے عالوه ايک اور تفسير بھ2مندرجہ باال تفسير جو کہ اسالمی روايات ميں آئی ہے (
  کہا جاتا ہے ۔“ حج اصغر”مراسِم حج ہيں مراسِم عمره کے مقابلے ميں کہ جسے 
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  )3کہنے کی دونوں وجوه ہوں(“ حج اکبر”کچھ روايات ميں يہ تفسير بھی بيان ہوئی ہے اور کوئی مانع نہيں کہ 

  ۔ اس روز جن چار چيزوں کا اعالن کيا گيا: ٢
ی مشرکين سے بيزاری کو اگرچہ اجمالی طور پر بيان کيا ليکن اسالمی روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے خدا ک

  حضرت علی عليہ السالم کو حکم ديا گيا تھا کہ لوگوں ميں يہ چار اعالنات کرديں:
  ۔ مشرکين کے ساتھ معاہدے منسوخ ہوگئے ہيں ۔١
  رکھتے ۔ ۔ مشرکين آئنده سال مراسم حج ميں کرنے کا حق نہيں٢
  ۔ ننگے لوگوں کا طوان کرنا ممنوع ہے (يہ کام اس وقت مشرکين ميں رائج تھا) ۔٣
  )4۔ خانہ خدا ميں مشرکين کا داخلہ ممنوع ہے ۔(۴

ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے منقول ہے کہ حضرت علی عليہ السالم نے اُس سال مراسم حج ميں “ مجمع البيان”تفسير 
مايا: (اليطوفن بالبيت عريان وال يحجن البيت مشرک ومن کان لہ فھو الٰی مدتہ ومن لم يکن لہ مدة فمدتہ خطبہ پڑھا اور فر

آج کے بعد کوئی برہنہ خانٔہ خدا کا طواف نہيں کرسکتا اور کوئی بت پرست مراسم حج ميں شريک نہيں ہونے ”اربعة ٔاشھر) 
معاہده اپنی مدت پر باقی رکھتا ہے وه معاہده اپنی معيّنہ مدت تک قابل کا حق نہيں رکھتا، وه لوگ جن کا پيغمبر سے کيا ہوا 

  ۔“احترام ہے، وه لوگ جن کے معاہدوں کی ميعاد ختم ہوچکی ہے ان کے لئے چار ماه کی مہلت ہے
 بعض دوسری روايات ميں چوتھے موضوع يعنی بت پرستوں کے خانہ کعبہ ميں داخل نہ ہوسکنے کی طرف اشاره ہوا ہے ۔

  ۔ کن کا معاہده وقتی تھا؟٣
مٔورخين اور بعض مفّسرين کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی کنانہ کے ايک گروه سے ترِک مخاصمت اور ترِک جنگ 
کے معاہدے کی مدت ميں نو ماه باقی تھے اور چونکہ وه پيمان کے وفادار رہے تھے اور انھوں نے دشمناِن اسالم کی مدد 

  )5هللا نے بھی معاہدے کی مدت ختم ہونے تک اُسے نبھايا ۔( نہيں تھی لٰہذا رسول
بعض دوسرے علماء نے قبيلہ بنی خزاعہ کوبھی اس گروه کا حّصہ قرار ديا ہے کہ جس کا عہد وپيمان ايک مدت کے لئے 

  )6تھا ۔(
..............  

پر ہے، اس جملے کی ترکيب ميں اور احتماالت بھی ہيں ليکن جو کچھ ہم نے کہا “ بََرائَةٌ ِمْن هللاِ ”کے جملہ کا عطف “ ---- َؤاََذاٌن ”۔ ١
  ہے وه زياده ظاہر ہے ۔

  ۔ تفسير نور الثقلين ميں حضرت اميرالمومنين عليہ السالم سے منقول ہے کہ آپ(ع) نے فرمايا:2
  )١٨۴، ص١ج“(بر النّھا کانت سنة حج فيھا المسلمون والمشرکون ولم يحج المشرکون بعد تلک السنةانّما سّمی االک”
  ۔ اسی تفسير ميں امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے کہ آپ(ع) نے فرمايا:3
  )١٨۶، ص٢ج“(ھو يوم النحر و االصغر العمرة”
  ہشتميں داخل نہيں ہوں گے ۔۔ بعض روايات ميں چوتھا اعالن يہ بيان گيا ہے کہ مشرکين ب4
  -، زيِر بحث آيت کے ذيل ميں۵۔ تفسير مجمع البيان، ج5
  –، زيِر بحث آيت کے ذيل ميں ١٠۔ تفسير المنار، ج6

 

 

  7تفسير نمونہ جلد

 
  

ُدوا لَھُْم ُکلَّ َمْرَصٍد فَإِْن تَابُوا َؤاَقَاُموا فَإَِذا انَسلََخ ااْلَْٔشھُُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِکيَن َحْيُث َوَجْدتُُموھُْم َوُخُذوھُْم َواْحُصُروھُْم َواْقعُ  ۵
َکاةَ فََخلُّوا َسبِيلَھُْم ٕاِنَّ هللاَ َغفُوٌر اَلةَ َوآتَْوا الزَّ   َرِحيمٌ  الصَّ
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  َک بِٔانَّھُْم قَْوٌم اَليَْعلَُموَن َوٕاِْن ٔاَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِکيَن اْستََجاَرَک فَٔاِجْرهُ َحتَّی يَْسَمَع َکاَلَم هللاِ ثُمَّ ٔاْبلِْغہُ َمٔاَمنَہُ ٰذلِ  ۶
  ترجمہ

ں قيد کرلو اور ان کا محاصره کرو اور ہر ۔ جب حرام مہينے ختم ہوجائيں تو مشرکين کو جہاں کہيں پأو قتل کردو اور انھي۵
کمين گاه ميں ان کی راه ميں بيٹھ جأو اور جب وه توبہ کرليں ، نماز قائم کريں اور زکات ادا کريں تو انھيں چھوڑ دو کيونکہ 

  خدا بخشنے واال اور مہربان ہے ۔
ن سکے (اور اس ميں غور وفکر کرسکے) پھر ۔ اور اگر مشرک تم سے پناه چاہے تو اسے پناه دو تاکہ وه هللا کا کالم س۶

  اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچادو کيونکہ وه بے علم اور ناگاه گروه ہے ۔

  شّدت عمل اور سختی ساتھ ساتھ 
يہاں مشرکين کے لئے دی گئی چار ماه کی مہلت ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری بيان کی گئی ہے اور مشرکين 

خت ترين حکم صادر ہوا ہے ارشاد ہوتا ہے: جب حرام مہينے ختم ہوجائيں تومشرکين کو جہاں پأو قتل کے بارے ميں س
  )١کردو (فَإَِذا انَسلََخ ااْلَْٔشھُُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِکيَن َحْيُث َوَجْدتُُموھُْم) ۔(

اور ہر جگہ ان کی ”(َواْحُصُروھُْم) ۔ “ ان کا محاصذره کرلواور ”(َوُخُذوھُْم) “ انھيں قتل کردو”اس کے بعد حکم ديا گيا ہے: 
  )٢(َواْقُعُدوا لَھُْم ُکلَّ َمْرَصٍد) ۔(“ کمين ميں بيٹھ جأو اور ان کے راستے مسدود کردو

  يہاں ان کے بارے ميں چار سخت احکام نظر آتے ہيں:
  ۔ ان کے راستے مسدود کردو۔١
  ۔ ان کا محاصره کرلو۔٢
  لو اور۔۔ انھيں قيد کر٣
  ۔ انھيں قتل کردو۔۴

ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ چاروں امور ايک حکم تخييری صورت ميں نہيں ہيں بلکہ گرد وپيش، زمان ومکان اور لوگوں کے 
حاالت واوضاع ديکھ کر فيصلہ کيا جانا چاہيے اور ان امور ميں سے جو مناسب سمجھا جائے اس پر عمل کيا جانا چاہيے 

  کے عالوه کوئی اور چاره کار نہ ہو تو انھيں قتل کرنا جائز ہے ۔ اور اگر قتل کرنے
يہ شديد طرِز عمل اس بناپر ہے کہ اسالم کا منصوبہ يہ ہے کہ روئے زمين پر بت پرستی کی جڑ اکھاڑ پھينکی جائے اور 

ں کو اسالم قبول کرنے جيسا کہ ہم پہلے بھی اشاره کرچکے ہيں کہ آزادی مذہب کا معاملہ يعنی دوسرے مذہب کے پيروکارو
پر مجبور نہ کرنا آسمانی اديان اور اہِل کتاب يعنی يہود ونصارٰی وغيره پر منحصر ہے اور اس ميں شامل نہيں ہے کيونکہ 
بت پرستی کوئی دين و مذہب نہيں کہ جس کا احترام کيا جائے بلکہ يہ تو پستی، بيہودگی، کجروی اور بيماری ہے جسے ہر 

  قيمت پر جڑ سے نکال پھينکنا چاہيے ۔حالت ميں اور ہر 
ليکن يہ شّدت وسختی اس معنی ميں نہيں کہ ان کے لئے لوٹ آنے کا راستہ ہی بند کرديا جائے بلکہ وه جس حالت ميں اور 
جس وقت چاہيں اپنی جہت اور نظريہ بدل سکتے ہيں لٰہذا فوراً ہی مزيد حکم ديا گيا ہے: اگر وه توبہ کريں، حق کی طرف 

اَلةَ َوآپلٹ  تَْوا آئيں، نماز قائم کريں اور زکٰوة ادا کريں تو انھيں چھوڑ دو اور ان سے مزاحمت نہ کرو (فَإِْن تَابُوا َؤاَقَاُموا الصَّ
َکاةَ فََخلُّوا َسبِيلَھُْم) ۔ اور اس صورت ميں پھر وه باقی مسلمانوں سے بالکل مختلف نہيں ہيں اور تمام احکام و حقوق ميں ان  الزَّ

اور جو کوئی اس کی طرف پلٹ آئے وه اسے اپنے رحمت “ خدا بخشنے واال اور مہربان ہے”کے ساتھ شريک ہيں کيونکہ 
  سے نہيں دھتکارتا

  
  (ٕاِنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم) ۔

 ايک اور حکم کے ذريعے اگلی آيت ميں اس موضوع کی تکميل کی گئی ہے تاکہ اس ميں کوئی شک وشبہ باقی نہ ره جائے
کہ اس حکم سے اسالم کا ہدف توحيد اور حق وعدالت کے دين کو عام کرنا ہے نہ کہ استعمار اور استثمار اور دوسروں کے 
اموال اور زمينوں پر قبضہ کرنا لٰہذا فرمايا گيا ہے: اگر کوئی بت پرست تم سے پناه طلب کرے تو اسے پناه دو تاکہ وه خدا 

) يعنی ان سے انتہائی نرمی کا سلوک کرو اور اسےکی بات سنے (َوٕاِْن ٔاََحٌد ِمَن  اْلُمْشِرِکيَن اْستََجاَرَک فَٔاَِجْرهُ َحتَّی يَْسَمَع َکاَلَم هللاِ
سوچ بچار کا موقع دو تاکہ وه آزادنہ طور پر تمھاری دعوت کے مختلف پہلؤوں کا مطالعہ کرے اب اگر اس کے دل ميں نوِر

“ مدِت مطالعہ ختم ہونے پر اسے اس کی جائے امان تک پہنچادو”مزيد فرمايا گيا ہے:  ہدايت چمکا تو اسے قبول کرلے گا،
  تاکہ اثنائے راه ميں کوئی اس سے معترض نہ ہو
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  (ثُمَّ ٔاْبلِْغہُ َمٔاَمنَہُ) ۔
ٔاَنَّھُْم قَْوٌم آخر ميں اس اصالحی حکم کی علت يوں بيان کی گئی ہے: يہ اس لئے کہ وه بے خبر اور العلم گروه ہے (ٰذلَِک بِ 

  اَليَْعلَُموَن) ۔
اس بنا پر اگر علم وآگہی کے حصول کے دروازے ان پر کھل جائيں تو يہ اميد ہوسکتی ہے کہ وه بت پرستی سے جو کہ 

  جہالت ونادانی کی پيداوار ہے نکل آئيں اور خدا اور توحيد کی راه پر گامزن ہوجائيں جو کہ علم ودانش کا تقاضا ہے ۔
  ی کتب ميں نقول ہے:شيعہ وسن

جب بت پرستوں کے معاہدے منسوخ ہونے کا اعالن ہوگيا تو ايک بت پرست نے حضرت علی عليہ السالم سے کہا: اے 
فرزنِد ابوطالب! اگر يہ چار مہينے گزرجانے کے بعد ہم ميں سے کوئی شخص پيغمبر سے مالقات کرنا چاہے اور ان کے 

  کالم ُسنے تو کيا وه امان ميں ہے؟سامنے کچھ مسائل پيش کرے يا خدا کا 
  حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا: ہاں کيونکہ خدا فرماتا ہے:

)3(  
اس طرح سے پہلی آيت سے جو بہت زياده سخت معلوم ہوتی ہے دوسری آيت کے نرمی کے ساتھ مل کر ايک اعتدال کی 

کو باہم ماليا جاتا ہے تاکہ اس سے ايک شفا بخشصورت پيش کرتی ہے تربيت کا طريقہ يہی ہے کہ ہميشہ سختی اور نرمی 
  معجون تيار کی جائے ۔

  چند اہم نکات
  سے يہاں کيا مراد ہے؟“ اشھر حرم”۔ ١

اگرچہ بعض مفّسرين نے يہاں پر بہت کچھ کہا ہے ليکن گذشتہ آيات کو مدنظر رکھتے ہوئے ظاہری مفہوم يہ نکلتا ہے کہ يہ 
ھ سے ہوتی ہے اور ٩مشرکين کے لئے مقرر کئے گئے ہيں جن کی ابتداء دس ذی الحجہ وہی مہلت کے چار مہينے ہيں جو 

ھ کو ہوتی ہے ، بہت سے محققين نے اسی تفسير کو اپنايا ہے اور زياده اہميت کی بات اس ضمن ١٠ربيع الثانی / ١٠انتہا 
  )4ميں يہ ہے کہ کئی ايک روايات ميں بھی اس کی تصريح ہوئی ہے ۔(

  ز اور زکٰوة قبوليِت اسالم کی شرط ہے؟۔ کيا نما٢
مندرجہ باال ٰآات سے پہلی نظر ميں يہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستوں کی توبہ کی قبوليت کے لئے نماز اور زکٰوة ادا کرنا 

  بھی ضروری ہے، اسی بناپر اہِل سنت کے بعض فقہاء نے نماز اور زکٰوة ترک کرنے کو کفر کی دليل سمجھا ہے ۔
حق ہے کہ ان دو عظيم اسالمی احکام کے ذکر کا مقصد يہ ہے کہ وه تمام مواقع جہاں اسالم کا دعوٰی مشکوک نظر ليکن يہ 

آئے جيسے اُس زمانے ميں بت پرستوں کے معاملے ميں عام طور پر ايسا ہی تھا، وہاں ان دو عظيم فرائض کی انجام دہی کو
  ان کے اسالم کی نشانی سمجھا جائے ۔

کہ مراد ہو کہ نماز اور زکٰوة کو دو خدائی قوانين کے طور پر قبول کريں اور ان کے سامنے سرجھکائيں اور  يا ہوسکتا ہے
انھيں باقاعده تسليم کريں اگرچہ عملی طور پر وه کوتاہی کرتے ہوں، يہ مفہوم اس لئے سمجھا گيا ہے کيونکہ ہمارے پاس 

ة ترک کرنے سے کفار کی صف ميں شمار نہيں کيا جاسکتا اگرچہ بہت سے دالئل موجود ہيں کہ انسان صرف نماز اور زکوٰ 
  اس کا اسالم بہت ہی ناقص ہوتا ہے ۔

البتہ اگر زکٰوة اسالمی حکومت کے خالف قيام کے طور پر ہو تو وه سبِب کفر ہے ليکن يہ ايک الگ بحث ہے جو ہمارے 
  زيِر بحث موضوع سے مربوط نہيں ہے ۔

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

 ۔“اس نے بکری کا چمڑا اتارا ہے”يعنی “ سلخ الشاة”سے باہر جانے کے معنی ميں ہے اور اس کی اصل “ انسالخ”ماده “ انسلخ”۔ ١
  کے ماده سے راه يا کمين گاه کے معنی ميں ہے ۔“ رصد“ ”مرصد”۔ ٢
  - ٢٢۶، ص۵، اور تفسير فخر الدين رازی، ج١٠۶، ص٢۔ تفسير برہان، ج3
  بحث آيت کے ذيل ميں اس ضمن ميں چند احاديث نکل گئی ہيں ۔ ، زيرِ ٢۔ تفسير نور الثقلين، ج4
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  ۔ ايمان علم کا ثمر ہے٣

مندرجہ باال آيات سے يہ نکتہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بے ايمانی کا اہم عامل جہالت ہے اور ايمان کا بنيادی سرچشمہ علم 
ور غورو فکر کے کافی وسائل مہيا کئے جائيں تاکہوآگہی ہے لٰہذا لوگوں کی ہدايت کے لئے ضروری ہے کہ انھيں مطالعہ ا

  وه راه حق کو سمجھ سکيں نہ يہ کہ اندھا دھند اور کورانہ تقليد ميں اسالم قبول کريں ۔

َراِم فََما اْستَقَاُموا لَُکْم فَاْستَقِيُموا لَھُْم ٕاِنَّ هللاَ يُِحبُّ َکْيَف يَُکوُن لِْلُمْشِرِکيَن َعْھٌد ِعْنَد هللاِ َوِعْنَد َرُسولِِہ ٕاِالَّ الَِّذيَن َعاھَْدتُْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلحَ  ٧
  اْلُمتَّقِينَ 

٨  ُ   وبُھُْم َؤاَْکثَُرھُْم فَاِسقُونَ َکْيَف َوٕاِْن يَْظھَُروا َعلَْيُکْم اَليَْرقُبُوا فِيُکْم ٕاِاّلً َواَلِذمَّةً يُْرُضونَُکْم بِٔاَْفَواِہِھْم َوتَأْبٰی قُل
وا َعْن َسبِيلِِہ ٕاِنَّھُْم َساَء َما َکانُوا يَْعَملُونَ اشْ  ٩   تََرْوا بِآيَاِت هللاِ ثََمنًا قَلِياًل فََصدُّ
  اَليَْرقُبُوَن فِی ُمْؤِمٍن ٕاِاّلً َواَلِذمَّةً َؤاُْوٰلئَِک ھَُم اْلُمْعتَُدونَ  ١٠

  ترجمہ
ہوگا (جبکہ وه بارہا اپنا معاہده توڑنے کے لئے تيار  ۔ مشرکين کے لئے اور اس کے رسول کے ہاں کس طرح عہدو پيمان٧

ہوگئے ہيں) مگر وه کہ جن کے ساتھ تم نے مسجد الحرام کے پاس معاہده کيا ہے (يہ وه لوگ ہيں جنھوں نے اپنے معاہدے 
ت رکھتا کو محترم سمجھا ہے) جب تک وه تمھارے ساتھ وفادار ہيں تم بھی وفاداری کرو کيونکہ خدا پرہيزگاروں کو دوس

  ہے ۔
۔ کس طرح (ان کے معاہدے کی کوئی قدر وقيمت ہو) حاالنکہ اگر وه تم پر غالب آجائيں تو نہ تم سے رشتہ داری کا لحاظ ٨

کرتے ہيں اور نہ عہد وپيمان کا، اپنی زبان سے تو تمھيں خوش رکھتے ہيں ليکن ان کے دل انکار کرتے ہيں اور ان ميں 
  سے اکثر نادان ہيں ۔

ں نے خدا کی آيات کو تھوڑی سی قيمت پر بيچ ڈاال اور (لوگوں کو) اس کی راه سے منحرف کرديا، وه بُرے اعمال ۔ انھو٩
  بجاالتے تھے ۔

۔ (نہ صرف تمھارے بارے ميں بلکہ) ہر با ايمان شخص کے بارے ميں وه رشتہ داری اور عہد وپيمان کا لحاظ نہيں ١٠
  رکھتے اور وه تجاوز کرنے والے ہيں ۔

  سے بڑھ جانے والے پيمان  حد

جيسا کہ آپ گذشتہ آيات ميں ديکھ چکے ہيں کہ ايک خاص گروه کے عالوه اسالم نے تمام مشرکين اور بت پرستوں کے 
معاہدوں کو فسخ کرديا، انھيں صرف چار ماه کی مہلت دی گئی تاکہ وه اپنا اراده واضح کرليں، اب ان محل بحث آيات ميں 

ی گئی ہے، پہلے استفہاِم انکاری کے طور پر قرآن کہتا ہے: کيسے ممکن ہے کہ خدا اور اس کے اس کام کی علت بيان ک
اور ايسے غلط رسول کے ہاں مشرکوں کا کوئی پيمان ہو (َکْيَف يَُکوُن لِْلُمْشِرِکيَن َعْھٌد ِعْنَد هللاِ َوِعْنَد َرُسولِِہ) يعنی وه ان اعمال 

يں کہ پيغمبر يک طرفہ طور پر ان کے معاہدوں کی پابندی کريں گے، اس کے بعد افعال کے ہوتے ہوئے يہ توقع نہ رکھ
فوراً ايک گروه جو ان کے غلط کردار اور پيمان شکنی ميں شريک نہيں کو مستثنٰی کرتے ہوئے کہا گياہے : مگر وه لوگ 

جب تک يہ لوگ تمھارے ساتھ ”ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم) کہ جن کے ساتھ تم نے مسجد الحرام کے پاس عہد کيا (ٕاِالَّ الَِّذيَن َعاھَْدتُْم 
ن کئے گئے اپنے معاہدے کے وفادار ہيں تو تم بھی عہد نبھأو (فََما اْستَقَاُموا لَُکْم فَاْستَقِيُموا) کيونکہ خدا پيہيزگاروں اور ا

  ْم ٕاِنَّ هللاَ يُِحبُّ اْلُمتَّقِيَن) ۔لوگوں کو جو ہر قسم کی پيمان شکنی سے اجتناب کرتے ہيں دوست رکھتا ہےں (لَھُ 
اگلی آيت ميں يہی بات زياده صراحت اور تاکيد سے بيان ہوئی ہے اور دوباره استفہام انکاری کی صورت ميں کہا گيا ہے، 

ری کاکيسے ممکن ہے کہ ان کے پيمان کا احترام کيا جائے حاالنکہ اگر وه آپ پر غالب آجائيں تو نہ تو تم سے کسی رشتہ دا
ةً    ) ۔لحاظ کريں گے اور نہ عہد وپيمان کا پاس کريں گے (َکْيَف َوٕاِْن يَْظھَُروا َعلَْيُکْم اَليَْرقُبُوا فِيُکْم ٕاِاّلً َواَلِذمَّ

بيان کيا ہے، پہلی صورت ميں “ عہد و پيمان”رشتہ داری اور عزيز داری کے معنی ميں ہے، بعض نے اس کا معنی “ الّ ”
ريش اگرچہ رسول هللا اور کچھ مسلمانوں کے رشتہ دار تھے ليکن جب وه خود اس بات کی دّره بھر پرواه مراد يہ ہے کہ ق

بھی نہيں کرتے اور رشتہ داری کا احترام نہيں کرتے تو پھر کيسے يہ توقع رکھتے ہيں کہ رسول هللا اور مسلمان ان کا لحاظ
  جو عہدو پيمان کے معنی ميں شمار ہوتا ہے ۔کی تاکيد ہے کہ “ ذّمہ”کريں اور دوسری صورت ميں لفظ 

بمعنی درخشندگی اور روشنائی قرار ديتا ہے کيونکہ مستحکم معاہدے اور “ اليل”راغب کتاب مفردات ميں اس لفظ کی اصل 
  نزديک کی رشتہ دارياں خاص درخشندگی کی حامل ہوتی ہے ۔
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وه ”ر خبوبصورت الفاظ سے کبھی دھوکا نہ کھانا کيونکہ اس کے بعد قرآن مزيد کہتا ہے: ان کی دلنشيں باتوں اور بظاہ
ھُْم) ۔ چاہتے ہيں کہ تمھيں اپنے منھ سے راضی کريں ليکن ان کے دل اس کا انکار کرتے ہيں (يُْرُضونَُکْم بِٔاَْفَواِہِھْم َوتَأْبٰی قُلُوبُ 

ی سے معمور ہيں اگرچہ وه اپنی زبان سے ان کے دل کينہ، انتقام جوئی، سنگدلی، عہد شکنی اور رشتہ داری سے بے اعتنائ
  دوستی اور مجبت کا اظہار کرتے ہيں ۔

آيت کے آخر ميں اس امر کی بنياد کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہا گيا ہے: اور ان ميں سے زياده تر فاسق اور نافران ہيں 
  (َؤاَْکثَُرھُْم فَاِسقُوَن) ۔

ح وضاحت کی گئی ہے: انھوں نے آياِت خدا کا کم قيمت پر سودا کيا ہے اگلی آيت ميں ان کے فسق اور نافرمانی کی اس طر
وا َعْن اور اپنے وقتی مادی اور حقير مفادات کے لئے لوگوں کو راِه خدا سے باز رکھا ہے (اْشتََرْوا بِآيَاِت هللاِ ثََمنًا قَلِياًل فََصدُّ 

  َسبِيلِِہ) ۔
ک کھانا تيار کيا اور کچھ لوگوں کو دعوت دی تاکہ اس طريقے سے ايک روايت ميں اس طرح آيا ہے کہ ابوسفيان نے اي
  رسول هللا کے خالف ان کی عداوت کو ابھار سکے ۔

بعض مفّسرين نے مندرجہ باال آيت کو اس واقعے کی طرف اشاره سمجھا ليکن ظاہر يہ ہے کہ ايک وسيع مفہوم ہے جس 
امل ہيں کہ جنھوں نے اپنے وقتی مفادات کا حفاظت کے لئے آياِت ميں يہ واقعہ اور ان بت پرستوں کے ديگر واقعات بھی ش

  خدا سے آنکھيں پھيرلی تھيں ۔
عادت بعد ميں مزيد فرمايا گيا ہے: مشرک کيسا بُرا عمل بجاالتے ہيں (ٕاِنَّھُْم َساَء َما َکانُوا يَْعَملُوَن) ۔ انھوں نے خود کو بھی س

روں کے لئے بھی سدِّراه ہوئے اور اس سے بدتر کونسا عمل ہوگا کہ انسان ہدايت اور خوش بختی سے محروم کيا اور دوس
  اپنے گناه کا بوجھ بھی اپنے دوش پر لے لے اور دوسروں کے گناہوں کا وزن بھی خود ہی اٹھالے ۔

ے ہاتھ پہنچزيِر نظر آخری آيت ميں گذشتہ گفتگو کی پھر تاکيد کی گئی ہے اور کہا گيا ہے: يہ مشرک ايسے ہيں کہ اگر ان ک
سکيں تو کسی صاحِب ايمان شخص کے بارے ميں يہ رشتہ داری اور پيمان کا تھوڑا سا پاس نہيں کريں گے (اَليَْرقُبُوَن فِی 

  ُمْؤِمٍن ٕاِاّلً َواَلِذمَّةً) ۔
ف تمھارے بارے ميں ہی کيونکہ اصولی طور پر يہ لوگ تجاوز اور زيادتی کرنے والے ہيں (َؤاُْوٰلئَِک ھَُم اْلُمْعتَُدوَن) ۔ صر”

  ان کا يہ رويہ نہيں بلکہ جس شخص پر بھی ان کا بس چلے گا يہ دسِت تجاوز دراز کريں گے ۔
مندرجہ باال آيت کا مضمون اگرچہ گذشتہ آيات کی بحث کی تاکيد معلوم ہوتا ہے ليکن پھر بھی ايک فرق اور اضافہ موجود 

اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے اصحاب اور ان مسلمانوں کے بارے ميں  ہے اور وه يہ کہ گذشتہ آيات ميں گفتگو پيغمبر
تھی جو آپ کے گرد وپيش تھے ليکن اس آيت ميں ہر صاحِب ايمان شخص کے بارے ميں بات ہورہی ہے، يعنی صرف تم ان

س کے سخت دشمن ہيں کی نگاه ميں کوئی خصوصيت نہيں رکھتے بلکہ جو شخص مومن ہو اور آئيِن توحيد کا پيرو ہو يہ ا
اور پھر کسی چيز کا لحاظ نہيں کرتے لٰہذا اصل ميں ايمان اور حق کے دشمن ہيں اور يہ ايسا ہی ہے جيسے قرآن بعض 

  گذشتہ اقوام کے بارے ميں کہتا ہے:
  
  )٨بروج/“(وه صرف اس بناپر مومنين پر سختی کرتے تھے کہ وه عزيز وحميد خدا پر ايمان رکھتے ہيں”

  نکاتدو اہم 
  سے کون مراد ہيں؟“ ٕاِالَّ الَِّذيَن َعاھَْدتُْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ ”۔ ١

اس جملے ميں معاہدے فسخ کرنے کے اعالن سے ايک گروه کو مستثنٰی قرار ديا گيا ہے، اس سے کونسا گروه مراد ہے، 
وجہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے وہیاس سلسلے ميں مفّسرين کے درميان اختالف ہے ليکن گذشتہ آيات کی طرف ت

  قبائل مراد ہيں جو اپنے عہدوپيمان کے وفادار رہے يعنی بنوضمره اور بنو خزيمہ وغيره سے جيسے قبائل۔
درحقيقت يہ جملہ گذشتہ آيات کی تاکيد کی حيثيت رکھتا ہے يعنی مسلمانوں کو چاہيے کہ وه بيدار رہيں اور ان گروہوں کا 

  مختلف رکھيں جن کے معاہدے فسخ ہوگئے ہيں ۔ معاملہ ان سے
  اس سے کيا مراد ہے؟“ جنھوں نے مسجد الحرام کے پاس معاہده کيا ہے”ريا يہ سوال کہ جو کہا گيا ہے کہ 

ممکن ہے کہ يہ اس بناپر ہو کہ صلح حديبيہ کے وقت مسلمانوں نے مشرکين مکہ کے ساتھ سرزمين حديبيہ پر جو معاہده کيا 
مشرکين عرب ميں سے دوسرے گروه بھی شامل ہوگئے تھے مثالً وه قبائل جن کی طرف سطور باال ميں اشاره  تھا اس ميں

ہجری ميں ہوا مشرکين نے اس معاہدے کے /۶ہوا ہے اور يہ مقام مکہ سے پندره ميل کے فاصلہ پر ہے اور يہ معاہده 
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اپنا معاہده توڑديا اور پھر فتح مکہ کے موقع پر  ذريعے مسلمانوں سے ترک مخاصمت کا عہد کيا ليکن مشرکين قريش نے
مسلمان ہوگئے جبکہ ان سے وابستہ دوسرے گروه مسلمان تو ہوئے مگر معاہده بھی نہ توڑا اور چونکہ سرزمين مکہ اپنے 

ام کا ميل بنتا ہے لٰہذا يہ تمام عالقے مسجد الحر ۴٨اطراف ميں ايک وسيع عالقہ پر مشتمل ہے جس کا نصف قطر تقريباً 
  ميں حج تمتع اور اس کے احکام کے بارے ميں فرمايا گيا ہے: ١٩۶جزء سمجھے جاتے ہيں چنانچہ سورٔه بقره کی آيہ

  
  “يہ احکام اس شخص سے مربوط ہيں کہ جس کا گھر اور گھر والے مسجد الحرام کے پاس نہ ہوں”

۴٨وگوں کے لئے ہيں کہ جن کا فاصلہ مکہ سے روايات اور فقہا کے فتاوٰی کے تصريح کے مطابق حج تمتع کے حکام ان ل
ِعْنَد اْلَمْسِجِد ”ميل کے فاصلے پر انجام پائی  ١۵ميل سے زياده ہو، اس بناپر کوئی مانع نہيں کہ صلح حديبيہ جو مکہ سے 

  کے عنوان سے ذکر ہو۔“ اْلَحَرامِ 
يش سے مربوط ہے اور قرآن مجيد نے ان کےرہی وه بات جو بعض مفسرين نے کہی ہے کہ مندرجہ باال استثناء مشرکيِن قر

معاہدے کو جو انھوں نے حديبيہ ميں کيا تھا محترم شمار کيا ہے، درست نظر نہيں آتی کيونکہ پہلے مشرکين قريش کی 
  معاہده قطعی اور مسلم تھی، اگر وه پيمان شکن نہيں تھے تو پھر کون پيمان شکن تھا ۔

ہجرت کے چھٹے سال کا ہے جبکہ مشرکيِن قريش نے آٹھويں سال فتح مکہ کے بعد  دوسری بات يہ ہے کہ حديبيہ کا واقعہ
  اسالم قبول کيا اس لئے مندرجہ آيات جو ہجرت کے نويں سال ميں نازل ہوئيں وه ان کے متعلق نہيں ہوسکتيں ۔

  ۔ کيا پيمان شکنی کے ارادے پر ہی ايمان لغو کرديا گيا؟٢
کہ مندرجہ باال آيات سے يہ مراد نہيں ہے انھوں نے صرف پيمان شکنی کا اراده ہی کيا تھاجيسا کہ پہلے بھی کہا جاچکا ہے 

اور جب مسلمانوں کو طاقت وقدرت حاصل ہوگئی تو مشرکين کا پيمان شکنی کا اراده ہی معاہدے کے لغو قرار ديئے جانے 
ہ جب بھی انھيں موقع ملے گا تو وه معاہدے کیکا جواز بن گيا وه بارہا اپنے اسی طرز فکر کا عملی مظاہره کرچکے تھے ک

طرف توجہ کئے بغير مسلمانوں پر ضرِب کاری لگائيں گے اور يہی صورت حال معاہدے کو لغو کرنے کے لئے کافی ہے ۔

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

ُل اآْليَاِت لِقَْوٍم يَعْ  ١١ يِن َونُفَصِّ َکاةَ فَإِْخَوانُُکْم ِفی الدِّ اَلةَ َوآتَْوا الزَّ   لَُمونَ فَإِْن تَابُوا َؤاَقَاُموا الصَّ
  ٔاَْيَماَن لَھُْم لََعلَّھُْم يَنتَھُونَ َوٕاِْن نََکثُوا ٔاَْيَمانَھُْم ِمْن بَْعِد َعْھِدِھْم َوطََعنُوا فِی ِدينُِکْم فَقَاتِلُوا ٔاَئِمَّةَ اْلُکْفِر ٕاِنَّھُْم اَل  ١٢
ُسو ١٣ وا بِإِْخَراِج الرَّ ُ ٔاََحقُّ ٔاَْن تَْخَشْوهُ ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِينَ ٔاَاَلتُقَاتِلُوَن قَْوًما نََکثُوا ٔاَْيَمانَھُْم َوھَمُّ ٍة ٔاَتَْخَشْونَھُْم فَا َل َمرَّ   ِل َوھُْم بََدئُوُکْم ٔاَوَّ
ْبھُْم هللاُ بِٔاَْيِديُکْم َويُْخِزِھْم َويَْنُصْرُکْم َعلَْيِھْم َويَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤِمنِينَ  ١۴   قَاتِلُوھُْم يَُعذِّ
  َغْيظَ قُلُوبِِھْم َويَتُوُب هللاُ َعلٰی َمْن يََشاُء َوهللاُ َعلِيٌم َحِکيمٌ  َويُْذِھبْ  ١۵

  ترجمہ
۔ اگر وه توبہ کريں، نماز قائم کريں اور زکٰوة ادا کريں تو تمھارے دينی بھائی ہيں اور ہم اپنی آيات کی تشريح ايسے ١١

  لوگوں کے لئے کرتے ہيں جو جانتے ہيں ۔
کے بعد عہدو پيمان کو توڑديں اور تمھارے دين پر طعن وطنز کريں تو آئمٔہ کفر سے جنگ کرو  ۔ اور اگر وه معاہدے١٢

  اس لئے کہ ان کا کوئی عہدو پيمان نہيں، شايد وه دستبردار ہوجائيں ۔
۔ کيا اس گروه کے ساتھ کہ جس نے اپنا عہدو پيمان توڑديا ہے اور جو (شہر سے) پيغمبرکے اخراج کا پختہ اراده ١٣
چکے ہينتم جنگ نہيں کرتے ہو حاالنکہ پہلے انھوں نے (تم سے جنگ کی )ابتداء کی تھی، کيا ان سے ڈرتے ہو جبکہ کر

  خدا زياده سزاوار ہے کہ اس سے ڈرو، اگر تم مومن ہو۔
روه ۔ ان سے جنگ کرو کہ خدا انھيں تمھارے ہاتھوں سزا دينا چاہتا ہے اور انھيں رسوا کرے گا اور مومنين کے ايک گ١۴

  کے سينہ کو شفا بخشے گا (اور ان کے دل پر مرہم رکھے گا)
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۔ اور ان کے دلونں کے غيظ وغضب کو لے جائے گا اور خدا جس شخص کی چاہتا ہے (اور اسے اہل سمجھتا ہے) توبہ ١۵
  قبول کرليتا ہے اور خدا عالم وحکيم ہے ۔

  دشمن سے جنگ کرنے سے کيوں ڈرتے ہو 
ميں سے ايک يہ ہے کہ زياده اہميت رکھنے والے مطالب کی تاکيد کے لئے اور انھيں دل ميں فصاحت وبالغت کے فنون 

اتارنے کے لئے تکرار کی جاتی ہے، چونکہ اسالمی ماحول ميں بت پرستی کے پيکر پر آخری ضرب لگانے اور اس کے 
ن مجيد ميں مندرجہ باال آيات ميں نئے بچے کچھے آثار ختم کرنے کا معاملہ بہت ہی اہم تھا، اس لئے گذشتہ مطالب کو قرآ

انداز سے بيان کيا گيا ہے، ان ميں نئے نکات بھی موجود ہيں جو صورِت تکرار سے بات کو نکال ليتے ہيں اگرچہ يہ تکرار 
  درست ہی کيوں نہ ہو۔

دينی بھائی ہيں (فَإِْن تَابُوا پہلے ارشاد ہوتا ہے: اگر مشرکين توبہ کرليں، نماز قائم کريں اور زکٰوة ادا کريں تو وه تمھارے 
يِن) ۔ َکاةَ فَإِْخَوانُُکْم فِی الدِّ اَلةَ َوآتَْوا الزَّ   َؤاَقَاُموا الصَّ

ُل  آيت کے آخر ميں مزيد کہا گيا ہے: ہم ان لوگوں کے لئے اپنی آيات کی تشريح کرتے ہيں جو علم وآگہی رکھتے ہيں (َونُفَصِّ
  ۔اآْليَاِت لِقَْوٍم يَْعلَُموَن) 

گذشتہ آيات ميں اس بارے ميں گفتگو تھی کہ اگر وه توبہ کريں اور نماز اور زکٰوة کے اسالمی فرائض بجاالئيں تو ان سے 
  مزاحمت نہ کرو۔

  “فََخلُّوا َسبِيلَھُم”
سے  ليکن بيان فرمايا گيا ہے: وه تمھارے دينی بھائی ہيں يعنی ديگر مسلمانوں اور ان کے درميان احترام ومحبت کے لحاظ

  کوئی فرق نہيں جيسا کہ بھائيوں کے درميان فرق نہيں ہوتا ۔
يہ بات مشرکين کی روح، فکر اور جذبات کو اسالم قبول کرنے پر آماده کرنے کے لئے بہت مٔوثر ہے کہ ايک مرحلے ميں 

کی سفارش مزاحمت نہ کرنے کی تلقين کی گئی ہے اور دوسرے مرحلے ميں ان کے بارے ميں ايک بھائی کے سے حقوق 
  کی گئی ہے ۔

ليکن اگر وه اسی طرح اپنی عہد شکنی جاری رکھيں اور اپنے معاہدے روند ڈاليں اور تمھارے دين کی مّذمت کريں اور اپنا 
 َوطََعنُوا غلط پراپيگنڈه جاری رکھيں تو پھر تم اس کافر گروه کے پيشوأوں سے جنگ کرو (َوٕاِْن نََکثُوا ٔاَْيَمانَھُْم ِمْن بَْعِد َعْھِدِھمْ 

  َماَن لَھُْم) ۔فِی ِدينُِکْم فَقَاتِلُوا ٔاَئِمَّةَ اْلُکْفِر) ۔ کيونکہ اب ان کے عہد وپيمان کی کچھ بھی قدر وقيمت نہيں ہے (ٕاِنَّھُْم اَلٔاَيْ 
اور آئندهيہ درست ہے کہ انھوں نے تم سے دشمنی ترک کرنے کا معاہده کررکھا ہے ليکن وه يہ معاہده باربار توڑسکتے ہيں 

بھی اسے توڑنے کو تيار ہيں لٰہذا اس صورت ميں اس معاہدے کا کوئی اعتبار اور قيمت نہيں ہے ، يہ اس لئے ہے تاکہ وه 
اس شّدت عمل پر نظر رکھيں اور اس طرف بھی توجہ ديں کہ بازگشت کا راستہ کھال ہوا ہے،وه اپنے کئے پر نادم ہوں اور 

  ھُْم يَنتَھُوَن) ۔اس سے دستبردار ہوجائيں (لََعلَّ 
اس سے اگلی آيت ميں مسلمانوں ميں تحريک پيدا کرنے کے لئے اور اس حيات بخش حکم کے سلسلے ميں ان کی روح اور 
فکر سے ہر طرح کی سستی اور خوف وتردد دور کرنے کے لئے فرمايا گيا ہے: تم ان لوگوں سے جنگ کيوں نہيں کرتے 

اور انھوں نے پيغمبر کو اپنی سرزمين سے نکال دينے کا پختہ اراده کرليا ہے جنھوننے اپنے معاہدے توڑديئے ہيں 
ُسوِل) ۔ وا بِإِْخَراِج الرَّ   (ٔاَاَلتُقَاتِلُوَن قَْوًما نََکثُوا ٔاَْيَمانَھُْم َوھَمُّ

ور پيمان شکنی جنگ ا”تم نے جنگ کی اور معاہدے کولغو قرار دينے کی ابتداء نہيں کی کہ تم پريشان اور ناراحت ہو بلکہ 
ٍة ) ۔“ کی ابتداء تو انھو ں نے کی ہے َل َمرَّ   (َوھُْم بََدئُوُکْم ٔاَوَّ

کيا تم ان بے ايمان افراد ”اور اگر تم ميں سے بعض کا جنگ سے تردد خوف وہراس کی وجہ سے ہے تو بالکل بے جا ہے 
“ ڈرو، اگر تم سچ مچ ايمان رکھتے ہو سے ڈرتے ہو حاالنکہ خدا زياده سزاوار ہے کہ اس سے اور اس کی مخالفت سے

ُ ٔاََحقُّ ٔاَْن تَْخَشْوهُ ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِيَن) ۔   (ٔاَتَْخَشْونَھُْم فَا
اگلی آيت ميں مسلمانوں سے يقينی کاميابی کا وعده کيا گيا ہے، ارشاد ہوتا ہے: ان سے جنگ کرو کہ خدا انھيں تمھارے 

ْبھُْم هللاُ بِٔاَْيِديُکْم) ۔ نہ صرف سزا دے گا بلکہ ہاتھوں سزا دے گا (قَاتِلُوھُْم  (َويُْخِزِھْم) “ انھيں رسوا اور ذليل وخوا کرے گا”يَُعذِّ
اور تمھيں ان پر کامياب کرے گا (َويَْنُصْرُکْم َعلَْيِھْم) ۔ اور اس طرح سے مومنين کے ايک گروه کے دلوں کو شفا بخشے گا 

اور ان کے دل کے زخموں ”خت مصيبت ميں تھا اور اس راه ميں قربانياں دے چکا تھا جو اس سنگدل گروه کے دبأو اور س
  (َويَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤِمنِيَن)“ پر اس طرح سے مرہم رکھے
سے مراد بنی خزاعہ کے مومنين کا ايک گروه ہے جن پر قبيلہ بن بکر کے بت “ قوم مومنين”بعض مفسرين کا کہنا ہے کہ 
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  گروه نے بزدالنہ حملہ کيا تھا اور غفلت ميں انھيں نقصان پہنچايا تھا ۔ پرستوں کے ايک
بعض کہتے ہيں کہ يمن کے ايک گروه کی طرف اشاره ہے جنھوننے اسالم قبول کرليا تھا ليکن جب مکہ ميں آئے توبت 

  پرستوں کی طرف سے ان پر ظلم وستم ڈھايا گيا ہے ۔
بارے ميں ہو جو کسی طرح بھی بت پرستوں کی طرف سے ظلم وايذاء کا ہدف  بعيد نہيں کہ يہ عبارت ان تمام لوگوں کے

  بنے اور بت پرستوں نے جن کے دلونکا خون کيا ۔
مومنين کے دلوں کا غيظ وغضب ٹھنڈا ”اگلی آيت ميں مزيد کہا گيا ہے کہ تمھاری کاميابی اور ان کی شکست کے ذريعے 

کی تاکيد کے طور پر ہو اور “ َويَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤِمنِينَ ”ہوسکتا ہے يہ جملہ گذشتہ جملے  (َويُْذِھْب َغْيظَ قُلُوبِِھْم) ۔“ کرے گا
يہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مختلف ہو اور گذشتہ جملہ اس طرف اشاره ہو کہ اسالم کی کاميابی کے ذريعے وه دل جو 

پريشان اور بيمار تھے وه اچھے ہوجائيں گے اور  سالہا سال سے اسالم اور رسوِل اسالم کے لئے تڑپتے تھے، ناراحت،
دوسرا جملہ اس طرف اشاره ہو کہ وه دل جو عزيز واقرباء کو کھودينے اور طرح طرح کے آزار اور ظلم سہنے کی وجہ 

  سے ناراحتی اور بے ارامی ميں تھے، سنگدل دشمنوں کے مارے جانے سے راحت وآرام حاصل کريں گے ۔
ا گيا ہے: خدا جس شخص کو چاہتا ہے (اور مصلحت ديکھتا ہے) اس کی توبہ قبول کرليتا ہے آيت کے آخر ميں فرماي

(َويَتُوُب هللاُ َعلٰی َمْن يََشاُء)ن اور خدا توبہ کرنے والوں کی نيتوں سے آگاه ہے اور اُس نے ان کے لئے اور پيمان شکنوں کے 
  (َوهللاُ َعلِيٌم َحِکيٌم) بارے ميں جو احکام ديئے ہيں وه حکيمانہ اور بامصلحت ہيں

ضمنی طور پر آخری جملے ميں اس طرف اشاره ہے کہ ممکن ہے آئنده ان ميں سے بعض دِر توبہ داخل ہوجائيں لٰہذا متوجہ
رہيں کہ خدا ان کی توبہ قبول کرے گا اور ان کے بارے ميں شّدِت عمل جائز نہيں ہے، نيز يہ ايک بشارت ہے کہ آئنده اس 

 مسلمانوں کی طرف آئيں گے اور ان کی روحانی آمادگی کی وجہ سے خدا کی توفيق ان کے شامِل حال ہوگی ۔ قسم کے افراد
بعض مفّسرين نے آخری آيات کو کامالً قرآن کی ترغيب کی خبروں ميں سے قرار ديا ہے اور انھينرسول هللا کی دعوت کی 

  يان کيا ہے ويسا ہی عمالً ہوا ہے ۔صداقت کی نشانی سمجھا ہے کيونکہ ان ميں جو کچھ قرآن نے ب

  چند اہم نکات
  ۔ عہد شکن گروه کونسا ہے؟١

اس گروه سے کون افراد مرادہيں، اس سلسلے ميں مفّسرين ميں اختالف ہے، بعض اسے يہوديوں کی طرف اشاره سمجھتے 
ار ہوئيں مثالً ايران اور روم کی ہيں، بعض ان قوموں کی طرف اشاره قرار ديتے ہيں جو بعد ازاں مسلمانوں سے برسِر پيک

حکومتيں، بعض يہاں کفاِر قريش مراد ليتے ہيں اور بعض نے ان افراد کی طرف اشاره سمجھا ہے جو مسلمان ہوکر مرتد 
  ہوگئے ۔

ليکن آيات کا ظاہر واضح گواہی ديتا ہے کہ موضوع سخن مشرکين اور بت پرستوں کا وہی گروه ہے جس نے اس وقت 
وں سے دشمنی ترک کرنے کا عہد وپيمان کررکھا تھا ليکن عملی طور پر اپنے معاہدے توڑچکا تھا اور يہ بظاہر مسلمان

  اطراف مکہ يا حجاز کے باقی عالقوں کے مشرکين کا گروه تھا ۔
  يہ احتمال کہ اس سے يہودی مراد ہوں بہت بعيد ہے کيونکہ ان آيات کی تمام مباحث مشرکين کے گرد گھومتی ہيں ۔

ہجری /٨طرح يہ بھی ممکن نہيں ہے کہ اس سے مراد قبيلہ قريش ہو کيونکہ قريش اور ان کے سرغنہ ابوسفيان نے اسی 
  ہجری ميں نازل ہوئی ہے ۔/٩ميں فتح مکہ کے بعد ظاہراً اسالم قبول کرليا تھا جبکہ زيِر بحث سورت 

اور روم کی حکومتيں مراد ہوں کيونکہ آيات ايک نيز يہ احتمال بھی آيات کے مفہوم سے بہت سے معلوم ہوتا ہے کہ ايران 
موجود معاملے اور جنگ کے متعلق گفتگو کررہی ہيں نہ کہ آئنده کے کسی معاملے يا لڑائی جھگڑے کے متعلق، عالوه 

  ازيں انھوں نے رسول هللا کو وطن سے بھی نہيں نکاال تھا ۔
نکہ اس وقت تاريخ مرتدين کے کسی طاقتور گروه کی نشاندہی نيز يہ احتمال بھی بعيد ہے کہ اس سے مراد مرتدين ہوں کيو

کی جمع ہے) اور اسی طرح لفظ “ يمين”(جو “ ايمان”نہيں کرتی کہ جس سے مسلمان جنگ کرنا چاہتے ہوں، عالوه ازيں 
  ظاہراً ترِک مخاصمت کے پيمان کے معنی ميں ہے نہ کہ اسالم قبول کرنے ميں (غور کيجئے گا) ۔“ عہد”

گر بعض اسالمی روايات ميں يہ آيت جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والوں (ناکثين) اور ان جيسوں پر منطبق کی گئی ہے لٰہذا ا
تو وه اس بناپر نہيں کہ يہ آيات ان کے بارے ميں نازل ہوئی ہيں بلکہ مقصد يہ ہے کہ آيت کی روح اور اس کا حکم ناکثين 

  ادق آتا ہے جو ان کے بعد ہوں گے ۔اور ان سے مسابہت رکھنے والے ايسے گروہوں پر ص
صرف ايک سوال باقی ره جاتا ہے اور وه يہ کہ اگر اس سے مراد وه معاہده شکن بت پرست لوگ ہيں کہ جن کے متعلق 
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ں) حاالنکہ (يعنی اگر وه اپنے معاہدوں کو توڑدي“ َوٕاِْن نََکثُوا ٔاْيَمانَھُْم”گذشتہ آيات ميں گفتگو ہوئی ہے تو يہاں کہا گيا ہے کہ : 
  انھوں نے تو عمالً اپنے عہد وپيمان توڑديئے تھے ۔

اس سوال کا جواب يہ ہے کہ مذکوره جملے سے مراد يہ ہے کہ اگر وه عہد شکنی جاری رکھيں اور اپنے کالم سے 
کے مدمقابل “ ابُوإاِْن تَ ”کا جملہ “ اھدنا الصراط المستقيم”دستبردار نہ ہوں تو پھر تمھيں ان سے جنگ کرنا چاہيے، جيسے ہم 

ہے يعنی معاملہ دو حالتوں سے خالی نہيں ہے، يا وه توبہ کريں گے اور شرک وبت پرستی سے دستبردار ہوجائيں گے اور 
راِه خدا پر آجائيں گے يا يہ کہ وه اپنے طور طريقے جاری رکھيں گے، پہلی صورت ميں وه تمھارے بھائی ہيں جبکہ 

  نگ کرنا چاہيے ۔دوسری صورت ميں تمھيں ان سے ج

  ۔ کفر کے پيشوأوں سے جنگ:٢
يہ امر قابِل توجہ ہے کہ مندرجہ باال آيات ميں يہ نہيں کہا گيا کہ کافروں سے جنگ کرو بلکہ فرمايا گيا ہے کہ ان کے 

يڈروں اورليڈروں اور پيشوأوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے اُٹھ کھڑے ہو، يہ اس طرف اشاره ہے کہ عامة الناس تو اپنے ل
زعماء کے پيروکار ہوتے ہيں لٰہذا نشانہ ہميشہ پيشوأوں کو ہونا چاہيے، تمھيں گمراہی، ضاللت اور ظلم وفساد کے 

سرچشموں کو بند کرنا چاہيے اور ايسے درہتوں کی جڑوں کو کاٹنا چاہيے، جب تک وه خود موجود ہيں ان کے پيروکاروں 
  ۔ سے مقابلے اور جنگ کا کوئی فائده نہيں

تعجب کی بات ہے کہ بعض نے اس تعبير سے سرداراِن قريش کی طرف اشاره سمجھا ہے حاالنکہ ان ميں سے کچھ تو 
جنگ بدر ميں مارے گئے تھے اور (ابوسفيان جيسے) باقی ره گئے تھے وه فتح مکہ کے بعد ظاہراً اسالم لے آئے تھے اور 

  امل تھے لٰہذا اس وقت ان سے مقابلے کا کوئی مفہوم نہ تھا ۔جب يہ آيت نازل ہوئی تو وه مسلمانوں کی صفوں ميں ش
آج بھی قرآن کا يہ اہم حم اپنی پوری قوت سے باقی ہے کہ ظلم وفساد اور استعمار واستثمار کو ختم کرنے کے لئے ان کے 

کوئی فائده نہيں (غور سرغنوں اور پيشوأوں کے مقابلے ميں اٹھ کھڑے ہونا چاہيے اور عام لوگوں کے مقابلے ميں قيام کا 
  کيجئے گا)

  کا مفہوم:“ ٕاِْخَوانُُکْم فِی الدِّين”۔ ۴
مندرجہ باال آيت ميں يہ ايک لطيف ترين تعبير ہے جسے ايک معاشرے کے افراد ميں مساوات کے لئے بيان کيا جاسکتا ہے 

رشتہ جو انسانوں ميں مکمل مساوات  اور يہ محبت و مہربانی کا محکم ترين رشتہ ہے کيونکہ واضح ترين اور نزديک ترين
کا حامل ہے وه دو بھائيوں کارشتہ ہے ليکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے طبقاتی شگافوں اور قومی ونسلی بتوں نے اس اسالمی 
اخوت کو ختم کرديا ہے جو تمام دشمنوں کے لئے رشک اور حسد کا باعث تھا، کل کے بھائی آج ايک دشمن دوسرے دشمن 

  ا، ہماری موجوده پسماندگی کے اسرار ميں سے ايک يہ صورتحال بھی ہے ۔سے نہيں کرت

  کا مفہوم:“ ٔاَتَْخَشْونَھُمْ ”۔ ۴
اس سے اجمالی طور پر يہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں ميں ايک گروه ايسا بھی “ کيا تم ان سے ڈرتے ہو”اس کا مطلب ہے 

طاقت اور قوت سے خوفزده تھا يا پھر پيمان شکنی کے گناه سے تھا جو جہاد کے اس حکم سے ڈرتا تھا يا تو دشمن کی 
  ڈرتا تھا ۔

قرآن انھيں صراحت سے جواب ديتا ہے کہ تمھيں ان کمزور انسانوں سے نہيں ڈرنا چاہيے بلکہ حکِم پروردگار کی نافرمانی 
ہی خود اس کے مفدمات فراہم سے ڈرنا چاہيے، عالوه ازيں اپنی پيمان شکنی سے ڈرنا بے جا ہے کيونکہ انھو ننے پہلے 

  کرديئے ہيں اور اس سلسلے ميں انہی نے پيش قدمی ہے ۔

ُسولِ ”۔ ۵ وا بِإِْخَراِج الرَّ   کا مطلب:“ ھَمُّ
سوال پيدا ہوتا ہے کہ اس سے کيا مراد ہے؟ ظاہراً يہ ہجرت کے“ انھوں نے پيغمبر کو نکالنے کا اراده کيا”اس کا معنی ہے 

ہ کی طرف نکالے جانے کی طرف اشاره ہے کہ وه پہلے ہی اراده رکھتے تھے اس کے بعد ان کا اراده موقع رسو هللا کو مک
بدل گيا اور پھر انھوں نے آپ گو قتل کرنے کا اراده کرليا ليکن هللا کے حکم سے رسول هللا اسی رات مکہ سے نکل آئے، 

ہ بت پرستوں کے جرائم ميں سے ايک ہولناک ارادے بہرحال اس معاملے کا ذکر ان کی پيمان شکنی کے طور پر نہيں بلک
کی وضاحت کے طور پر ہے کہ جس ميں قريش بھی شريک تھے اور دوسرے قبائل بھی ورنہ بت پرستوں کی عہد شکنی 
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  تو دوسرے طرق سے واضح ہوچکی تھی ۔

  ۔ ايک غلط استدالل:۶
ْبھُْم هللاُ بِٔاَْيِديُکمْ قَ ”ايک تعجب خيز بات يہ ہے کہ جبری مکتِب فکر کے پيروکاروں نے  سے اپنے نظريہ کے “ --- اتِلُوھُْم يَُعذِّ

لئے استدالل کيا حاالنکہ ہم اپنا ذہن تعّصبات سے خالی کرليں تو مندرجہ باال آيت ان کے مقصود پر ذّره بھر بھی داللت نہيں 
ے پاس جائيں اور کہيں کہ ہميں کرتی اور اس کی صورت بالکل ايسی ہے جيسے ہم کسی کام کے لئے اپنے ايک دوست ک

اميد ہے کہ خدا اس کام کی اصالح تمھارے ہاتھ سے کردے گا، اس بات کا يہ مفہوم نہيں کہ تم يہ کام کرنے ميں مجبور ہو 
بلکہ مراد يہ ہے کہ خدا نے اسے تمھارے اختيار ميں رکھا ہے اور تمھيں پاک نيّت دی ہے کہ جس سے فائده اٹھاتے ہوئے 

  کی آزادی سے يہ کام انجام دے سکتے ہو۔تم ارادے 

ا يَْعلَْم هللاُ الَِّذيَن َجاھَُدوا ِمْنُکْم َولَْم يَتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن هللاِ وَ  ١۶ اَلَرُسولِِہ َواَلاْلُمْؤِمنِيَن َولِيَجةً َوهللاُ َخبِيٌر بَِما ٔاَْم َحِسْبتُْم ٔاَْن تُْتَرُکوا َولَمَّ
  تَْعَملُونَ 
  ترجمہ
يا تم يہ گمان رکھتے ہو کہ تمھيں (تمھاری حالت پر) چھوڑ ديا جائے گا جب کہ ابھی جہاد کرنے والے اور خدا اور ۔ ک١۶

اس کے رسول کو چھوڑ کر محرم راز بنانے والے ايک دوسرے سے جدا ممتاز نہيں ہوئے (تمھاری آزمائش ہونا چاہيے 
  ھ تم کرتے ہو خدا اس سے آگاه ہے ۔تاکہ تمھاری صفيں ايک دوسرے سے جدا ہوجائيں) اور جوکچ

  تفسير 
اس آيت مسلمانوں کو ايک اور طريقے سے جہاد کی تشويق وترغيب دالکر انھيں اس سلسلے ميں ان کی اہم ذمہ داری کی 

طرف متوجہ کيا گيا ہے کہ تمھيں يہ تصور نہيں کرنا چاہيے کہ صرف ايمان کا دعوٰی کرلينے سے تمام چيزيں درست نہيں 
ٹھيک ہوجاتی ہيں بلکہ صدِق نيت، گفتار کی درستی اور ايمان کی حقيقت دشمنوں سے جنگ کرکے واضح ہوتی ہے،  اور

  جنگ بھی ايسی جو ہر قسم کے نفاق سے پاک مخلصانہ طور پر ہو۔
ميں سے نہيں  پہلے فرمايا گيا ہے: کيا تم گمان کرتے ہو کہ تمھيں تمھاری حالت پر چھوڑديا جائے گا اور تم ميداِن آزمائش

گزروگے جب کہ ابھی تم ميں سے مجاہدين اور وه لوگ جنھوں نے خدا، رسول اور مومنين کوچھوڑکر کسی اور کو محرم 
ا يَْعلَْم هللاُ الَِّذيَن َجاھَ  لَْم يَتَِّخُذواُدوا ِمْنُکْم وَ راز بناليا ہے ايک دوسرے سے مشخص اور ممتاز نہيں ہوئے (ٔاَْم َحِسْبتُْم ٔاَْن تُْتَرُکوا َولَمَّ

  )١ِمْن ُدوِن هللاِ َواَلَرُسولِِہ َواَلاْلُمْؤِمنِيَن َولِيَجةً) ۔(
سے داخل ہونے کے معنی ميں ہے اور ايسے اشخاص کے لئے استعمال ہوتا ہے جو کسی انسان کا “ ولوج”ماده “ َولِيَجة”

  جيسا ہے ۔“ بطانة”محرم راز ہو اور اس کے کاموں کو چالنے واال ہو، اس کا معنی تقريباً 
در حقيقت مندرجہ باال جملہ مسلمانوں سے دومطالب گوش گزار کرتا ہے اور وه يہ کہ صرف اظہار ايمان سے کام ٹھيک 

  نہيں ہوتے اور افراد کی شخصيت واضح نہيں ہوتی بلکہ اس سلسلے ميں دوطرح سے لوگوں کی آزمائش کی جاتی ہے:
آثار مٹانے کے لئے جہاد کرنا اور دوسرا منافقوں اور دشمنوں سے ہر طرح کا  ايک تو راه خدا ميں شرک وبت پرستی کے

رابطہ اور ہمکاری ترک کرنا کہ جس ميں سے پہال کام ہے خارجی دشمنوں کا باہر نکالنا ہے اور دوسراہے داخل دشمنوں 
  کو باہر نکالنا ۔

ا يَْعلَْم هللاُ ” کی نظير دوسری آياِت قرآنی ميں بھی نظر آتی ہے ، در اصل اس کا (حاالنکہ ابھی تک خدا نہيں) اس جملے “ َولَمَّ
اور ايسی تعبير عموماً تاکيد کے مواقع ميں استعمال ہوتی ہے ورنہ دالئل عقلی اور بہت “ ابھی تک ثابت نہيں ہوا”معنی ہے 

  سی آيات کے مطابق خدا تو ايسی تمام چيزوں سے آگاه تھا، آگاه ہے اور آگاه رہے گا ۔
  يت در حقيقت سورٔه عنکبوت کی پہلی آيت جيسی ہے جہاں فرمايا گيا ہے:يہ آ
  

  کيا لوگ گمان کرتے ہيں کہ انھيں ان کی حالت پر چھوڑديا جائے گا اور ان کی آزمائش نہيں ہوگی ۔
ہيں بلکہ نيز سورٔه آل عمران کی تفسير ميں ہم کہہ چکے ہيں کہ خدا کی آزمائشيں کوئی انجانی چيز جاننے کے لئے نہيں 
  تربيت ، فروغ استعداد اور انسان کی اندرونی صالحيتوں اور اسرار کو ابھارنے اور آشکار کرنے کے لئے ہيں ۔

آيت کے آخر ميں خطرے سے خبردار کرتے ہوئے اور تاکيد کے طور پر فرمايا گيا ہے: جو کام بھی تم انجام ديتے ہو خدا 
ْعَملُوَن) ۔ مبادا کچھ لوگ يہ خيال کربيٹھيں کہ خدا منافقين اور دشمنوں سے ان کے خفيہ اُس سے باخبر ہے (َوهللاُ َخبِيٌر بَِما تَ 
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روابط سے بے خبر ہے، ايسا نہيں ہے بلکہ وه سب چيزوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس کے مطابق اپنے بندوں 
  سے سلوک کرے گا ۔

انوں کے اسالمی ماحول ميں کچھ لوگ نووارد تھے اور نفسياتیآيت کے طرِز بيان سے يوں معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت مسلم
طور پر وه جہاد کے لئے تيار نہيں تھے، يہ گفتگو ان کے بار ے ميں ہے ورنہ سّچے مجاہدين توبارہا جہاد کے ميدانوں ميں 

  اپنی کيفيت واضح کرچکے تھے ۔
..............  

جملے کو دوسرے استفہامی جملے سے مالتے ہيں اور اس طرح سے وه حرف عطف ہے، اس کے ذريعہ ايک استفہامی “ ٔام”۔ ١
کے “ --- اال تقاتلو”استفہام کا معنی ديتا ہے البتہ وه ہميشہ دوسرے استفہام کے پيچھے ہوتا ہے، مندرجہ باال آيت ميں اس کا عطف 

 ميں گزرا ہے ۔ ١٣جملے پر ہے جو آيہ
 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

  ْعَمالُھُْم َوفِی النَّاِر ھُْم َخالُِدونَ َما َکاَن لِْلُمْشِرِکيَن ٔاَْن يَْعُمُروا َمَساِجَد هللاِ َشاِھِديَن َعلٰی ٔاَنفُِسِھْم بِاْلُکْفِر ٔاُْوٰلئَِک َحبِطَْت ٔاَ  ١٧
َکاةَ َولَْم يَخْ  ١٨ اَلةَ َوآتَی الزَّ ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َؤاَقَاَم الصَّ َش ٕاِالَّ هللاَ فََعسٰی ٔاُْوٰلئَِک ٔاَْن يَُکونُوا ِمَن ٕاِنََّما يَْعُمُر َمَساِجَد هللاِ َمْن آَمَن بِا

  اْلُمْھتَِدينَ 
  ترجمہ
کوآباد کريں حاالنکہ اپنے کفر کے ذريعے وه اپنے خالف گواہی  ۔ مشرکين يہ حق نہيں رکھتے کہ وه خدا کی مسجدوں١٧

  ديتے ہيں انہی کے اعمال نابود (اور بے قيمت) ہوگئے ہيں اور وه (جہنم کی) آگ ميں ہميشہ رہينگے ۔
کٰوة ۔ هللا کی مساجد کو صرف وه شخص آباد کرتا ہے جو خدا اور قيامت کے دن پر ايمان اليا ہے، نماز قائم کرتا ہے، ز١٨

  ادا کرتا ہے اور خدا کے عالوه کسی سے نہيں ڈرتا، ہوسکتا ہے ايسا گروه نجات پاجائے ۔

  مسجديں آباد رکھنا ہر کسی کے بس ميں نہيں 

جب مشرکين سے معاہده فسخ ہونے کا اور ان سے جہاد کرنے کا حکم مال تو اس کے بعد بعض لوگوں ميں جو ممکنہ باتيں 
ميں سے ايک سوال يہ بھی ممکن تھا کہ اس عظيم گروه کو ہم کيوں دھتکار ديں اور انھيں مراسم زيِر بحث آسکتی تھيں ان 

حج کی ادائيگی کے لئے مسجد الحرام ميں قدم رکھنے کی اجازت کيوں نہ ديں حاالنکہ ان ميں ان کی شرکت ہر لحاظ سے 
رونق کی صورت ميں ان کی طرف سے ايک  رونق کا سبب ہے، بعض لوگوں کا خيال تھا کہ مسجد الحرام کی عمارت ميں

اہم امداد حاصل ہے اور معنوی آبادی کے طور پر بھی ان کی طرف سے ايک کمک حاصل تھی کيونکہ خانٔہ کعبہ کے گرد 
ان کی جمعيت زياده ہے، مندرجہ باال آيات ميں سے ايسے بيہوده اور بے بنياد افکار کا جواب ديتی ہيں، پہلی ہی آيت ميں 

ی گئی ہے: مشرکين يہ حق نہيں رکھتے کہ وه هللا کی مساجد کو اباد کريں جبکہ وه صراحت سے اپنے کفر کی تصريح ک
  گواہی ديتے ہيں (َما َکاَن لِْلُمْشِرِکيَن ٔاَْن يَْعُمُروا َمَساِجَد هللاِ َشاِھِديَن َعلٰی ٔاَنفُِسِھْم بِاْلُکْفِر) ۔

سے بھی آشکار ہے اور ان کے اعمال سے بھی، يہاں تک کہ ان کا طرِز عبادت  ان کا اپنے کفر کی گواہی دينا ان کی باتوں
  اور ان کے مراسِم حج بھی اس امر پر شاہد ہيں ۔

اس کے بعد اس حکم کی دليل اور فلسفے کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: ايمان نہ رکھنے کی وجہ سے ان 
ئيں گے اور خدا کی درگاه ميں کوئی قدر وقيمت نہيں رکھتے (ٔاُْوٰلئَِک َحبَِطْت لوگوں کے اعمال نيست ونابود اور برباد ہوجا

  ٔاَْعَمالُھُْم) ۔
  اسی بناپر وه ہميشہ کے لئے جہنم کی آگ ميں رہيں گے (َوفِی النَّاِر ھُْم َخالُِدوَن) ۔

ئی قدر وقيمت رکھتی ہيں اور نہ ہیان حاالت ميں نہ تو مسجد الحرام وغيره کی آبادی اور تعمير کے لئے ان کی کوششيں کو
  خانہ کعبہ کے اطراف ميں ان کا اژدہام کوئی حيثيت رکھتا ہے ۔
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خدا پاک اور منزه ہے اور اس کے گھر کو بھی پاک وپاکيزه ہونا چاہيے اور غليظ اور گندے لوگوں کا ہاتھ خانہ خدا اور 
  مسجد سے بالکل دور ہونا چاہيے ۔

تکميل کے لئے مساجد اور مراکز عبادت کو آباد کرنے والوں کے لئے پانچ اہم شرائط بيان کی اگلی آيت ميں اس گفتگو کی 
گئی ہيں ۔ ارشاد ہوتا ہے: صرف وه لوگ هللا کی مساجد کو آباد کرتے ہيں جو خدا اور قيامت کے دن پر ايمان رکھتے ہيں 

ِ َواْليَوْ  ِم اآْلِخِر) ۔ اس ميں پہلی اور دوسری شرط کی طرف اشاره ہے، يہ شرائط اعتقادی اور (ٕاِنََّما يَْعُمُر َمَساِجَد هللاِ َمْن آَمَن بِا
بنيادی پہلو رکھتی ہيں، جب تک يہ دونوں نہ ہوں انسان سے کوئی بھی پاک، شائستہ اور خالص عمل سرزد نہيں ہوسکتا 

  وگا ۔بلکہ اگر ظاہراً شائستہ ہو بھی تو باطن طرح طرح کی ناپاک اغراض سے آلوده ہ
َکاةَ) يعنی خدا اور  اَلةَ َوآتَی الزَّ اس کے بعد تيسری اور چوتھی شرط کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: (َؤاَقَاَم الصَّ
روِز جزا پر اس کا ايمان فقط دعوٰی کی حد تک اور زبانی نہ ہو بلکہ وه اپنے پاک اعمال کے ذريعے اس کی تاکيد کرے، 

ھی مستحکم ہو اور نماز کو صحيح طريقے سے انجام دے، مخلوق خدا سے بھی اس کا تعلق ہو اور اس کا خدا سے رشتہ ب
  زکٰوة ادا کرے ۔

 آخر ميں آخری شرط کی طرف اشاره کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: اور خدا کے عالوه کسی سے نہ ڈرے (َولَْم يَْخَش ٕاِالَّ هللاَ) ۔
س کے فرمان کے سامنے احساِس ذمہ داری رکھتا ہو اور اس کے مقابلے اس کا دل عشِق خدا سے معمور ہو اور صرف ا

ميں کمزور بندوں کو اس سے بہت چھوٹا سمجھتا ہو کہ وه اس کی سرنوشت، اس کے معاشرے، اس کے مستقبل، اس کی 
  کاميابی، اس کی پيش رفت اور آخر ميں اس کے مرکِز عبادت کی آبادی ميں کوئی تاثير رکھتے ہوں ۔

ں مزيد فرمايا گيا ہے: يہ گروه جو ايسی صفات کا حامل ہے ہوسکتا ہے کہ ہدايت پالے اور اپنے مقصد تک پہنچ آخر مي
جائے اور مساجِد خدا کی تعمير اور آبادی کے لئے کوشش کرے اور اس کے عظيم نتائج سے بہره ور ہو (فََعسٰی ٔاُْوٰلئَِک ٔاَْن 

  يَُکونُوا ِمَن اْلُمْھتَِديَن) ۔ 

  اہم نکات چند
  ۔ مساجد کی آبادی سے کيا مراد ہے؟١

کيا مساجد کی آبادی سے مراد ان کی تاسيس وتعمير ہے يا ان ميں اجتماع کرنا اور ان کے اجتماعات ميں شرکت مراد ہے؟ 
اس آيت کو ُعمران مساجد کی آيت کہتے ہيں، بعض مفّسرين نے اس کی تفسير کے سلسلے ميں ان دو ميں سے صرف ايک 

  انتخاب کيا ہے حاالنکہ اس لفظ کا وسيع ہے جس ميں يہ تمام امور شامل ہيں ۔ کو
مشرکين اور بت پرست نہ تو مساجد ميں شرکت کا حق رکھتے ہيں اور نہ ہی ان کی تعمير کا بلکہ يہ تمام امور مسلمانوں 

  کے ہاتھوں انجام پانا چاہييں ۔
وں کو نہيں چاہيے کہ وه مساجد کی تعمير کے لئے مشرکين کی بلکہ ان آيات سے ضمنی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان

غيرمسلموں ميں سے کسی کی بھی مدد حاصل کريں کيونکہ پہلی آيت اگرچہ مشرکين کے بارے ميں گفتگو کرتی ہے ليکن 
  تی ہے ۔سے شروع ہوتی ہے مسجدوں کی تعمير کو مسلمانوں کے ساتھ مخصوص کردي“ ٕاِنََّما”دوسری آيت کہ جو لفظ 

يہاں سے واضح ہوجاتا ہے کہ مساجد کے متولی اور نگران بھی پاکيزه ترين افراد ميں سے منتخب ہونے چاہييں نہ کہ ناپاک 
اور بُرے لوگ مال وروت، مقام ومنصب يا معاشرے ميں اثر ورسوخ کی وجہ سے منتخب ہوجائيں جيسا کہ متاسفانہ بعض 

راکِز عبادت اور اسالمی اجتماعات کے لئے مقرر کئے جاتے ہيں، تمام ناپاک عالقوں ميں رائج ہے کہ ايسے لوگ ان م
ہاتھوں کو ان تمام مقدس مراکز سے منقطع کيا جانا چاہيے، جس دن سے جابر حکمرانوں، گناه آلود سرمايہ داروں اور 

يت اور اصالحی پروگرام بدکرداروں نے مساجد اور اسالمی مراکز کی تعمير ميں ہاتھ ڈاال ہے اس دن سے ان کی روحان
مسخ ہوگئے ہيں، يہی وجہ ہے کہ ہم ديکھ رہے ہيں کہ اب کيسی بہت سی مساجد نے مسجِد ضرار کی صورت اختيار کرلی 

  ہے ۔

  ۔ عمل صالح کا سرچشمہ صرف ايمان ہے:٢
ی تعمير اور ہوسکتا ہے بعض لوگ يہ سوچتے ہوں کہ اس ميں کيا حرج ہے کہ غيرمسلموں کے سرمائے سے ان مراکز ک

آبادی کے لئے فائده اٹھاليا جائے ليکن جو لوگ ايسا کرتے ہيں وه اس بنيادی نکتے کی طرف توجہ نہيں کرتے کہ اسالم ہر 
مقام پر عمل صالح کو شجر ايمان کا ثمر شمار کرتا ہے، عمل ہميشہ انسان کی نيت اور عقيدے کا سايہ ہے اور وه ہميشہ اس 

کو اپناتا ہے، ناپاک نيتوں سے ممکن نہيں کہ پاک عمل وجود ميں آئے اور اس کا نتيجہ  شکل وصورت اور رنگ وڈھنگ
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  اور ثمر مفيد صورت ميں نکلے کيونکہ عمل نيت کی بازگشت ہے ۔
  ۔ بہادر محافظ:٣
، آبادی اور نگہداری (خدا کے عالوه کسی سے نہيں ڈرتا) يہ جملہ نشاندہی کرتا ہے کہ مساجد کی تعمير“ َولَْم يَْخَش ٕاِالَّ هللاَ ”

شجاعت وبہادری کے بغير ممکن نہيں ہے، يہ مقدس اسالمی مراکز انسان سازی کے مراکز اور تربيت کی اعلٰی درسگاہوں 
ميں اسی صورت ميں تبديل ہوں گے جب ان کے بانی اور محافظ اور شجاع ہوں گے کہ جو خدا کے عالوه کسی سے نہ 

ت سے متاثر نہ نہيں ہوں گے کہ جو ان ميں خدائی پروگراموں کے عالوه کوئی کام ڈرتے ہوں، کسی مقام ومرتبہ اور قو
  نہيں ہونے ديں گے ۔

  ۔ کيا اس سے صرف مسجد الحرام مراد ہے؟۴
بعض مفّسرين نے مندرجہ آيات کو مسجدالحرام سے مخصوص قرار ديا ہے جبکہ آيت کے الفاظ عام ہيں اور ايسی تشخيص 

د نہيں ہے اگرچہ مسجد الحرام جو کہ عظيم ترين اسالمی مسجد ہے اس کا مصداِق اّول ہے اور کے لئے کوئی دليل موجو
  جب يہ آيت نازل ہوئی تھی زياده تر يہی مسجد محِل نظر تھی ليکن يہ بات تخصيِص آيات کی دليل نہيں بن سکتی ۔

  ۔ تعمير مساجد کی اہميت۵
ول عليہم السالم سے اور اہل سنّت کے طرق سے بہت سی احاديث وارد مسجد بنانے کی اہميت کے بارے ميں اہِل بيِت رس

ہوئی ہيں، ان سے تعمير مسجد کی بے حد اہميت ظاہر ہوتی ہے، پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ 
  نے فرمايا:

  “ْلَجنَّةِ َمن بَنٰی َمْسِجداً َولَو َکَمْفَحِص قطَاة بَنَی هللاُ لَہُ بَْيتاً فِی ا”
جو شخص کوئی مسجد بنائے اگرچہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو تو خدا جنت ميں اس کے لئے ايک گھر بنائے گا 

  )١۔(
  ايک اور حديث ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ والہ وسلم سے منقول ہے:

  “ذلک المسجد ضوئہمن ٔاسرج فی مسجد سراجاً لم تزل المالئکة وحملة العرش يستغفرون لہ مادام فی ”
جو شخص مسجد ميں چراغ روشن کرے جب تک اس چراغ کی روشنی رہے گی فرشتے اور حامليِن عرِش اٰلہی اس کے 

  )2لئے استغفار اور دعائے خير کرتے رہيں گے ۔(
ليکن آج کے زمانے ميں جس چيز کی زياده ضرورت ہے وه مساجد کی معنوی آبادی اور تعمير ہے، دوسرے لفظوں ميں 

جتنی ہم مسجد کو اہميت ديتے ہيں اس سے زياده اہِل مسجد، نگران مسجد اور محافظين مسجد کو اہميت دينا چاہيے، ہر طرف
سے اسالمی تحريک مسجد سے اٹھنا چاہيے، مسجد کو تہذيب نفس اور لوگوں کی آکاہی وبيداری کے لئے استعمال ہونا 

ی کے دفاع کے لئے مسلمانوں کو آماده کرنے کا مرکز مسجد کو ہونا چاہيے چاہيے، ماحول کو پاکيزه بنانے اور ورثٔہ اسالم
  ۔

خصوصيت سے اس طرف توجہ کرنا چاہيے کہ مسجد صاحِب ايمان نوجوانوں کے لئے مرکز بنے نہ يہ کہ صرف آگے 
ہيے نہ کہ ناکاره بيٹھنے والوں اور بيکار لوگوں کا مرکز بنی رہے، مسجد معاشرے کے فعال ترين طبقوں کا مرکز ہونا چا

  اور خوابيده افراد کا مرکز۔

ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َوَجاھََد فِی  ١٩ َسبِيِل هللاِ اَليَْستَُووَن ِعْنَد هللاِ َوهللاُ اَليَْھِدی ٔاََجَعْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحاجِّ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َکَمْن آَمَن بِا
  نَ اْلقَْوَم الظَّالِِمي

  ٔاُْوٰلئَِک ھَُم اْلفَائُِزونَ الَِّذيَن آَمنُوا َوھَاَجُروا َوَجاھَُدوا فِی َسبِيِل هللاِ بِٔاَْمَوالِِھْم َؤاَنفُِسِھْم ٔاَْعظَُم َدَرَجةً ِعْنَد هللاِ وَ  ٢٠
ُرھُْم َربُّھُْم بَِرْحَمٍة ِمْنہُ َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَھُْم فِيھَا نَِعيٌم ُمقِ  ٢١   يمٌ يُبَشِّ
  َخالِِديَن فِيھَا ٔاَبًَدا ٕاِنَّ هللاَ ِعْنَدهُ ٔاَْجٌر َعِظيمٌ  ٢٢

  ترجمہ
۔ کيا حاجيوں کو پانی پالنے اور مسجد الحرام کو آباد کرنے کا عمل اس شخص (کے عمل) کی طرح قرار پاسکتا ہے جو ١٩

، (يہ دونوں) خدا کے ہاں ہرگز برابر نہيں ہيں خدا اور روِز جزا پر ايمان اليا ہے اور اس نے اُس کی راه ميں جہاد کيا ہے
  اور خدا ظالموں کو ہرگز ہدايت نہيں کرتا ۔

۔ وه جو ايمان الئے اور انھوں نے ہجرت کی اور اپنے مال وجان سے راِه خدا ميں جہاد کيا، خدا کے ہاں ان کا مقام ٢٠
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  ومنزلت بلند ہے اور وه عظيم نعمت پر فائز ہيں ۔
ں اپنی طرف سے رحمت، خوشنودی اور ايسے باغات بہشت کی بشارت ديتا ہے جن ميں ہميشہ رہنے ۔ پروردگار انھي٢١

  والی نعمتيں ہيں ۔
  ۔ وه ہميشہ ان باغوں ميں (اور ان نعمتوں ميں گھرے) رہيں گے کيونکہ خدا کے ہاں عظيم اجر وثواب ہے ۔٢٢

  شان نزول 
اور ُسنی کتب ميں مختلف روايات نقل ہوئی ہيں، ان ميں سے جو زياده مندرجہ باال آيات کے شان نزول کے بارے ميں شيعہ 
  صحيح نظر آتی ہے اسے ذيل ميں درج کيا جاتا ہے ۔

اہل سنّت کے مشہور عالم حاکم ابوالقاسم حسکانی نقل کرتے ہيں کہ شيبہ اور عباس ميں سے ہر ايک دوسرے پر افتخار 
اتيں کررہے تھے کہ حضرت علی عليہ السالم ان کے پاس سے کررہے تھے اس سلسلے ميں ايک دوسرے کے ساتھ ب

گزرے اور کہا کہ کس چيز پر فخرومباہات کررہے ہو، عباس نے کہا مجھے ايسا امتياز حاصل ہے کہ جو کسی کے پاس 
  نہيں اور وه ہے خانٔہ خدا کے حاجيوں کو پانی پالنا ۔

  ں اور (خانہ کعبہ کا کليد دار ہوں) ۔شيبہ نے کہا کہ ميں مسجد الحرام کو تعمير کرنے واال ہو
حضرت علی(ع) نے کہا: مجھ شرم آتی ہے کہ ميں کم سن ہونے کے باوجود تم ايسا افتخار اور امتياز رکھتا ہوں کہ جو تم 

  نہيں رکھتے ۔
  انھوں نے پوچھا: وه کونسا افتخار اور امتياز ہے؟

  تم خدا اور رسول پر ايمان لے آئے ۔آپ(ع) نے فرمايا: ميننے تلوار سے جہاد کيا يہاں تک کہ 
عباس غّصے ميں آکر کھڑے ہوگئے اور دامن کو کھينچتے ہوئے رسول هللا کی تالش ميں نکلے، (آپ ملے تو آپ سے 

  شکايت کے طور پر) کہنے لگے: کيا آپ ديکھتے نہيں کہ علی مجھ سے اس قسم کی بات کرتا ہے ۔
  رسول هللا نے فرمايا: علی کو بالٔو۔

ضرت علی عليہ السالم بارگاه رسالت ميں حاضر ہوئے تو آنحضرت نے فرمايا: تم نے اپنے چچا (عباس) سے کوئی جب ح
  ايسی بات کيوں کی ہے ۔

حضرت علی(ع) نے عرض کيا: يا رسول هللا! اگر مجھ سے انھيں تکليف پہنچی ہے تو ميں نے تو ايک حقيقت بيان کی تھی، 
  و اور کوئی خوش ہوتا ہو تو ہو۔کوئی حق بات پر ناراض ہوتا ہو ت

اس موقع پر جبرئيل نازل ہوئے اور کہا: يا محمد! آپ کے پروردگار نے آپ پر سالم بھيجا ہے اور کہا ہے کہ يہ آيات ان 
(کيا حاجيوں کو سيراب کرنا اور مسجد الحرام کی آبادی خدا اور روِز جزا پر ايمان النے اور راِه خدا  کے سامنے پڑھيے

  )3د کرنے کی مانند قرار ديتے ہو يہ ہرگز ايک دوسرے کے مساوی نہيں ہيں ۔(ميں جہا
يہی روايت مضمون کے تھوڑے اختالف کے ساتھ اہل سنّت کی بہت سی کتب ميں منقول ہے، مثالً تفسير طبری، ثعلبی، 

االصول ابن اثير، تفسير فخر  اصحاِب النزول واحدی، تفسير بغدادی ، معالم التنزيل عالمہ بغوی، مناقب ابن مغازلی، جامع
  )4رازی اور ديگر کتب۔(

بہرحال مندرجہ باال حديث مشہور ومعروف احاديث ميں سے ہے يہاں تک کہ متعصب افراد نے بھی اس کا اعتراف کيا ہے، 
  ہم ان آيات کی تفسير مکمل کرکے دوباره اس کے بارے ميں گفتگو کرينگے ۔

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

پر ابن  ٢١٣، ص١٠ميں ہے جوکہ احکاِم مساجد کے ابواب ميں سے ہے اور اسی طرح المنار جلد ٨ئل کے باب ۔ يہ حديث کتاب وسا١
  عباس سے منقول ہے ۔

  -۵٧، بحوالہ کتاب محاسن، ص١٠٨، ص١۔ کتاب کنز العرفان، ج2
  - ۔ تفسير مجمع البيان، زير بحث آيات کے ذيل ميں3
کی طرف  ١٢٧تا١٢٢، ص٣ارک کے مشخصات کے بارے ميں احقاق الحق جلد۔ حديث کی مزيد وضاحت کے لئے اور اس کے مد4

  رجوع فرمائيں ۔

  معياِر فضيلت 

ان آيات کی اگرچہ مخصوص شان نزول ہے تاہم يہ گذشتہ آيات کی بھی تکميل کرتی ہيں اور ايسی شان مثاليں قرآن مجيد ميں
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  بہت سی ہيں ۔
حاجيوں کو پانی پالنا اور مسجد الحرام کی تعمير کرنے کو اس شخص کے کام پہلی آيت ميں فرمايا گيا ہے: کيا خانہ خدا کے

طرح قرار ديتے ہو جو خدا اور روِز جزا پر ايمان رکھتا ہے اور روِه خدا ميں جہاد کرتا ہے، يہ دونوں خدا کے ہاں کسی 
َعْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحاجِّ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم طرح بھی برابر اور يکساں نہيں ہيں اور خدا ظالم وستمگر کو ہدايت نہيں کرتا (ٔاَجَ 

ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َوَجاھََد ِفی َسبِيِل هللاِ اَليَْستَُووَن ِعْنَد هللاِ َوهللاُ اَليَْھِدی اْلقَْومَ     الظَّالِِميَن) ۔َکَمْن آَمَن بِا
وسيلے اور پيمانے کے معنی ميں بھی ہے جس سے پانی پالتے ہيں  مصدر بھی ہے جس کا معنی پانی دينا اور اس“ سقاية”

ميں آيا ہے) نيز يہ بڑے برتن يا حوض کے معنی ميں بھی آيا ہے کہ جس ميں پانی ڈالتے ہيں،  ٧٠(جيسا کہ سورٔه يوسف آيہ
ر ہے وه يہاں ايک کے نام سے مشہو“ سقاية العباس”مسجد الحرام ميں زمزم اور خانہ کعبہ کے درميان ايک جگہ ہے جو 
  بڑا برتن رکھ ديتے تھے کہ جس ميں سے حاجی پانی ليتے تھے ۔

کا منصب خانہ کعبہ کی کليد برداری کے منصب کے ہم “ سقاية الحاج”تواريخ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانٔہ اسالم سے پہلے 
  پلّہ تھا اور اہم ترين منصب شمار ہوتا تھا ۔

شديد ضرورت ہوتی ہے جبکہ وه سرزمين بھی ايسی ہے جہاں خشک اور جالدينے والی ايّام حج ميں حاجيوں کو پانی کی 
کے منصب“ سقاية الحاج”گرمی ہے جہاں پانی کم ہے اور سال کے زياده تر دنوں ميں جہا گرم ہوا چلتی رہتی ہے، اس سے 
ر مقام وحيثيت کا حامل ہوتاکی خاص اہميت واضح ہوجاتی ہے اور جو شخص اس معاملے کا سرپرست ہوتا وه فطری طور پ

  کيونکہ حاجيوں کی خدمت ايک زنده خدمت شمار ہوتی تھی ۔
اسی طرح مسجد الحرام کی کليد برداری کا منصب رکھنے والے اور اس کی تعمير وآبادی کی خدمت انجام دينے والے 

الحرام کو مقدس ترين اور عظيم ترين شخص يا اشخاص کا بے حد احترام کيا جاتا تھا کيونکہ زمانٔہ جاہليت ميں بھی مسجد 
  مذہبی مرکز کی حيثيت حاصل تھی ۔

ان تمام چيزو نکے باوجود قرآن مجيد کہتا ہے کہ خدا پر ايمان النا اور اس کی راه ميں جہاد کرنا ان تمام کاموں سے برتر 
  اور باالتر ہے ۔

يمان الئے ہيں اور انھوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے اگلی آيت ميں تاکيد اور توضيح کے طور پر فرمايا گيا ہے: جو لوگ ا
مال وجان سے راِه خدا ميں جہاد کرچکے ہيں وه بارگاه خداوندی ميں برتر اور عظيم تر مقام رکھتے ہيں (الَِّذيَن آَمنُوا 

  َد هللاِ َؤاُْوٰلئَِک ھَُم اْلفَائُِزوَن) ۔َوھَاَجُروا َوَجاھَُدوا فِی َسبِيِل هللاِ بِٔاَْمَوالِِھْم َؤاَنفُِسِھْم ٔاَْعظَُم َدَرَجةً ِعنْ 
  اگلی آيت ميں خدا ان تين اہم کاموں (ايمان، ہجرت اور جہاد) کے بدلے ميں ان کے لئے تين اہم انعام بيان کرتا ہے:

ُرھُْم َربُّھُْم بَِرْحَمٍة ِمْنہُ) ۔١   ۔ انھيں اپنی وسيع رحمت کی بشارت ديتا ہے (يُبَشِّ
  امندی اور خوشنودی سے بہره مند کرتا ہے (َوِرْضَواٍن) ۔۔ انھيں اپنی رض٢
  ۔ جنت کے ايسے باغات ان کے اختيار ميں دے ديتا ہے کہ جن کی نعمتيں دائمی ہيں (َوَجنَّاٍت لَھُْم فِيھَا نَِعيٌم ُمقِيٌم) ۔٣

لِِديَن فِيھَا ٔاَبًَدا) ۔ کيونکہ خدا کے پاساگلی آيت ميں زياده تاکيد کے لئے فرمايا گيا ہے: وه ہميشہ کے لئے ان ميں رہيں گے (َخا
  عظيم واجر وثواب ہے کہ جو وه بندوں کے اعمال کے بدلے ميں انھيں بخشے گا (ٕاِنَّ هللاَ ِعْنَدهُ ٔاَْجٌر َعِظيٌم) ۔

  دو اہم نکات 
  

  ۔ تحريف تاريخ: ١

جيسا کہ ہم مندرجہ باال آيات کی شان نزول ميں پڑھ چکے ہيں ، اس روايت کے مطابق کہ جو بہت سی مشہور تين کتب اہِل 
سنّت ميں منقول ہوئی ہے يہ آيات حضرت علی عليہ السالم کے بارے ميں اور ان کے فضائل ميں نازل ہوئی ہيں اگرچہ ان 

ہ چکے ہيں کہ شان نزول آيات کے مفہوم شان نزول آيات کی مفہوم کومحدود کا مفہوم عام اور وسيع ہے (اور ہم بارہا کہ
نہيں کرتی) ليکن بعض مفّسرين اہل سنت نہيں چاہتے کہ علی کے ليے جاذب نظر فضائل ثابت ہوں حاال نکہ وه آپ کو اپنا 

ے سامنے کھڑے ہوجائيں اور چوتھا عظيم پيشوا مانتے ہيں، گويا وه اس بات سے ڈرتے ہيں کہ اگر وه ان مدارک ومآخذ ک
اس بات پر ہر طرف سے ان کا دائره تنگ کرديں کہ کس بنا پر تم دوسروں کو حضرت علی(ع) پرمقدم سمجھتے ہو، لٰہذا 

اکثر ايسا ہوتا ہے کہ وه تاريخی حقائق سے چشم پوشی کرليتے ہيں اور جتنا ان سے ممکن ہو ايسی احاديث پر سند کے 
ہيں اور اگر سند ميں دست اندازی کی کوئی گنجائش نظر نہ آئے تو کوشش کرتے ہيں کہ  حوالے سے اعتراضات کرتے
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کسی نہ کسی طرح اس کی داللت کو مخدوش کرديں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ايسے تعصبات ہمارے اس زمانے تک 
  جاری ہيں يہاں تک کہ ان کے بعض روشن فکر علماء بھی ان سے بچ نہيں سکے ۔

يں سکتا وه گفتگو جو ميری ايک اہل سنّت عالم سے ہوئی، جب بات چيت کے دوران اس قسم کی احاديث پر ميں بھول نہ
گفتگو چل نکلی تو انھوں نے ايک عجيب بات کہی، انھوں نے کہا: ميرا نظريہ ہے کہ شيعہ اپنے مذہب کے تمام اصول 

ميں مذہب شيعہ کے لئے کافی مقدار ميں احاديث  وفروع ہمارے منابع، مدارک اور کتب سے ثابت کرسکتے ہيں کيونکہ ان
  موجود ہيں جو ان کے نفع ميں ہيں ۔

ليکن اس بنا پر کہ وه ان تمام منابع ومدارک سے بالکل نجات حاصل کرليں کہنے لگے: ميرا نظريہ ہے کہ ہمارے سابقہ 
رديتے تھے، اب ان تمام چيزوں کو جو لوگ خوش باور افراد تھے اور جن احاديث کو وه سن ليتے تھے اپنی کتب ميں نقل ک

وه لکھ گئے ہيں ہم آسانی سے قبول نہيں کرسکتے (واضح رہے کہ ان کی گفتگو ان کی کتب صحاح، مسانيِد معتبره اور 
  درجٔہ اّول کے بارے ميں بھی تھی) ۔

ے اور اس کے بعد ہر وه ميں نے ان سے کہا: يہ محققانہ طريقہ نہيں کہ انسان کسی مذہب کو پہلے سے وراثتاً قبول کر
حديث جو اس مذہب کے مطابق ہو اسے صحيح سمجھے اور جو حديث اس سے تطبيق نہ کرے اسے يقين سابق کی خوش 

باوری خيال کرلے چاہے وه معتبر حديث ہی کيوں نہ ہو، کيا ہی اچھا ہو کہ اس طرِز فکر کی بجائے آپ دوسری راه انتخاب 
کے موروثی عقائد سے پاک کرليں پھر منطقی مدارک کو سامنے رکھ کر صحيح عقيدے کرليں، پہلے اپنے آپ کو ہر قسم 

  کو اختيار کريں ۔
آپ اچھی طرح سے مالحظہ فرمارہے ہيں کہ کيوں اور کس بناپر ان مشہور ومعروف احاديث کو جو حضرت علی عليہ 

ابت کرتی ہيں کے بارے ميں اس طرح سے السالم کے بلند وبرتر مقام کے بارے ميں ہيں اور دوسروں پر ان کی برتری ث
سرد مہری اختيار کی جاتی ہے بلکہ ان پر اعتراضات کی بوچھار کی جاتی ہے اور بعض اوقات تو انھيں بالکل نظر انداز 
  کرديا جاتا ہے اور ان کے متعلق سرے سے بات ہی نہيں کی جاتی جيسے اس قسم کی احاديث اصالً موجود ہی نہ ہوں ۔

گفتگو کی روشنی ميں اب ہم مشہور مفّسر صاحب المنار کی گفتگو بيان کرتے ہيں، انھوں نے زيِر نظر آيات کی  مندرجہ باال
شاِن نزول کے بارے ميں مذکوره روايت کو بالکل نظرانداز کرديا ہے اور اس کی بجائے ايک اور روايت جو آيات کے 

ن روايت کے باعث پھينک دينا چاہيے تھا معتبر جانا ہے، يہ مضمون پر بالکل منطبق نہيں ہوتی اور جسے ايک مخالِف قرآ
  روايت وه ہے جسے انھوں نے نعمان بن بشير سے نقل کيا ہے ۔

نعمان کہتا ہے کہ ميں منبر رسول کے پاس چند صحابہ کےساتھ بيٹھا ہوا تھا، ان ميں سے ايک کہنے لگا: ميں اسالم النے 
  يں سمجھتا کہ خانٔہ خدا کے حاجيوں کو سيراب کروں ۔کے بعد کسی عمل کو اس سے بلند وبرتر نہ

  دوسرا کہنے لگا: مسجد الحرام کی تعمير اور اسے آباد کرنا ہر عمل سے بلند تر ہے ۔
  رسوِل خدا کے منبر کے پاس اپنی آواز بلند نہ کرو۔ - حضرت عمر نے انھيں يہ گفتگو کرنے سے منع کيا اور کہا:

  يہ جمعہ کا دن تھا ۔
نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا: ليکن جب ميں نماِز جمعہ پڑھ لوں گا تو رسوِل هللا کے پاس جأوں گا اور ان  حضرت عمر

  سے تمھارے اس مسئلہ کے بارے ميں سوال کروں گا جس کے متعلق تم اختالف کررہے ہو۔
  )1اال آيات نازل ہوئيں ۔((نماز کے بعد حضرت عمر، رسول هللا کے پاس گئے اور سوال کيا) تو اس موقع پر مندرجہ ب

حاالنکہ يہ روايت مختلف جہات سے زيِر بحث آيات کے ساتھ مطابقت نہيں رکھتی اور ہم جانتے ہيں کہ جو روايت خالِف 
  قرآن ہو اسے دور پھينک دينا چاہيے، مذکوره روايت کے ضمن ميں مندرجہ ذيل پہلو قابِل غور ہيں:

ة الحاج اور تعمير مسجد الحرام ميں موازنہ نہيں ہوا بلکہ بلکہ موازنہ ميں ايک طرف الف: مندرجہ باال آيات ميں جہاد، سقاي
سقاية الحاج اور تعمير مسجد الحرام ہے اور دوسری طرف خدا اور روِز جزا پر ايمان اور جہاد ہے، يہ چيز نشاندہی کرتی 

ے ايمان اور جہاد کا موازنہ تعمير مسجد الحرام ہے کہ کچھ افراد ان اعمال کا جو وه زمانٔہ جاہليت ميں انجام دے چکے تھ
  اور سقاية الحاج سے ہے ۔
کا جملہ نشاندہی کرتا ہے کہ پہلے گروه کے اعمال ظلم سے ملے “ َوهللاُ اَليَْھِدی اْلقَْوَم الظَّالِِمينَ ”ب: دوسری بات يہ ہے کہ 

  ہوں کيونکہ قرآن کہتا ہے:ہوئے تھے اور يہ اس صورت ميں ہوگا جب وه حالِت شرک ميں واقع ہوئے 
  

  )١٣يقيناً شرک بہت بڑا ظلم ہے ۔(لقمان/
ج: زيِر بحث دوسری آيت کہتی ہے: وه افراد جو ايمان الئے اور انھوں نے جہاد کيا وه بلند مقام رکھتے ہيں، اس کا مفہوم يہ 

ہ صورت نعمان والی روايت سے ہے کہ يہ افارد ان لوگوں سے جو ايمان، ہجرت اور جہاد نہيں رکھتے برتر ہيں، اور ي
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مطابقت نہيں رکھتی کيونکہ اس روايت کے مطابق گفتگو کرنے والے سب مومن اور مسلمان تھے اور شايد وه ہجرت اور 
  جہاد کے مرحلے مينشريک ہوچکے تھے ۔

اَن لِْلُمْشِرِکيَن ٔاَْن د: گذشتہ آيات ميں مساجد کی آبادی کے سلسلے ميں مشرکين کے اقدام کرنے کے متعلق گفتگو تھی (َما کَ 
يَْعُمُروا َمَساِجَد ِهللا ) جبکہ زيِر بحث آيات جو ان کے بعد آئی ہيں اسی موضوع کو جاری رکھے ہوئے ہيں يہ امر نشاندہی 

کرتا ہے کہ ان آيات کا موضوع بحث حالِت شرک ميں تعمير مسجد الحرام اور سقاية الحاج ہے، يہ بات نعمان والی روايت 
  ابق نہيں ہے ۔کے مط

کی تعبير نشاندہی کرتی ہے کہ “ ٔاعظم درجة”ان تمام دالئل کے مقابلے ميں جو بات کہی جاسکتی ہے وه صرف يہ ہے کہ 
  عمل کے موازنہ اور مقابلہ ميں شريک طرفين اچھے افراد ہيں اگرچہ ان ميں سے ايک دوسرے سے بہتر ہے ۔

ل (صفت تفصيلی) زياده تر ايسے مواقع پر استعمال ہوتی ہے کہ جب ليکن اس کا جواب واضح ہے کيونکہ افعل التفضي
موازنہ کی ايک طرف واجد فضيلت اور دوسری طرف صفر ہو مثالً اکثر ايسا ہوتا ہے کہ کہتے ہيں کہ دير سے پہنچنا اس 

  سے بہتر ہے، يا يہ کہ ہم قرآن ميں پڑھتے ہيں:
  

  )١٢٨صلح جنگ سے بہتر ہے ۔(نساء/
  نہيں کہ جنگ کوئی اچھی چيز ہے ۔اس کا مطلب يہ 

  يا اسی طرح قرآن ميں ہے:
  

  )٢٢١بندٔه مومن مشرک سے بہتر ہے ۔(بقره/
  تو کيا بت پرست بھی کوئی خير اور فضيلت رکھتا ہے ۔

  ميں ہے: ١٠٨اسی طرح سورٔه توبہ آيہ
  

فرقہ ڈالنے کے لئے بنايا تھا) وه مسجد کہ جس کی بنياد پر تقوٰی پر رکھی گئی ہے (مسجد ضرار سے جسے منافقين نے ت
  عبادت کے لئے زياده حق رکھتی ہے اور زياده شائستہ ہے ۔

حاالنکہ ہميں معلوم ہے کہ مسجد ضرار ميں عبادت کرنے ميں کوئی شائستگی نہيں ہے، اس قسم کی تعبيريں قرآن مجيد، 
مام گفتگو سے ہم يہ نتيجہ نکالتے ہيں کہ کلماِت عرب اور دوسری زبانوں ميں بہت زياده ہيں، جو کچھ کہا گيا ہے اس ت

نعمان بن بشير والی روايت چونکہ قرآن کے مضمون کے برخالف ہے لٰہذا پھينک دينا چاہيے اور جو ظاہری آيات کے ساتھ 
مناسبت رکھتی ہے وہی مشہور حديث ہے جو بحث کی ابتداء ميں شاِن نزول کے زيِر عنوان ہم نے بيان کی ہے اور يہ اسالم 

  ے عظيم پيشوا حضرت علی عليہ السالم کے لئے ايک فضيلت ہے ۔ک
خدا تعالٰی ہم سب کو حق کی اور ايسے رہنمأوں کی پيروی پر ثابت قدم رکھے اور کھلی آنکھ اور کان عطا فرمائے اور 

  تعصب سے ُدور فکر عنايت کرے ۔

  ۔ مقاِم رضوان کيا ہے؟٢
ام رضوان ان عظيم نعمات اور مقامات ميں سے ہے جو خدا تعالٰی مومنين اور مندرجہ باال آيات سے معلوم ہوتا ہے کہ مق

مجاہدين کو بخشتا ہے، يہ مقام باغاِت بہشت، جنت کی جاوداں نعمتوں اور پروردگار کی وسيع رحمت سے الگ الگ چيز ہے
  مايا گيا ہے:کے ذيل ميں آئے گی جس ميں فر ٧٢اس مسئلے کی مزيد تشريح انشاء هللا اسی سورت کی آيہ 

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

  -٢١، ص١٠۔ تفسير المنار، ج1
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  7تفسير نمونہ جلد

 

  

  يَماِن َوَمْن يَتََولَّھُْم ِمْنُکْم فَٔاُْوٰلئَِک ھُْم الظَّالُِمونَ يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا اَلتَتَِّخُذوا آبَائَُکْم َوٕاِْخَوانَُکْم ٔاَْولِيَاَء ٕاِْن اْستََحبُّوا اْلُکْفَر َعلَی ااْلِٕ  ٢٣
َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َکَساَدھَا َوَمَساِکُن تَْرَضْونَھَا  قُْل ٕاِْن َکاَن آبَاُؤُکْم َؤاَْبنَاُؤُکْم َوٕاِْخَوانُُکْم َؤاَْزَواُجُکْم َوَعِشيَرتُُکْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموھَا ٢۴

  فَتََربَُّصوا َحتَّی يَأْتَِی هللاُ بِٔاَْمِرِه َوهللاُ اَليَْھِدی اْلقَْوَم اْلفَاِسقِينَ  ٔاََحبَّ ٕاِلَْيُکْم ِمْن هللاِ َوَرُسولِِہ َوِجھَاٍد فِی َسبِيلِہِ 
  ترجمہ
۔ اے ايمان والو! جس وقت تمھارے باپ اور بھائی کفر کو ايمان پر ترجيح ديں تو انھيں اپنا ولی (اور دوست، ياور اور ٢٣

  ديں وه ستمگر ہيں ۔سہارا) قرار نہ دو اور جو انھيں اپنا ولی قرار 
۔کہہ دو : اگر تمھارے آبأواجداد ، اوالد، بھائی، ازواج اور تمھارا قبيلہ اور وه اموال جو تمھارے ہاتھ لگے ہيں اور وه ٢۴

تجارت جس کے مندا پڑجانے کا تمھيں ڈر ہے وه تمھارے پسنديده گھر تمھاری نظر ميں خدا، اس کے پيغمبر اور اس کی راه
سے زياده محبوب ہيں تم پھر انتظار کرو کہ خدا تم پر اپنا عذاب نازل کرے اورخدا نافرمانوں کو ہدايت نہيں  ميں جہاد کرنے

  کرتا ۔

  ہدف اور خدا پر ہر چيز قربان ہے ۔ 

آخری وسوسہ اور بہانہ جو بت پرستوں کے مقابلے ميں حکم جنگ کے بارے ميں ہوسکتا ہے اور بعض تفاسير کے مطابق 
ہ تھا کہ وه سوچتے تھے کہ ايک طرف مشرکين اور بت پرستوں کے درميان ان کے قريبی عزيز اور وابستہ لوگ پيدا ہوا، ي

موجود تھے ۔ کبھی باپ مسلمان ہوجاتا اور بيٹا مشرک ره جاتا اور کبھی برعکس اوالد راِه خدا پر چل نکلتی اور باپ اسی 
يوی اور خاندان کے بارے ميں صورت تھی، اب اگر تمام مشرکين طرح شرک تاريکی ميں ره جاتا، يونہی بھائيوں، ميان ب

  کے ساتھ جنگ کرنا مقصود ہوتا تو پھر اس کا تقاضا يہ ہوتا کہ اپنے رشتہ داروں اور قوم وقبيلہ کو بھول جائيں ۔
ی ترقی کے لئےدوسری طرف ان کا زياده تر سرمايہ اور تجارت مشرکين کے ہاتھ ميں تھا لٰہذا وه مکہ آتے جاتے اور اس ک

  کام کرتے ۔
تيسری بات يہ تھی کہ مکہ ميں ان کے گھر تھے جو اچھی حالت ميں نسبتاً آباد تھے کہ جو ہوسکتا تھا کہ مشرکين سے 

جنگ کی صورت ميں ويران ہوجائيں يا ممکن تھا کہ مراسم حج سے مشرکين کے معطل ہوجانے کی وجہ سے ان کی کوئی 
  ے سود ہوجاتے ۔قدر وقيمت نہ رہتی اور وه ب

مندرجہ باال آيت کی نظر ايسے اشخاص ہی کی طرف ہے اور دو ٹوک انداز ميں انھيں صريح جواب ديتی ہيں، پہلے فرمايا 
گيا ہے: اے ايمان والو! جب تمھارے باپ اور بھائی کفر کوايمان پر مقدم رکھيں تو انھيں اپنا دوست، مددگار ولی اور 

يَمانِ سرپرست قرار نہ دو (يَأاَيُّ   ) ۔ھَا الَِّذيَن آَمنُوا اَلتَتَِّخُذوا آبَائَُکْم َوٕاِْخَوانَُکْم ٔاَْولِيَاَء ٕاِْن اْستََحبُّوا اْلُکْفَر َعلَی ااْلِٕ
پھر تاکيد کے طور پر مزيد کہا گيا ہے: تم ميں سے جو لوگ مدد اور دوستی کے لئے ان کا انتخاب کريں وه ستمگر ہيں 

  ِمْنُکْم فَٔاُْوٰلئَِک ھُْم الظَّاِلُموَن) ۔ (َوَمْن يَتََولَّھُمْ 
اس سے بڑھ کر ظلم کيا ہوگا کہ انسان حق سے بيگانوں اور حق کے دشمنوں سے دوستی رکھ کر اپنے اوپر، اس معاشرے 

  پر جس ميں وه رہتا ہے اور خدا کے بھيجے ہوئے رسول پر ظلم کرے ۔
ظر اس کی تشريح تاکيد اور تہديد کی صورت ميں کی گئی ہے، روئے اگلی آيت ميں اس امر کی انتہائی اہميت کے پيش ن

سخن پيغمبر کی طرف کرتے ہوئے فرمايا گياہے: ان سے کہہ دو اگر تمھارے باپ، اوالد، بھائی، ازواج، خاندان اور قبيلہ 
مھيں پسند ہيں اور تمھارے جمع کرده اموال اور تجارت جس کے مندا پڑجانے تمھيں خوف ہے اور اچھے امکانات جو ت

تمھاری نظر ميں خدا، اس کے رسول اور اس کی راه ميں جہاد کرنے زياده محبوب ہيں تو انتظار کرو کہ خدا کی طرف 
َرْفتُُموھَا َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َْٔمَواٌل اْقتَ سے سزا اور عذاب تمھيں آلے (قُْل ٕاِْن َکاَن آبَاُؤُکْم َؤاَْبنَاُؤُکْم َوٕاِْخَوانُُکْم َؤاَْزَواُجُکْم َوَعِشيَرتُُکْم َوا

  يَأْتَِی هللاُ بِٔاَْمِرِه) ۔ َکَساَدھَا َوَمَساِکُن تَْرَضْونَھَا ٔاََحبَّ ٕاِلَْيُکْم ِمْن هللاِ َوَرُسوِلِہ َوِجھَاٍد فِی َسبِيلِِہ فَتََربَُّصوا َحتَّی
نافرمانی اور واضح فسق ہے اور مادی زندگی کے  ان امور کو رضائے اٰلہی اور جہاد پر ترجيح دينا چونکہ ايک قسم کی

زرق وبرق سے دلبستگی رکھنے والے ہدايت اٰلہی کی اہليت نہيں رکھتے لٰہذا آيت کے آخر ميں مزيد ارشاد ہوتا ہے: خدا 
  فاسق گروه کو ہدايت نہيں کرتا (َوهللاُ اَليَْھِدی اْلقَْوَم اْلفَاِسقِيَن) ۔
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  اس طرح منقول ہے: تفسير علی بن ابراہيم قمی ميں
لما اذن اميرالمومنين ان ال يدخل المسجد الحرام مشرک بعد ٰذلک جزعت قريش جزعاً شديداً وقالوا ذھبت تجارتنا، وضعت ”

  “ ---عيالنا، وخرجت دورنا، فانزل هللا فی ٰذلک (يا محمد)ٕاِْن َکاَن آبَائُُکمْ 
اعالن کيا کہ اس کے بعد کوئی مشرک مسجد الحرام ميں  جب حضرت امير المومنين علی(ع) نے (مراسم حج کے دوران)

داخلے کا حق نہيں رکھتا تو قريش (کے مومنين) نے فريان بلند کی اور کہنے لگے: ہماری تجارت ختم ہوگئی اور ہمارے 
  “ ---ٕاِْن َکاَن آبَائُُکمْ ”اہل وعيال تباه ہوگئے اور ہمارے گھر ويران ہوگئے، اس پر آيت ننازل ہوئی 

درجہ باال آيات ميں اصلی سّچے ايمان کوشرک ونفاق سے آلوده کو الگ الگ کرکے دکھايا گيا ہے اور حقيقی مومنين اور من
ضعيف االيمان افراد کے درميان حد فاصل مقرر کردی گئی ہے اور صراحت سے کہا گيا ہے کہ ہشت پہلو مادی زندگی کا 

اں باپ، اوالد، بہن بھائيوں اور ميان بيوی) سے مربوط ہيں، ايک سرمايہ کہ جس کے چار حّصے نزديکی رشتہ داروں (م
حّصہ گروه اجتماعی اور عشيره وقبيلہ سے، ايک حّصہ جمع کرده اموال سے، ايک حّصہ اچھے مکانوں سے مربوط ہے 

کہ وه ان  انسان کی نظر ميں خدا، رسول، جہاد اور فرماِن خدا کی اطاعت سے بڑھ کر قيمتی اور گراں بہا ہے يہاں تک
  چيزوں کو دين پر قربان کرنے کو تيار نہيں تو معلوم ہوتا ہے اس ميں حقيقی اور کامل ايمان پيدا نہيں ہوا ۔

حقيقِت ايمان ور وح ايمان اپنی تمام قدروں کے ساتھ اسی دن روشن ہوگی جس روز ايسی فداکاری اور قربانی ميں کوئی شک
  وشبہ نہ رہے ۔

ايثار وفداکاری پر آماده نہيں ہيں درحقيقت اپنے اوپر معاشرے پر ظلم کرتے ہيں يہاں تک کہ جس عالوه ازيں جو لوگ ايسے
چيز سے وه ڈرتے ہيں اسی ميں جاکريں گے کيونکہ جو قوم تاريخ کے ايسے لمحوں اور مقامات پر ايسی فداکاريوں کے 

ی عزيز واقارب اور مال ودولت جن سے دلبستگی لئے تيار نہيں ہے جلد يا دير اسے شکست سے دوچار ہونا پڑے گا اور وہ
  کی وجہ سے حہاد سے اجتناب کرتے ہيں خطرے ميں پڑجائيں گے اور دشمن کے جنگل ميں نيست ونابود ہوجائينگے ۔

  قابل توجہ نکات
  ۔ ہدف عزيز تر ہو:١

وستی اور محبت کے رشتے توڑليے جو کچھ آياِت باال ميں فرمايا گيا ہے اس کا يہ مفہوم نہيں ہے کہ عزيز واقارب سے د
جائيں اور اقتصادی سرمائے کی پرواه نہ کی جائے اور نہ يہاں انسانی جذبات کو ترک پر ابھارا گيا ہے بلکہ مراد يہ ہے کہ 
جب زندگی ميں دوراہا آجائے تو بيوی، اوالد، مال ودولت، مقام ومنزلت، گھر اور گھرانے کے عشق کو حکِم خدا کے اجراء 

ہاد کی طرف رغبت سے مانع نہيں ہوچاہيے اور ان چيزوں کو انسان کے مقدس ہدف اور مقصد ميں حائل نہيں اور ج
  ہوچاہيے ۔

لٰہذا اگر دوراہاے پر نہ کھڑا ہو اور ان دونوں ميں سے کسی ايک کے انتخاب کا مرحلہ نہ ہو تو پھر دونوں کا لحاظ رکھنا 
  ضروری ہے ۔

  رست ماں باپ کے ميں ہے:ميں بت پ ١۵سورٔه لقمان کی آيہ
  

اگر وه اصرار کريں کہ تو جس چيز کو خدا کا شريک نہيں جانتا اسے خدا کا شريک قرار دے تو ہرگز ان کی اطاعت نہ 
  کرنا ليکن دنياوی زندگی ميں ان سے اچھا سلوک کرو۔

  کا ايک اور مفہوم :“فَتََربَُّصوا َحتَّی يَأْتَِی هللاُ بِٔاَْمِرهِ ”۔ ٢
ايک تو تفسير وہی ہے جو ہم اوپر بيان کرچکے ہيں يعنی خدا کی طرف سے ايسے لوگوں کے لئے تہديد ہے جو اس کی 

اپنے مادی مفاد کو رضائے اٰلہی پر مقدم شمار کرتے ہيں اور چونکہ يہ تہديد اجمالی طور پر بيان کی ہوئی ہے لٰہذا اس کا 
سی طرح ہے جيسے انسان اپنے کسی ماتحت سے کہے کہ اگر تو نے اثر بيشتر اور زياده وحشت انگيز ہے اور يہ بالکل ا

  اپنی ذمہ داری ميں کوتاہی کی تو ميں بھی اپنا کام کروں گا ۔
اس جملے کی تفسير ميں ايک اور احتمال بھی ہے اور وه يہ کہ خدا کہتا ہے کہ اگر تم اس قسم کے ايثار کے لئے تيار نہ 

امرانی کا حکم اس راستے سے دے گا جسے وه جانتا ہے اور جس طريقے سے اس نےہوئے تو خدا اپنے پيغمبر کی فتح وک
  ميں ہے: ۵۴اراده کيا ہے اس کی مدد کرے گا، جيسے سورٔه مائده کی آيت 
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اے ايمان والو! تم ميں سے جوشخص اپنے دين سے مرتد ہوجائے وه خدا کو کوئی نقصان نہيں پہنچاتا کيونکہ خدا عنقريب 
  ے گا جو خدا سے محبت کرتا ہے اور خدا بھی اس گروه سے محبت کرتا ہے ۔ايک گروه الئ

  ۔ ماضی اور حال ميں اس حکم کی کيفيت:٣
ہوسکتا ہے کچھ لوگ يہ خيال کريں کہ جو کچھ ابا آيت ميں بيان ہوا ہے وه پہلے مسلمانوں سے مخصوص ہے اور اس کا 

ه ہے، يہ آيات گذشتہ، آج اور آئنده سب ادوار کے مسلمانوں پر محيط ہيں،تعلق گذشتہ تاريخ سے ہے حاالنکہ يہ بہت بڑا اشتبا
اگر وه جہاد اور فداکاری کے لئے محکم ايمان نہ رکھتے ہوں، تيار نہ ہوں، ضرورت کے وقت ہجرت پر تيار نہ ہوں اور 

يات سے زياده دلبستگی کی وجہ اپنے مادی مفاد کو رضائے اٰلہی پر مقدم سمجھيں اور بيوی، اوالد، مال ودولت اور عيِش ح
سے ايثار وقربانی سے کوئی تعلق نہ رکھتے ہوں تو ان کا مستقبل تاريک ہے نہ صرف مستقبل بلکہ اُن کا حال بھی خطرے 

ميں ہے اور ان کا سب گذشتہ افتخار، ميراث اور امتياز ختم ہوجائے گا، ان کی زندگی کے منابع اور مراکز دوسروں کے 
گے اور ان کے لئے زندگی کا کوئی مفہوم نہيں ہوگا کيونکہ زندگی ايمان اور ايمان کے زير سايہ جہاد سے ہاتھ لگ جائيں 
  عبارت ہے ۔

مندرجہ باال آيات کی ايک شعار کے طور پر تمام مسلمانوں بچوں اور نوجوانوں کو تعليم دی جانا چاہيے اور ان ميں 
  اہيے، انھيں چاہيے کہ وه اپنی ميراث کی حفاظت کريں ۔فداکاری، مبارزه اور ايمان کی روح زنده ہونا چ

ْيئًا َوَضاقَْت َعلَْيُکْم ااْلَْٔرُض بَِما َرُحبَْت ثُمَّ َولَّْيتُْملَقَْد نََصَرُکْم هللاُ فِی َمَواِطَن َکثِيَرٍة َويَْوَم ُحنَْيٍن ٕاِْذ ٔاَْعَجبَْتُکْم َکْثَرتُُکْم فَلَْم تُْغِن َعْنُکْم شَ  ٢۵
  بِِرينَ ُمدْ 
   َکفَُروا َوٰذلَِک َجَزاُء اْلَکافِِرينَ ثُمَّ ٔاَنَزَل هللاُ َسِکينَتَہُ َعلٰی َرُسولِِہ َوَعلَی اْلُمْؤِمنِيَن َؤاَنَزَل ُجنُوًدا لَْم تََرْوھَا َوَعذََّب الَِّذينَ  ٢۶
  َرِحيمٌ ثُمَّ يَتُوُب هللاُ ِمْن بَْعِد ٰذلَِک َعلٰی َمْن يََشاُء َوهللاُ َغفُوٌر  ٢٧

  ترجمہ
۔ خدا نے بہت سے ميدانوں ميں تمھاری مدد کی (اور تم دشمن پر کامياب ہوئے) اور حنين کے دن (بھی مدد کی) جبکہ ٢۵

تمھارے لشکر کی کثرِت تعداد نے تمھيں گھمنڈ ميں ڈال ديا ليکن (اس کثرت نے) تمھاری کوئی مشکل حل نہ کی اوز مين 
  ہوگئی پھر تو (دشمن کو) پشت دکھاکر بھاگ کھڑے ہوئے ۔ پوری وسعت کے باوجود تم پر تنگ

اپنے رسول اور مومنين پر نازل کی اور ايسے لشکر بھيجے جنھينتم نہيں ديکھتے تھے اور “ سکينة”۔ پھر خدا نے اپنی ٢۶
  کافروں کو عذاب ديا اور يہ ہے کافروں کی جزا ۔

  قبول کرتا ہے اور خدا بخشنے واال اور مہربان ہے ۔ ۔ پھر خدا جس شخص کی چاہے (اور اسے اہل ديکھے) توبہ٢٧

  صرف کثرت کسی کام کی نہيں 
گذشتہ آيات ميں ہم نے ديکھا ہے کہ خدا تعالٰی مسلمانوں کو راِه خدا ميں شرک وبت پرستی کی جڑ اکھاڑ پھينکنے کے لئے 

والد، قوم وقبيلہ اور مال وثروت کی محبت ہر قسم کی فداکاری کی دعوت ديتا ہے اور وه اشخاص کہ جن کی روح کو بيوی ا
  نے اس طرح گھير رکھا ہے کہ فداکاری اور جہادکے لئے تيار نہيں ہيں انھيں شديد خطرے کا االرم ديتا ہے ۔

اس کے بعد محل بحث آيات ميں ايک اہم مسئلے کی طرف اشاره کيا گيا ہے کہ ہر رہبر ورہنما کو چاہيے کہ وه حّساس مواقع
يروکاروں کو اس کی طرف متوجہ کرے اور وه يہ ہے کہ اگر مال واوالد کا عشق ضعيف االعتقاد گروه کے کچھ پر اپنے پ

افراد کو مشرکين کے خالف جہاد کے لئے پيش قدمی سے روکے تو سّچے مومنين کا گروه اس امر سے پريشان نہ ہو 
نے انھينتنہا نہيں چھوڑا اور نہ اُس دن جس روز ان کی کيونکہ جب ان کی تعداد کم تھی (مثالً جنگ بدر ميں) ان دنوں خدا 

جمعيت زياده تھی (مثالً جنگِ جنين کے ميدان ميں) اور کثرِت تعداد نے ان کے درد کا مداوا نہ کيا بلکہ ہر حالت ميں خدا کی
تمھاری مدد کی (لَقَْد  مدد ان کی کاميابی کا سبب بنی، اسی لئے پہلی آيت ميں فرمايا گيا ہے: خدا نے بہت سے مقامات پر

  نََصَرُکْم هللاُ فِی َمَواِطَن َکثِيَرٍة) ۔
کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ايسی جگہ جسے انسان دائمی طور پر يا وقتی طور اقامت کے لئے منتخب“ موطن“ ”مواطن”

ھوڑی يا زياده کرے ليکن اس کے معانی ميں سے ايک جنگ کا ميدان بھی ہے اور اس کی وجہ يہ ہے کہ جنگی فوجی ت
  مدت کے لئے وہاں قيام کرتے ہيں ۔

مزيد فرمايا گيا ہے: اور جنين کے دن تمھاری مدد کی جب اپنی زياده جمعيت کی وجہ سے تم اترانے لگے تھے (َويَْوَم ُحنَْيٍن 
  ٕاِْذ ٔاَْعَجبَْتُکْم َکْثَرتُُکْم) ۔
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يا آٹھ ہزار ليکن مشہور اور صحيح روايات باره ہزار کی  اس جنگ ميں لشکِر اسالم کی تعداد باره ہزار تھی، بعض نے دس
تائيد کرتی ہيں اور اُس وقت تک کسی اسالمی جنگ ميں اتنی کثير تعداد نے شرکت نہيں کی تھی چنانچہ بعض مسلمانوں نے 

ليکن جيسا کہ يعنی اتنی فوج کے ہوتے ہوئے ہم ہرگز شکست نہيں کھائيں گے، “ لن نغلب اليوم”غرور کے انداز ميں کہا: 
انشاء هللا ہم جنگ حنين کی تفصيل ميں بتائيں گے کہ لشکر کی يہ تعداد جس ميں ايک گروه نئے مسلمانوں کا تھا اور جن کی 
ابھی تربيت نہيں ہوئی تھی لشکر کے فرار اور ابتدائی شکست کا سبب بنا مگر آخر کار انھيں لطِف خداوندی کے سبب نجات 

بارے ميں قرآن مزيد کہتا ہے: زمين اپنی پوری وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہوئی (َوَضاقَْت  ملی اس ابتدائی شکست کے
  َعلَْيُکْم ااْلَْٔرُض بَِما َرُحبَْت) ۔ پھر تم دشمن کو پشت دکھاکر بھاگ کھڑے ہوئے (ثُمَّ َولَّْيتُْم ُمْدبِِريَن) ۔ 

وچکی تھی اور چند ايک افراد کے سوا پيغمبر اکرم صلی هللا ايسے موقع پر جب کہ مسلمان فوج سرزميِن جنين پر تتر بتر ہ
خدا نے اپنے رسول اور مومنين پر اپنی طرف سے ”عليہ وآلہ وسلّم ان کے بھاگ جانے کی وجہ سے سخت ناراحت تھے 

اور اسی طرح تمھاری تقويت اور مدد کے لئے (ثُمَّ ٔاَنَزَل هللاُ َسِکينَتَہُ َعلٰی َرُسولِِہ َوَعلَی اْلُمْؤِمنِيَن) ۔ “ سکون واطمينان نازل کيا
  ايسے لشکر بھيجے جنھيں تم نہيں ديکھتے تھے (َؤاَنَزَل ُجنُوًدا لَْم تََرْوھَا) ۔

جيسا کہ ہم جنگ بدر سے مربوط آيات کے ذيل ميں کہہ چکے ہيں کہ اس غير مرئی خدائی لشکر کا نزول صرف مسلمانوں 
  )١تھا ورنہ فرشتوں اور غيبی طاقتوں نے کوئی جنگ نہيں کی تھی ۔( کی تقويِت روح اور ثبات قدم کے لئے

آخر ميں جنگ حنين کا اصلی نتيجہ بيان کيا گيا ہے، ارشاد ہوتا ہے: خدا نے بے ايمان اور بت پرست لوگوں کو سزادی دی 
ذََّب الَِّذيَن َکفَُروا) ۔ (کچھ لوگ مارے گئے کچھ گرفتار ہوگئے اور کچھ بھاگ کر مسلمانوں کی دسترس سے نکل گئے) (َوعَ 

  اور بے ايمان لوگوں کی يہی سزا ہے (َوٰذلَِک َجَزاُء اْلَکافِِريَن) ۔
اس کے باوجود کافر قيديوں اور بھگوڑوں کے لئے توبہ کا دروازه کھال رکھا گيا کہ اگر وه مائل ہوں تو خدا کی طرف پلٹ 

ت ميں ارشاد ہوتا ہے: پھر اس واقعہ کے بعد خدا جس کے لئے چاہے آئيں اور دين حق قبول کرليں لٰہذا آخری زيِر بحث آي
ْن (اور جسے واقعی توبہ کے لئے تيار ديکھے اور اہل پائے) اس کی توبہ قبول کرليتا ہے (ثُمَّ يَتُوُب هللاُ ِمْن بَْعِد ٰذلَِک َعلٰی مَ 

  يََشاُء)
مفہوم يہ ہے کہ توبہ اور باز گشت کے دروازے اسی جو فعل مضارع ہے اور استمرار پر داللت کرتا ہے اس کا “ يتوب”

وه کبھی توبہ کے دروازے کسی پر بند نہيں کرتا “ خدا بخشنے واال اور مہربان ہے”طرح ان کے سامنے کھلے ہيں کيونکہ 
  اور اپنی وسيع رحمت سے کسی کو نااميد نہيں کرتا(َوهللاُ َغفُوٌر َرِحيٌم) ۔

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

  کے ذيل ميں ديکھئے ۔ ١٢تا  ٩ے لئے اسی جلد ميں سورٔه انفال کی آيہ ۔ مزيد وضاحت ک١

  قابل توجہ نکات 

  

  ۔ جنگ حنين، ايک عبرت انگيز معرکہ: ١

شہر طائف کے قريب ايک عالقے کا نام ہے، يہ جنگ چونکہ اس زمين پر لڑی گئی لٰہذا غزوه حنين کے نام سے “ حنين”
بھی “ غزؤه ہوازن”اور “ غزوه اوطاس”سے تعبير کيا گيا ہے، اس جنگ کو “ نينيوِم ح”مشہور ہوگئی، قرآن ميں اسے 

ايک قبيلے کا نام ہے جو اس جنگ ميں مسلمانوں کے “ ہوازن”اسی عالقے کی زمين کا نام ہے اور “ اوطاس(”کہتے ہيں 
  خالف برسِرپيکار تھا) ۔

جو بہت بڑا قبيلہ تھا اسے فتح مکہ کی خبر ہوئی تو “ ہوازن”کامل ابن اثير نے لکھا ہے کہ اس جنگ کی ابتداء يوں ہوئی کہ 
اس کے سردار مالک بن عوف نے افراد کو جمع کيا اور ان سے کہا کہ ممکن ہے فتح مکہ کے بعد محمد ان سے جنگ کے 

ا لئے اٹھ کھڑا ہو، وه کہنے لگے کہ مصلحت اس ميں ہے کہ اس سے قبل کہ وه ہم سے جنگ کرے ہميں قدم آگے بڑھان
  چاہيے ۔

کی طرف “ ہوازن”رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کو يہ اطالع پہنچی تو آپ نے مسلمانوں کو حکم ديا کہ وه سرزمين 
  )1چلنے کو تيار ہوجائيں ۔(

اس جنگ کے مواقع اور کليات ميں مٔورخين کے درميان تقريباً اختالف نہيں ہے ليکن اس کی تفصيالت کے بارے ميں طرح 
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کی روايات نظر آتی ہيں جو ايک دوسرے سے پوری طرح مطابقت نہيں رکھتيں، جو کچھ ہم ذيل ميں اختصار سے طرح 
درج کررہے ہيں اور اپنا مال، اوالد اور عورتيں بھی اپنے ساتھ لے آئے تاکہ مسلمانوں سے جنگ کرتے وقت کسی دماغ 

  وارد ہوئے ۔ ميں بھاگنے کا خيال نہ آئے، اس طرح سے وه سرزمين اوطاس ميں
پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے لشکر اسالم کا بڑا علم باندھ کر علی(ع) کے ہاتھ ميں ديا اور وه تمام افراد جو فتح 
مکہ کے موقع پر اسالمی فوج کے کسی دستے کے کمانڈر تھے، آنحضرت کے حکم سے اسی پرچم کے نيچے حنين کے 

  ميدان کی طرف روانہ ہوئے ۔
ل هللا کو اطالع ملی کہ صفوان بن اميہ کے پاس ايک بڑی مقدار ميں زرہيں ہيں، آپ نے کسی کو اس کے پاس بھيجا رسو

  اور اس سے زرہيں عاريتاً طلب کيں، صفوان نے پوچھا : واقعاً عاريتاً ہيں يا غصب کے طور پر۔
  سالم واپس کريں گے ۔رسول هللا نے فرمايا: يہ عاريتاً ہيں اور ہم ان کے ضامن ہيں کہ صحيح و

  صفوان نے زرہيں عاريتاً پيغمبر اکرم کو دے ديں اور خود بھی آنحضرت کے ساتھ چال ۔
فوج ميں دو ہزار ايسے افراد تھے جنھوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسالم قبول کيا تھا، ان کے عالوه دس ہزار وه مجاہديِن 

آئے تھے، يہ تعداد مجموعتاً باره ہزار بنتی ہے، يہ سب ميداِن جنگ  اسالم تھے جو پيغمبر اکرم کے ساتھ فتح مکہ کے لئے
  کی طرف چل پڑے ۔

مالک بن عوف ايک مرِد جری اور ہمت وحوصلے واال انسان تھا، اس نے اپنے قبيلے کو حکم ديا کہ اپنی تلواروں کے نيام 
ميان لشکِر اسالم کے راستے ميں کمين گاہيں توڑ ڈاليں اور پہاڑ کی غاروں ميں، دّروں کے اطراف ميں اور درختوں کے در

بنائيں اور جب اّول صبح کی تاريکی ميں مسلمان وہاں پہنچيں تو اچانک اور ايک ہی بار ان پر حملہ کرديں اور اسے فنا 
  کرديں ۔

  اس نے مزيد کہا: محمد کا ابھی تک جنگجو لوگوں سے سامنا نہيں ہوا کہ وه شکست کا مزه چکھتا ۔
اپنے اصحاب کے ہمراه نماز صبح پڑھ چکے تو آپ نے حکم ديا کہ سرزميِن حنين کی طرف چل پڑيں، اس موقع رسول هللا 

پر اچانک لشکِر ہوازن نے ہر طرف سے مسلمانوں پر تيروں کی بوچھار کردی، وه دستہ جو مقدمٔہ لشکر ميں تھا (اور جس 
  سبب باقی مانده لشکر بھی پريشان ہوکر بھاگ کھڑا ہوا ۔ ميں مکہ کے نئے نئے مسلمان بھی تھے) بھاگ کھڑا ہوا، اس کے

خداتعالٰی نے اس موقع پر دشمن کے ساتھ انھيں ان کی حالت پر چھوڑديا اور وقتی طور پر ان کی نصرت سے ہاتھ اُٹھاليا 
ی(ع) جو لشکر کيونکہ مسلمان اپنی کثرِت تعداد پر مغرور تھے لٰہذا ان ميں شکست کے آثار آشکار ہوئے، ليکن حضرت عل

اسالم کے علمبردار تھے وه مٹھی بھر افراد سميت دشمن کے مقابلے ميں ڈتے رہے اور اسی طرح جنگ جاری رکھے رہے
  ۔

اس وقت پيغمبر اکرم قلِب لشکر ميں تھے، رسول هللا کے چچا عباس بنی ہاشم کے چند افراد کے ساتھ آپ کے گرد حلقہ 
زياده نہ تھے دسويں اُم ايمن کے فرزند تھے، مقدمہ لشکر کے سپاہی فرار کے موقع باندھے ہوئے تھے، يہ کل افراد نو سے

پر رسول هللا کے پاس سے گزرے تو آنحضرت نے عباس کو جن کی آواز بلند اور زور تھی کو حکم ديا کہ اس ٹيلے پر جو 
  قريب ہے چڑھ جائيں اور مسلمانوں کو پکاريں:

  -صحاب سورة البقرة! يا اھل بيعت الشجرة! الٰی اين تفرون ٰھذا رسول هللايا معشر المھاجرين واألنصار! يا ا
اے مہاجرين وانصار!، اے سورٔه بقره کے ساتھيو!، اے درخت کے نيچے بيعت کرنے والو! کہابھاگے جارہے ہو؟ رسول هللا

  تو يہاں ہيں ۔
  يّک!مسلمانوں نے جب عباس کی آواز سنی تو پلٹ آئے اور کہنے لگے: لبيّک! لب

خصوصاً لوٹ آنے ميں انصار نے پيش قدمی اور فوِج دشمن پر ہر طرف سے سخت حملہ کيا اور نصرِت اٰلہی سے پيش 
قدمی جاری رکھی يہاں تک کہ قبيلہ ہوازن وحشت زده ہو کر ہر طرف بکھر گيا، مسلمان مسلسل ان کا تعاقب کررہے تھے، 

ئے، ان کے اموال غنيمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور کچھ لشکِر دشمن ميں سے تقريباً ايک سو افراد مارے گ
  )2ان ميں سے قيدی بنا لئے گئے ۔(

لکھا ہے کہ اس تاريخی واقعہ کے آخر ميں قبيلہ ہوازن کے نمائندے رسول هللا کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور اسالم قبول 
تک کہ ان کے سربراه مالک بن عوف نے بھی اسالم قبول  کرليا، پيغمبر اکرم نے ان سے بہت محبت والفت فرمائی، يہاں

کرليا، آپ نے اس کا مال اور قيدی اسے واپس کرديئے اور اس کے قبيلہ کے مسلمانوں کی سرداری بھی اس کے سپرد 
  کردی ۔

تھا، اس کے درحقيقت ابتدا ميں مسلمانوں کی شکست کا اہم عامل غرور وتکبر جو کثرت فوج کی وجہ سے ان ميں پيدا ہوگيا 
عالوه دو ہزار نئے مسلمانوں کا وجود تھا جن ميں سے بعض فطری طور پر منافق تھے، کچھ ان ميں ماِل غنيمت کے 
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  حصول کے لئے شامل ہوگئے تھے اور بعض بغير کسی مقصد کے ان ميں شامل ہوگئے تھے ۔
..............  

  -٢۶١، ص٢۔ کامل ابن اثير، ج1
  - ١٩ تا١٧، ص۵۔ مجمع البيان، ج2

  ۔ بھاگنے والے کون تھے؟ ٢

اس بات پر تقريباً اتفاق ہے کہ ميدان حنين ميں ميں سے اکثريت ابتداء ميں بھاگ گئی تھی جو باقی ره گئے تھے ان کی تعداد 
 ايک روايت کے مطابق دس تھی اور بعض نے تو ان کی تعداد چار بيان کی ہے، بعض نے زياده سے سو افراد لکھے ہيں ۔

بعض مشہور روايات کے مطابق چونکہ خلفاء بھی بھاگ جانے والوں ميں سے تھے لٰہذا بعض اہل سنّت مفّسرين نے کوشش 
  کی ہے کہ اس فرار کو ايک فطری طور پر پيش کيا جائے، المنار کے مٔولف لکھتے ہيں :

انوں کے ساتھ مل گئے تھے جب دشمن کی طرف سے مسلمانوں پر تيروں کی سخت بوچھار کی تو جو لوگ مکہ سے مسلم
اور جن ميں منافقين اور ضعيف االيمان بھی تھے اور جو ماِل غنيمت کے لئے آگئے تھے وه بھاگ کھڑے ہوئے اور انھوں 
نے ميدان ميں پشت دکھائی تو باقی لشکر بھی فطری طور پر مضطرب اور پريشان ہوگيا وه بھی معمول کے مطابق نہ کہ 

ے ہوئے اور يہ ايک فطری بات ہے کہ اگر ايک گروه فرار ہوجائے تو باقی بے سوچے خوف وہراس سے، بھاگ کھڑ
متزلزل ہوجاتے ہيں لٰہذا ان کا فرار ہونا پيغمبر کی مدد ترک کرنے اور انھيں دشمن کے ہاتھ ميں چھوڑجانے کے طور پر 

  )1نہيں تھا کہ وه خدا کے غضب کے مستحق ہوں ۔(
  اور اس کا فيصلہ پڑھنے والوں پر چھوڑتے ہيں ۔ہم اس بات کی تشريح نہيں کرتے 

اس امر کا ذکر ضروری ہے کہ صحيح بخاری جو اہل سنّت کی معتبر ترين کتب ميں سے ہے ميں اس ميدان ميں مسلمانوں 
  کی شکست اور فرار سے متعلق گفتگو ميں منقول ہے:

  ----م تراجع الناس الٰی رسول هللافاذا عمر بن الخطاب فی الناس، وقلت ماشٔان الناس، قال امر هللا، ث
اچانک عمر بن خطاب لوگوں کے درميان تھے ميں نے کہا لوگوں نے کيا کيا ہے تو انھوں نے کہا هللا کی مرضی ايسی تھی،

  )2پھر لوگ پيغمبر کی طرف پلٹ آئے ۔(
م ديکھيں گے کہ قرآن ليکن اگر ہم اپنے پہلے سے کئے گئے فيصلوں کو چھوڑديں اور قرآن کی طرف توجہ ديں تو ہ

بھاگنے والوں ميں کسی گروه بندی اور تفريق کا قائل نہيں بلکہ کی مساوی مذمت کررہا ہے کہ جو بھاگ گئے تھے، ہم نہيں 
  سمجھتے کہ ان دو جملوں ميں کيا فرق ہے جن ميں سے ايک يہ مندرجہ باال آيات ميں ہے:

  “ثُمَّ َولَّْيتُْم ُمْدبِِرينَ ”
  کر بھاگ کھڑے ہوئے ۔ پھر تم پشت پھير

  ميں گزرا ہے جہاں فرمايا گيا ہے: ١۶اور دوسرا جملہ کہ سورٔه انفال آيہ
  

جو شخص دشمن سے پشت پھيرے وه غضِب پروردگار ميں گرفتار ہوگا مگر وه دشمن پر حملہ کرنے کی غرض سے يا 
  مجاہدين کے گروه کے ساتھ آملنے کے لئے اپنی جگہ بدل لے ۔

آيات کو دوسرے کے ساتھ رکھ کر ديکھيں تو ثابت ہوگا کہ اس دن چند ايک مسلمانوں کے سوا باقی تمام ايک  لٰہذا اگر ان دو
  عظيم گناه کے مرتکب ہوئے تھے زياده سے زياده يہ کہ بعد ميں انھوں نے توبہ کرلی اور پلٹ آئے ۔

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

  - ٢۶۵، ٢۶٣، ٢۶٢، ص١٠۔ تفسير المنار، ج2، 1

  مينان ۔ ايمان واط٣

کے ماده سے ہے، يہ ايک طرح کے اطمينان وسکون کی حالت کے معنی ميں ہے کہ جو انسان“ سکون ”در اصل “ سکينة”
سے ہر طرح کا شک وشبہ اور خوف ووحشت دور کرے اور اسے سخت اور دشوار حوادث کے مقابلے ميں ثابت قدم 

  رکھے ۔



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

 
 

ايمان سے پيدا ہوتی ہےن صاحباِن ايمان جب خدا کی بے پاياں قدرت کو کا ايمان کے ساتھ قريبی تعلق ہے يعنی يہ “ سکينة”
باد کرتے ہيں اور اس کے لطف ورحمت پر نظرکرتے ہيں تو اُميد کی ايک لہر ان کے دل ميں پيدا ہوجاتی ہے ۔ اور يہ جو 

وصورت ميں نسيم ) کی شکل 1انسان(”) اور بعض روايات ميں 2کہا گيا ہے(“ ايمان”کو بعض روايات ميں “ سکينة”
  مراد ليا گيا ہے تو ا ن سب کی باز گشت اسی معنی کی طرف ہے ۔“ بہشت

  ميں ہے: ۴قرآن مجيد کی سورٔه فتح آيہ
  

  وه ذات وه ہے جس نے مومنين کے دلوں ميں سکينةکو نازل کياتاکہ ان کے ايمان ميں ايمان کا اضافہ ہو۔
ور آسمانی نعمت ہے جس کے باعث مشکل ترين حوادث بھی برداشت بہرحال يہ غير معمولی نفسياتی کيفيت ايک خدائی ا

  کرليتا ہے اور اطمينان وثبات قدم کی ايک دنيا اپنے اندر محسوس کرتا ہے ۔
(پھر خدا نے “ ثّم ٔانزل هللا سکينة علی رسولہ وعليکم”يہ امر جاذب توجہ ہے کہ قرآن محل بحث آيات ميں يہ نہيں کہتا کہ 

کا لفظ خطاب کے لئے آيا ہے جبکہ “ کم”پر سکينة نازل کی) حاالنکہ اس سے پہلے تمام جملوں ميں اپنے رسول اور تم 
کہا گيا ہے جو اس طرف اشاره ہے کہ منافقين اور وه جو ميدان جہاد ميں طالب دنيا تھے اس سکينہ “ علی المٔومنين”يہاں 

  احباِن ايمان کو نصيب ہوئی ۔اور اطمينان ميں ان کا کوئی حّصہ نہيں تھا اور يہ نعمت صرف ص
) يہی وجہ ہے کہ ايسے حوادث کے 3روايت ميں ہے کہ يہ نسيم جنّت انبياء اور خدا کے رسولوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی(

موقع پر جن ميں کسی شخص کو خود پر کنٹرول نہيں رہتا ان کی روح مطمئن ہوتی ہے اور ان کا عزم راسخ، آہنی اور غير 
  ۔متزلزل ہوتا ہے 

ميدان حنين ميں پيغمبر اکرم پر سکينةکا نزول جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيناس اضطراب کو رفع کرنے کے لئے تھا جو آپ کو 
ان لوگوں کے بھاگ جانے کی وجہ سے تھا ورنہ آنحضرت تو اس معرکہ ميں مظبوط پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھا اور اس 

  ت قدم تھا ۔طرح حضرت نے مسلمانوں کا ايک چھوٹا سا گروه ثاب
..............  

  -١١۴، ص٢۔ تفسير برہان، ج1
  -٢٠١، ص٢۔ تفسير نور الثقلين، ج2
  -١٢١، ص٢۔ تفسير برہان، ج3

  کا مفہوم: “ مواطن کثيرة”۔ ۴

  بہت سے ميدانوں) ميں خداتعالٰی نے مسلمانوں کی نصرت کی ۔“(مواطن کثيرة”مندرجہ باال آيت ميں ہے کہ 
ول هللا موجود تھے اور شريک جنگ ہوئے اور وه جنگيں جن ميں آپ شامل تو تھے ليکن خود آپ وه جنگيں کہ جن ميں رس

نے جنگ نہيں کی اور اسی طرح وه جنگ ميں لشکر جس ميں لشکِر اسالم دشمن کے آمنے سامنے ہوا مگر آپ اس ميں 
ات جو طرِق اہل بيت سے ہم تک موجود نہيں تھے ان کی تعداد کے بارے ميں مٔورخين ميں اختالف ہے ليکن بعض رواي

  ہے ۔) ٨٠پہنچی ہيں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد اّسی(
کافی ميں منقول ہے کہ ايک عباسی خليفہ کے بدن ميں زہر سرايت کرگيا تھا اس نے نذر مانی کہ اگر وه اس سے بچ گيا تو 

کے گرد پيش تھے انھوں نے مال کے مبلغ ميں کثير مال فقراء کو دے گا، جب وه صحت ياب ہوگيا تو وه فقہاء جو اس 
اختالف کيا ليکن کسی کے پاس کوئی واضح مدرک اور دليل نہ تھی، آخرکار انھوں نے نويں امام حضرت محمد بن علی 

ہے، جب اس کی علت پوچھی گئی ) ٨٠النقی عليہماالسالم سے سوال کيا، آپ نے جواب ميں فرمايا کہ کثير سے مراد اّسی (
ے زيِر نظر آيت آيت کی طرف اشاره کيا اور فرمايا کہ ہم نے اسالم وکفر کی جنگوں کی تعداد شمار کی کہ جن ميں تو آپ ن

  )1مسلمان کامياب ہوئے ہيں تو ان کی تعداد اّسی بنی ہے ۔(
..............  

  -١٩٧، ص٢۔ تفسيرنور الثقلين، ج1

  ۔ ايک سبق: ۵



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

 
 

رور توجہ کرنا چاہيے يہ ہے کہ حنين جيسے حوادث سے سبق حاصل ايک نکتہ جس کی طرف آج کے مسلمانوں کو ض
کريں اور جان ليں کہ کثرِت تعداد اور انبوِه جمعيت کبھی بھی ان کا غرور اور فريب کا سبب نہ بنے کيونکہ صرف زياده 

ہے چاہے ان کی تعداد جمعيت سے کام نہيں بنتا، اہم مسئلہ تو تربيت يافتہ مومنين اور عزِم راسخ رکھنے والے افراد کا 
مختصر ہی کيوں نہ ہو، جيسا کہ ايک چھوٹے سے گروه نے جنگ حنين ميں سرنوشت بدل کے رکھ دی جب کہ غير 

  آزموده، غير تربيت يافتہ کثير تعداد شکست وہزيمت کا سبب بن چکی تھی ۔
اہيے تاکہ ان کے دل خدائی سکينة کے اہم بات يہ ہے کہ افراد ميں ايمان، استقامت اور ايثار کی روح کو پروان چڑھنا چ

مرکز قرار پائيں اور وه زندگی کے سخت ترين طوفانوں ميں بھی پہاڑ کی طرح سے جمے رہيں اور مطمئن اور پرسکون 
 ہوں ۔

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

َوٕاِْن ِخْفتُْم َعْيلَةً فََسْوَف يُْغنِيُکْم هللاُ ِمْن فَْضلِِہ ٕاِْن يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا ٕاِنََّما اْلُمْشِرُکوَن نََجٌس فاََليَْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِھْم ٰھَذا  ٢٨
  َشاَء ٕاِنَّ هللاَ َعلِيٌم َحِکيمٌ 

  ترجمہ
والو! مشرک ناپاک ہيں لٰہذا اس سال کے بعد وه مسجد الحرام کے قريب نہيں جاسکتے اور اگر فقر وفاقہ سے ۔ اے ايمان ٢٨

  ڈرتے ہو تو خدا اپنے فضل سے چاہے گا تمھيں بے نياز کردے گا، خدا دانا اور حکيم ہے ۔

  مشرکين کو مسجد ميں داخلے کا حق نہيں 
ھء مراسم حج ميں مکہ کے لوگوں تک جو چار احکام پہنچائے ان ميں ٩نے ہم کہہ چکے ہيں کہ حضرت علی عليہ السالم 

سے ايک يہ تھا کہ آئنده سال کوئی مشرک مسجد الحرام ميں داخل ہونے اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کا حق نہيں 
اے ايمان والو!  رکھتا، مندرجہ باال آيت اس امر اور اس کے فلسفے کی طرف اشاره کرتی ہے، پہلے ارشاد ہوتا ہے:

ْشِرُکوَن نََجٌس مشرکين ناپاک ہيں لٰہذا اس سال کے بعد انھيں مسجد الحرام کے قريب نہيں آنا چاہيے (يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا ٕاِنََّما اْلمُ 
  فاََليَْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِھْم ٰھَذا) ۔
فقہی مفہوم کے لحاظ سے دليل ہے يا نہيں ، اس سلسلے ميں فقہاء اور مفّسرين ميں کيا يہ آيت مشرکين کے نجس ہونے پر 

  اختالف ہے ۔
پر بحث کی جائے، يہ لفظ مصدری “) ہوس”(بروزن “ نجس”آيت کے معنی کی تحقيق کے لئے ضروری ہے کہ پہلے لفظ 

  ہے ۔معنی رکھتا ہے اور تاکيد ومبالغہ کے طور پر صفت کے معنی ميں استعمال ہوتا 
ہر قسم کی ناپاکی کے معنی “ نجس”اور “ نجاست”راغب نے مفردات ميں اس لفظ کے معنی کے سلسلے ميں لکھا ہے کہ 
  ميں ہے اور وه دو طرح کی ہوتی ہے ايک حّسی اور دوسری باطنی ۔

  ا جاتا ہے ۔کہ“ نجس”ميں کہتے ہيں کہ ہر وه چيز کہ جس سے انسان کی طبيعت متنفر ہو اسے “ مجمع البيان”طبرسی 
اس لئے يہ لفظ بہت سے ايسے مواقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں اس کا ظاہری نجاست اور آلودگی کا مفہوم نہيں ہوتا، مثالً 

کہتے ہيں، پست اور شرير اشخاص کے لئے بھی يہی “ نجس”ايسی تکليف اور درد کہ جس کا عالج دير ميں ہو عرب اسے 
  کہتے ہيں ۔“ نجس”ن کی کہنگی وفرسوگی کو بھی لفظ بوال جاتا ہے، بڑھاپے اور بد

اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ مندرجہ باال آيت سے يہ نتيجہ اخذ نہيں کيا جاسکتا کہ مشرکين کو نجس اس لئے کہا گيا ہے کہ
يں ان کا جسم پليد ہے جيسے خون، پيشاب اور شراب نجس ہوتے ہيں يا يہ کہ بت پرستی کا عقيده رکھنے کی وجہ سے ان م

ايک قسم کی باطنی پليدگی ہے، اس طرح سے کفار کی نجاست ثابت کرنے کے لئے اس آيت سے استدالل نہيں کيا جاسکتا 
  اور اس کے لئے ہميں دوسری ادلّہ تالش کرنا پڑ يں گی ۔

ميں آنا جانا بند اس کے بعد ان کوتاه فکر افراد کو جواب ديا گيا ہے جو يہ اظہار کرتے تھے کہ اگر مشرکين کا مسجد الحرام 
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ہوگيا تو ہمارا کاروبار اور تجارت بند ہوجائے گی اور ہم فقير ہوکر ره جائيں گے، ارشاد ہوتا ہے: فقر وفاقہ سے ڈرتے ہو تو
ِمْن فَْضلِِہ) اگر خدا نے چاہا تو عنقريب تمھيں اپنے فضل وکرم کے ذريعہ بے نياز کردے گا (َوٕاِْن ِخْفتُْم َعْيلَةً فََسْوَف يُْغنِيُکْم هللاُ 

  ۔
اور ايسا ہی ہوا کہ اُس نے مسلمانوں کو بہترين طور پر بے نياز کرديا اور زمانٔہ پيغمبر ہی ميں اسالم کے پھيالٔو اور وسعت

سے خانٔہ خدا کے زائرين کا ايک سيالب مکہ کی طرف اُمڈ آيا اور آج تک اسی طرح جاری وساری ہے ، مکہ جو 
سب ترين حاالت سے دوچار ہے، جو چند خشک اور سنگالخ بے آب وگياه پہاڑوں کے درميان جغرافيائی لحاظ سے نامنا

  موجود ہے، اس کے باوجود ايک بہت ہی آباد شہر ہے اور تجارت کا اہم مرکز ہے ۔
ا ہے حکمت کے مطابق آيت کے آخر ميں مزيد فرمايا گيا ہے: خدا عليم و حکيم ہے (ٕاِنَّ هللاَ َعلِيٌم َحِکيٌم) اور وه جو بھی کم ديت

  ہوتا ہے اور وه نتائج سے مکمل طور پر آگاه اور باخبر ہے ۔

َم هللاُ َوَرُسولُہُ َواَليَدِ  ٢٩ ُموَن َما َحرَّ ِ َواَلبِاْليَْوِم اآْلِخِر َواَليَُحرِّ تَاَب َحتَّی ينُوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ٔاُوتُوا اْلکِ قَاتِلُوا الَِّذيَن اَليُْؤِمنُوَن بِا
  يُْعطُوا اْلِجْزيَةَ َعْن يٍَد َوھُْم َصاِغُرونَ 

  ترجمہ
۔ اہِل کتاب ميں سے وه لوگ جو نہ خدا پر ايمان رکھتے ہيں اور نہ روز جزا پر اور نہ اسے حرام سمجھتے جسے هللا ٢٩

ک کہ وه اپنے ہاتھ خضوع اور اس کے رسول نے حرام کيا ہے اور نہ ديِن حق قبول کرتے ہيں ان سے جنگ کرو يہاں ت
  وتسليم کے ساتھ جزيہ دينے لگيں ۔

  اہِل کتاب کے بارے ميں ہماری ذمہ داری 
گذشتہ آيات ميں بت پرستوں سے متعلق مسلمانوں کی ذمہ داری يبان کی گئی ہے، زير بحث آيت اور آئنده آيات ميں اہِل کتاب 

ہے، ان آيات ميں در حقيقت اسالم کے ايسے احکام ہيں جو کے بارے ميں مسلمانوں کی ذمہ داری کو واضح کيا گيا 
مسلمانوں اور مشرکين کے بارے ميں اسالمی احکام کا حد وسط ہيں کيونکہ اہِل کتاب ايک آسمانی دين کی پيروی کی وجہ 

انھيں قتلسے مسلمانوں سے مشابہت رکھتے ہيں ليکن ايک پہلو سے مشرکين کے ساتھ مشابہت رکھتے ہيں اسی بناپر اسالم 
کرنے کی اجازت نہيں ديتا حاالنکہ جو بت پرست کے مقابلے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے ان کے لئے يہ اجازت ديتا تھا 
کيونکہ پروگرام يہ ہے کہ روئے زمين سے بت پرستی کی بيخ کنی کی جائے، ليکن اہِل کتاب کو اس صورت ميں مسلمانوں 

اس بات کے لئے تيار ہوں کہ وه پُرامن مذہبی اقليت کے طور پر مسلمانوں کے کے قريب آنے کی اجازت ديتا ہے کہ وه 
ساتھ مصالحت آميز زندگی بسر کريں، اسالم کا احترام کريں، مسلمانوں کے خالف تحريکيں نہ چالئيں اور مخالِف اسالم 

وه حکومت اسالمی کو جزيہ کی پراپيگنڈا نہ کريں، پُرامن بقائے باہمی کا اصول تسليم کرنے کی ايک نشانی يہ ہے کہ 
ادائيگی کريں جو ان سے ہر شخص پر ايک طرح کا ٹيکس ہے اور يہ ساالنہ ايک مختصر سی رقم بنتی ہے، اس کی حدود 
  وشرائط انشاء هللا آئنده مباحث ميں بيان کی جائيں گی، ورنہ دوسری صورت ميں اسالم ان سے جنگ کی اجازت ديتا ہے ۔

  يِر بحث آيت کے تين جملوں ميں واضح کی گئی ہے ۔اس شدت عمل کی دليل ز
ِ َواَلبِ  اْليَْوِم پہلے فرمايا گيا ہے: جو لوگ خدا اروِز جزا پر ايمان نہيں رکھتے ان سے جنگ کرو (قَاتِلُوا الَِّذيَن اَليُْؤِمنُوَن بِا

  اآْلِخِر) ۔
وِز جزا پر ايمان نہيں رکھتے حاالنکہ ظاہراً ہم مگر يہ سوال ہے کہ يہود ونصارٰی جيسے اہل کتاب کسی طرح خدا اور ر

ديکھتے ہيں وه خدا کو بھی مانتے ہيں اور قيامت کو بھی، اس کی وجہ يہ ہے کہ ان کا ايمان خرافات اور بے بنياد عقائد سے
  مملو ہے ۔

ں کا ايک گروه، جيسا کہ ان کے مبداء اور حقيقِت توحيد کے بارے ميں ايمان کے سلسلے ميں پہلی بات تو يہ ہے کہ يہوديو
بعد کی آيات ميں آئے گا حضرت عزير(ع) کو خدا کا بيٹا جانتے تھے اور عيسائی عموماً حضرت مسيح(ع) کو الوہيت اور 

  تثليث پر ايمان رکھتے ہيں ۔
ی طور پر ميں گرفتار تھے اور عل“ شرک فی العبادة”دوسری بات يہ ہے کہ جيسا کہ آئنده آيات ميں اشاره کيا گيا ہے وه 

اپنے مذہبی علماء اور پيشوأوں کی پرستش کرتے تھے، گناہوں کی بخشش جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے وه ان سے 
  چاہتے تھے اور خدائی احکام ميں تحريف کرنے کے بعد تحريف شده احکام کو باقاعده مانتے تھے ۔

ان تھاکيونکہ معاد کو وه معاِد روحانی ميں منحصر باقی رہا معا وقيامت کے بارے ميں ان کا ايمان تو وه تحريف شده ايم
  سمجھتے تھے جيسا کہ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے، لٰہذا مبداء اور معاد دونوں پر ايمان ان کا ايمان مخدوش ہے ۔
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ے اس کے بعد ان کی دوسری صفت کی طرف اشاره کيا گيا ہے کہ وه محرماِت خداوندی کو تسليم نہيں کرتے تھے اور جس
َم هللاُ َوَرُسولُہُ) ۔ ُموَن َما َحرَّ   خدا اور اس کا پيغمبر حرام کرچکے تھے اُسے حرام شمار نہيں کرتے تھے(َواَليَُحرِّ

(اس کا رسول) سے مراد حضرت موسٰی(ع) يا حضرت عيسٰی(ع) کے دين ميں حرام ديئے گئے “ رسولہ”ہوسکتا ہے کہ 
ان کا ارتکاب کرتے بلکہ بعض اوقات انھيں حالل قرار ديتے ہيں، يہ بھی ہيں ان کا ارتکاب کرتے ہيں، نہ صرف يہ کہ 

سے مراد پيغمبر اسالم ہوں يعنی يہ جو ان کے خالف جہاد کا حکم ديا گيا ہے اس کی وجہ يہ ہے جو“ رسولہ”ممکن ہے کہ 
ہر قسم کے گناہوں کے کچھ خدا نے پيغمبر اسالم کے ذريعے حرام کيا ہے اس کے سامنے سرتسليم خم نہيں کرتے اور 

  مرتکب ہوتے ہيں ۔
ہے جس کی عنقريب تفسير بيان کی جائے گی، جس  ٣٣يہ احتمال زياده قريِن نظر ہے اور اس کی شاہد اسی سورت کی آيت 

  ميں فرمايا گيا ہے:
  

  وه خدا وه جس نے اپنے رسول کو ديِن حق کی ہدايت کے لئے بھيجا ۔
بطور مطلق بوال جائے وہاں اس سے مراد پيغمبر اسالم ہوتے ہيں، اس سے “ رسولہ” عالوه ازين قرآن مجيد ميں جہاں لفظ

قطع نظر اگر مراد انہی کا پيغمبر ہوتا تو پھر مفرد کی صورت ميں نہ کہتا بلکہ تثنيہ يا جمع کی صورت ميں کہتا کيونکہ ان 
  ميں آيا ہے: ١٣کا اپنا رسول تھا يا رسل تھے جيسا کہ سورٔه يونس کی آيہ

  
  يعنی: ان کے رسول اُن کے لئے واضح دالئل الئے تھے ۔
  ايسی تعبير قرآن کی ديگر آيات ميں بھی دکھائی ديتی ہے ۔

ممکن ہے کہا جائے کہ اس صورت ميں يہ آيت توضيِح واضيحات ميں سے ہوگی کيونکہ واضح ہے کہ غيرمسلم ديِن اسالم 
چاہيے کہ ان صفات کو بيان کرنے کا مقصد ان کے خالف جہاد کے کے تمام محرمات کو قبول نہيں کرتے ليکن توجہ کرنا 

جائز ہونے کی علت بيان کرنا ہے، يعنی ان سے جہاد اس لئے جائز ہے کہ وه محرماِت اسالمی کو قبول نہيں کرتے اور بہت
يت بن کر نہ رہيں تو پھر سے گناہوں ميں آلوده ہيں لٰہذا اگر وه جنگ اور مقابلے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور ايک پُرامن اقل

  ان سے جنگ کی جاسکتی ہے ۔
آخر ميں ان کی تيسری صفت کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہا گيا ہے : وه پورے طور پر ديِن حق قبول نہيں کرتے 

) ۔ اس جملے کے بارے ميں گذشتہ دونوں احتماالت ہينليکن ظاہر يہ ہے کہ  دين ”مراد  سے“ دين حق”(َواَليَِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ
  ہی ہے کہ جس کی طرف چند آيات کے بعد اشاره کيا گيا ہے ۔“ اسالم

محرمات اسالمی پر اعتقاد نہ رکھنے کی بات کرکے اس بات کا پيمان خاص کے بعد عام بات بيان کرنے کی طرح ہے يعنی 
ی خصويت سے چھپنے والی ہےپہلے بہت سے محرمات ميں ان کے آلوده ہونے کی طرف اشاره کيا گيا ہے کيونکہ يہ آلودگ

  ۔
اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ در اصل يہ لوگ دين حق کے سامنے سرنگوں ہی نہيں ہيں يعنی ان کے اديان راِه حقيقی سے 

منحرف ہوچکے ہيں، وه بہت سے حقائق فراموش کرچکے ہيں اور ان کی بجائے اپنے دين ميں بہت سے خرافات شامل 
ارتقائی اور کامل تر انقالِب اسالم کو قبول کرليں اور اپنی مذہبی فکر کی نئی دنيا بناليں اور يا کم  کرچکے ہيں، لٰہذا يا تو وه

  از کم پُرامن اقليت کے طور پر مسلمانوں کے ساتھ رہيں اور صلح آميز شرائط زندگی قبول کرليں ۔
ے بعد فرمايا گيا ہے: يہ حکم ان کے يہ تين اوصاف جو در حقيقت ان سے جہاد کے جواز بيان کرنے کے لئے ہيں، ان ک

  بارے ميں ہے جو اہِل کتاب ہيں (ِمَن الَِّذيَن ٔاُوتُوا اْلِکتَاَب) ۔
يہاں بيانيہ ہے نہ کہ تبعيضيہ، دوسرے لفظوں ميں قرآن کہتا ہے کہ (افسوس سے کہنا پڑتا “ من”اصطالح کے مطابق لفظ 

  ی انحرافات ميں گرفتار ہيں اور يہ حکم ان سب کے بارے ميں ہے ۔ہے کہ) تمام گذشتہ آسمانی کتب کے پيروکار ان مذہب
اس کے بعد ان کے اور بت پرستوں کے درميان فرق ايک ہی جملے ميں بيان کرديا گيا ہے، ارشاد ہوتا ہے: جب تک جزيہ 

  ُروَن) ۔ادا نہ کرنے لگ جائيں يہ جنگ جاری رہے گی (َحتَّی يُْعطُوا اْلِجْزيَةَ َعْن يٍَد َوھُْم َصاغِ 
کے ماد ه سے ہے اس سے مراد وه مال ہے جو اُن غيرمسلموں سے ليا جائے جو حکومت اسالمی کی پناه “جزاء “ ”جزية”

ميں رہيں، اس کا يہ نام اس لئے رکھا گيا ہے کہ وه يہ مال اپنی جان ومال کی حفاظت کے بدلے جزاء کے طور پر حکومت 
  م راغب نے مفردات ميں بيان کيا ہے ۔اسالمی کو ديتے ہيں، اس لفظ کا يہ مفہو

کے ماده سے ہے اور يہ ايسے شخص کو کہتے ہيں جو اپنے چھوٹے ہونے پر راضی “) پسر”(بروزن “ صغر“ ”صاغر”
ہو اور مندرجہ باال آيت ميں اس سے مراد يہ ہے کہ جزيہ ادا کرنا دين اسالم اور قرآن کے سامنے اظہاِر خضوع کے طور 
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ں ميں يہ پُرامن بقائے باہمی کی عالمت اور حاکم اکثريت کے سامنے ايک صلح مند محترم اقليت کی پر ہو۔ دوسرے لفظو
  حيثيت کی نشانی کے طور پر ہے ۔

يہ جو بعض مفسرين نے اس کی تفسير اہِل کتاب کی تحقير وتوہين کے طور پر کی ہے وه نہ تو لفظ کے لغوی مفہوم سے 
سالمی کی روح سے يہ بات مطابقت رکھتی ہے اور نہ ہی مذہبی اقليتوں سے سلوک کے ظاہر ہوتی ہے اور نہ ہی تعليماِت ا

  بارے ميں ديگر احکام جو ہم تک پہنچے ہيں ان سے مناسبت رکھتی ہے ۔
ايک اور قابِل توجہ نکتہ يہ ہے کہ مندرجہ باال آيت ميں اگرچہ شرائط کی طرف ايک اجمالی اشاره ہے کيونکہ اس سے 

وم ہوتی ہيں مثالً وه اسالمی معاشرے ميں خالِف اسالم تعليمات اور پراپيگنڈا نہيں کريں گے، مسلمان کے ايسی شرائط معل
دشمنوں کا ساتھ نہيں ديں گے اور مسلمانوں کی ترقی کی راه ميں رکاوٹيں کھڑی نہيں کريں گے کيونکہ ايسے کام خضوع، 

  تسليم اور ہمکاری ک مفہوم سے مطابقت نہيں رکھتے ۔
  کيا چيز ہے؟ جزيہ

جزيہ يہ ايک طرح کا اسالمی ٹيکس ہے جو افراد سے متعلق ہوتا ہے نہ کہ اموال اور زمينوں سے دوسرے لفظوں ميں 
  جزيہ فی کس ساالنہ ٹيکس ہے ۔

سے ليا گيا ہے جس کا معنی ہے“ کزيت”بعض لوگوں کا نظريہ ہے کہ اس لفظ کی اصل غير عربی ہے اور قديم فارسی لفظ 
س جو فوج کی تقويت کے لئے ليا جائے ليکن بہت سے علماء کا نظريہ ہے کہ يہ خالص عربی لفظ ہے اور جيسا کہ ايسا ٹيک

کے ماده سے اس مناسب سے ليا گيا ہے کہ مذکوره ماليہ اس تحفظ اور امنيت کا جزاء “ جزاء”ہم پہلے نقل کرچکے ہيں کہ 
  کرتی ہے ۔ اور بدل ہے جو اسالمی حکومت مذہبی اقليتوں کو فراہم

جزيہ اسالم سے پہلے بھی تھا، بعض کا نظريہ ہے کہ سب سے ساسانی شاه نوشيرواں نے جزيہ وصول کيا ليکن اگر اس 
بات کو درست نہ بھی سمجھا جائے تب بھی کم از کم يہ بات مسلم ہے کہ نوشيرواں وه شخص تھا جس نے اپنی قوم سے 

کا کارنده نہيں تھا اور اُس کی عمر بيس سے پچاس سال تک تھی  جزيہ ليا تھا اور وه ہر اس شخص سے جو حکومت
  درہم کے فرق سے فی نفر ٹيکس وصول کيا کرتا تھا ۔ ۴يا۶،١٣٢،٨

ان ماليات کا فلسفہ يہ لکھا گيا ہے کہ کسی ملک کے وجود، آزادی اور امن کی خفاظت اس ملک کے ہر فرد کی ذمہ داری 
نجام دہی کے لئے قيام کرے اور دوسرا گروه کسب وکار ميں مشغول ہونے کی ہے لٰہذا جب ايک گروه اس فريضے کی ا

وجہ سے مجاہدين کی صف ميں شامل نہيں ہوسکتا تو پھر کسب وکار ميں مشغول گروه کا فريضہ ہے کہ وه فوج اور 
موجود ہيں جو محافظاِن امن وامان کے اخراجات فی کس ساالنہ ٹيکس کی صورت ميں ادا کرے، ہمارے پاس ايسے قرائن 

  قبل از اسالم اور بعد از ظہوِر اسالم کے ادوار ميں جزيہ کے بارے ميں اس فلسفہ کی تاکيد کرتے ہيں ۔
نوشيرواں کے زمانہ ميں جزيہ دينے والوں ميں (بيس سے پچاس سال تک کا) سن وسال کا مذکوره معيار ہماری اس بات کا 

عمر کے اس گروپ سے مربوط تھے جو ہتھيار اٹھانے اور امن وامان اور شاہد ہے کہ کيونکہ اس عمر کے افراد درحقيقت 
ملک کے استقالل کی حفاظت ميں شريک ہونے کی طاقت رکھتا تھا ليکن کاروبار مينمشغول ہونے کی وجہ سے وه لوگ اس

  کے بجائے جزيہ ديتے تھے ۔
پر جہاد واجب ہے اور ضرورت کے وقت سب کو دوسرا گروه يہ ہے کہ اسالم ميں جزيہ مسلمانوں پر نہيں ہے کيونکہ سب 

ميداِن جنگ ميں دشمن کے مقابلے ميں جانا پڑے گا ليکن مذہبی اقليتوں کے لئے چونکہ جہاد ميں شرکت کرنا معاف ہے لٰہذا 
اس کے بجائے انھيں جزيہ دينا چاہيے تاکہ اس طرح وه اسالمی ملک کی سالميت کی حفاظت ميں شريک ہوں جس ميں وه 

سے زندگی بسر کرتے ہيں نيز مذہبی اقليتوں کے بچوں، عورتوں بوڑھوں اور نابينأوں کو جزيہ معاف ہے، يہ بھی اسی آرام
  امر کی ايک اور دليل ہے ۔

سطوِر باال ميں جو کچھ کہا گيا ہے اس سے واضح ہوتا ہے جزيہ صرف ايک قسم کی مالی امداد ہے جو اہِل کتاب اس ذمہ 
تے ہيں جو مسلمان ان کی جان ومال کی حفاظت کے طور پر ادا کرتے ہيں، لٰہذا جو لوگ جزيہ کو داری کے بدلے ميں دي

شمار کرتے ہيں وه اس کی روح اور فلسفے کی طرف توجہ نہيں رکھتے، ان لوگوں نے اس “ حق تسخير”ايک قسم کا 
ِت اسالمی کی ذمہ داری ہے کہ انھيں حقيقت کی طرف توجہ نہيں کی کہ اہِل کتاب جب اہل ذمہ کی شکل ميں ہوں تو حکوم

ہر قسم کے تعرض اور آزار سے محفوظ رکھے، نيز اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ وه جزيہ ادا کرنے کے بدلے ميں آرام 
اور چين کی زندگی گزارتے ہيں اس کے عالوه ان پر ميدان جنگ ميں شرکت اور دفاعی وحفاظتی ذمہ دارياں نہيں ہوتيں اس

تا ہے کہ حکومت اسالمی کے بارے ميں مسلمانوں کی نسبت ان کی ذمہ داری کس قدر کم ہے، يعنی وه سالسے واضح ہوجا
بھر ميں معمولی سی رقم ادا کرکے اسالمی حکومت کی تمام خوبيوں سے استفاده کرتے ہيں اور مسلمانوں کے ساتھ اس 

  نھيں نہيں کرنا پڑ تا ۔سلسلے ميں برابر کے شريک ہوتے ہيں جبکہ حوادث وخطرات کا سامنا ا
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اس فلسفے ميں تائيد کرنے والے واضح دالئل ميں سے ايک يہ ہے کہ ان عہدناموں ميں جو اسالمی حکومت کے دوران 
مسلمانوں اور اہِل کتاب کے مابين ہوتے تھے اس امر کی تصريح موجود ہے کہ اہِل کتاب کی ذمہ داری ہوگی وه جزيہ ادا 

مسلمانوں کا فرض ہوگا کہ وه ان کی حفاظت کريں يہاں تک کہ اگر کوئی بيرونی دمن ان کے کريں اور اس کے بدلے ميں 
  مقابلے کے لئے اٹھ کھڑا ہو اور انھيں آزار پہنچانے کے درپے ہو تو اسالمی حکومت اہِل کتاب کا دفاع کرے گی ۔

ان کرتے ہيں، يہ عہدنامہ خالدبن وليد ايسے عہدنامے بہت سے موجود ہيں، ان ميں سے ايک کو ہم بطور نمونہ ذيل ميں بي
  نے اطراِف فرات کے عيسائيوں سے کيا تھا، عہدنامے کا متن يہ ہے:

ٰھذا کتاب من خالد بن وليد لصلوبا ابن نسطونا وموقہ انّی عاھدتک علی الجزية والمنعة، فلک الذمة والمنعة، وما منعناکم ففلنا ”
  )١(-“الجزية وااّل، کتب سنة اثنٰی عشرة فی صفر

ميں تم سے معاہده کرتا ہوں جزيہ اور دفاع پر کہ جس کے مقابلے ميں تم ہماری حمايت آجأوگے اور جب تک ہم تمھاری 
  حمايت کرتے رہيں گے ہم جزيہ لينے کا حق رکھتے ہيں ۔

  ھ ماه صفر ميں لکھا گيا ۔١٢يہ عہدنامہ 
نہيں تھی اور اس کی مقدار کا تعين جزيہ دينے والوں کی  يہ امر جاذب نظر ہے کہ تاريخ ميں ہے کہ جزيہ کی مقدار معين

طاقت کو ديکھ کر کيا جاتا تھا اور يہ مقدار کبھی کبھی تو ايک دينار ساالنہ سے زياده نہيں ہوتی تھی، يہاں تک کہ بعض 
يہ ديں، جو کچھ اوقات عہد ناموں ميں يہ شرط ہوتی تھی کہ جزيہ دينے والوں کا فرض ہے کہ وه اپنی طاقت کے مطابق جز

کہا جاچکا ہے اس تمام سے طرح طرح کے اعتراضات اور زہرافشانياں جو اس اسالمی حکم کے سلسلے ميں کی گئی ہيں 
  ختم ہوجائيں گی اور اس سے ثابت ہوجائے گا يہ ايک عادالنہ اور منطقی حکم ہے ۔

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

  ے سردار) اور اس کی قوم کے لئے ۔يہ خط ہے خالد بن وليد کی طرف سے صلوبا (عيسائيوں ک-1

  

اِہئُوَن قَْوَل الَِّذيَن َکفَُروا ِمْن قَْبُل قَاتَلَھُْم هللاُ َوقَالَْت اْليَھُوُد ُعَزْيٌر اْبُن هللاِ َوقَالَْت النََّصارٰی اْلَمِسيُح اْبُن هللاِ ٰذلَِک قَْولُھُْم بِٔاَْفَواِہِھْم يُضَ  ٣٠
  ٔاَنَّی يُْؤفَُکونَ 

ا َخُذوا ٔاَْحبَاَرھُْم َوُرْھبَانَھُْم ٔاَْربَابًا ِمْن ُدوِن هللاِ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوَما ٔاُِمُروا ٕاِالَّ لِيَعْ اتَّ  ٣١ بُُدوا ٕاِلَھًا َواِحًدا اَلٕاِلَہَ ٕاِالَّ ھَُو ُسْبَحانَہُ َعمَّ
  يُْشِرُکونَ 

  اِہِھْم َويَأْبَی هللاُ ٕاِالَّ ٔاَْن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َکِرهَ اْلَکافُِرونَ يُِريُدوَن ٔاَْن يُْطفِئُوا نُوَر هللاِ بِٔاَْفوَ  ٣٢
يِن ُکلِِّہ َولَْو َکِرهَ اْلُمْشِرُکونَ  ٣٣   ھَُو الَِّذی ٔاَْرَسَل َرُسولَہُ بِاْلھُدٰی َوِديِن اْلَحقِّ لِيُْظِھَرهُ َعلَی الدِّ

  ترجمہ
ہے اور عيسائيوں نے کہاکہ مسيح هللا کا بيٹا ہے، يہ بات جو وه اپنی زبان سے کہتے ۔ يہوديوں نے کہا کہ عزير خدا بيٹا ٣٠

  ہيں ايسی ہے جو گذشتہ کافروں کی بات کے مشابہ ہے، ان پر خدا کی لعنت ہو، وه کس طرح سے جھوٹ بولتے ہيں ۔
ہيں اور اسی طرح مريم کے بيٹے مسيح ۔ وه خدا کے مقابلے ميں علماء اور راہبوں (تارکين دنيا) کو ہی معبود قرار ديتے ٣١

کو حاالنکہ انھيں حکم ديا گياہے کہ ايک ہی معبود جس کے سوا کوئی معبود نہيں، کے عالوه کسی کی عبادت نہ کريں، وه 
  اس سے پاک ومنزه ہے کہ جسے اس کا شريک قرار ديتے ہيں ۔

ا اس کے عالوه کچھ نہيں چاہتا کہ وه اپنے نور کو کامل۔ وه چاہتے ہيں کہ اپنی آنکھوں سے نور خدا کو بجھاديں ليکن خد٣٢
  کرے اگرچہ کافر اسے ناپسند کرتے ہيں ۔

۔ وه وه ہے جس نے اپنے رسول کو ہدايت اور ديِن حق کے ساتھ بھيجا تاکہ اسے تمام اديان پر غلبہ دے اگرچہ مشرک ٣٣
  ناپسند کرتے ہيں ۔

  اہل کتاب کی بت پرستی 

ن کے سلسلے ميں بحث تھی ۔ يہ بتايا گيا تھا کہ ان کا معاہده منسوخ ہوچکا ہے اور کہا گيا تھا کہ گذشتہ آيات ميں مشرکي
ضروری ہے کہ مذہِب بت پرستی کی بساط الٹ دی جائے ۔ پھر اہِل کتاب کی کيفيت کی طرف اشاره کيا گيا تھا کہ وه چند 
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کتے ہيں اور اگر يہ صورت نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ شرائط کے ماتحت مسلمانوں کے ساتھ مصالحت آميز زندگی بسر کرس
  جنگ کا حکم ديا گيا تھا ۔

زيِر بحث آيات ميں اہِل کتاب خصوصاً يہود ونصارٰی کی مشرکين اور بت پرستوں سے جو مشابہت پائی جاتی ہے اسے بيان 
يری عمل ميں الئی گئی ہے تو وه کيا گيا ہے تاکہ واضح ہوجائے کہ اگر اہِل کتاب کے بارے ميں بھی کسی حد تک سخت گ

کی وجہ سے “ عبادت ميں شرک”اور ايک لحاظ سے “ عقيده ميں شرک”بھی توحيد سے ان کے انحراف، ايک طرح سے 
  ہے ۔

) اور عيسائيوں نے کہا کہ  مسيح پہلے ارشاد ہوتا ہے: يہوديوں نے کہا ہے عزير خدا کا بيٹا ہے (َوقَالَْت اْليَھُوُد ُعَزْيٌر اْبُن هللاِ
) ۔   خدا بيٹا ہے (َوقَالَْت النََّصارٰی اْلَمِسيُح اْبُن هللاِ

يہ ايسی بات ہے جو وه صرف زبان سے کہتے ہيں جبکہ اس ميں کوئی حقيقت نہيں (ٰذلَِک قَْولُھُْم بِٔاَْفَواِہِھْم) ۔ ان کی گفتگو 
َکفَُروا ِمْن قَْبُل) ۔ خدا انھيں قتل کرے، اپنی لعنت ميں  گذشتہ مشرکين کی گفتار سے مشاہت رکھتی ہے (يَُضاِہئُوَن قَْوَل الَِّذينَ 

گرفتار کرے اور اپنی رحمت سے دور کرے، وه کس طرح کا جھوٹ بولتے ہيں اور حقائق ميں تحريف کرتے ہيں (قَاتَلَھُْم هللاُ
  ٔاَنَّی يُْؤفَُکوَن) ۔

  چند قابل توجہ نکات 
  

  ۔ عزير کون ہيں؟ ١

کہالتے ہيں، عرب چونکہ جب غير زبان کا “ عزرا”انہی کو کہا جاتا ہے جو يہوديوں کی لغت ميں “ عزير”عربی زبان ميں 
کوئی نام اپناتے ہيں تو عام طور پر اس ميں تبديلی کرديتے ہيں، خصوصاً اظہار محبت کے لئے اسے صيغٔہ تصغير ميں بدل 

تھا اور“ يسوع”کے اصل نام کو جو دراصل “ عيسیٰ ”کہ  ميں تبديل کيا گيا ہے ہے جيسا“ عزير”کو بھی “ عزرا”ليتے ہيں، 
  )١تھا بدل ديا ۔(“ يوحنا”کو جوکہ “ يحيیٰ ”

بہرحال عزير يا عزرا يہوديوں کی تاريخ ميں ايک خاص حيثيت رکھتے ہيں يہاں تک کہ ان ميں سے بعض ملت وقوم کی بنيا
ہيں، درحقيقت حضرت عزير نے اس دين کی بڑی  اور اس کی جمعيت کی تاريخ کی درخشنگی کی نسبت ان کی طرف ديتے

خدمت کی ہے کيونکہ بخت النصر کے واقعہ ميں جو بابل کا بادشاه تھا يہوديوں کی کيفيت اس کے ہاتھوں درہم برہم ہوگئی، 
  ان کے شہر بخت النصر کی فوج کے ہاتھ آگئے، ان کا عبادت خانہ ويران ہوگيا اور ان کی کتاب تورات جالدی گئی ۔

کے مرد قتل کرديئے گئے اور ان کی عورتيں اور بچے قيد کرکے بابل کی طرف منتقل کرديئے گئے اور وه تقريباً ايک  ان
  سو سال وہيں رہے ۔

پھر جب ايران کے بادشاه کورش نے بابل فتح کيا تو عزرا جو اس وقت کے يہوديوں کے ايک سردار اور بزرگ تھے اس 
يں سفارش کی، کورس نے ان سے موافقت کی کہ يہودی اپنے شہروں کی طرف پلٹ کے پاس آئے اور اسے ان کے بارے م

  )2جائيں اور نئے سرے سے تورات لکھی جائے، اسی بناپر ان کا حد سے زياده احترام کرتے ہيں ۔(
مثالً احتجاج  (هللا کا بيٹا) کا لقب ديا، اگرچہ بعض روايات سے“ ابن هللا”اسی امر کے سبب يہوديوں کے ايک گروه نے انھيں 

طبرسی کی روايت سے معلوم ہوتا ہے کہ وه يہ لقب حضرت عزير کے احترام کے طور پر استعمال کرتے تھے ليکن اسی 
روايت ميں ہے کہ جب پيغمبر اسالم نے ان سے پوچھا کہ اگر تم نے حضرت عزير کا ان عظيم خدمات کی وجہ سے کرتے 

ے ہو تو پھر يہ لقب حضرت موسٰی کو کيوں نہيں ديتے جبکہ انھوں نے حضرت ہو اور اس بناء پر انھيں اس نام سے پکارت
عزير کی نسبت تمھاری بہت زياده خدمت کی ہے تو وه اس کا کوئی جواب نے دے سکے اور نہ ہی اس کا کوئی جواب تھا 

  )3۔(
وام کی روش ہے کہ اس بہرحال اس نام سے بعض لوگوں کے اذہان ميں احترام سے باالتر صورت ہوگئی اور جيسا کہ ع

سے اپنی فطرت کے مطابق حقيقی مفہوم ليتے تھے اور انھيں واقعاً خدا کا بيٹا خيال کرتے تھے کيونکہ ايک تو حضرت 
عزير نے انھيں دربدر کی زندگی سے نجات دی تھی اور دوسرا تورات لکھ کر ان کے دين کو ايک نئی زندگی بخشی تھی، 

تھا ليکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ميں سے ايک گروه خصوصيت سے جو پيغمبر اسالم البتہ ان سب کا يہ عقيده نہ 
کے زمانے ميں تھا کی يہی طرز فکر تھی يہی وجہ ہے کہ کسی تاريخ ميں يہ نہيں ہے کہ انھوں نے زيِر بحث آيت کو سن 

  تو يقيناً وه کوئی ردِّ عمل ظاہر کرتے ۔ کر اس سے انکار کيا ہو يا انھوں نے کوئی آواز بلند کی ہو اگر ايسا نہ ہوتا
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جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے اس سوال کا جواب واضح ہوجاتا ہے کہ آج يہوديوں ميں ايسا عقيده موجود نہيں ہے اور 
  کوئی شخص حضرت عزير کو خدا کا بيٹا نہيں سمجھتا تو پھر قرآن نے کيوں اس کی نسبت ان کی طرف دی ہے؟

کہ ضروری نہيں کہ تمام يہودی ايسا عقيده رکھتے ہوں البتہ يہ مسلم ہے کہ آيات قرآن نزول کے اس کی وضاحت يہ ہے 
وقت يہوديوں ميں ايسے عقائد رکھنے والے موجود تھے، اس کی دليل يہ ہے کہ کبھی کسی نے مذکوره نسبت کا انکار نہيں 

کو ابن هللا کہنے کو ايک طرح کا احترام قرار کيا صرف روايات کے مطابق اس کی توجيہ کی جاتی تھی اور حضرت عزير 
ديتے تھے ۔ اس لئے کہ جب پيغمبر اسالم نے يہ اعتراض کيا کہ کيا پھر ايسا ہی احترام حضرت موسٰی کے بارے ميں کيوں 

  نہيں کرتے تو وه جواب سے عاجز ہوجاتے تھے ۔
کہ اس کے تمام افراد اس سے متفق ہوں بہرکيف جب کسی عقيدے کی نسبت کسی قوک کی طرف دی جائے توضروری نہيں

  بلکہ اگر ايک قابِل توجہ تعداد ايسا عقيده رکھتی ہو تو کافی ہے ۔
..............  

۔ جيساکہ عربی مباحث ميں آيا ہے کہ تصغير سے مراد يہ ہے کہ کسی چيز کو چھوٹی نوع کو بيان کرنے کے لئے اس کے اصل ١
(چھوٹا مرد) ہے البتہ بعض اوقات اس کا لفظ استعمال “ رجيل”(مرد) کی تصغير “ رجل”مثالً  صيغہ سے ايک خاص صيغہ بنايا جاتا ے

چھوٹے ہونے کے لحاظ سے نہيں ہوتا بلکہ اس شخص يا چيز سے اظہار محبت کے لئے ہوتا ہے جيساکہ انسان اپنے بيٹے سے اظہار
  محبت کرتا ہے ۔

  .٣٢٢، ص١٠اور المنار، ج ٢۵٣، ص٩۔ الميزان، ج2
  ٢٠۵، ص٢۔ نور الثقلين، ج3

  ۔ مسيح(ع) خدا کے بيٹے نہ تھے ٢

عيسائيوں کے بارے ميں کوئی شک نہيں کہ وه حضرت عيسی(ع) کو خدا کا حقيقی بيٹا سمجھتے تھے اور اس کا نام صرف 
ہيں کہ مسيحاحترام کے طور پر نہيں بلکہ حقيقی معنی ميں ان پر اطالق کرتے ہيں اور صراحت سے اپنی کتابوں ميں کہتے 

اردو ترجمہ ميں)  ١٨۴تا١٧۶کے عالوه اس کا حقيقی معنی کسی اور پر اطالق جائز نہيں اور جيسا کہ ہم (جلد دوم صفحہ
کہہ چکے ہيں کہ حضرت مسيح(ع) نے کبھی اس قسم کا دعوٰی نہيں کيا ، وه تو اپنا تعارف صرف خدا کا بنده اور اس کا 

ھے اور اصوالً اس کی کوئی وجہ نہيں کہ باپ بيٹے کا رابطہ جو کہ عالم ماده اور پيغمبر ہونے کی حيثيت سے کرواتے ت
  عالم ممکنات کے ساتھ مربوط ہے وه خدا اور کسی شخص کے درميان موجود ہو۔

  ۔ يہ خرافات دوسروں سے اخذ کئے گئے ٣
مندرجہ باال آيت ميں قرآن مجيد کہتا ہے کہ وه ان کجرويوں ميں گذشتہ بت پرستوں کی طرح ہيں اور ان سے شاہت رکھتے 

  ہيں ۔
وه بعض خدأوں کو باپ اور بعض کو خدا کا بيٹا يہاں تک کہ بعض کو ماں خدا اور بيوی خدا جانتے تھے، ہندوستان، چين 

عقائد ميں ايسے ہی افکار دکھائی ديتے ہيں، يہی افکار بعد ازاں يہوديوں اور اور قديم مصر کے بت پرستوں کے اصوِل 
  عيسائيوں ميں داخل ہوگئے تو گويا انھوں نے ان ميں بت پرستوں ہی کی تقليد کی ہے ۔

دوِر حاضر ميں بعض محققين اس فکر ميں ہيں کہ عہدين (تورات، انجيل اور ان سے متعلق کتب) کے مندرجہات کا بدھ 
ب اور برہمنوں سے موازنہ کيا جائے اور ان کتب کے مضامين کی جڑيں اُن کے عقائد ميں تالش کی جائيں اور يہ بات مذہ

ديکھی جاسکتی ہے کہ انجيل اور تورات کے بہت سے معارف بدھ مذہب اور برہمنوں کے خرافات پر منطبق ہوتے ہيں يہاں 
  ينہ وہی ہيں کہ جو ان دو مذہب ميں نظر آتے ہيں ۔تک کہ بہت سے واقعات وحکايات جو انجيل ميں ہيں بع

  کا مفہوم “ قاتلھم هللا”۔ ۴
گرچہ اصل ميں اس معنی ميں ہے کہ خدا ان سے جنگ کرے يا خدا انھيں قتل کردے ليکن جيسا کہ طبرسی نے “ قاتلھم هللا”
 خدا انھيں اپنی رحمت سے ُدور رکھے ۔ ميں ابن عباس سے نقل کيا ہے کہ يہ جملہ لعنت سے کنايہ ہے يعنی“ مجمع البيان”

اگلی آيت ميں (اعتقادی شرک کے مقابلے ميں) ان کے عملی شرک کی طرف اشاره کيا گيا ہے ، دوسروں لفظوں ميں 
کی نشاندہی کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے: يہود ونصارٰی نے پروردگار کے مقابلے ميں اپن علماء اور “ شرک درعبادت”

) ۔ نيزمسيح ابن مريم کو بھی مرتبٔہ الوہيت پراہبوں کو اپنا خد ر فائز مانا ا قرار ديا (اتََّخُذوا ٔاَْحبَاَرھُْم َوُرْھبَانَھُْم ٔاَْربَابًا ِمْن ُدوِن هللاِ
  (َواْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم) ۔
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ور راہب ايسے شخص عالم ودانشمند کو کہتے ہيں ا“ حبر”کی جمع ہے “ راھب“”رھبان”کی جمع ہيں اور “ حبر“ ”ٔاحبار”
  کو کہتے ہيں جس نے ترِک دنيا کے طور پر دير گرجے ميں سکونت اختيار کررکھی ہو اور مشغول عبادت رہتا ہو۔

  کيا يہود ونصارٰی اپنے پيشوأوں کی عبادت کرتے تھے
لئے نماز، روزه يا اس ميں شک نہيں ہے کہ يہود ونصارٰی اپنے علماء اور راہبوں کو سجده نہيں کرتے تھے اور نہ ان کے 

ديگر عبادات انجام ديتے تھے ليکن چونکہ انھوں نے غيرمشروط طور پر اپنے آپ کو ان کی اطاعت ميں دے رکھا تھا يہاں 
تک کہ حکِم خدا کے خالف بھی جو احکام وه ديتے تھے انھيں واجب العمل سمجھتے تھے ۔ اس اندھی اور غير منطقی 

  کيا ہے ۔ پيروی کو خدا نے عبادت سے تعبير
امام محمد باقر عليہ السالم اور امام جعفر صادق عليہ السالم سے منقول ايک روايت ميں يہ معنی بيان کيا گيا ہے ۔ انھوں نے 

  فرمايا:
  ٔاما وهللا ماصا موالھم والصلوا وٰلکنھم احلوا لھم حراما وحرموا عليھم حالالً فاتبعوھم وعبدوھم من حيث اليشعرون.

ه (يہود ونصارٰی) اپنے پيشوأوں کے لئے روزه نماز نہيں بجاالتے ليکن ان کے پيشوأوں نے ان کے لئے خدا کی قسم! و
حرام کو حالل اور حالل کو حرام کيا اور انھوں نے اسے قبول کرليا، ان کی پيروی کی اور توجہ کئے بغير ان کی پرستش 

  )1کی ۔(
  ايک اور حديث ميں ہے:

 رسول هللا کی خدمت ميں حاضر ہوا جبکہ صليب ميری گردن ميں تھی ۔ آپ نے مجھ سے فرمايا:عدی بن حاتم کہتا ہے: ميں 
  اے عدی! يہ بت اپنی گردن سے اتاردو۔

  ميں نے ايسا ہی کيا، پھر ميں آپ کے مزيد قريب گيا تو ميں نے ُسنا کہ آپ يہ آيت تالوت کررہے تھے:
  اتََّخُذوا ٔاَْحبَاَرھُْم َوُرْھبَانَھُْم....

  جب آپ نے آيت تمام کی تو ميں نے عرض کيا: ہم کبھی اپنے پيشوأوں کی پرستش نہيں کرتے، آپ نے فرمايا:
  کيا ايسا نہيں ہے کہ وه حالِل خدا کو حرام اور حراِم خدا کو حالل کرتے ہيں اور تم ان کی پيروی کرتے ہو؟

  ميں نے کہا: ہاں ايسا ہی ہے، اس پر آپ نے فرمايا:
  )2ادت ہے ۔(يہی ان کی عب

اس امر کی دليل واضح ہے کہ کيونکہ قانون بنانا خدا کا کام ہے اور اس کے عالوه کوئی حق نہيں رکھتا کہ کوئی چيز 
لوگوں کے لئے حالل يا حرام کرے اور اسے قانون قرار دے، جو کام لوگ کرسکتے ہيں وه صرف يہ ہے کہ وه قوانين کو 

  پر ان کی تطبيق کريں ۔کشف کريں اور جہاں ضرورت ہو مصاديق 
اس لئے اگر کوئی شخص قوانين اٰلہی کے خالف قانون بنائے اور کوئی اسے باقاعده مان لے اور بال چون وچرا اسے قبول 

کرلے تو گويا وه غير خدا کے لئے خدا کے مقام کا قائل ہوا ہے اور يہ ايک طرح کا عملی شرک اوربت پرستی ہے اور 
  کی عبادت ہے ۔ دوسرے لفظوں ميں غير خدا

قرائن سے نتيجہ نکلتا ہے کہ يہود ونصارٰی اپنے پيشوأوں کے لئے اس قسم کے اختيارات کے قائل تھے کہ وه بعض اوقات 
قوانيِن اٰلہی ميں جہاں مصلحت ديکھيں تبديلی کرديں اور اب بھی گناه بخشنے کا طريقہ عيسائيوں ميں رائج ہے ۔ وه پادری 

  )3اف کرليں تو وه کہتا ہے: ميں نے بخش ديا ۔(کے سامنے گناه کا اعتر
دوسرا نکتہ يہ ہے کہ عيسائی کی طرف سے حضرت عيسی(ع) کی پرستش اور يہوديوں کی طرف سے اپنے پيشوأوں کی 
پرستش کی نوعيت ميں فرق ہے، عيسائی حقيقتاً حضرت مسيح(ع) کو خدا کا بيٹا سمجھتے تھے جبکہ يہودی اپنے پيشوأوں 

روط اطاعت کی وجہ سے ان کی عبادت کرتے تھے ۔ لٰہذا مندرجہ باال آيت نے بھی اس فرق کو ملحوظ رکھا ہے کی غيرمش
  اور ان کا حساب ايک دوسرے سے الگ رکھا ہے ۔ آيت کہتی ہے:

  اتََّخُذوا ٔاَْحبَاَرھُْم َوُرْھبَانَھُْم ٔاَْربَابًا ِمْن ُدوِن هللاِ 
  ا ہے:پھر حضرت مسيح(ع) کا ذکر جدا کيا گي

  َواْلَمِسيَح اْبَن َمْريَمَ 
  يہ صورت نشاندہی کرتی ہے کہ قرآنی تعبيرات ميں ہر طرح کی باريکيوں کو ملحوظ رکھا گيا ہے ۔

آخر ميں اس معاملے کی تاکيد کی گئی ہے کہ يہ سب انسان پرستياں بدعت اور جعلی مسائل ميں سے ہيں اور کبھی بھی ان 
لئے ايک خدا بنالو بلکہ انھيں حکم ديا گيا ہے کہ صرف ايک تنہا خدا کی پرستش کرو (َوَما کا حکم نہيں ديا گيا کہ اپنے 

َو) ۔ وه معبود جو منزه ٔاُِمُروا ٕاِالَّ لِيَْعبُُدوا ٕاِلَھًا َواِحًدا) ۔ وه معبود کہ جس کے عالوه کوئی بھی پرستش کے الئق نہيں (اَلٕاِلَہَ ٕاِالَّ ھُ 
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ا يُْشِرُکوَن) ۔ ہے اس سے جسے اس کا شريک   قرار ديتے ہيں (ُسْبَحانَہُ َعمَّ
..............  

  .٢٠٩، ص٢۔ مجمع البيان، زير نظر آيت کے ذيل ميں اور نور الثقلين، ج1
  ۔ مجمع البيان مذکوره آيت کے ذيل ميں.2
، اردو ٣٨٩يں (ديکھئے: صفحہ۔ تفسير نمونہ جلد دوم ميں اہِل کتاب کی انسان پرستی کے بار ے ميں ہم نے کچھ وضاحتيں کی ہ3

 ترجمہ).
 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

  ايک اصالحی درس 
قران مجيد مندرجہ باال آيت ميں اپنے پيروکاروں کو ايک بہت ہی قيمتی درس ديتا ہے اور توحيد کا ايک اعلٰی ترين مفہوم اس

سلسلے ميں دلنشين کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مسلمان يہ حق نہيں رکھتا کہ کسی انسان کی بالشرط اطاعت قبول 
وی ہے، تمام اطاعتيں اطاعِت اٰلہی ميں محدود ہونا چاہئيں اور حکم انسانی کی کرلے کيونکہ يہ کام اس کی پرستش کے مسا

پيروی اس وقت تک ہی جائز ہے جب تک قوانيِن خداوندی کے مخالفت نہ ہو چاہے حکم دينے واال انسان کيسا ہی کيوں نہ ہو
  اور کتنا ہی بلند مقام کيوں نہ رکھتا ہو۔

دت کے مساوی ہے اور بت پرستی اور عبوديت کی ايک شکل ہے ليکن افسوس سےايسا اس لئے ہے کہ بالشرط اطاعت عبا
کہنا پڑتا ہے مسلمان اس اہم اسالمی حکم سے دور ہونے اور انسانی بت بنالينے کی وجہ سے تفرقہ بازی، پراگندگی، 

ہ کيا جائے گا اس وقت تک استعمار اور استثمار کا شکار ہوگئے ہيں، جب تک يہ بت نہيں توڑے جائيں گے اور انھيں دور ن
  بے سروسامانياں اور پريشانياں برطرف نہيں ہوسکتيں ۔

اصولی طور پر ايسی بت پرستی زمانہ جاہليت کی بت پرستی کہ جس ميں پتھر اور لکڑی کے سامنے سجده کيا جاتا تھا سے
تھے، ليکن انسان جب بتوں کی جگہ زياده خطرناک ہے ۔ کيونکہ وه بے روح بت اپنے پجاريوں کا کبھی استعمال نہيں کرتے

ليتے ہيں تو وه اپنی خود غرضی کی بناء پر اپنے پيروکاروں کو اپنی قيد کی زنجيروں ميں جکڑ ليتے ہيں اور انھيں ہر طرح
  کی پستی اور بدبختی ميں مبتال کرتے ہيں ۔

فيِن اسالم يہاں تک کہ مشرکين کی بھی جان زيِر بحث آيات ميں سے تيسری ميں قرآن نے يہوديوں اور عيسائيوں يا تمام مخال
توڑ اور بے نتيجہ کوششوں کو ايک جاذب نظر تشبيہ کے پيرائے ميں بيان کيا گيا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے: وه چاہتے ہيں کہ 
اپنی پھونکوں سے نوِر خدا کو خاموش کرديں ليکن خدا کا اراده ہے کہ اس نوِر اٰلہی کو اس طرح وسيع اور کامل کردے 

يہاں تک کہ وه تمام دنيا پر چھاجائے اور تمام لوگ اس کے سائے سے مستفيد ہوں اگرچہ کافروں کو يہ ناپسند ہے (يُِريُدوَن 
  ٔاَْن يُْطفِئُوا نُوَر ِهللا بِٔاَْفَواِہِھْم َويَأْبَی هللاُ ٕاِالَّ ٔاَْن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َکِرهَ اْلَکافُِروَن) ۔

  چند اہم نکات 
  نور سے تشبيہ:  ۔١

اس آيت ميں ديِن خدا، قرآن اور تعليمات اسالمی کو نور اور روشنی سے تشبيہ دی گئی ہے اور ہم جانتے ہيں کہ نور زندگی،
  حرکت، نشو ونما اور روئے زمين پر آباديکا سرچشمہ اور ہر قسم کے ُحسن وزيبائی کا منشاء ہے ۔

عاشرے کوو تکامل و ارتقا کی راه ميں آگے لے جاتا ہے اور ہر خير ووبرکت اسالم بھی تحرک آفرين دين ہے اور انسانی م
کا منبع ہے، دشمنوں کی کاوشوں کو بھی پھونکوں سے تشبيہ دی گئی ہے اور يہ بات کس قدر مضحکہ خيز ہے کہ انسان 

ناچيز ہونے کی  نوِر آفتاب کی طرح روشنی کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرے اور ان کی کوششوں کے حقير اور
تصوير کشی کے لئے اس سے عمده اور رساتر تعبير نظر نہيں آتی، درحقيقت حضرِت حق کے لئے بے پاياں ارادے اور 
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  المتناہی قدرت کے مقابلے ميں عاجز وناتواں مخلوق کی کوششيں اس سے زياده حيثيت نہيں رکھتيں ۔

  ۔ نور خدا کو بجھانے کی مساعی کا دو مرتبہ ذکر: ٢
وِر خدا کو بجھانے کی کوششوں کا ذکر قرآن ميں دو مواقع پر آيا ہے ۔ ايک زيِر بحث آيت ميں اور دوسرا سورٔه صف کی ن

ميں، دونوں مقامات پر يہ بات دشمناِن اسالم کی مساعی پر تنقيد کے طور پر ہے ليکن ان دونوں آيات ميں تھوڑا سا  ١٨آيہ
  “يريدون ليطفئوا”جبکہ سورٔه صف ميں ہے: “ يريدون ٔان يطفئوا”فرق نظر آتا ہے، زير بحث آيت ميں ہے: 

تعبير کا يہ فرق يقيناً کسی نکتے کی طرف اشاره ہے، مفردات ميں راغب ان دونوں تعبيرات کے فرق کی وضاحت کے 
مقدمات سلسلے ميں کہتا ہے کہ پہلی آيت ميں بغير مقدمہ ووسيلہ کے بجھانے کی طرف اشاره ہے ليکن دوسری آيت ميں 

واسباب کے ذريعے بجھانے کی طرف اشاره ہے، يعنی وه اسباب کے بغير يا پورے وسائل کے ساتھ نوِر حق کو بجھانے 
  کے لئے اٹھ کھڑے ہوں انھيں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا ۔

  کا مفہوم: “ ئابیٰ ”۔ ٣
اور منع کرنا، يہ تعبير ديِن اسالم کی تکميل سے ہے اس کا مطلب ہے سختی سے کسی چيز سے روکنا “ اباء ”مادٔه “ ئابیٰ ”

اور پيش رفت کے لئے پروردگار کے حتمی ارادے اور مشيت کا ثبوت ديتی ہے اور اس دين کے مستقبل کے بارے ميں تمام
  مسلمانوں کو ايک ولولہ اور اميد دالتی ہے، اگر مسلمان واقعی اور حقيقی مسلمان ہوں ۔

  اسالم کی عالمگير حکومت 
خرکار زيِر بحث آيت ميں مسلمانوں کو اسالم کے عالمگير ہونے کی بشارت دی گئی ہے، گذشتہ آيت کی بحث جس کا مقصدآ

يہ ہے کہ دشمناِن اسالم کی جان توڑ کوششيں بارآور نہيں ہوں گی، اس کی تکميل کرتے ہوئے صراحت سے فرمايا گيا ہے: 
ديِن حق کے ساتھ بھيجا تاکہ اسے تمام اديان پر کاميابی اور غلبہ دے وه ايسی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدايت اور 

يِن ُکلِّ    ِہ َولَْو َکِرهَ اْلُمْشِرُکوَن) ۔اگرچہ مشرکين اسے پسند نہيں کرتے (ھَُو الَِّذی ٔاَْرَسَل َرُسولَہُ بِاْلھُدٰی َوِديِن اْلَحقِّ لِيُْظِھَرهُ َعلَی الدِّ
واضح براہين ہيں جو دين اسالم ميں موجود ہيں اور ديِن حق سے مراد يہی دين ہے جس ہدايت سے مراد روشن دالئل اور 

کے لئے اصول اور فروع حق ہيں، مختصر يہ ہے کہ اس کی تاريخ، اس کے مدارک اور اس کا حاصل سب حق ہے اور 
اسے آخرکار تمام اديان  بالشبہ وه دين جس کے مضامين بھی حق ہيں اور جس کے دالئل، مدارک اور تاريخ سب روشن ہيں

  پر غالب اور کامياب ہونا چاہيے ۔
رفتاِر زمانہ، علم کی پيشرفت اور روابط کی آسانی کے ساتھ ساتھ زہريلے پراپيگنڈا کا پرده ہٹتا جائے گا اور حقائق کا چہره 

م ہوجائيں گی، يوں ديِن آشکار ہوتا چال جائے گا اور مخالفين حق اس کی راه ميں جو رکاوٹيں کھڑی کرتے ہيں وه سب خت
حق تمام جگہوں پر محيط ہوجائے گاچاہے حق کے دشمن نہ چاہيں اور چاہے اپنی مذموم حرکتوں سے باز نہ آئيں کيونکہ ان

  کی حرکتيں راِه تاريخ کے خالف ہيں اور سنِن آفرينش کی ضد ہيں ۔

  چند قابل توجہ نکات 
  ۔ ہدايت اور ديِن حق سے کيا مراد ہے؟١

يہ گويا تمام ادياِن عالم پر اسالم کی کاميابی کی “ ٔاَْرَسَل َرُسولَہُ بِاْلھُدٰی َوِديِن اْلَحقِّ ”درجہ باال آيت ميں قرآن کہتا ہے: يہ من
دليل کی طرف اشاره ہے کيونکہ جب پيغمبر اسالم کی دعوت کا مضمون اور متن مبنی بر ہدايت ہے اور عقل ہر مقام پر اس 

يز جب اصول وفروع حق کے موافق اور حق کے خواہاں ہيں تو ايسا دين فطری طور پر تمام اديان پر کی گواہی دے گی، ن
  کاميابی حاصل کرے گا ۔

ہندوستان کے ايک دانشور کے بارے ميں مرقوم ہے کہ وه يک مدت تک مختلف عالمی اديان کا مطالعہ کرتا رہا اور ان کے 
زياده مطالعہ کرنے کے اس نے اسالم قبول کرليا اور انگريزی زبان ميں ايک بارے ميں اس نے تحقيق کی اور آخرکار بہت 

اس ميں اس نے تمام اديان کے مقابلے ميناسالم کی خوبياں واضح کی “ ميں مسلمان کيوں ہوا”کتاب لکھی جس کا عنوان تھا: 
  تا ہے:ہيں، اہم ترين امور جنھوں نے اس کی توجہ جذب کی ان ميں سے ايک کے بارے ميں وه کہ

  اسالم وه واحد دين ہے جس کی تاريخ ثابت وبرقرار اور محفوظ ہے ۔
وه تعجب کرتا ہے کہ يورپ نے ايک ايسا دين کيونکر اپنا رکھا ہے کہ جس ميں اس کے النے والے کو ايک انسان کے مقام 

  )1اريخ نہيں ہے ۔(سے باالتر جاکر اسے اپنا خدا قرار دے ليا ہے جبکہ اس کی کوئی مستند اور قابِل قبول ت
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وه لوگ جنھوں نے اپنے سابقہ دين کو ترک کرکے اسالم قبول کيا ہے اگر ان کے اظہارات اور خياالت کا مطالعہ اور تحقيق
کی جائے تو يہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وه اس دين کی انتہائی سادگی، اس کے مبنی بردالئل احکام، اس کے اصول وفروع 

ش کرده انسانی قوانين سے متاثر ہوئے ہيں اور انھوں نے ديکھا ہے کہ اس کے قوانين ومسائل کے استحکام اور اس کے پي
  کا نور جلوه گر ہے ۔“ ہدايت”و “ حق”ہر قسم کی بيہودگی سے پاک ہيں اور ان ميں 

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

  .٣٨٩، ص١٠۔ المنار، ج1

  ۔ منطقی غلبہ يا طاقت کا غلبہ:٢

تمام اديان پر غلبہ حاصل کرے گا اور کامياب ہوگا اور يہ کاميابی کس صورت ميں ہوگی  اس سلسلہ ميں کہ اسالم کس طرح
  مفّسرين ميں اختالف ہے ۔

بعض اسے صرف منطقی واستداللی کاميابی سمجھتے ہيں اور کہتے ہيں کہ ايسا ہوچکا ہے کيونکہ منطق واستدالل کی نظر 
  بلہ نہيں ہے ۔سے موجوده اديان کا اسالم سے کوئی موازنہ اور مقا

يِن....”جس کا ماده “ اظہار’ليکن لفظ  مينبھی استعمال ہوا ہے، اگر اس کا قرآن کے ديگر مواقع پر مطالعہ “ لِيُْظِھَرهُ َعلَی الدِّ
کيا جائے اور جہاں جہاں يہ ماده استعمال ہواہے اس کی تحقيق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ يہ ماده زياده ترجسمانی غلبہ اور 

  ی قدرت کے لئے آتا ہے، جيساکہ اصحاِب کہف کے واقعہ ميں ہے:ظاہر
  

  )٢٠اگر وه (دقيانوس اور اس کا لشکر) تم پر غلبہ حاصل کرليں تو تمھيں سنگسار کريں گے ۔(کہف/
  نيز مشرکين کے بارے ميں ہے:

  
  )٨توبہ/جب وه تم پر غالب آجاتے ہيں تو رشتہ داری، قرابت اور عہده پيمان کا لحاظ نہيں کرتے ۔(

  بديہی امر ہے کہ ايسے مواقع پر غلبہ منطقی نہيں ہوتا بلکہ عملی اور عينی ہوتا ہے ۔
بہرحال زياده صحيح يہ ہے کہ مذکوره غلبہ اورکاميابی کو ہر قسم کا غلبہ سمجھا جائے کيونکہ يہ معنی مفہوم قرآن سے 

ر ہے يعنی ايک دن ايسا آئے گا جب اسالم منطق بھی زياده مطابقت رکھتا ہے کيونکہ وہاں مطلق طور پر غلبہ کا ذک
واستدالل کے لحاظ سے بھی اور ظاہری نفوذ اور حکومت کے حوالے سے بھی تمام اديان عالم پر کاميابی حاصل کرے گا 

  اور سب اس کے تحت شعاع اور زيِر نگين ہونگے ۔

  ۔ قرآن اور قياِم مہدی(ع):٣
کے ساتھ سورٔه صف ميں بھی آئی ہے اور کچھ فرق کے ساتھ اس کا تکرار سورٔه فتح مندرجہ باال آيت جو بعينہ انہی الفاظ 

ميں بھی ہوا ہے ايک اہم واقعہ کی خبر ديتی ہے، جس کی اہميت اس تکرار کا سبب بنی ہے اور جو اسالم کے عالمگير 
  ہونے کی خبر ديتی ہے ۔

ے کی اور محدود کاميابی کے معنی ميں ليا ہے کہ جو اگرچہ بعض مفّسرين نے زيِر بحث آيت ميں کاميابی کوايک عالق
رسول هللا کے زمانے ميں يا آپ کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی ليکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ آيت ميں کسی 

قسم کی قيد اور شرط نہيں ہے اور يہ ہر لحاظ سے مطلق ہے لٰہذا کوئی وجہ نہيں ہے کہ اس کے معنی کو محدود کريا 
جائے، آيت کا مفہوم اسالم کی تمام پہلؤوں سے تمام ادياِن عالم پر کاميابی کی خبر ديتا ہے اور اس کا مطلب يہ ہے کہ 

  آخرکار اسالم تمام کرٔه زمين پر محيط ہوجائے گا اور تمام عالم پر کامياب ہوگا ۔
کہ خدا يہ حتمی وعده تدريجاً اور آہستہ آہستہ  اس ميں کوئی شک نہيں کہ ابھی تک ايسا نہيں ہوپايا ہے ليکن ہم جانتے ہيں

عملی شکل اختيار کررہا ہے، دنيا ميں اسالم کی تيز رفتار ترقی، يورپ کے مختلف ممالک ميں اسے باقاعده تسليم کرليا 
عوامل جانا، امريکہ اور افريقہ ميں اس کا نفوذ، بہت سے دانشوروں اور غير دانشوروں کا قبوِل اسالم اور اس کے ديگر 

نشاندہی کرتے ہيں کہ اسالم عالمی ہونے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، البتہ مختلف روايات جو منابع اسالمی ميں وارد ہوئی 
ہيں ان کے مطابق اس پرورگرام کا تکامل اس وقت ہوگا جب حضرت مہدی عليہ السالم ظہور کريں گے اور اسالم کے 

  ی طور پر اسے نافذ کريں گے ۔عالمی پرورگرام کو تحقق بخشيں گے اور عالم
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ميں امام محمد باقر عليہ السالم سے اس آيت کی تفسير ميں آپ(ع) کا يہ فرمان نقل کرتے ہيں:“ مجمع البيان”مرحوم طبرسی 
ان ٰذلک يوکن عند خرج المھدی فاليبقٰی ٔاحداً ااّل ٔاقر بمحمد (ص)اس آيت ميں جو وعده کيا گيا ہے مہدی آِل محمد کے ظہور 

ے وقت صورت پذير ہوگا، اس دن کوئی خص روئے زمين ميں نہيں ہوگا مگر يہ کہ وه حضرت محمد کی حقانيت کا اقرار ک
  کرے گا ۔

  نيز اسی تفسير ميں پيغمبر اسالم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا:
  “اليبقٰی علٰی ظھر األرض بيت مدر وال وبراال ادخلہ کلمة االسالم ”

ر جو پتھر اور مٹی کا، چادر اور خيمے کا اور اُون اور بالوں سے بنا ہو باقی نہيں رہے گا مگر يہ کہ دنيا ميں کوئی بھی گھ
  خدا ناِم اسالم اس ميں داخل کردے گا ۔

  نيز صدوق کی کتاب اکمال الدين ميں امام صادق عليہ السالم سے اس کی ٓايت کی تفسير ميں يوں منقول ہے:
ّٰ العظيم (نورالثقلين،جوّهللاٰ ما نزل تاويلھا بعد و   )٢١١،ص ٢ال ينزل تٔاويلھا حتّٰی يخرج القائم فاذا خرج القائم لم يبق کافر با

خروج “قائم”خدا کی قسم اس ٓايت کے مضمون نے عملی صورت اختيار نہيں کی اور ايسا صرف اس زمانے ميں ہوگا جب 
  ا شخص باقی نہيں رہے گا جو خدا کا انکار کرے ۔کريں گے اور جب وه قيام کريں گے تو ساری دنيا مينکوئی ايس

اسی مضمون کی اور احاديث بھی پيشوايان اسالم سے نقل ہوئی ہيں اور بعض مفسرين نے بھی اس ٓايت کے ذيل ميں يہی 
تفسير ذکر کی ہے ليکن يہ امر تعجب خيز ہے کہ المنار کے مولف نے نہ صرف يہ کہ اس تفسير کو قبول نہيں کيا بلکہ 

رت مہدی (ع) کے بارے ميں احاديث چونکہ زير نظرٓايت سے مناسبت رکھتی ہے اس لئے اس نے ان پر بحث تو کی حض
ہے ليکن شيعوں سے اپنے مخصوص تعصب کی بنا ء بزدالنہ حملوں کے لئے کوئی دقيق فروگذاشت نہيں کيا اور حضرت 

ضاد اور غير قابل قبول قرار دے ديا ہے، اس کے مہدی (ع) سے مربوط احاديث کا سرے سے انکار کرتے ہوئے انہيں مت
گمان ميں وجود مہدی (ع) کا عقيده صرف شيعوں سے يا جو شيعوں کی طرف ہيں انہی سے مربوط ہے، ان سب باتوں ست 

  قطع نظر اس نے وجود مہدی(ع) کے عقيدے کو پسماندگی اور تنزل کا ايک عامل قرار دے ديا ہے ۔
بور ہيں کہ کچھ اختصارسے ظہور مہدی (ع) سے مربوط روايات کا ذکر کريں، نيز السامی اس صورت حال پيش نظر ہم مج

معاشرے کی ترقی اور ظلم وجور کے خالف قيام ميں اس عقيدے کے اثرات پر بحث کريں تاکہ يہ واضح ہوجائے کہ جب 
س بحث سے يہ بھی معلوم ايک دروازے سے تعصب داخل ہوتا ہے تو علم ودانش دوسرے دروازے سے بھاگ جاتے ہيں، ا

ہوگا کہ مذکوره مفسر اگرچہ اسالمی مسائل ميں بہت معلومات رکھتاہے ليکن تعصب کے اس کمزور پہلو کی وجہ سے اس 
 نے واضح حقائق کو کس طرح الٹی نظر سے ديکھا ہے ۔

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

  ظہور مہدی (ع) اور اسالمی روايات 
اگر چہ سنی شيعہ علما ء نے بہت سی کتب ميں قيام مہدی (ع) سے متعلق احاديث لکھی ہيں ليکن ہماری نظر ميں کوئی چيز 

اس خط سے بڑھ کر گويا اور جچی تلی نہيں ہيں جو چند علماء حجاز نے ايک سائل کے جواب ميں لکھا ہے لٰہذا ہم اس کا 
کرتے ہيں ليکن پہلے ہم يہ بات ياد دال ديں کہ قيام مہدی(ع) سے مربوط بعينہ ترجمہ قارئين محترم کی خدمت ميں پيش 

روايات ايسی ہيں کہ کسی اسالمی محقق نے چاہے وه کسی گروه اور مذہب کا پيرو کار ہو ان کے تواتر کا انکار نہيں کيا ۔ 
عالمی مصلح يعنی حضرت مہدی اب تک اس سلسلے ميں بہت زياده کتابيں لکھی جاچکی ہيں اور ان کے مولفين نے باالتفاق

(ع) سے مربوط احاديث کی صحت کو قبول کيا ہے ۔صرف معدودے چند افراد مثال ابن خلدون اور احمد امين مصری نے ان 
اخبار و روايات کے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے صدور کے بارے ميں شک و ترديد کی ہے، البتہ ہمارے پاس 

ہيں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کام ابھارنے والی چيز ان اخبار کا ضعف نہيں تھا بلکہ ان کا خيال  ايسے قرائن موجود
تھا کہ حضرت مہدی(ع) سے مربوط روايات ايسے مسائل پر مشتمل ہيں جن پر ٓاسانی سے يقين نہيں کيا جاسکتايا اس بنا پر 

ہيں کر سکتے تھے يا انہيں ان کی تفسير نہيں مل سکی، کہ وه صحيح اور غير صحيح روايات کو ايک دوسرے سے جدا ن

 
   



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

 
 

کی طرف سے سامنے “ رابطہ عالم اسالمی”بہرحال ضروری ہے کہ پہلے اس مسائل ميں اس جواب کو پيش کيا جائے جو
عالم اسالم کے انتہائی سخت گير افراد، يعنی وہابيوں پر مشتمل ہے، اس سے واضح “رابطہ عالم اسالمی”ٓايا ہے، جب کہ

ہوجائے گا کہ ظہور مہدی (ع) کا معاملہ ايسا ہے جس پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے،ہمارے نظرےے کے مطابق اس 
چھوٹے سے رسالہ ميں ضروری مدارک کو اس طرح سے جمع کرديا گيا ہے کہ کسی شخص کو ان کے انکار کی جرٔات 

کرديا ہے تو اس کی بھی وجہ اس کے ناقابل  نہينہے اور اگر سخت گير وہابی حضرات نے اس کے سامنے سر تسليم خم
  انکار مدارک ہی ہيں ۔

سے مہدی (ع) منتظر کے بارے ميں “ رابطہ عالم اسالمی”تقريبا ايک سال پہلے ابو محمد نامی ايک شخص نے کينيا سے 
ہ جو مذہب وہابی سوال کيا، رابطہ کے سربراه محمد الصالح القزاز نے اس کے جواب ميں ضمنا تصريح کی ہے کہ ابن تيمي

  کابانی ہے نے بھی ظہور مہدی (ع) سے مربوط احاديث کو قبول کيا ہے ۔
مذکوره رسالے کا متن حجاز کے دورحاضر کے پانچ مشہور علماء نے تيار کيا ہے، اس رسالے ميں حضرت مہدی (ع) کے

  د لکھا گيا ہے:نام کی وضاحت کی گئی ہے اوران کے ظہور کا مقام مکہ بيان کيا گيا ہے، اس کے بع
دنيا ميں فتنہ وفساد کے ظہور اور کفر وظلم کے پھيل جانے پر خدا وند عالم اس (مہدی (ع))کے ذريعے دنيا کو عدل و 

  انصاف سے اس طرح معمور کردے گا جس طرح وه ظلم وجور سے بھری ہوگی ۔
  ميں خبر دی ہے ۔وه ان باره خلفاء راشدين ميں سے ٓاخری ہے جن کے متعلق پيغمبر نے کتب صحاح 

مہدی (ع) سے مربوط احاديث بہت سے صحابہ نے پيغمبر سے نقل کی ہيں ان صحابہ ميں سے عثمان بن عفان، علی ابن 
ابی طالب، طلحہ ابن عبيدهللا، عبدالرحمن ابن عوف، قرة بن اساس مزنی،عبدهللا ابن حارث، ابوہريره،حذيفہ بن يمان، جابر ابن 

  دهللا ابن عمر، انس ابن مالک، عمران ابن حصين اور ام سلمہ شامل ہيں ۔عبدهللا ، ابو امامہ، عب
  يہ افراد ان صحابہ ميں سے ہيں جنہوں نے روايات مہدی (ع) کو نقل کيا ہے اور ان کے عالوه بھی بہت افراد موجود ہيں ۔

ی گئی ہے کہ جنہيں احاديث خود صحابہ سے بھی بہت سی باتيں منقول ہيں کہ جن ميں ظہور مہدی(ع) سے متعلق گفتگو ک
پيغمبر کے ہم پلہ قرار ديا جاسکتا ہے کيوں کہ يہ مسئلہ ايسے مسائل ميں سے نہيں ہے کہ جس کے بارے ميں اجتہاد کے 

  ذريعے کچھ کہا جا سکے(لٰہذا ظاہر ہے کہ يہ باتيں بھی انھوں نے پيغمبر سے سن کر کی ہيں) ۔
  مزيد لکھا ہے:

غمبر سے نقل ہوئی ہے اور صحابہ کی گواہی جو يہاں حديث کا حکم رکھتی ہے بہت سی مشہور مذکوره باال احاديث جو پي
اسالمی کتب اور احاديث کی بنياد کتب ميں ٓائی ہے چاہے وه سنن و معاجم ہوں يا مسانيد، ان ميں سے سنن ابو داود، سنن 

اجم طبرانی کبير ومتوسط، رويانی و دار قطنی اور ترمزی، ابن عمرو الدانی ، مسند احمد ،ابن يعلی وبزاز، صحيح حاکم، مع
ابو نعيم نے اخبار المہدی ميں، خطيب نے تاريخ بغداد ميں اور ابن مساکر نے تاريخ دمشق ميں اور ان کے عالوه ديگر علماء

  کی کتب ميں يہ روايات موجود ہيں ۔
  اس کے بعد مزيد لکھا ہے:

، ابن حجر ہيثمی “ اخبار المہدی”ب تاليف کی ہيں جن ميں ابو نعيم کی بعض علماء اسالم نے اس سلسلے ميں مخصوص کت
، “التوضيح فی تواتر ما جاء فی المنتظر والدجال والمسيح”،شوکانی کی“القول المختصر فی عالمات المہدی المنتظر”کی 

  شامل ہيں ۔“ ن خلدونالوھم المکنون فی الرد علی اب” اور ابو العباس ابن عبدالمومن کی“ المہدی”ادريس عراقی کی
اور ٓاخری شخص جس نے اس سلسلے ميں مفصل بحث کی ہے وه اسالمی يونيور سٹی مدينہ کا سربراه ہے جن نے مذکوره 

  يونيورسٹی کے مجلہ کے چند شمارونميں اس مسئلے پر بحث کی ہے ۔
  مزيد لکھا ہے:

تحريروں ميں تصريح کی ہے کہ مہدی کے سلسلے قديم اور جديد بزرگان اور علماء اسالم کی ايک جماعت نے بھی اپنی 
فتح ”ميں احاديث حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہيں(اور وه کسی طرح سے قابل انکار نہيں ہيں )ان ميں سے السخاوی نے کتاب

ميں، ابن تيميہ “ مناقب شافعی”ميں، ابوالحسن االبری نے“ شرح العقيده ”ميں، محمد ابن احمد سفاوينی نے “ المغيث
ميں، ادريس عراقی نے مہدی (ع) کے بارے ميں اپنی تاليف ميں،شوکانی نے “ الحاوی”ميں، سيوطی نے“ کتاب فتاواش”نے

” ميں اور ابو العباس ابن عبدالمومن نے“ نظم التناثر”ميں، محمد جعفر کنانی نے “ التوضيح فی تواتر ماجاء فی المنتظر”
  ميں تصريح کی ہے ۔“ الوھم المکنون 
  ٓاخر ميں لکھا گيا ہے:اس بحث کے 

صرف ابن خلدون ہے جس نے چاہا ہے کہ مہدی (ع) سے مربوط احاديث پر ايک بے بنياد اور جعلی حديث کے سہارے 
اعتراض کرے اور وه جعلی حديث ہے:ال مھدی اال عيسٰی(مہدی عيسٰی کے عالوه کوئی نہيں)ليکن بزرگ ائمہ اور علماء 
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۔خصوصا ابن عبدالمومن نے تو اس کے نظريے کے خالف ايک خصوصی کتاب لکھیاسالم نے اس کے قول کو رد کيا ہے 
  ہے کہ جو تيس سال پہلے مشرق ومغرب ميں پھيل چکی ہے ۔

“ حسن”اور “ صحيح”حفاظ احاديث اور بزرگ علماء حديث نے بھی تصريح کی ہے کہ مہدی (ع) کے بارے ميں روايات 
واتر ہے اس لئے ظہور مہدی کا اعتقاد رکھنا (ہرمسلمان پر واجب ہے) اور يہ احاديث پر مشتمل ہيں اور ان کا مجموعہ مت

 اہل سنت والجماعت کے عقائد کا جز شمار ہوتا ہے اور سوائے نادان، جاہل يا بدعتی افراد کے اس کا کوئی انکار نہيں کرتا ۔

  انتظار ظہور مہدی (ع) کے تربيت کننده اثرات 

کہ يہ عقيده اسالمی تعليمات ميں کوئی وارداتی پہلو نہينرکھتا بلکہ ان بہت زياده قطعی  گذشتہ بحث ميں ہم جان چکے ہيں
ويقينی امور ميں سے ہے جو بانی اسالم سے بالذات لئے گئے ہيں اور سب اسالمی مکاتب ومذاہب اس سلسلے ميں متفق ہيں 

  اور اس کے بارے ميں احاديث متواتر ہيں ۔
کی کيفيت ميں اس انتظار کے اثرات کی طرف ٓاتے ہيں اور ديکھتے ہيں کہ کيا اس قسم کے اب ہم موجوده اسالمی معاشروں

ظہورپر ايمان انسان کو خواب و خيال کی دنيا ميں لے جاتا ہے کہ جس سے وه اپنی موجوده حيثيت سے غافل ہوجاتا ہے اور
ه ايک قسم کے قيام اور فرد اور معاشرے کی تربيت ہر قسم کے حاالت کے سامنے ہتھيار ڈال ديتا ہے يا يہ کہ واقعا يہ عقيد

  کی دعوت ہے؟
  کيا يہ عقيده تحرک کا باعث ہے يا جمود کا؟

  اور کيا يہ عقيده مسئوليت ذمہ داری کا احساس ابھارتا ہے يا ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے سے فرار کا باعث بنتا ہے؟
  چيز ہے يا بيدار کرنے والی؟خالصہ يہ کہ کيا يہ فکری صالحيتوں کو شل کردينے والی 

ان سواالت کی وضاحت ورتحقيق سے پہلے ايک نکتے کہ طرف پوری توجہ ضروری ہے اور وه يہ کہ بہت زياده اصالح 
کننده قانون اور اعلٰی ترين مفاہيم جب جاہل، ناالئق اور غلط فائده اٹھانے والے افراد کے ہاتھ چڑھ جائيں تو ہوسکتا ہے کہ وه 

ح مسخ کرديں کہ وه اصلی مقصد کے بالکل خالف نتيجہ پيدا کريں اور وه ان کے ہدف سے الٹ راه پر چل انہيں اس طر
نکليں، ايسے امور کی بہت سی مثاليں اور نمونے موجود ہيں اور مسئلہ انتظار کے ساتھ بھی جيسا کہ ہم ديکھيں گے يہی 

  سلوک ہوا ہے ۔
يعنی پانی خودسر چشمہ سے حاصل “(بايد ٓاب را ازسرچشمہ گرفت”بقولبہرحال ہر قسم کے اشتباه سے بچنے کے لئے ہم 

کرنا چاہيے)اس موضوع کو بھی سر چشمہ سے حاصل کرتے ہيں تاکہ راستے کی نہروں اور کھايوں کی ٓالود گی سے 
ف روايات کی بحث ميں براه راست اسالم کے اصلی متون کو تالش کريں گے اور ان مختل“ انتظار”بچايا جاسکے، يعنی ہم 

  پر بحث کريں گے جو مختلف لب ولہجہ ميں مسئلہ انتظارکی تاکيد کرتی ہيں تاکہ اصلہ مقصد اور ہدف تک پہنچ سکيں ۔
  اب نہايت غور سے ان چند روايات کی طرف توجہ کيجئے:

  ۔ کسی امام صادق عليہ السالم سے پوچھا:١
واليت رکھاہے اور حکومت حق کے ظہور کے انتظار ميں ٓاپ اس شخص کے بارے ميں کيا کہتے ہيں جو ہاديان برحق کی 

  رہتا ہے اور اسی حالت ميں دنيا سے رخصت ہوجاتا ہے ۔
  امام (ع) نے جواب ميں فرمايا:

۔   ھوبمنزلة من کان مع القائم فی فسطاطہ۔ ثم سکت ھنيئة ۔ ثم قال: ھوکمن کان مع رسول ّهللاٰ
  مے ميں(اس کی فوج کے سپاہيوں ميں )ہو ۔وه اس شخص کی طرح ہے جو اس رہبر انقالب کے خي

  پھر ٓاپ(ع) نے کچھ توقف کيا، پھر فرمايا:
  )1اسی شخص کی طرح ہے جو پيغمبر اسالم کے ساتھ (ان کے معرکوں ميں )شريک ہو۔(

  بعينہ يہی مضمون بہت سی روايات ميں مختلف تعبيرات کے ساتھ منقول ہے ۔
  ۔بعض روايات ميں يہ عبارت ٓائی ہے:٢
  زلة الضارب بسيفہ فی سبيل ّهللاٰ بمن

  يعنی ،وه اس شخص کی طرح ہے جو راه خدا ميں شمشير زن ہو۔
  ۔بعض روايات ميں عبارت يوں ہے: ٣

  کمن قارع مع رسول ّهللاٰ بسيفہ۔
  يعنی، وه اس شخص کی طرح ہے جو رسول خدا کے ساتھ ہو کر دشمن کے دفاع پر تلوار مارے ۔
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  ۔ بعض ديگر روايات ميں ہے:۴
  بمنزلة من کان قائدا تحت لواء القائم۔

  يعنی وه اس شخص کی طرح ہے جو قائم(مہدی)کے پرچم تلے ہو۔
  ۔ بعض دوسری روايات ميں ہے:۵

  بمنزلة المجاھد بين يدی رسول هللا۔
  يعنی، وه اس شخص کی طرح ہے جو رسول هللا کی موجود گی ميں جہاد کرے ۔

  ۔ بعض رواياتم يں ہے:۶
  ھد مع رسول ّهللاٰ ۔بمنزلة من استش

  يعنی، وه اس شخص کی طرح ہے جوپيغمبر کی معيت ميں شہيد ہو۔
ان چھ روايات ميں ظہور مہدی (ع) کے انتظار کے بارے مينسات تشبيہيں ٓائی ہيں، ان سے يہ حقيقت واضح ہوتی ہے کہ 

کا تعلق دشمن کے ساتھ جہاد اور ايک طرف ان کا رابطہ اور مشابہت مسئلہ انتظار سے ہے اور دوسری طر ف اس انتظار 
  مقابلے کی ٓاخری صورت سے ہے (غور کيجئے گا ) ۔

۔ کئی ايک روايات ميں ايسی حکومت کے انتظار کو بلند ترين عبادات مينسے شمار کيا گيا ہے، يہ مضمون رسول هللا سے ٧
  ہوا ہے ۔ مروی بعض احاديث ميں اور امير المومنين حضرت علی (ع) کے بعض فرمودات ميں نقل

  ايک حديث ميں ہے کہ رسول هللا نے فرماياہے:
  افضل اعمال امتی انتظار الفرج من ّهللاٰ عزوجل۔

  )2ميری امت کے افضل ترين اعمال ميں سے ظہور کا انتظار کرنا ہے ۔(
  ايک اور حديث ميں پيغمبر اکرم سے منقول ہے:

  افضل العبادة انتظار الفرج۔
  )3ر کا انتظار کرنا ہے ۔(زياده فضيلت والی عبادت ظہو

کو يہاں چاہے وسيع معنی ميں ليں يا عظيم عالمی مصلح کے ظہور “ انتظار فرج”يہ حديث يہاں عمومی مفہوم رکھتی ہے، 
  کا انتظارسمجھيں ، دونوں صورتوں ميں زير بحث موضوع کے حوالے سے انتظار کی اہميت واضح ہوجاتی ہے ۔

نی کرتی ہيں کہ ايسے انقالب کا انتظار ہميشہ وسيع اور ہمہ گير جہاد سے منسلک ہوتا ، يہ تمام تعبيريں اس بات کی ترجما
  اس بات کو نظر ميں رکھنا چاہئے تاکہ انتظار کا مفہوم سمجھ کر ہم ان سب تعبيروں سے ايک نتيجہ اخذ کو سکيں ۔

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

  چاپ قديم)بحوالہ محاسن برقی ۔(١٣۶،ص١٣بحار االنوار،ج-1
  ،بحوالہ کافی ۔١٣٧،ص ١٣حاراالنوار ، ج ۔ ب2
  ،بحوالہ کافی ۔١٣۶،ص ١٣۔ بحاراالنوار ، ج 3

  انتظار کا مفہوم 

ايسے شخص کی کيفيت پر بوال جاتا ہے جو موجوده حالت سے پريشان ہو اور اس سے بہتر کيفيت کے ايجاد “ انتظار”لفظ
ا وه باپ جو سفر پر گئے ہوئے بيٹے کے انتظار ميں، بيمار کرنے ميں لگا ہو ، مثال وه بيمار جو صحت کے انتظار ميں ي

بيماری پر پريشان اور دکھی ہوتا ہے اور باپ بيٹے کے فراق ميں پريشان ہوتا ہے ، دونوں بہتر حالت کی کوشش ميں ہوتے 
يں ہو، ايسے ہيں، اسی طرح وه تاجر جو کاروبار کی بدحالی پر پريشان ہو اور اقتصادی بحران کے خاتمے کے انتظار م

  تاجر کی دو ھالتيں ہوتی ہيں ايک موجوده حالت پر پريشانی اور ناپسنديدگی اور دوسرا بہتر حالت کے لئے کوشش ۔
۔ ١اس بنا پر حضرت مہدی(ع) کی عادالنہ حکومت اور عالمی مصلح کے قيام کا انتظار بھی دو عناصر کا مرکب ہے، 

منفی عنصر جوجوده حالت کی نا پسنديدگی ہے اورمثبت عنصر بہتر اور کا عنصر، “ اثبات”کا عنصر اور دوسرا“ نفی”
  اچھی حالت کی ٓارزو ہے ۔

اب اگر يہ دونوں پہلو روح انسانی ميں اتر جائيں تو دو قسم کے وسيع اعمال کا سرچشمہ بن جائيں گے، ان دو قسم کے 
رنا ہے يہاں تک کہ ان سے مقابلہ اور جنگ اعمال ميں ايک طرف تو ظلم و فساد کے عوامل سے ہر طرح کا تعلق ترک ک

کرنا ہے اور دوسری طرف خود سازی، اپنی مدد ٓاپ اور عوام کی واحد عالمی حکومت کی تشکيل کے لئے جسمانی اور 
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روحانی طور پر تياری کرنا ہے، اور اگر ہم اچھی طرح غور کريں تو ديکھيں گے کہ اس کے دونوں حصے اصالح کن ، 
  تحرک، ٓاگاہی اور بيداری کے عوامل ہيں ۔ تربيت کننده اور

کے حقيقی اور اصلی مفہوم کی طرف توجہ کريں تو مندرجہ باال متعددروايات ميں جو انتظار کی جزا اور نتيجہ “ انتظار”
بتايا گيا ہے وه اچھی طرح واضح ہوجاتا ہے اور سمجھ ٓاتا ہے کہ کس طرح حقيقی انتظار کرنے والے کبھی ان لوگوں ميں 

شمار ہوتے ہيں جو مہدی (ع) کے کيمپ ميں يا ان کے پرچم کے نيچے يا اس شخص کی طرح قرار پاتے ہيں جو راه 
خداميں تلوار چالئے يا جو اپنے خون ميں غلطاں ہو اور يا جو شہيد ہوجائے، کيا يہ حق و عدالت کی راه کے مختلف مراحل 

ہ جو مختلف لوگوں کو ان کی تياری اور انتظار کے درجے کی اور مجاہده کے مخلتف درجات کی طرف اشاره نہيں ہے ک
مناسبت سے حاصل ہوتے ہيں، يعنی جس طرح راه خدا کے مجاہدين کی فداکاری اور اس کے نتيجہ و اثر کے مختلف 

اور نتائج “ مقدمات”درجے ہوتے ہيں اسی طرح انتظار کے خودسازی اور ٓامادگی کے بھی بالکل مختلف درجے ہوتے ہيں
ے لحاظ سے ان کی ايک دوسرے سے مشابہت ہوتی ہے دونوں جہاد ہيں، دونوں کے لئے تياری اور خود سازی کی ک

ضرورت ہے، جو شخص ايسی حکومت کے قائد کے کيمپ ميں ہوں يعنی ايک عالمی حکومت کے فوجی مرکز ميں ہو وه 
کرسکتا ہے، ايسے مرکز ميں ہرکوئی نہيں ٓاسکتا، يہ ايک غافل اور جاہل شخص نہيں ہوسکتا اور نہ وه الابالی پن کا مظاہره 

  جگہ تو ان افراد کے لئے ہے جو حقيقتاً اس حيثيت، مقام اور اہميت کی لياقت اور صالحيت رکھتے ہيں ۔
اسی طرح جس شخص کے ہاتھ ميں ہتھيار ہو اور وه اس قائد انقالب کے سامنے اس کی صلح و ٓاشتی اور عادالنہ حکومت 

  سے جنگ کرے تو اس ميں روحانی اور فکری جنگی لحاظ سے پوری ٓامادگی اور تياری ہونا چاہئے ۔ کے مخالفين
  ظہور مہدی(ع) کے انتظار کے حقيقی اثرات سے مزيد ٓاگاہی کے لئے حسب ذيل وضاحت کی طرف توجہ کريں:

ا انتظار کروں کہ جس کی تلوار انتظار۔ يعنی بھرپور تياری ميں اگر ظالم اور ستمگر ہوں تو کيسے ممکن ہے اس شخص ک
ستمگروں کے خون سے سيراب ہوگی، ميں اگر گناه ٓالود اور ناپاک ہوں تو ميں کيوں کر ايسا انقالب کا منتظر ہوں گا جس 

کا پہال شعلہ ناپاک لوگوں کے دامن کو لپکے گا، وه لشکر جو ايک عظيم جہاد کے انتظار ميں ہے وه اپنے سپاہيوں کی 
و ٓاخری حد تک پہنچائے گا اوران مينانقالب کی روح پھونک دے گا اور کمزوری کے ہر نقطے کی اصالح جنگی تربيت ک

  کرے گا ۔
  کيوں کہانتظار کی کيفيت ہميشہ اس ہدف اور مقصد کے مطابق ہوتی ہے جس کے ہم انتظار ميں ہوتے ہيں ۔

  ايک عام مسافر کے ٓانے کا انتظار ۔
  نے کا انتظار۔ايک بہت ہی عزيز دوست کے لوٹ آ 

  درخت سے پھلوں کے اتارنے کے موسم کا انتظار۔
  فصل کی کٹائی کے سمے کا انتظار۔

  ان ميں سے ہر انتظار ميں ايک طرح کی ٓاماده گی اور تياری شامل ہوتی ہے ۔
  مہمان کے لئے گھر کو تيار کرنا پڑتا ہے، اس کی پذيرائی اور خدمت کے ذرائع مہيا کرنا پڑتے ہيں ۔

تارنے اور فصل کاٹنے کے لئے ضروری سازوسامان، درانتی اور متعلقہ مشين وغيره کی ضرورت ہوتی ہے جو فراہمپھل ا
  کرنا پڑتی ہے ۔

اب غور کريں کہ وه جو ايک عظيم عالمی مصلح کے قيام کا انتظار کررہے ہيں وه درحقيقت صورت حال کو يکسر پلٹ 
ررہے ہيں کہ جو پوری انسانی تاريخ ميں سب سے بڑا اور سب سے بنيادی دينے والے انقالب اور ايک تحول کا انتظار ک

  انسانی انقالب ہوگا ۔
وه انقالب کہ جو گذشتہ انقالبوں کے برعکس عالقائی نہيں ہوگا بلکہ ہمہ گير اور سب کے لئے ہوگا اور انسانی زندگی کے 

  ں پر محيط ہوگا ۔-تمام پہلوو
  اور اخالقی ہر حوالے سے انقالب ہوگا ۔ وه انقالب سياسی ، ثقافتی، اقتصادی

پہال فلسفہ: انسان سازی اس قسم کا تحول ہر چيز سے پہلے ٓاماده اور تيار عنصر کا محتاج اور انسانی قدروقيمت کا حامل 
  ہے، اسے ايسے انسانوں کی ضرورت ہے جو پوری دنيام ين وسيع اصالحات کابھاری بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکيں ۔

منزل ميں اس عظيم پروگرام کو عملی شکل دينے ميں تعاون کرنے کی فکر اور ٓاگاہی کی سطح بلند کرنے کی  پہلی
  ضرورت ہے اور روحانی فکری ٓامادگی کو بڑھانے کی ضرورت ہے ۔

ظار کرنے تنگ نظری، کوتاه بينی، کج فکری، حسد،بچگانہ اور غير عقالنہ اختالفات اور ہر قسم کا نفاق و انتشار حقيقی انت
  والوں کے شايان شان نہيں ۔

اہم نکتہ يہ ہے کہ حقيقی انتظار کرنے واال اس قسم کے اہم پروگرام کا فقط تماشائی ہرگز نہيں ہوسکتا، اسے چاہئے کہ وه 
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ابھی سے حتمی طور پر انقالبيوں کی صف ميں شامل ہوجائے، اس انقالب کے نتائج پر ايمان اسے ہر گزاجازت نہيں ديتا کہ
وه مخالفين کی صف ميں کھڑا ہو، دوسری طرف موافقين کی صف ميں کھڑا ہونے کے لئے بھی پاک اعمال، پاکہزه روح، 

  کافی دليری اور ٓاگاہی کی ضرورت ہے ۔
ميں اگر فاسد، خراب اور نادرست ہوں تو ايسے نظام کے ايام کو کيسے ياد کرسکتا ہونجس ميں فاسد، خراب اور نادرست 

  ی حيثيت نہ ہوگی بلکہ وه تو اس ميں ٹھکرا دئےے جائيں گے اور قابل نفرت ہوں گے ۔افراد کی کوئ
  کيا يہ انتظار فکر وروح اور جسم وجان کی پاکيزگی کے لئے کافی نہيں ۔

 وه لشکر جو ٓازادی بخش جہاد کے انتظار ميں وقت گزار رہاہے يقينا مکمل طور پر ٓاماده اور تيار ہوگا، وه ہتھيار جو ايسے
ميدان جنگ کے لئے مناسب اور ضروری ہے اسے مہيا رکھے گا، ايسا لشکر ضرور مورچہ بند رہے گا، اپنے افراد کی 

تياريوں ميں اضافہ کرتا رہے گا اور اپنے فوجيوں کے دلوں کو مضبوط کرے گا اور ايسے جہاد اور مقابلے کے لئے اپنے 
لشکر اس طرح سے تيار نہ ہو وه کبھی منتظر نہيں ره سکتااور  ہر سپاہی کے دل ميں عشق اور شوق زنده رکھے گا، جو

  اگر تيار رہنے کا دعوٰی کرے توجھوٹ ہے ۔
ايک عالمی مصلح اور مربی کا انتظار تمام جہانوں کی مکمل فکری، اخالقی، مادی اور روحانی اصالح کی ٓامادگی کا مفہوم 

  کس قدر انسان ساز اور تربيت کننده ہے ۔رکھتا ہے، اب ٓاپ سوچئے کہ ايسی ٓامادگی اور انتظار 
تمام روئے زمين کے اصالح اور تمام مظالم اور خرابيوں کا خاتمہ کوئی مزاق نہيں اور نہ يہ کوئی ٓاسان کام ہے، ايسے 

عظيم مقصد کی تياری اس کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہئے، يعنی تياری بھی اس پروگرام کی گہرائی اور گيرائی کے 
ہوناچاہے، ايسے انقالب کو پايہ تکميل تک پہونچانے کے لئے عظيم مصمم اردوں والے، بہت قوی اور شکت ناپذير، مطابق 

  انتہائی باز، بلند نظر، پوری طرح تيار اور گہری نگاه رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے ۔
ے لئے بہت سے اخالقی، فکریايسے مقصد کے لئے خودسازی اور اپنی عميق ترين تربيت کی ضرورت ہے، ايسے ہدف ک

  اور اجتماعی منصبوں پر عمل درٓامدانہ گزير ہے ۔
  يہ ہے حقيقی انتظار کا مفہوم تو کيا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ايسا انتظار انسان ساز اور اصالح کننده نہيں ہے؟

  دوسرا فلسفہ :اجتماعی کاوشيں 
ری ہے کہ وه فقط اپنی اصالح نہ کرينبلکہ ايک دوسرے کے حاالت پرسچے انتظارکرنے والوں کی ساتھ ساتھ يہ بھی ذمہ دا

بھی نظر رکھيں اور اپنی اصالح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصالح کی بھی کوشش کريں کيوں نکہ جس عظيم اور بھاری 
شرکت کرنا ہوگی پروگرام کی تکميل کے وه منتظر ہيں انفرادی نہيں بلکہ ايساپروگرام ہے جس ميں تمام عناصرانقالب کو 

لٰہذا کام گروہی اور اجتماعی صورت ميں ہونا چاہيے مساعی اور کاوشيں ہم ٓاہنگ ہونا چاہئيں،اس ہم ٓاہنگی کی گہرای اور 
  وسعت اس عالمی انقالب کے پروگرام کی عظمت کے مطابق ہونا چاہيے کہ جس کا وه انتظار کر رہے ہيں ۔

کوئی شخص دوسروں کے حال سے غافل نہيں ره سکتا بلکہ اس کی ذمہ داری ايک اجتماعی اور وسيع جنگ کے ميدان ميں
ہے،کہ کمزوری کا کوئی نقطہ اسے جہاں نظر ٓائے اس کی اصالح کرے اور جو بھی نقصان زده جگہ ہو اس کی مرمت 

ہنگ شرکت کے کرے اور کمزور حصے کو تقويت پہنچائے کيوں کہ ميدان جنگ ميں موجود تمام مجاہدين کی فعال اور ہم آ 
  بغير ايسے پروگرام کو عملی شکل دينا ممکن نہيں ہے ۔

لٰہذاحقيقی انتظار کرنے والے نہ صرف اپنی اصالح کی کوشش کرتے ہيں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہيں کہ دوسروں کی 
  بھی اصالح کريں ۔

ر اور يہ ہے فلسفہ ان تمام فضيلتوں کا جو يہ ہے ايک عالمی مصلح کے قيام کے انتظار کا ايک اور تعميری اور تربيتی اث
  ايک سچے انتظار کرنے والے کے ليے شمار کی گئی ہيں ۔

  تيسرا فلسفہ: خراب ماحول کا مقابلہ 
  حضرت مہدی(ع) کے انتظار کا ايک اور اثر ماحول کے مفاسد مينگھل مل جانا اور برائيوں کے سامنے ہتھيا نہ ڈالنا ہے ۔

جب کوئی برائی عام ہو جاتی ہے اور سب کو گھير ليتی ہے ،اکثريت يا جماعت کا ايک بڑا حصہ  اس کی وضاحت يہ ہے کہ
اس کی طرف چال جاتا ہے تو بعض اوقات نيک لوگ ايک سخت قسم کی نفسياتی تنگی ميں پھنس جاتے ہيں اس گھٹن ميں وه 

سر سے اونچا ہو گيا ہے اور اب اصالح کی  اصالح سے مايوس ہو جاتے ہيں،بعض اوقات وه يہ خيال کرتے ہيں کہ اب پانی
کوئی اميد باقی نہيں رہی، اب اپنے ٓاپ کو پاک رکھنے کی کوشش اور جدوجہد فضول ہے ،ممکن ہے ايسی نااميدی اور 

مايوسی ٓاہستہ ٓاہستہ انہيں برائی اور ماحول کی ہمرنگی کی طرف کھيچ لے جائے اور وه اپنے ٓاپ کو ايک صالح اقليت کے 
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پر فاسد اکثريت کے مقابلے ميں محفوظ نہ رکھ سکيں اور دوسروں کے رنگ ميں نہ رنگے جانے کو رسوائی کا سبب طور 
  سمجھيں ۔

تنہا جو چيزان ميں اميد کی روح پھوک سکتی ہے ،انہيں مقابلے اور کھڑے رہنے کی دعوت دے سکتی ہے اور انہيں فاسد 
مکمل اصالح کی اميد ۔صرف يہی صورت ہے کہ جس ميں وه اپنی  ماخول ميں گھل مل جانے سے روک سکتی ہے،۔وه ہے

  پاکيزگی کی حفاظت کرسکتے ہيں اور دوسروں کی اصالح کی جد وجہد جاری رکھ سکتے ہيں ۔
ہم ديکھتے ہيں کہ اسالمی قوانين ميں بخشش سے مايوسی کو بہے بڑا گناه شمار کيا گيا ہے ۔ہوسکتا ہے کہ با سمجھ اور بے 

جب کريں کہ رحمت خدا سے مايوسی کو اس قدر اہميت کيوں دی گئی ہے، يہاں تک کہ بہت سے گناہوں سے خبر افرادتع
اسے بڑا گناه قرار ديا گيا ہے ۔ تو اس کا فلسفہ در حقيقت يہی ہے کہ رحمت خدا سے مايوس گنہگار کو کوئی وجہ نظر نہيں 

ھنے سے دستبردار ہوجائے اور اس کی منطق يہ ہے کہ اب جب ٓاتی کہ وه تالفی کی فکر کرے يا کم از کم گناه کو جاری رک
پانی سر سے اونچا ہوگيا ہے تو چاہے ايک قد کے برابر ہو چاہے سو قد کے برابر ہو ۔وه سوچتا ہے کہ ميں دنيا ميں رسوا 

سے اسے اپنے لئےہوچکا ہوں، اب دنيا کا غم فضول ہے ۔ سياہی سے بڑھ کر کوئی رنگ نہيں ، ٓاخر جہنم ہے، ميں تو ابھی 
  خريد چکا ہوں، اب دوسری کسی چيز سے کياڈروں، اسی طرح کی ديگر باتيں اسے گناه کے راستے پر باقی رکھتی ہيں ۔

مگر۔ جب اس کے لئے اميد کا دريچہ کھال ہو، عفو اٰلہی کی اميد ہو اور موجود کيفيت کے بدل جانے کی توقع ہو، تو اس کی 
پيدا ہوگا جو اسے راه گناه سے لوٹ ٓانے اور پاکيزگی و اصالح کی طرف واپسی کی دعوت زندگی مينايک طرح کا ميدان 

دے گا، يہی وجہ ہے کہ فاسد افراد کی اصالح کے لئے اميد کو ہميشہ ايک موثر تربيتی عامل سمجھا گيا ہے، اسی طرح وه 
  نہيں رکھ سکتے ۔ نيک افراد جو خراب ماحول ميں گفتار ہيں، اميد کے بغير اپنے ٓاپ کو محفوظ

خالصہ يہ کہ دنيا جس قدر فاسد اور خراب ہوگی مصلح کے ظہور کے انتظار ميں اميد بڑھے گی جومعتقدين پر زايده 
روحانی اثر ڈالے گی، برائی اور خرابی کے طاقتور موجوں کے مقابلے ميں يہ اميد ان کی حفاظت کرے گی اور وه نہ 

  مايوس نہيں ہوں گے بلکہصرف ماحول کے دامن فساد کی وسعت سے 
  

  وعده وصل چوں شد نزديکآتش عشق تيز تر گردد
  يعنی ۔ وعده وصل کا لمحہ جوں جوں نزديک ٓايا، ٓاتش عشق تيز تر ہوگئی ۔

اس کے مطابق مقصد انہيں قريب تر نظر ٓائے گا اور بربرائی جنگ کرنے ميں ان کی کوشش يا اپنے ٓاپ کو محفوظ رکھنے 
  افہ ہوگا اور مزيد شوق و ولولہ پيدا ہوگا ۔کی جدوجہد ميں اض

گذشتہ مباحث سے ہم يہ نتيجہ نکالتے ہيں کہ انتظار جمود کا باعث صرف اس صورت ميں بنتا ہے جب اس کے مفہوم کو 
مسخ کرديا جائے يا اس ميں تحريف کردی جائے جيسا کہ مخالفين کے ايک گروه نے اس ميں تحريف کردی ہے اور موافقين

گروه نے اسے مسخ کرديا ہے ليکن اگر اس کے حقيقی مفہوم ميں افراد اور معاشره اس پر عمل کرے تو انتظار  کے ايک
  تربيت، خود سازی، تحرک اور اميد کا ايک اہم عامل اور داعی ثابت ہوگا ۔

  قيام مہدی(ع) کے بارے ميں واضح مدارک ميں سے ايک يہ ٓايت ہے:
  ملوا الصالٰحت ليستخلفنھم فی االرض۔وعد ّهللاٰ الذين ٰامنوا منکم وع

 ايمان النے والوں اور نيک عمل کرنے والوں سے خدا نے وعده کيا ہے کہ روئے زمين کی حکومت ان کے قبضے ميندے ۔
  اس ٓايت کے ذيل ميں اسالم کے ہاديوں سے منقول ہے کہ:

  ھو القائم واصحابہ۔
  )1مہدی(ع)) اور ٓاپ کے اصحاب ہيں ۔( ( يعنی يہ جن سے خدا نے وعده کيا ہے )وه قائم(حضرت

  ايک اور حديث ميں ہے:
  نزلت فی المھدی(ع)۔

  يعنی ۔ يہ ٓايت حضرت مہدی(ع) کی شان ميں نازل ہوئی ہے ۔
  اس ٓايت ميں حضرت مہدی (ع) اور ان کے ياروانصار کا تعرف اس عنوان سے کروايا گيا ہے:

  الذين ٓامنوا منکم وعملوا الٰصلٰحت.
  جو تم ميں سے ايمان لے ٓائے اور انھوں نے نيک عمل کئے ۔يعنی ۔ وه 

  
لٰہذا اس عالم انقالب کا قائم ہونا اور عالم وجود ميں ٓانا ايک مستحکم ايمان کے بغير جو ہر قسم کے ضعف ، کمزوری اور 

بغير بھی ممکن نہيں، ناتوانی کو دور کردے کے بغير ممکن نہيں، نيز نيک اعمال جو اصالح عالم کا راستہ کھول ديں، کے 
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اور وه لوگ جو اسے پروگرام کے انتظار ميں ہيں انہيں اپنی ٓاگاہی، علم اور ايمان کی سطح بھی بلند کرنا ہوگی اور اپنے 
اعمال کی اصالح کی کوشش بھی کرنا ہوگی، صرف وہی لوگ ايسی حکومت ميں ہم قدم اور ہمکام ہونے کی خوشخبری کے

و ظلم وستم کا ساتھ ديں اور نہ ہی وه جو ايمان اور عمل صالح سے بيگانہ ہوں اور نہ ڈرپوک اور مستحق ہيں ناکہ وه لوگ ج
بزدل لوگ جو ايمان کی کمزوری کی وجہ سے ہر چيز سے يہاں تک کہ اپنے سائے سے بھی سکوت اختيار کئے ہوئے ہيں 

  اور ان سے مقابلے کی کچھ بھی کوشش نہيں کرتے ۔
  ے انتظار کا معاشرے ميں تعميری اور اصالحی اثر۔يہ ہے قيام مہدی (ع) ک

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

  ۔١۴،ص١٣۔بحاراالنوارطبع قديم،ج1

 

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

ْھبَاِن لَيَأُْکلُوَن ٔاَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاطِ  ٣۴ وَن َعْن َسبِيِل هللاِ َوالَِّذيَن يَْکنُِزوَن الذَّھََب يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا ٕاِنَّ َکثِيًرا ِمَن ااْلَْٔحبَاِر َوالرُّ ِل َويَُصدُّ
ةَ َواَليُنفِقُونَھَا فِی َسبِيِل هللاِ فَبَشِّرْ    ھُْم بَِعَذاٍب ٔاَلِيٍم۔َواْلفِضَّ

  َٔنفُِسُکْم فَُذوقُوا َما ُکنتُْم تَْکنُِزوَن۔يَْوَم يُْحَمی َعلَْيھَا فِی نَاِر َجھَنََّم فَتُْکَوی بِھَا ِجبَاہُھُْم َوُجنُوبُھُْم َوظُھُوُرھُْم ٰھَذا َما َکنَْزتُْم اِل  ٣۵
  ترجمہ
راہب لوگوں کا مال باطل طور پر رکھتے ہيں اور (انہيں) خدا کی  ۔اے ايمان والوں!(اہل کتاب کے) بہت سے علماء اور٣۴

راه سے روکتے ہيں اور وه جو سونا چاندی کا خزانہ جمع کرکے (اور چھپا کر) رکھتے ہيں اور خدا کی راه ميں خرچ نہيں 
  کرتے انہيں دردناک عذاب ناک کی بشارت دے دو۔

ائے گا اور جاليا جائے گا پس ان کے چہروں، پہلووں اور پشتوں کو داغا۔اس روز کہ جب انہيں ٓاتش جہنم ميں گرم کيا ج٣۵
جائے گا (اور انہيں کہا جائے گا کہ) يہ وہی چيز ہے کہ جسے تم نے اپنے لئے جمع کيا تھاپس چکھواس چيز کو جسے 

  اپنے لئے تم نے ذخيره کيا تھا ۔

  کنز اور ذخيره اندازی منع ہے 

ٰی کے مشرکانہ اعمال کے متعلق گفتگو تھی کہ جو اپنے علماء کے لئے ايک طرح الوہيت کے گذشتہ ٓايات ميں يہود ونصار
قائل تھے، زير بحث ٓايت کہتی ہے کہ وه نہ صرف مقام الوہيت نہيں رکھتے بلکہ مخلوق کی رہبری کی صالحيت بھی نہيں 

  رکھتے، اس کا مشاہده ان کی طرح طرح کی غلط کارياں ہيں ۔
سلمانوں کی طرف کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے:اے وه لوگو جو ايمان الئے ہو! اہل کتاب کے علماء اور يہاں روئے سخن م

اْلَْٔحبَاِر راہب لوگوں کے مال باطل طور رکھتے ہيں اور مخلوق خالق کی راه سے روکتے ہيں(يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا ٕاِنَّ َکثِيًرا ِمَن ا
ْھبَاِن لَيَأُْکلُونَ  ) ۔ َوالرُّ وَن َعْن َسبِيِل هللاِ   ٔاَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل َويَُصدُّ

يہ امر جاذب نظر کہ جس طرح قرٓان کی سيرت ہے يہاں حکم يہوديوں کے تمام علماء اور راہبوں پر جاری نہيں کيا بلکہ 
يگر ٓايات قرٓان ميں بھی نظر ٓاتا ہے کی تعبير در حقيقت صالح اور نيک اقليت کے استثناء کے لئے ہے اور ايسا ہی د“ کثيرا”

  کہ جس کی طرف ہم پہلے بھی اشاره کرچکے ہيں ۔
رہايہ سوال کہ وه کس طرح لوگونکا مال فضول بحير کسی جواز کے اور قرٓانی تعبير کے مطابق باطل طريقے سے رکھتے 

  واريخ ميں بھی ٓائی ہيں ۔تھے تو اس سلسلے ميں کم و بيش دوسری ٓايات ميں اشاره ہوا ہے اور کچھ باتيں ت
ايک بات تو يہ تھی کہ وه حضرت مسيح (ع) اور موسٰی (ع) کی تعليمات کے حقائق چھپاتے تھے تاکہ لوگ نئے دين(اسالم) 
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 -کے گرويده نہ ہوں تاکہ ان کے مفادات خطرے ميں نہ پڑيں اور ان کے تحفے اور ہدئےے منقطع نہ ہوں جيسا کہ سوره
  ميں اس کی طرف اشاره ہوا ہے ۔ ١٧۴اور  ۴١،٧٩بقره کی ٓايات 

دوسری بات يہ تھی کہ لوگون سے رشوت لے کر حق کوباطل اور باطل کو حق قرار دے ديتے تھ، طاقتوروں اور 
  ميں اس طرف اشاره ہوا ہے ۔ ۴١زوروالوں کے فائدے ميں باطل فيصلے صادر کرتے تھے جيسا کہ سوره مائده کی ٓايہ 

کے نام پر لوگوں سے “ گناه بخشی”اور“ بہشت فروشی”کا ايک اور طريقہ بھی تھااور يہ کہ وه  ان کی غير شرعی ٓامدنی
بہت سی رقم وصول کرتے تھے اور بہشت اور بخشش جو صرف خدا کے اختيار ميں ہے کا کاروبار کرتے تھے، اس 

  معاملے پر تاريخ مسيحيت ميں بہت شور مچا ہے اور جنگ وجدال ہوئے ہيں ۔
ان کا راه خدا سے لوگوں کو روکنے کا معاملہ تو وه واضح ہے کيوں کہ وه ٓايات اٰلہی ميں تحريف کرتے تھے يا باقی رہا 

اپنے مفادات حفاظت کے لئے انہينچھپاتے تھے بلکہ جس کسی کو بھی اپنے مقام اور مفاد کا مخالف پاتے اسے پر تہمت 
ترين طريقے باز پرس کرتے ، ان کے خال ف فيصلہ کرتے اور قائم کرتے اور بد“تفتيش کی عدالت “ مذہبی”لگاتے اور 

  انہيں سزا ديتے ۔
يہ حقيقت ہے کہ اگر انہوں نے يہ اقدام نہ کئے ہوتے اور اپنے پيروں کاروں کو اپنی اللچ اور ہواوہوس پر قربان نہ کرتے 

يہ بات کھلے بندونکہی جاسکتی ہے کہتو ٓاج بہت سے گروه دين حق يعنی اسالم کو دل وجان سے قبول کرچکے ہوتے، لٰہذا 
  الکھوں انسان جو کفر کی تاريکی ميں باقی ره گئے ہيں ان کا گناه انہی کی گردن پر ہے ۔

اس وقت بھی کليسا اور يہوديوں کے مراکز اسالم کے بارے ميں عام لوگوں کو گمراه کرنے کے لئے کيا کچھ نہيں کرتے 
  تہمتيں پيغمبر اسالم پر لگانا روا سمجھتے ہيں ۔ اور ٓاج بھی کيسی عجيب وغريب وحشتناک

يہ کام اتنا وسع اور عام ہے کہ مسيحيوں کے بعض روشن فکر علماء نے صراحت سے اس کا اعتراف کيا ہے کہ گرجے 
کی اسالم کے خالف بزدالنہ حملوں کی يہ سنت بھی اس بات کا باعث ہے کہ اہل مغرب ايسے پاک وپاکيزه دين سے بے خبر

  ۔ ہيں
اس کے بعد قرٓان يہود ونصارٰی کے پيشواوں کی دنيا پرستی کی بحث کی مناسبت سے ذخيره اندوز وں کے بارے ميں 

عمومی قانون بيان کرتے ہوئے کہتا ہے:جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرکے چھپا کر رکھتے ہيناور انہيں رای خدا ميں 
ْرھُْم بَِعَذاٍبخرچ نہيں کرتے انہيں دردناک عذاب کی بشارت دے دو( ةَ َواَليُنفِقُونَھَا فِی َسبِيِل هللاِ فَبَشِّ َوالَِّذيَن يَْکنُِزوَن الذَّھََب َواْلِفضَّ

  ٔاَلِيٍم) ۔
کہتے ہيں جو در اصل جمع کرنے اور “ کنز” يعنی خزانے کو“)گنج”بروزن اور بر بر معنی “( کنز”کا ماده ہے“ يکنزون”

کہتے “ کناز اللحم”ے لئے بوال جاتا ہے ۔اسی لئے جس اونٹ پر زياده گوشت ہو اسے کسی چيز کے اجزا کو اکٹھا کرنے ک
ہيں ۔ بعد ازاں يہ لفظ جمع کرنے، حفاظت کرنے اور قيمتی اموال واشياء کو چھپا کررکھنے کے معنی ميں بوال جانے لگا ، 

  تاہے ۔لٰہذا اس کے مفہوم ميں جمع کرنا، حفاظت اور کبھی چھپاکر رکھنا بھی پنہانہو

  ۔“چاندی”کا معنی ہے “ اور فضہ“ سونا”کا معنی ہے“ ذاھب”
جيسا کہ طبرسی نے مجع البيان ميں نقل کيا ہے، بعض علماء لغت نے ان دو الفاظ کے بارے ميں جاذب نظر تعبير کی ہے 

ل جاتا ہے اور اس کہا گيا ہے اس کی وجہ يہ ہے کہ وه بہت جلد ہاتھوں سے نک“ ذاھب”اور کہا ہے کہ يہ جو سونے کو 
کہا گيا “ فضة”کا مادی جانے کے معنی ميں ہے) اور يہ جو چاندی کو “ ذھاب”کے لئے بقا نہيں ہے (ياد رہے کہ لغت ميں

لغت ميں پراگندگی کے مينہے) “ انفضاض”ہے تو اس کی وجہ يہ ہے کہ وه جلد ہی پراگنده اور متفرق ہوجاتی ہے(کيوں کہ
  کو سمجھنے کے لئے ايسا کام ہی کافی ہے ۔ ، ايسی دولت وثروت کی کيفيت

جس دن سے انسانی معاشرے وجود ميں ٓائيں ہيں، مختلف اجناس مبادلہ کے طور پر لينے کا طريقہ انسانوں رائج تھا، ہر 
شخص اپنی کھيتی باڑی اور نقدی وغيره ميں سے ضرورت سے زياده اموال کو بيچتا تھا ليکن شروع شروع ميں ہميشہ 

نس سے تبادلہ ہوتا تھا کيوں کہ پيسہ روپيہ بھی ايجاد نہيں ہوا تھا، جنس کا جنس سے مبادلہ ميں بہت سی مشکالتجنس کا ج
کا سامنا کرنا پڑتا تا تھا کيوں کہ بہت سے لوگ ايسے ہوتے تھے جو اپنی ضرورت سے زياده مال بيچنا چاہتے تھے ليکن 

وه خريد ليتے مگر وه چاہتے کہ اسے کسی چيز ميں تبديک کرے  انہيں اس وقت کسی چيز کی ضرورت نہ ہوتی تھی جسے
  کے ايجاد کا مسئلہ پيدا ہوا ۔“کرنسی”تاکہ جب چاہيں اس سے اپنی ضرورت کی اجناس فراہم کر سکيں يہاں سے 

ت کی چاندی اور اس سے زياده اہم سونے کی پيدائش نے اس فکر کوجنم ديا، يوں اس دودھاتوں نے کم قيمت اور زياده قيم
  کرنسی کی شکل اختيار کرلی اور ان کے ذريعے سے تجارت اور معامالت کا کام تيزی سر انجام پانے لگا ۔

اس بنا پر کرنسی کا اصلی فيصلہ وہی کامل تر اور تيز تر اقتصادی مبادالت کے پہيوں کی گردش ہے اور جو لوگ نقدی کو 
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ٹھہراؤ اور معاشرے کے منافع کے نقصان کا سبب بنتے ہيں خزانے کی صورت ميں چھپاليتے ہيں وه نہ صرف اقتصادی 
  بلکہ ان کا عمل کرنسی کے ايجاد کا فيصلہ کے بالکل بر خالف ہے ۔

مندرجہ باال ٓايت نے صراحت سے ذخيره اندوزی کو حرام قرار ديا ہے اور مسلمانوں کو حکم ديا ہے کہ اپنے اموال راه خدا 
ه ميں لگائيں اور انہيں جمع کرکے رکھنے ، ذخيره کرنے اور گردش سے الگ کرنے ميں اور بندگان خدا کے مفاد کی را

سے پرہيز کريں اور اگر انہوں نے ايسا نہ کيا تو انہيں دردناک عذاب کا منتظر رہنا چاہئے، يہ دردناک عذاب صرف قيامت 
ل ہيں جو اقتصادی توازن بر قرار نہ کے دن کی سخت سزا نہيں ہے بلکہ اس دنيا کی وه سخت سزائينبھی اس مفہوم ميں شام

  رہنے کی وجہ سے اور طبقاتی اختالفات پيدا ہونے کے باعث پيش ٓاتی ہے ۔
گذشتہ زمانے کے لوگ اگر اس اسالمی حکم کی اہميت سے ٓاشنا نہيں تھے تو ٓاج ہم پوری طرح اس کی حقيقت سمجھتے ہيں 

خود پرست اور بے خبر لوگوں کی ثروت اندوزی اور ذخيره اندوزی کيوں کہ وه خرابياں جو انسان کو دامن گير ہوئی ہيں 
کی وجہ سے پيدا ہوتی ہيں، مصائب وٓاالم ، جنگيں اور خون ريزياں جو ظاہر ہورہی ہيں کسی سے ان کی وجہ مخفی نہيں 

  ہے ۔

  کتنی دولت کو کہتے ہيں؟“کنز”
ا ضروريات زندگی سے زياده ہر قسم کی ثروت اندازی مفسرين کے درميان زير بحث ٓايت کے بارے ميں اختالف ہے کہ کي

شمار ہوتی ہے اور اس ٓايت کے مطابق حرام ہے يا يہ کہ يہ حکم ٓاغاز اسالم اور حکم زکٰوة کے نزول سے پہلے کے “ کنز”
  زمانے سے مربوط ہے اور پھر زکٰوة کا حکم نازل ہونے سے ختم ہوگيا ہے؟

ی ادائيگی ہے نہ کہ اس کے عالوه کچھ اور، اس بنا پر جب انسان کوئی مال جمع يا يہ کہ جو کچھ واجب ہے وه زکٰوة ک
  کرلے اور ہرسال باقاعدگی سے اس کے اسالمی ماليات يعنی زکٰوة ادا کردے تو وه زير نظر ٓايت کی زد ميں نہيں ٓاتا ۔

ٓاتی ہے، مثال ايک حديث ميں پيغمبر  بہت سی روايات ميں جو شيعہ اور سنی کتب ميں ٓائی ہيں ان ميں تيسری تفسير ہی نظر
  اکرم سے منقول ہے، ٓاپ نے فرمايا:

  ای مال اديت زکٰوتہ فليس بکنز۔
  )١يعنی ۔ جس مال کی تو زکٰوة ادا کردے وه زکاة نہيں ہے ۔(

ں سے کوئی نيز رويت ہے کہ جب مندرجہ باال ٓايت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر معاملہ سخت ہوگيا اور انہوں نے کہا کہ ہم مي
شخص بھی اپنی اوالد کے لئے کوئی چيز بچا کے نہيں رکھ سکتا اور ان کے مستقبل کے لئے کچھ نہيں بنا سکتا، ٓاخرکار 

  انہوں نے پيغمبر اکرم سے سوال کيا تو ٓاپ نے فرمايا:
  ی بعدکم۔ان ّهللاٰ لم يفرض الزکٰوة اال ليطيب بھا مابقی من اموالکم وانما فرض المواريث من اموال تبق

خدا نے زکٰوة کو واجب نہيں کيا مگر اس لئے کہ تمہارے باقی اموال تمہارے لئے پاک ہوجائيں لٰہذا ميراث کا قانون ان اموال 
  )٢کے لئے قرار ديا ہے جو تمہارت بعد ره جائيں گے ۔(

  ا تھا ۔يعنی مال جمع کرنا اگر باکل ممنوع ہوتا تو پھر قانون ميراث کا موضوع ہی باقی نہيں رہت
  کتاب امالی شيخ ميں بھی پيغمبر اکرم سے يہی مضمون نقل ہوا ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:

  )٣جو شخص اپنے مال کی زکٰوة ادا کردے تو اس کا باقی مال کنز نہيں ہے ۔(
مطابقت  منابع اسالمی ميں کچھ اور روايات بھی دکھائی ديتی ہيں ظاہرا اور پہلی نظر ميں جن کا مضمون مندرجہ تفسير سے

  نہيں رکھتا ۔
  ان ميں سے ايک حديث وه ہے جو مجمع البيان ميں حضرت علی (ع) سے نقل ہوئی ہے کہ ٓاپ (ع) نے فرمايا:

  مازاد علی اربعة ٰاالف فھو کنز ادی زکٰوتہ او لم يودھا وما دونھا فھی نفقة فبشرھم بعذاب اليم۔
بھر کا خرچ ہے)زياده ہو وه کنز ہے، چاہے اس کی زکٰوة ادا جو کچھ چار ہزار (درہم) سے (کہ ظاہراجس سے مراد سال 

کردی ہو يا نہ کی ہو اور جو کچھ اس سے کم ہو وه نان نفقہ اور ضروريات زندگی ميں شمار ہوگا، ان ثروت اندوزوں کو 
  )4دردناک عذاب کی بشارت دو۔(

  ع) سے سنا کہ وه کہتے تھے :کافی ميں معاذ بن کثير سے منقول ہے وه کہتا ہے کہ ميں نے امام صادق (
ہمارے شيعہ اس وقت تو ٓازاد ہينکہ جوکچھ ان کے پاس اسے راه خدا خرچ کرے (اور باقی ان کے لئے حالل )ليکن جب 

ہمارے قائم قيام کريں گے تو تمام خزانوں اور جمع شده ثروتوں کو حرام قرار ديں گے تاکہ وه سب مال ان کے پاس لے ٓائيں 
(والَِّذيَن اور انہيں وه د شمنوں کے مقابلے ميں کام الئيں اور يہی مفہوم ہے اس کالم خدا کا جو وه اپنی کياب ميں فرماتا ہے:َ

ة)(   )5يَْکنُِزوَن الذَّھَب ََواْلفِضَّ
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جناب ابوذر ۻکے حاالت زندگی ميں بھی بار باراور بہت سی کتب ميں يہ بات منقول ہے کہ وه يہ آيت شام ميں معاويہ کے 
  ے صبح وشام پڑھتے تھے بلند ٓاواز ميں پکارتے تھے:سامن

  بشراھل الکنوز بکی فی الجباه وکی بالجنوب وکی بالظھور ابداً حتٰی يتردد الحرفی اجوافھم۔
خزانہ رکھنے والوں کو بشارت دے دو کہ اس مال سے ان کی پيشانياں، ان کے پہلو اور ان کی پشتيں داغی جائيں گی يہاں 

  )6وزش ان کے وجود کے اندر تک پہنچ جائی گے ۔(تک کہ گرمی کی س
نيز حضرت عثمان کے سامنے ابوذرۻ کا اس ٓايت سے استدالل نشاندہی کرتا ہے کہ ان کا نظريہ تھا کہ يہ ٓايت مانعين زکٰوة

  سے مخصوص نہيں ہے بلکہ ان کے عالوه دوسرے لوگوں کے بارے ميں بھی ہے ۔
رکھا جائے اور ٓايت کو بھی ساتھ مالکر ديکھا جائے تو ہم يہ نتيجہ نکال سکتے ہيں کہ مندرجہ باال تمام احاديث کو سامنے 

عام حاالت ميں يعنی ايسے مواقع پر جب معاشره ناگوار اور خطرناک حاالت دوچار نہ ہو اور لوگ معمول کی زندگی سے 
وگا(البتہ توجہ رہے کہ اصلی طور دوکت شمار نہيں ہ“ کنز”بہرور ہونتو صرف زکٰوة کی ادائيگی کافی ہے اور باقی مال 

کمانے ميں اگر اسالمی قوانين کو ملحوظ رکھا جائے تو اس صورت ميں حد سے زياده مال ومنال جمع نہيں ہوپاتا کيوں کہ 
اسالم نے اس قدر قيود وشرائط عائد کی ہيں کہ ايسے مال کا حصول عام طور پر ممکن ہی نہيں ہے )ليکن اگر حاالت 

مطابق نہ ہوں اور ايسے مواقع ہوں جب اسالمی معاشرے کے مفاد ميں يہ واجب اور ضروری ہوتو حکومت معمول کے 
اسالمی مال کی جمع ٓاوری پر حد بندی کرسکتی ہے اور اسے محدود کرسکتی ہے(جيسا کہ ہم حضرت علی (ع) کی روايت 

کی بقاء کے پيش نظر تمام جمع شده اموال اور  ميں پڑھ چکے ہيں) اور يہ بھی ہوسکتا ہے کہ اسالمی حکومت عالم اسالم
ذخائر پيش کرنے کا مطالبہ کردے جيسا کہ امام صادق (ع) کی روايت ميں قائم کے زمانے کے بارے ميں ٓايا ہے ۔ اس 

  روايت کی علت کی طرف توجہ کرتے ہوئے وه باقی زمانوں پر بھی محيط ہوگی کيوں کہ امام (ع) فرماتے ہيں:
  لی عدوهفليستعين بہ ع

  وه اس سے اپنے دشمن کے خالف مدد ليں گے ۔
ليکن ہم اس بات کو دہراتے ہيں کہ ايسا صرف اسالمی حکومت کے اختيار ميں ہے اور وہی ضروری مواقع پر ايسے 

  اقدامات کرسکتی ہے(غورکيجئے گا) ۔
وقت کے اسالمی ميں اس بات کی  باقی ابوذر کا واقعہ تو ہوسکتا ہے وه بھی اسی صورت حال کے پيش نظر ہوکيوں کہ اس

شديد غرورت تھی کہ دولت اور سرمايہ مرتکز اور جمع نہ ہو۔ اس وقت ايسا کرنا اسالمی معاشرے کے تحفظ، بقاء اور 
  سالميت کے خالف تھا ۔

انتے ہيں يا ہوسکتا ہے کہ ابوذر بيت المال کے اموال کے بارے ميں کہتے ہوں جو عثمان اور معاويہ کے ہاتھ ميں تھے،ہم ج
کہ ايسے اموال مستحق اور حاجت مند افراد کے ہوتے ہوئے لمحہ بھر کے لئے بھی جمع نہيں رکھے جاسکتے بلکہ يہ 

  مستحقين تک پہنچنے چاہئيں اور اس مواملے کا زکٰوة کے مسئلے سے کوئی ربط نہيں ہے ۔
خيں شامل ہيں گواہی ديتی ہيں کہ حضرت خصوصا ان حاالت ميں جب کہ تمام اسالمی تواريخ جن ميں شيعہ سنی سب تاري

عثمان نے بيت المال ميں سے بہت سی دولت اپنے رشتے داروں ميں بانٹ دی تھی اور معاويہ نے بيت االمل ہی سے ايک 
ايسا محل تعمير کيا تھا جس نے ساسانيوں کے محالت کے افسانوں کو زنده کردياتھا، ايسے ميں ابوذرۻ کو حق پہنچتا 

  فرمان اٰلہی ياد دالتے ۔ تھاکہ انہيں
ابوذرۻ اور اشتراکيت ہم جانتے ہيں کہ تيرے خليفہ پر کو اعتراضات کئے گئے ہيں ان ميں سے ايک ابوذر کی ظالمانہ جال
وطنی ہے، انہيں بری ٓاب وہوا کے مقام ربذه کی طرف جال وطن کيا گيا تھا، جس کے نتيجے ميں ٓاخرکار يہ عظيم صحابی 

  ے فداکار مجاہد اس دنيا سے چل بسے، ابوذرۻ،وه شخص کہ جس کے بارے ميں پيغمبر اسالم نے فرمايا:اور راه السام ک
  ٓاسمان نے کسی ايسے شخص پر سايہ نہيں کيا نی زمين نے اسے اٹھايا کو ابوذرۻ سے بڑھ کر سچا ہو۔

نصب کی ٓارزو کی بنياد پر نہ تھا ہم يہ بھی جانتے ہيں کہ عثمان سے ابوذرۻ کا اختالف مال کی تمنا اور کسی مقام وم
کيوں کہ ابوذرۻ پارسا اور ٓازاد انسان تھے، ان کے اختالف کا سرچشمہ صرف تيسرے خليفہ کی بيت المال کے بارے ميں 

  فضول خرچی، اپنی قوم اور قبيلہ پر ان کی بے پناه نوازشات اور اپنے حاميوں پر ان کی بے شمار بخشش تھی ۔
ے بارے ميں خصوصا ان کا تعلق بيت الما ل سے ہوتا بہت ہی سخت گير تھے اور چاہتے تھے کہ ابوذرۻ مالی مسائل ک

 تمام اس سلسلے ميں پيغمبر اسالم کی روش اپنائے مگر ہم جانتے ہيں کہ خليفہ سوم کے دور ميں صورت حال مختلف تھے ۔
ريں ، انہيں نے پہلے تو انہيں شام کی طرف بہرحال اس عظيم صحابی کی صريح اور قطعی باتيں خليفہ سوم کو ناگوار گز

بھيج ديا مگر ابوذرۻ وہاں زياده صراحت اور زياده قاطعيت سے معاويہ کے کرتوتوں کے مقابلے ميں اٹھ کھڑے ہوئے 
  ،يہاں تک کہ ابن عباس کہتے ہيں:
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کہ اگر وه يہاں ره گئے تو يہ معاويہ نے عثمان کو لکھا: اگر ٓاپ کو شام کی ضرورت ہے تو ابوذرۻ کو واپس بالليں کيوں 
  عالقہ ٓاپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا ۔

عثمان نے خط لکھا اور ابوذرۻ کے حاضر ہونے کا حکم صادر کيا اور بعض تواريخ کے مطابق معاويہ حکم ديا کہ 
رہيناور انہيں  ابوذرۻ کو مدينہ بھيجنے کے لئے ايسے افراد معمور کئے جائيں جو رات دن انہيں مدينہ کی راه پر چالتے

  لمحہ بھر ٓارام نہ کرنے ديں ۔
يہاں تک کہ جب ابوذرۻ مدينہ ميں پہنچے تو بيمار ہوگئے اور چونکہ ان کا مدينہ ميں رہنا بھی کاروبار خالفت کے لئے 

  گوارا نہ تھا لٰہذا انہيں ربذه کی طرف بھيج ديا گيا اور وہيں ان کی وفات ہوگئی ۔
سوم کا دفاع کرنا چاہتے تھے وه بعض اوقات ابوذرۻ پر تہمت لگاتے ہينکہ وه اشتراکی جو لوگ اس سلسلے ميں خليفہ 

  نظريہ رکھتے تھے اور تمام مال کو هللا کا مال سمجھتے تھے اور شخصی ملکيت کا انکار کرتے تھے ۔
ں کو محترم يہ اتہام نہاےت عجيب ہے ۔ کياباوجود يکہ قرٓان صراحت سے خاص شرائط کے ساتھ تمام شخصی ملکيتو

سمجھتاہے اور باوجوديکہ ابوذرۻ رسول هللا کے نزديک ترين افراد ميں سے تھے اور انہوں نے قرٓان کے دامن ميں 
پرورش پائی تھی اور ٓاسمان کے نيچے ان سے زياده سّچا کوئی پيدا نہيں ہوا تھا، پھر ان کی طرف ايسی نسبت کس طرح دی

  جا سکتی ہے ۔
ن تو اس اسالمی حکم کو جانتے تھے اور انہيں نے تجارت اور ميراث وغيره سے مربوط ٓايات سن دور دراز کے باديہ نشي

  رکھی تھيں تو پھر کيا يہ باور کيا جاسکتا ہے کہ پيغمبر اکرم کے نزديک ترين شاگرد اس حکم سے بے خبر ہوں ۔
ئت کے لئے ان پر اس قسم کی تہمت کيا اس کے عالوه کوئی اور بات ہے کہ ہٹ دھرم متعصبين نے خليفہ سوم کے برا

لگائی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر عجيب بات يہ ہے کہ معاويہ کے طرز عمل کے دفاع ميں يہ اتہام باندھا ہے، اب بھی 
  کچھ لوگ ٓانکھ کان بند کرکے اس بات کے پيچھے لگے ہوئے ہيں ۔

سے ہدايت حاصل کرتے ہوئے يہ نظريہ رکھتے  “ٓايہ کنز”جی ہاں! ابوذرۻ ٓايات قرٓانی سے راہنمائی لے کر خصوصا 
تھے اور صراحت کے ساتھ اس نظرےے کا اظہار کرتے تھے کہ اسالمی بيت المال بعض لوگوں کی خصوصی ملکيت نہيں

بننا چاہئے، ان کا نظريہ تھا کہ وه اموال جن ميں محروموں اور حاجت مندوں کا حق ہے اور جنہيں تقويت اسالم کے لئے 
مسلمين کے لئے صرف ہونا چاہئے وه کسی کو اپنے تئيں حاتم طائی ثابت کتنے کے لئے يا تعمير محالت کے اور مفاد 

  افسانوں کو زنده کرنے کے لئے استعمال نہيں ہونا چاہئيں ۔
عالوه ازايں ابوذرۻ يہ عقيده رکھتے تھے کہ جس دور ميں مسلمان انتہائی تنگدستی ميں مبتال ہيں ثروت مندوں کو بھی 
ساده تريں زندگی پر قناعت کرنا چاہئے اور اپنے مال ميں سے انہيں کچھ راه خدا ميں کرچ کرنا چاہئے، اگر ابوذرۻ کا 
کوئی گناه تھا تو يہی تھا ليکن رائے مورخين ، بنی اميہ اور چاپلوس اور دين فروش راويوں نے اس مرد مجاہد کا چہری 

  متيں ان پر لگائی ہيں ۔بگاڑنے اور مسخ کرنے کے لئے ايسی ناروا تہ
اکيال ہی اس بات کے لئے “ گناه”يہ تھا کہ اميرالمومنين (ع) کے ساتھ خاص لگاؤ رکھتے تھے يہ“ گناه”ابوذرۻ کا دوسرا 

کافی تھا کہ بنی اميہ کے جھوٹے پراپيگنڈه کرنے والے اپنی شيطانی طاقت ابوذرۻ کی حيثيت کو داغدار کرنے کے لئے 
دامن اس طرح سے پاک تھا اور ان کی سچائی اور اسالمی مسائل سے ٓاگاہی اس قدر واضح اور  صرف کريں ليکن ان کا

  روشن تھی کہ جس نے ان سب جھوٹون کو ذليل ورسوا کرديا ۔
ان ميں سے عجيب ايک عجيب افتراء جو خليفہ سوم کو بری کرنے کے لئے ابوذرۻ پر باندھا گيا ہے طبقات ابن سعد ميں 

  کہ :منقول ہے وه يہ 
جب ابوذرۻ ربذه ميں تھے اہل کوفہ کاگروه ٓاپ کے پاس ٓايا، اس نے کہا: اس شخص(يعنی، عثمان)نے ٓاپ کے ساتھ يہ سب

  کچھ کيا ہے کيا ٓاپ تيار ہيں کہ پرچم بلند کريں اور ہم اس پرچم تلے اس کے خالف جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوں ۔
ے مغرب کی طرف بھيج دے، تب بھی ميں اس کا تابع فرمان رہوں گا ابوذرۻ نے کہا: نہيں، اگر عثمان مجھے مشرق س

  )7۔(
ان جعل سازوں نے اس طرف توجہ نہ کی کہ اگروه خليفہ کے اتنے ہی تابع فرمان تھے تو پھر ان کی اتنی مزاحمت کيوں 

  کرتے کہ ان کا مدينہ ميں رہنا خليفہ پر گراں ہوجاتا کہ جسے وه کسی طرح برداشت نہ کرپائے ۔
اس سے زياده تعجب انگيز وه بات ہے جس کی طرف المانر کے مولف نے زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ابوذرۻ کے واقعہ 

کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہا ہے، وه يہ کہ ابوذرۻ کا واقعہ نشاندہی کرتا ہے کہ صحابہ کے زمانے ميں خصوصا 
، علماء کا کتنا احترام ہوتا تھا اور خلفاء ان سے کتنی حضرت عثمان کے دور ميں اظہار رائے کی قسم قدر ٓازادی تھی 

محبت کرتے تھے يہانتک کہ معاويہ جو جرات نہ ہوئی کہ وه ابوذرۻ سے کچھ کہے بلکہ اپنے لئے حاکم باال يعنی خليفہ 
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  کو لکھا اور ان سے حکم ليا ۔
زمين جو موت اور ٓاگ کی سرزمين تھی، کی واقعا تعصب کياکچھ نہيں کرتا، کيا ربذه کی گرم، خشک اور جالدينے والی سر

طرف جال وطن کرنا وعلماء کے لئے ٓازادی فکر اور احترام محبت کا نمونہ تھا ؟۔ کيا اس عظيم صحابی کو موت کی وادی 
ميں دھکيل دينا حريت عقيده کی دليل ہے؟ اگر معاويہ عوام کے افکار کے سيالب کے خوف سے اکيال ابوذرۻ کے بارے 

  منصوبہ نہ بنا سکا تو يہ اس کی طرف سے ان کے احترام کی عالمت ہے؟ ميں کوئی
مفسدی کو ”اس واقعہ کے عجائبات ميں سے ايک يہ ہے کہ خليفہ کا دفاع کرنے والے کہتے ہيں کہ ابوذر کی جال وطنی 

 رہنے کی بڑی کے قانون کے مطابق ہے کيوں کہ اگرچہ ابوذر کے مدينہ ميں“دور کرنے کے لئے مصلحت کے مقدم ہونے
مصلحتيں اور فائدے ےجء اور لوگ ان کے علم ودانش سے بہت فائده اٹھا سکتے تھے مگر عثمان کا نظريہ يہ تھا کہ ان کا 
غير لچکدار طرز فکر اور اموال کے بارے ميں ان کا سخت رويہ مفاسد اور خرابيوں کا سرچشمہ ہے لٰہذا ان کے وجود کے

انہيں مدينہ سے باہر بھيج ديا اور چونکہ ابوذرۻ اور عثمان دونوں مجتہد تھے لٰہذا  فائدوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے
  )8يہاں کسی کے عمل پر اعتراض نہيں کيا جاسکتا ۔(

واقعا ہميں معلوم نہيں کہ ابوذرۻ کے مدينہ ميں رہنے سے کيا خرابی پيدا ہوتی تھی؟ کيا لوگوں کو سنت پيغمبر کی طرف 
  تھا ؟پلٹانا خرابی کا باعث 

حضرت ابوذرۻ نے ٓاخر پہلے اوردوسرے خليفہ کی مالی منصبوبہ بندی جو عثمان کے طرز عمل سے مختلف تھی پر 
  اعتراض کيوں نہيں کيا ۔

  تو کيا لوگوں کو صدر اسالم کے مالی الئحہ عمل کی طرف پلٹانا فساد کا باعث تھا؟
  کرنا اصالح کا سر چشمہ تھا ۔کيا ابوذرۻ کو جال وطن کرنا اور ان کی حق گو زبان منقطع 

کيا حضرت عثمان کے طرز عمل سے خصوصا مالی اموار ميں ان کے طريق کار سے اتنا عظيم دھماکہ نہيں ہوا جس کی 
  بھينٹ وه خود بھی چڑھ گئے؟

  کيا يہ مفسده تھا اور اسے ترک کرنا مصلحت تھا ؟
ہے عقل دوسرے دروازے سے رخصت ہوجاتی ه، بہرحالليکن اس کا کيا کيا جائے کہ جب تعصب ايک دروازے داخل ہوتا 

اس عظيم صحابی کا طرز عمل کسی منصف مزاج محقق پر پوشيده نہيں ہے اور کوئی ايسا منطقی راستہ نہيں کہ خليفہ سوم 
  کی اس ٓازار اور تکليف کے بارے ميں برائت ہو سکے جو ان سے حضرت ابوذر ۻ کو پہنچی ۔

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

  ۔۴٠۴،ص١٠،ج۔المنار٢و١
  ۔٢١٣،ص٢۔نورالثقلين،ج٣
  ۔٢١٣،ص٢۔ مجمع البيان،ٓايہ مذکوره کے ذيل ميں اور نورالثقلين، ج4
  ۔٢١٣،ص٢۔ نورالثقلين، ج5
  ۔١٢٢،ص١،برہان،ج٢١۴،ص٢۔ نورالثقلين، ج6
  .۴٠۶،ص ١٠۔ تفسير المنار، ج7
  ۔۴٠٧،ص ١٠۔المنار، ج8

  ارتکاز دولت کی سزا 

کے لئے دوسرے جہان کی اس سزا کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرياگاياہے:ايک دن ايسا ٓائے  بعد والی ٓايت ميں ايسے افراد
گا کہ يہ سکے جہنم کی جال دينے والی ٓاگ ميں پگھالئے جائيں گے اور پھر ان سے ان کی پيشانی، پہلو اور پشت کو داغا 

ا ِجبَاہُھُْم َوُجنُوبُھُْم َوظُھُوُرھُم)، ايسی حالت ميں عذاب کے فرشتے اس سے جائے گا( يَْوَم يُْحَمی َعلَْيھَا فِی نَاِر َجھَنََّم فَتُْکَوی بِھَ 
کہيں گے کہ وہی چيز ہے جس سے تم نے اپنے لئے ذخيره کيا تھا اور خزانے کی صورت ميں رکھا تھا اورراه خدا ميں 

چکھو اسے جسے تم نے اپنے لئے ذخيره کيا تھا اور اس  محروم لوگوں پر خرچ نہيں کيا تھا (ْ ٰھَذا َما َکنَْزتُْم اِلَٔنفُِسُکْم)، اب
  کے برے انجام کو پاؤ ( فَُذوقُوا َما ُکنتُْم تَْکنُِزون) ۔

يہ ٓايت اس حقيقت کی دوباره تاکيد کرتی ہے کہ انسانوں کے اعمال فنا نہيں ہوتے اور اسی طرح باقی رہتے ہيں اور وہی 
  ں گے اور اس کے سرور ومسرت يا رنج وتکليف کا سبب بنيں گے ۔دوسرے جہان ميں انسانوں کے سامنے مجسم ہو

اس بارے ميں کہ مندرجہ باال ٓايت مينتمام اعضائے بدن ميں سے صرف پيشانی، پشت اور پہلو کا ذکر کيوں کيا گيا 
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  ہے،مفسرين کے درميان اختالف ہے ليکن جناب ابوذرۻ سے منقول ہے، وه کہتے تھے:
  افھم) ۔(حتٰی يتردد الحر فی احو

نيز يہ بھی کہا گيا ہے کہ يہ اس بنا پر ہے کہ محرومين کے مقابلے ميں وه ان تين اعضاء سے کام ليتے تھے وه کبی ان سے
مہنہ پھراتے، کبھی بے اعتنائی کے طور پر ان کے سامنے ٓانے سے کتراتے اور کبھی ان کی طرف پشت پھيرليتے لٰہذا ان 

  سيم وزر سے داغے جائيں گے جو انہوں نے جمع کررکھا تھا ۔ کے بدن کے بدن کے يہ تين حصے اس
اس بحث کے ٓاخر ميں مناسب ہے کہ ايک ادبی نکتے کی طرف بھی اشاره کرديا جائے جو ٓايت ميں موجود ہے اور وه يہ 

اور جالنے کے قابل  ہے کہ ٓايت ميں ہے: يَْوَم يُْحَمی َعلَْيھَا ۔يعنی اس دن ٓاگ سکو نکے اوپر ڈالی جائی گی تاکہ وه گرم
استعمال نہيں کيا جاتا بلکہ مثال کے طور پر کہا جاتا “ علیٰ ”ہوجائے حاالنکہ عام طور پر اس قسم کے مواقع پر لفظ

۔يعنی لوہے کو گرم کرتے ہيں ۔ عبارت کی تبديلی شايد سکوں کی بيت زياده جالنے کی طرف اشاره ہو “ يحمی الحديد”ہے:
ميں ڈال ديا جائے تو وه اس قدر سرخ اورگرم نہيں يوتے جتنا کہ وه ٓاگ کے نيچے گرم ہوتے کيوں کی اگر سکوں کو ٓاگ 

ہيں ۔ قرٓان يہ نہيں کہتا کہ سکوں کو ٓاگ ميں ڈاليں گے بلکہ کہتا ہے انہيں ااگ کے نيچے رکھے گے تاکہ وه اچھی طرح 
 ا دينے کے لئے نہايت سخت تعبير ہے ۔پگھل جائيں اور پھر جال سکيں اور يہ ايسے سنگدل سرمايہ داروں کو سز

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

ھُوِر ِعْنَد هللاِ اْثنَا َعَشَر َشْھًرا فِی ِکتَاِب هللاِ يَْوَم َخلََق السََّماَواِت َوااْلَْٔرَض ِمْنھَ  ٣۶ يُن اْلقَيُِّم فاََلتَْظلُِموا ٕاِنَّ ِعدَّةَ الشُّ ا ٔاَْربََعةٌ ُحُرٌم ٰذِلَک الدِّ
  ا يُقَاتِلُونَُکْم َکافَّةً َواْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ َمَع اْلُمتَّقِينَ فِيِھنَّ ٔاَْنفَُسُکْم َوقَاتِلُوا اْلُمْشِرِکيَن َکافَّةً َکمَ 

ُمونَہُ َعاًما لِيُ  ٣٧ َم هللاُ فَيُِحلُّوا َما َحرَّ ٕاِنََّما النَِّسیُء ِزيَاَدةٌ فِی اْلُکْفِر يَُضلُّ بِِہ الَِّذيَن َکفَُروا يُِحلُّونَہُ َعاًما َويَُحرِّ َم هللاُ َواِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرَّ
  ُزيَِّن لَھُْم ُسوُء ٔاَْعَمالِِھْم َوهللاُ اَليَْھِدی اْلقَْوَم اْلَکافِِرينَ 

  ترجمہ
۔ مہينوں کی تعداد خدا کے نزديک خدا کی (ٓافرينش کی)کتاب ميں جس دن سے اس نے ٓاسمانوں اور زمين کو پيدا کيا ٣۶

رنا ممنوع ہے) يہ (هللا کا) ثابت وقائم ٓائين ہے لٰہذا ان مہينوں ہے،باره ہيں کہ چار مہينے ماه حرم ہيں (اور ان ميں جنگ ک
ميں اپنے اوپر ظلم نہ کرو (اور ہر قسم کی خوں ريزی سے پرہيز کرو) اور مشرکين کے ساتھ (جنگ کے وقت )سب مل کر 

  جنگ کرو جيسا کہ وه سب مل کر تم سے جنگ کرتے ہيناور جان لوں کے خدا پرہيزگاروں کے ساتھ ہے ۔
۔ نسٔی(حرام مہينوں ميں تقدم وتاخر )(مشرکين)کے کفر ميں زيادتی ہے کہ جس کی وجہ سے کافر گمراه ہوجاتے ہيں، ٣٧

ايک سال اسے حالل اور دوسرے سال اسے حرام کرديتے ہيں تاکہ ان مہينوں کی تعداد کے مطابق ہوجائے کہ جنہيں خدا 
ا ہوجائے) اور اس طرح سے خدا کے حرام کرده کو حالل شمار کريں،نے حرام کيا ہے(اور ان کے خيال مينچار کا عدد پور

  ان کے برے اعمال ان کی نظر ميں زيبا ہوگئے ہيناور خدا کافروں کی جماعت کو ہدايت نہيں کرتا ۔

  الزمی جنگ بندی 
بحث کے دوران  سوره ميں چونکہ مشرکين سے جنگ کے بارے ميں تفصيلی مباحث ٓائی ہيں لٰہذا زير نظر دو ٓايات ميں

  جنگ اور اسالمی جہاد کے ايک اور قانون کی طرف اشاره کيا گياہے اور وه حرام مہينوں کے احترام کا قانون ۔
پہلے فرمايا گيا ہے : خدا کے ہاں کتاب خلقت ميں اس دن سے جب اس نے ٓاسمان اور زمين پيدا کئے مہينوں کی تعداد باره 

ھُوِر عِ    ْنَد هللاِ اْثنَا َعَشَر َشْھًرا فِی ِکتَاِب هللاِ يَْوَم َخلََق السََّماَواِت َوااْلَْٔرَض)ہے( ٕاِنَّ ِعدَّةَ الشُّ
کی “ يَْوَم َخلََق السََّماَواِت َوااْلَْٔرض”ِ کی تعبير ہوسکتا ہے قرٓان مجيد يا ديگر ٓاسمانی کتب کی طرف اشاره ہو ليکن “کتاب ّهللاٰ ”

ہی لگتا ہے کہ يہ کتاب ٓافرينش اور کتاب جہان ہستی کی طرف اشاره ہو، بہرحال طرف توجہ کرتے ہوئے زياده موزوں ي
جس دن سے نظام شمسی نے موجوده اختيار کی ہے سال اور مہينے موجود ہيں، سال عبارت ہے سورج کے گرد زمين کے 

ہر سال کره ٓافتاب ايک مکمل دورے سے اور مہينہ عبارت ہے کره ماہتاب کے زمين کے گرد ايک مکمل دورے سے اور 
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  ، دورے ہوتے ہيں ۔١٢کے ايسے 
يہ در حقيقت ايک قيمتی طبيعی اور ناقابل تغير تقويم ہے کہ جو تمام انسانوں کی زندگی کو ايک طبيعی نظام بخشی ہے اور 
 ان کے تاريخی حسابات کو بڑے اچھے طريقے سے منظم کرتی ہے اور يہ نوع انسانی کے لئے خدا کی ايک عظيم نعمت

  کے ذيل ميں تفصيل سے بحث ہوچکی ہے، ٓايت يوں ہے:٨٩شمار ہوتی ہے جيسا سوره بقره کی ٓايہ
  يسئلونک عن االھلة قل ھی مواقيت للناس والحج

کہ جن ميں ہر قسم کی جنگ وجدال حرام “ ان باره مہينوں ميں سے چار حرام ہيں:”اس کے بعد مزيد ارشاد ہوتا ہے 
  ہے(منھا اربعة حرم)

رين کے مطابق ان چار مہينوں ميں جنگ کی حرمت حضرت ابراہيم خليل هللا کے دور سے ہے اور يہ حرمت بعض مفس
زمانہ جاہليت کے عربوں ميں بھی پوری قوت سے ايک سنت کے طور پر موجود تھی اگرچہ ميالنات اور ہواوہوس کے 

يں يہ ماه غير متغير ہيں، ان ميں تين مہينے يکے مطابق کبھی کبھی وه ان مہينوں کو ٓاگے پيچھے کرليتے تھے ليکن اسالم م
بعد ديگر ہيں اور وه ہيں ذاالقعدة، ذی الحجة اور محرم ۔ ايک ماه الگ اور وه رجب ہے، اربوں ميں اصالح ميں تين ماه 

  اکيال)ہے ۔“(فرد”يکے بعد ديگرے)اور ايک ماه“(سرد”
رت ميں سے جب جنگ دشمن کی طرف ٹھونسی ہوئی اس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ ان مہينوں ميں جنگ کی اس صو

نہ ہو ورنہ اس مينشک نہيں کہ دوسری صورت ميں مسلمانوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہيے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہيں بيٹھے 
رہنا چاہيے کيوں کہ اس صورت ميں ماه حرام کی حرمت مسلمانوں کی طرف سے زائل نہيں کی گئی بلکہ اسے دشمن کی 

  ميں گزرچکی ہے) ۔ ١٩۴سے توڑا گيا ہے(جيسا کہ اس کی تفصيل سوره بقره کی ٓايہ طرف 
اس کے بعد تاکيد کے طور پر فرمايا گيا ہے يہ دين وٓائين ثابت، قائم و دائم اور ناقابل تغير ہے ناکہ غلط وسم جو عربوں 

يُن اْلقَيّم) ۔ مينتھی وه پائيددار ہے کہ وه اپنی خواہش اور ہوا وہوس سے اسے ٓاگے پيچھے   کرديتے تھے(ٰذلَِک الدِّ
سے معلوم ہوتا ہے کہ چار ماه جنگ کی يہ حرمت دين ابراہيمی کے عالوه يہود ونصارٰی اور باقی )١چند ايک روايات (

يُن اْلقَيّم”ٓاسمانی اديان مينبھی تھی اور  قانون ہوسکتا ہے اس نکتے کی طرف بھی اشاره ہو يعنی پہلے سے ايک “)ٰذِلَک الدِّ
  مستقل اور ثابت طور پر موجود تھا ۔ 

اس کے بعد کہا گيا ہے: ان چار مہينوں ميں اپنے اوپر ظلم روا نہ رکھو اور ان کا احترام زائل نہ کرو اور اپنے تئيں دنيا کی 
  سزاؤں اور ٓاخرت کے عذابوں ميں مبتال نہ کرو(فَاَلتَْظلُِموا فِيِھنَّ ٔاَْنفَُسُکْم ) ۔

دھر ممکن ہے کہ ان چار مہينوں ميں حرمت جہاد دشمن کے لئے فائده اٹھانے کا سبب بنے اور اسے مسلمانوںليکن چونکہ ا
پر حملے کرنے پر ابھارے لٰہذا اگلے جملے ميں مزيد فرمايا گيا ہے:مشرکين کے ساتھ سب مل کر جنگ کرو جيسا کہ وه 

يَن َکافَّةً َکَما يُقَاتِلُونَُکْم َکافَّةً )، يعنی باوجوديکہ وه مشرک ہيں اور سب اکٹھے ہوکر تم سے جنگ کرتے ہيں(َوقَاتِلُوا اْلُمْشِرکِ 
شرک وبت پرستی اختالف و انتشار کا سرچشمہ ہے ليکن وه ايک ہی صف ميں تم سے جنگ کرتے ہيں اور تم موحد يکتا 

من کے مقابلے ميں وحدت کلمہ کی پرست ہو اور توحيد ،دين، اتحاد و يک جہتی ہے لٰہذا تم زياده حق رکھتے ہو کہ دش
  حفاظت کرو اور ايک ہی ٓاہنی ديوار کی طرح دشمن کے مقابلے ميں کھڑے ہوجاؤ۔

ٓاخر ميں ارشاد ہوتا ہے: اور جا ن لو کہ اگر پرہيزگار بنوگے اور تعليمات اسالمی کے اصولوں پر پوری طرح سے عمل 
  کيوں کہ خدا پرہيزگاروں کے ساتھ ہے(َواْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ َمَع اْلُمتَّقِيَن) ۔ پيرا ہو گے تو خدا تمہاری کاميابی کی ضمانت ديتا ہے

زير نظر دوسری ٓايت ميں زمانہ جاہليت کی ايک غلط سنت يعنی مسئلہ نسئی(حرام مہينوں کو ٓاگے پيچھے کردينا ہے)کی 
ر ہے جو ان کے کفر ميں زيادتی کا سبب ہے ( طرف اشاره کيا ہے، ارشاد ہوتا ہے: حرام مہينوں کو ادل بدل کرديناايساکف

ِذيَن َکفَُروا)وه ٕاِنََّما النَِّسیُء ِزيَاَدةٌ فِی اْلُکْفِر)اس عمل کے ذريعے بے ايمان لوگ مزيد گمراہی ميں مبتال ہوجاتے ہيں( يَُضلُّ بِِہ الَّ 
دے ليتے ہيں تاکہ اپنے گمان ميں اسے ايک سال ايک ماه کو حالل شمار کرتے ہيں اوردوسرے سال اسی ماه کو حرام قرار 

خدا معين کرده حرام مہينوں کی تعداد پر منطبق کريں يعنی جب ايک حرام مہينے کو حزف کرديتے ہيں تو اس کی جگہ 
ُمونَہُ َعاًما لِيَُواِطئُ  َم هللاُ)، دوسرا مہينہ مقرر کرليتے ہيں تاکہ چار ماه کہ تعداد مکمل ہوجائے( يُِحلُّونَہُ َعاًما َويَُحرِّ وا ِعدَّةَ َما َحرَّ

حاالنکہ اس برے مضحکہ خيز عمل سے حرام مہينوں کی حرمت کا فلسفہ بالکل ختم ہوکر ره جاتا ہے اور وه اس طرح حکم
خدا کو اپنی خواہشات کا بازيچہ بنا ديتے ہيں اورتعجب کی بات يہ ہے کہ وه اپنے اس کام پر بڑے خوش اور راضی ہينکيوں 

  رے اعمال ان کی نگاه ميں بڑے زيبا ہوچکے ہيں( ُزيَِّن لَھُْم ُسوُء ٔاَْعَمالِِھْم) ۔کہ ان کے ب
جيساکہ ٓاگے ٓائے گا وه شيطانی وسوسوں سے حرام مہينوں کو ادل بدل کرديتے اور تعجب کی بات يہ ہے کہ وه اس کام کو 

ی کے لئے اچھا سمجھتے تھے اور کہتے تھے تدبير زندگی اورمعيشت کے لئے مفيد خيال کرتے يا جنگ اور جنگ کی تيار
  کہ طويل جنگ بندی سے جنگی مہارت کم ہوجاتی ہے لٰہذا آتش جنگ بھڑکائی جائے ۔
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خدا بھی ان لوگوں کو جو ہدايت کی اہليت نہيں رکھتے ان کی حالت پر چھوڑ ديتا ہے اور ان کی ہدايت سے ہاتھ کھينچ ليتا 
  نہيں کرتا ( َوهللاُ اَليَْھِدی اْلقَْوَم اْلَکافِِريَن) ۔ ہے کيوں کہ خدا کافر گروه کو ہدايت

  چند قابل توجہ نکات
  ۔ حرام مہينوں کا فلسفہ:١

ان چار مہينوں ميں جنگ کو حرام قرار دينا طويل المدت جنگوں کے خاتمے کا طريقہ اور صلح و ٓاشتی کی دعوت دينے کا 
ر مہينے ہتھيار زمين پر رکھ دے اور تلواروں کی جھنکار اور بموں کے ذريعہ ہے کيوں کہ اگر جنگجو افراد سال ميں چا

  دھماکوں کی ٓاواز خاموش ہوجائے اور غوروفکر کا موقع مل جائے تو جنگ ختم ہوجانے کا احتمال پيدا ہوجاتا ہے ۔
پہلے کی  کسی کام کو جاری و ساری رکھنا، اسے چھوڑ کر نئے سرے سے شروع کرنے سے ہميشہ مختلف ہوتا ہے نيز

نسبت کئی درجے زياده مشکل ہوتا ہے، ويت نام کی بيس سالہ جنگوں کی وه کيفيت بھالئی نہيں جاسکتی جب نئے عيسوی 
سال کی ٓامد کے موقع پر صرف چوبيس گھنٹے کی جنگ بندی کے لئے کس قدر زحمت اٹھانا پڑتی تھی ليکن اسالم اپنے 

ی کا اعالن کئے ہوئے ہے اور يہ خود اسالم کی امن پسندی کی ايک نشانی پيروکاروں کے لئے ہرسال چار ماه کی جنگ بند
  ہے،

ليکن جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں اگر دشمن اس اسالمی قانون سے غلط فائده اٹھانا چاہے اور حرام مہينوں کی حرمت کو 
  پائمال کردے تو پھر مسلمانوں کا اس کا ويسا ہی جواب دينے کی اجازت دی گئی ہے ۔

  کا مفہوم اور فلسفہ:“نسئی”زمانہ جاہليت ميں ۔ ٢
کے ماده سے تاخير ميں ڈالنے کے معنی ميں ہے (اور خود يہ لفظ اسم مصدر يا مصدر ہوسکتا “نساء”(بروزن کثير)“ نسیٔ ”

  کہتے ہيں ۔“نسيہ”ہے)، وه لين دين کہ جس ميں قيمت کی ادائيگی ميں تاخير کی جائے اسے 
کبھی کسی ماه حرام کو موخر کرديتے تھے يعنی مثال محرم کے بجائے صفر کا انتخاب  زمانہ جاہليت ميں عرب کبھی

کرليتے تھے، اس کا طريقہ اس طرح تھا کہ بنی کنانہ کا کوئی ايک سردار مراسم حج ميں منٰی کے مقام پر نسبتا ايک بڑے 
  اجتماع ميں لوگوں کے تقاضے کے بعد کہتا:

  اور اس کے لئے ماه صفر کا انتخاب کرتا ہوں ۔ ميں ماه محرم کو اس موخر کرتا ہوں
ابن عباس سے منقول ہے کہ پہال شخص جس نے اس طريقے کا ٓاغاز کيا عمرو بن لحی تھا اور بعض کہتے ہيں کہ اس کام 

  کا ٓاغاز کرنے واال قلمس تھا جس کا تعلق بنی کنانہ سے تھا ۔
تھا کہ بعض اوقات مسلسل تين ماه کی پابندی (يعنی ذی القعده،ذی بعض کے خيال ميں ان کی نگاه ميں اس کام کا فلسفہ يہ 

الحجہ اور محرم) انہيں مشکل لگتی تھی اور وه اسے اپنے خيال ميں جذبہ جنگ کی کمزوری کا باعث سمجھتے اور خيال 
يزی اور کرتے کہ يہ سپاہيوں کی کارکردگی رک جانے کا سبب ہے کيوں کہ زمانہ جاہليت ميں لوگ غارت گری، خونر

جکگ سے ايک عجيب سا لگاؤ رکھتے تھے اور اصلی طور پر جنگ وجدال ان کی زندگی کا ايک حصہ تھا اور ان کے 
پے در پے تين ماه کی جنگ بندی ايک طاقت فرسا امر تھا لٰہذا وه کوشش کرتے تھے کہ کم از کم ماه محرم کو ان تين 

  مہينوں سے جدا کرليں ۔
ا ہے کہ کبھی ماه ذی الحجہ گرميوں ميں ٓاجاتا رتھا اور اس سے معاملہ ان کے لئے مشکل ہوجاتا يہ احتمال بھی ذکر کيا گي

تھااور يم جانتے ہيں کہ حج اور اس کے مراسم زمانہ جاہليت کے عربوں کے لئے عبادت ميں منحصر نہ تھے يہ عظيم 
عظيم کانفرنس شمار ہوتی تھی جو ان کی  مراسم حضرت ابراہيم (ع)کے زمانے سے بطوريادگار چلے ٓارہے تھے، يہ ايک

تجارت اور کاروبار کی رونق کا سبب بھی تھی، انہيں اس عظيم اجتماع سے بہت سے فوائد نصيب ہوتے تھے لٰہذا وه ماه ذی
الحجہ کو اس کی جگہ سے اپنی خواہش اور رغبت کے مطابق تبديل کرديتے تھے اور اس کی جگہ موسم ميں کوئی دوسرا 

رر کرديتے تھے اور ہوسکتا ہے کہ دونوں وجوه صحيح ہوں، بہرحال يہ عمل سبب بنتا کہ آتش جنگ اسی طرح مہينہ مق
بھڑکتی رہتی اور حرام مہينوں کا مقصد پامال ہوجاتا، يوں مراسم حج اس کے اور اس کے ہاتھ ميں کھلونا اور ان کے مادی 

  مفادات کا ذريعہ بن گئے ۔
کے عالوه اس حکم کو ٹھکراکر وه“اعتقادی شرک اور کفر”دتی شمار کرتا ہے کيوں کہ ان کے قرٓان اس کام کو کفر کی زيا

کا ارتکاب کرتے تھے خصوصاً جب اس کام کی وجہ سے وه دو حرام عمل بجاالتے تھے، ايک يہ کہ حرام خدا“ عملی کفر”
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  کررکھا رتھا ۔ کو انہوں نے حالل کيا ہوا تھا اور دوسرے يہ کہ حالل خدا کو انہوں نے حرام

  ۔ دشمن کے مقابلے ميں وحدت کلمہ:٣
مندرجہ باال ٓايات ميں قرٓان حکم ديتا ہے کہ دشمن سے جنگ کرنے کے موقع پر مسلمان متفق ہوکر ايک ہی صف ميں 

یکھڑے ہوکر ان سے جنگ کريں، اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان سياسی ،ثقافتی، اقتصادی اور فوجی ميدان ميں بھ
اپنے ٓاپ کو ان کے مقابلے ميں تيار کرےں اور وه صرف ايسی وحدت سے جس کا سرچشمہ توحيد اسالمی کی روح ہے، 

  دشمن پر کاميابی حاصل کرسکتے ہيں ۔
  يہ وہی حکم ہے جو مدت ہوئی طاق نسياں ہوچکا ہے اور يہی بات مسلمانوں کے انحطاط اور پسماندگی کی علت ہے ۔

  يبا معلوم ہوتے ہيں:۔ برے کام کيوں ز۴
جب تک انسان برے راستے پر گامزن نہ ہو اس کا وجدان اچھی طرح سے اچھائی اور برائی کی تميز کر سکتا ہے ليکن 

جب وه جان بوجھ کر جاده گناه پر چل نکلے اور غلط کاری کی راه پر قدم رکھ لے تو وجدان کی روشنی مدہم پڑ جاتی ہے 
اپہنچی ہے کہ گناه کی قباحت اس لئے ٓاہستہ ٓاہستہ ختم ہوجاتی ہے اور اگر وه اسے کام جاری اور بات رفتہ رفتہ يہاں تک ج

رکھے تو ٓاہستہ ٓاہستہ برے کام اس کی نظر ميں اچھے اور اچھے کام برے لگنے لگتے ہيں اوراسی بات کی طرف زير نظر
  ٓايات ميں اور متعدد ديگر ٓايات ميں اشاره کيا گياہے ۔

  ميں ہے: ۶٣کی نسبت شيطان کی طرف دی جاتی ہے، مثال سوره نحل کی ٓايہ“رے اعمال کی تزئين ب”بعض اوقات
  

اور کبھی فعل مجہول کی صورت ميں ذکر ہوئی ہے، جيسا کہ زير نظر ٓايت ميں ہے، اس کا فاعل ہوسکتا ہے شيطانی 
  وسوسے ہوں يا پھر سرکش نفس ہو۔

ہے يہاں تک کہ کبھی خدا  ١٣٧گئی ہے، اس کی مثال سوره انعام کی ٓايہ (يعنی بتوں)کی طرف دی“ شرکاء”کبھی يہ نسبت
  ميں ہے: ۴کی طرف بھی نسبت دی گئی ہے، مثال سوره نمل کی ٓايہ

  
  وه لوگ جو ٓاخرت پر ايمان نہيں رکھتے ہم نے ان کے برے اعمال کو ان کی نظر ميں مزين کرديا ۔

ا کی طرف نسبت اس بنا پر ہے کہ يہ چيزيں ان کے عمل کی خاصيت ہم بارہا کہہ چکے ہيں کہ اس قسم کے امور کی خد
شمار ہوتی ہے اور تمام چيزوں کے خواص هللا کے ہاتھ ميں ہيں، وه مسبب االسباب ہے، نيز ہم کہہ چکے ہيں کہ اس قسم کی

  نسبتيں انسان کے اختيار اور ارادے کی ٓازادی سے مختلف نہيں رکھتيں ۔
..............  

  ۔١٢٢،ص ٢ر برہان، ج۔ تفسي١

 

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

ْنيَا ِمَن اآْلِخَرِة فََما َمتَاُع اْلَحيَاِة يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا َما لَُکْم ٕاَِذا قِيَل لَُکْم انفُِروا فِی َسبِيِل هللاِ اثَّاقَْلتُْم ٕاِلَی ااْلَْٔرِض ٔاَرَ  ٣٨ ِضيتُْم بِاْلَحيَاِة الدُّ
ْنيَا فِی اآْلِخَرِة ٕاِالَّ قَلِيلٌ    الدُّ

وهُ َشْيئًا َوهللاُ َعلٰی ُکلِّ َشْیءٍ ٕاِالَّ تَ  ٣٩ ْبُکْم َعَذابًا ٔاَلِيًما َويَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَرُکْم َواَلتَُضرُّ   قَِديرٌ  نفُِروا يَُعذِّ
  ترجمہ
۔اے ايمان والوں! جب تمہيں کہا جاتا ہے کہ راه خدا ميں جہاد کرنے کے لئے نکل پڑو تو کيوں زمين پر اپنا بوجھ ڈال ٣٨
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ہو (اور سستی کرتے ہو)، کيا تم ٓاخرت کے بدلے دنياوی زندگی پر راضی ہوگئے ہو حاالنکہ حيات دنيا کی متاع  ديتے
  ٓاخرت کے مقابلے ميں کچھ بھی نہيں مگر بيت ہی کم۔

۔اگر (ميدان جہاد کی طرف)حرکت نہ کرو تو تمہيں دردناک عذاب دے گا اور کسی دوسرے گروه کو تمہاری جگہ مقرر ٣٩
  گا اور تم اسے کوئی نقصان نہيں پہنچا سکو گے اور خدا ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے ۔ کردے

  شان نزول 

ابن عباس اور دوسرے صحابہ سے منقول ہے کہ مندرجہ باال ٓايات ميں جنگ تبوک کے بارے ميں اس وقت نازل ہوئيں جب 
  گ کرنے پر ٓامادی کيا ۔پيغمبر اکرم طائف سے مدينہ کی طرف لوٹے اور لوگوں کو روميوں سے جن

اسالمی روايات ميں ٓايا يے کہ رسول هللا عام طور پر جنگ کی بنيادی باتيں اور تفصيالت مسلمانوں کے سامنے واضح نہيں 
کيا کرتے تھے تاکہ اسالم کے فوجی راز دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جائيں ليکن تبوک کے معاملے کی صورت مختلف تھی 

ہيں بتايا کہ ہم روميوں سے جنگ کرنے کے لئے جارہے ہيں کيوں کہ مشرقی روم کی سلطنت سے لہذا پہلے سے آپ نے ان
جنگ مشرکين مکہ يا يہود خيبر سے جنگ کی طرح کوئی ٓاسان کام نہ تھا لٰہذا ضرورت تھی کہ مسلمان اس عظيم مشکل 

  کے لئے پوری طور پر اپنے ٓاپ کو تيار کريں ۔
م کے درميان بہت زياده فاصلہ تھا مزيد برٓاں گرمی کا موسم تھا اور غلوں اور پھلوں کی عالوه ازيں مدينہ اور سرحد رو

  فصل کی کٹائی کے دن بھی تھے ۔
يہ تمام امور يکجا ہوگئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لئے ميدان جنگ کی طرف جانا بہت زياده مشکل ہوگا تھا، 

  کہنے ميں متردد تھے اور گنگوں کی کيفيت ميں تھے ۔ يہاں تک کہ بعض رسول هللا کی دعوت پر لبيک
ان حاالت ميں مندرجہ باال ٓايات نازل ہوئيں اور قاطع انداز ميں سختی کے ساتھ مسلمان کو تنبيہ کی، اس کيفيت کے خطرے 

  )١سے انہيں خبر دار کيا اور انہيں اس عظيم معرکے کے لئے تيار کيا ۔(

  گی دوباره ميدان جنگ کی طرف روان
  جيسا کہ ہم شان نزول ميں کہہ چکے ہينمندرجہ باالٓايات جنگ بتوک کے بارے ميں ہيں ۔

تبوک مدينہ اورشام کے درميان اےک عالقہ ہے جو ٓاجکل سعودی سرحدشمار ہوتا ہے، اس زمانے ميں مشرقی روم کے 
  )٢سرحد کے قرےب تھا ،وه حکومت اس وقت شامات پر قابض تھی ۔ (

ی يعنی فتح مکہ سے تقريبا ايک سال بعد رونما ہوا،مقابلہ چونکہ اس وقت کی ايک عالمی سو پر طاقت سے يہ واقعہ نو ہجر
تھا نہ کہ عرب کے کسی چھوٹے بڑے گروه سے لٰہذا بعض مسلمان اس جنگ ميں شرکت سے خوف زده تھے، اس صورت 

ازگار تھا اور وه بھی مومنين کے دلوناور حال ميں منافقين کے زہريلے پراپيگنڈا اور وسوسونکے ليے ماحول بالکل س
  جذبات کو کمزور کرنے ميں کوئی دقيقہ فرو گذاشت نہيں کر رہے تھے ۔

پھل اتارنے اورفصل کاٹنے کا موسم تھا، جن لوگوں کی زندگی تھوڑی سی کھتی باڑی اور کچھ جانور پالنے پر بسر ہوتی 
  ان کی سال بھر کی گزر بسر انہی چيزوں سے وابستہ تھے ۔ تھی يہ ان کی قسمت کے اہم دن شمار ہوتے تھے کيونکہ

جيسا کہ ہم ٓائے ہيں مسافت کی دوری اور موسم کی گرمی بھی روکنے والے عوامل کی مزيد مدد کرتی تھی، اس موقع پر 
کے سامنے ٓاسمانی وحی لوگوں کی مدد کے لے ٓاپہنچی اور قرٓانی ٓايات يکے بعد ديگرے نازل ہوئيں اوران منفی عوامل 

  ٓاکھڑی ہوئيں ۔
زيرے بحث پہلی ٓايت ميں قرٓان جس قدر ہو سکتی ہے اتنی سختی اور شددت سے جہاد کی دعوت ديتا ہے،کبھی تشويق سے،
کبھی سرزنش کے لہجے ميں اور کبھی دھمکی کی زبان ميں ان سے بات کرتا ہے اور انہيں ٓامادی کرنے کے لئے ہر راستہ

  اختيار کرتاہے ۔
کہتا ہے: اے ايمان والو! جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راه ميں، ميدان جہاد کی طرف حرکت کرو تو تم سستی کا پہلے 

  َْٔرِض) اثَّاقَْلتُْم ٕاِلَی ااْل مظاہره کرتے ہو اور بوجھل پن دکھاتے ہو( يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا َما لَُکْم ٕاَِذا قِيَل لَُکْم انفُِروا فِی َسبِيِل هللاِ 
  
وطن ميں ره جانے کی خواہش اور ميدان جہاد کی“اثَّاقَْلتُم ٕاِلَی ااْلَْٔرضِ ” کے ماده سے بوجھ کے معنی ميں ہے،“ثقل“”اثَّاقَْلتُم” 

طرف حرکت نہ کرنے کے لئے کنايہ ہے يا پھر مادی زرق وبرق دنيا سے چمٹے رہنے کے لئے کنايہ ہے، دونوں 
نوں کے ايک گروه کی يہ حالت تھی، سب ايسے نہ تھے، سچے مسلمانوں اور راه خدا ميں جہاد صورتوں ميں بہرحال مسلما
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  کے عاشقوں کی يہ حالت نہ تھی ۔
اس کے بعد مالمت ٓاميز لہجے ميں قرٓان کہتا ہے: کيا ٓاخرت کی وسيع اور دائمی زندگی کی بجائے اس دنياوی پست اور نا 

  پائيدار زندگی پر راضی ہوگئے ہو
  
ْنيَا ِمَن اآْلِخَرة) حاالنکہ دنياوی زندگی کے فوائد اور مال متاع ٓاخرت کی زندگی کے مقابلے ميں (  کوئی ٔاََرِضيتُْم بِاْلَحيَاِة الدُّ

ْنيَا فِی اآْلِخَرِة ٕاِالَّ قَلِيل) ۔   حيثيت نہيں رکھتے اور بہت ہی کم ہے (ِ فََما َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ
سے کھاٹے کے سودے پر کيسے تيار ہوسکتا ہے اور کيوں کر وه ايک نہايت گراں بہا متاع اور ايک عقل مند انسان اي

  سرمايہ چھوڑ کر ايک ناچيز اور بے وقعت متاع کی طرف جاسکتا ہے ۔
اس کے بعد مالمت کی بجائے ايک حقيقی تہديد کا انداز اختيار کرتے ہوئے ارشاد فرمايا گيا ہے:اگر تم ميدان جنگ کی 

ْبُکْم َعَذابًا ٔاَلِيًما) ۔طرف ح   رکت نہيں کرو گے تو خدا درد ناک عذاب کے ذريعے تمہيں سزا دے گا( ٕاِالَّ تَنفُِروا يَُعذِّ
اور اگر تم گمان کرتے ہو کہ تمہارے کناره کش ہونے اور ميدان جہاد سے پشت پھرنے سے اسالم کی پيشرفت رک جائے 

ئے گی تو تم سخت اشتباه ميں ہو کيوں کہ خدا تمہارے بجائے اسے صاحبان ايمان کو گی اور ٓائينہ اٰلہی کی چمک ماند پڑ جا
لے ٓائے گا جو عزم صميم رکھتے ہوں گے اور فرمان خدا کے مطيع ہوں گے( َويَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَرُکْم)، وه لوگ کہ جو ہر 

رادی، دليری اور فرماں برداری بھی تم سے لحاظ سے تم سے مختلف ہيں، نہ صرف ان کی شخصيت بلکہ ان کا ايمان، ا
وهُ َشْيئًا) ۔“ اس طرح تم خدا اور اس کے پاکيزه دين کو کوئی نقصان نہيں پہنچا سکتے”مختلف ہے لٰہذا    (َواَلتَُضرُّ

 اور جب وه اپنے“وه ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے” يہ ايک حقيقت ہے نہ کہ ايک خالی گفتگو يادور دراز کی ٓارزو کيوں کہ
  پاک ٓائين کی کاميابی کا اراده کرے گا تو اس ميں کالم نہيں کہ اسے عملی جامہ پہنا دے گا( َوهللاُ َعلٰی ُکلِّ َشْیٍء قَِدير) ۔

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

 ۔ بيت سے مفسرين مثال طبرسی نے نمجمع البيان ميں، فخرالدين رازی نے تفسير کبير ميں اور ٓالوسی نے روح المعانی ميں اس شان١
  نزول کو اجمالی طور پر بيان کيا ہے ۔

  کلو ميٹر بيان کيا جاتا ہے ۔ ۶٩٢کلو ميٹر اور شام سے  ۶١٠۔ تبوک کا فاصلہ مدينہ سے ٢

  چند اہم نکات 

  

  ۔ جہاد پر سات تاکيديں:١

  مندرجہ باال ٓايات ميں سات طريقوں سے مسئلہ جہاد پر تاکيد کی گئی ہے ۔
  اب کيا گيا ہے ۔۔ اہل ايمان کو اس کے لئے خط١
  ۔ ميدان جہاد کی طرف حرکت کا حکم ديا گيا ہے ۔٢
  کی تعبير استمال کی گئی ہے ۔“ فی سبيل ّهللاٰ ”۔ ٣
  ۔ ٓاخرت کے بدلے دنيا کا زکر استفہام انکاری کی سورت ميں کيا گيا ہے ۔۴
  کی دھمکی دی گئی ہے ۔“ عذاب االليم”۔ جہاد سے کناره کشی پر ۵
  گئی ہے کہ تمہيں منظر سے ہٹا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے ٓائے گا ۔ ۔ يہ دھمکی بھی دی۶
۔ خدا کی المتناہی قدرت کی طرف توجہ دالئی گئی ہے اور اس بات کی طرف متوجہ کيا گيا ہے ہے تمہاری سستياں امور ٧

  کو دامن گير ہوگا ۔اٰلہی کی پيشرفت ميں کوئی نقصان نہيں پہنچا سکتيں بلکہ جو نقصان بھی ہوا وه تم ہی 

  ۔ دنيا کی دلبستگی جہاد کے لئے سد راه ہے:٢
مندرجہ باال ٓايات سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ دنياوی زندگی سے دل بستگی مجاہدين کو امر جہاد ميں سست کرديتی 

بن حسين (ع) اسالمی ہے، سچے مجاہدين کو پاکباز، زہدپيشہ اورزرق وبرق دنيا سے بے پرواه ہوبنا چاہيے، امام علی 
حکومت کی سرحدوں کے محافظين کے لئے کی گئی دعا ميں کہتے ہيں:وانسھم عند لقائھم العدو ذکر دنياھم الخداعة وامح عن

  قلوبھم خطوات المال الفتون
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کی  بارالہا جب وه دشمن کے مقابل ہوں اس پر فريب دنيا کے ذکر وفکر کو ان سے دور رکھ اور فتنہ انگيز دلکش اموال
  اہميت ان کے صفحہ دل سے محو کردے (تاکہ تيرے عشق سے لبريز دل کے ساتھ تيرے لئے جنگ کريں) ۔

يہ حقيقت ہے اگر ہم دنيا وٓاخرت کی کيفيت کو اچھی طرح پہچانتے ہوں تو ہم جان لےں گے ٓاخرت کے مقابلے ميں دنيا اس 
ں کيا جاسکتا ۔ اس سلسلے ميں پيغمبر خدا سے ايک حديث منقول قدر محدود اور حقير ہے کہ ان کا ٓاپس ميں کوئی مقابلہ نہي

  ہے جس ميں ٓاپ نے فرمايا ہے:
  وّهللاٰ ماالدنيا فی اآلخرة اال لما يجعل احدکم اصبعہ فی اليم ثم يرفعھا فلينظر بم ترجع

ے اور پھر اسے نکال لےبخدا ٓاخرت کے مقابلے ميں دنيا اس طرح ہے کہ تم ميں سے ايک شخص اپنی انگلی دريا ميں ڈبوئ
  اور ديکھئے کہ دريا کا کتناپانی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ۔

  ۔ ٓايت ميں کس گروه کی طرف اشاره ہے؟٣
بعض مفسرين نے کہا ہے کہ ٓايت ميں جس گروه کی طرف اشاره کيا گيا ہے جو ايرانی ہيں بعض يہاں يمن کے لوگ مراد 

اسالم کی پيشرفت ميں اپنی بے انتہا جرات و استقامت سے بہت بڑا کردار ادا کيا  ليتے ہيں کہ جن ميں سے ہر ايک گروه نے
ہے، بعض ان لوگوں کی طرف اشاره سمجھتے ہيں جنہوں نے ان ٓايات کے نزول کے بعد اسالم قبول کيا اور دل وجان سے 

  اس کی راه ميں فداکاری کی ۔

َمَعنَا فَٔاَنَزَل هللاُ ٔاَْخَرَجہُ الَِّذيَن َکفَُروا ثَانَِی اْثنَْيِن ٕاِْذ ھَُما فِی اْلَغاِر ٕاِْذ يَقُوُل لَِصاِحبِِہ اَلتَْحَزْن ٕاِنَّ هللاَ  ٕاِالَّ تَنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ هللاُ ٕاِذْ  ۴٠
ْفلَ    ی َوَکِلَمةُ هللاِ ِھَی اْلُعْليَا َوهللاُ َعِزيٌز َحِکيمٌ َسِکينَتَہُ َعلَْيِہ َؤاَيََّدهُ بُِجنُوٍد لَْم تََرْوھَا َوَجَعَل َکلَِمةَ الَِّذيَن َکفَُروا السُّ

  ترجمہ
۔ اگر اس کی مدد نہيں کرو گے تو خدا اس کی مدد کرے گا (جيسا کہ اس نے مشکل ترين لمحات ميں اسے تنہا نہيں ۴٠

ساتھ صرف ايک چھوڑا)، اس وقت جب کفار نے انہيں (مکہ سے) نکال ديا جب کہ وه دو ميں سے دوسرے تھے (ان کے 
شخص اور تھا) جب وه دونوں غار ميں تھے تو وه ہمسفر سے کہہ رہے تھے غم نہ کھاؤ خدا ہمارے ساتھ ہے، تو اس موقع 
پر خدا نے اپنا سکينہ (اور اطمينان )ان پر بھيجا اور ان کی ايسے لشکروں سے تقويت کی جنہيں تم نہيں ديکھتے تھے اور 

پست قرار ديا (اور انہيں شکست سے دوچار کيا) اور خدا کی بات (اور اس کا دين ) بلند  کافروں کی گفتار(اور ہدف ) کو
  (اور کامياب )ہوا اور خدا عزير وحکيم ہے ۔

  حسا س ترين لمحات ميں خدا نے اپنے پيغمبر کو تنہا نہيں چھوڑا 
سے تاکيد کی گئی، ان ميں سے ايک يہجيسا کہ وضاحت کی جاچکی ہے گذشتہ ٓايات ميں جہاد کے مسئلے پر متعدد حوالوں 

ہے کہ يہ گمان نہ کرو کہ اگر تم جہاد اور پيغمبر کی مدد سے کناره کش ہوگئے تو اس کا پروگرام اور اسالم زمين بوس 
ہوجائے گا، زير بحث ٓايت اسی گفتگو کو ٓاگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہے: اگر اس کی مدد کرو گے تو وه خدا جس نے سخت 

اور پيچيده ترين مواقع پر معجزانہ طور پر اس کی مدد کی ہے قدرت رکھتا ہے کہ پھر اس کی مدد کرے (ٕاِالَّ  ترين حاالت
  )١تَنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ هللاُ) ۔(

يہ وه زمانہ تھا جب مشرکين مکہ پيغمبر اکرم کو قتل کرنا کی ايک خطرناک سازش کر چکے تھے، جبکہ سوره انفعال کی 
ذيل ميں اس کی تفسير گزر چکی ہے ، تفصيلی غوروخوض اور منصوبہ بندی کے بعدانہوں نے ٓاخری فيصلہ يہکے  ٣٠ٓايہ 

کيا تھا کہ عرب کے مختلف قبائل کے بہت سے شمشير زن رات کے وقت رسول هللا کے گھر کا محاصره کرليں اور صبح 
  جسم مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کرديں ۔ سب مل کر ٓانحضرت پر حملہ کريں اور بستر پر ہی تلواروں سے ان کے

پيغمبر اکرم جو حکم خدا سے اس سازش سے ٓاگاه ہوچکے تھے مکہ سے باہر جانے اور مدينہ کی طرف ہجرت کے لئے 
تيار ہوئے ليکن ابتدا ميں کفر کی دسترس سے محفوظ رہنے کے لئے غار ثور ميں پناه گزيں ہوئے جو مکہ کے جنوب ميں 

  الف سمت ميں تھی، اس سفر ميں ابوبکر بھی ٓانحضرت کے ساتھ تھا ۔مدينہ کے راستے کی مخ
دشمن نے رسول هللا کو تالش کرنے کی بہت کوشش کی ليکن مايوس ہوکر پلٹ گئے، رسول هللا تين راتيں اور دن غار ميں 

ی طرف روانہ ٹھہرے رہے، جب دشمن کے پلٹ جانے کا اطمينان ہوگيا تو رات کے وقت عام راستے سے ہٹ کر مددينہ ک
  ہوئے، چند دنوں ميں ٓاپ صحيح وسالم مدينہ پہنچ گئے اور اس طرح تاريخ اسالم ميں ايک نئے باب کا ٓاغاز ہوا ۔

مندرجہ باال ٓايت اس تاريخی سفر کے ايک حساس ترين موقع کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتی ہے: خدا نے اپنے پيغمبر 
  ال باہر کيا( ٕاِْذ ٔاَْخَرَجہُ الَِّذيَن َکفَُروا) ۔کی اس وقت مدد کی جب کافروں نے انہيننک
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البتہ کفار کا اراده انہيں مکہ سے خارج کرنے کا نہيں تھا بلکہ وه آپ کو قتل کرنے کا مصمم اراده کرچکے تھے ليکن ان 
  گئے ہيں ۔ کے کام کے نتيجے ميں چوں کہ پيغمبر خدا کو مکہ سے باہر نکل جانا پڑا لٰہذا يہ نسبت ان کی طرف دی

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: يہ اس حالت ميں تھا کہ ٓاپ دو ميں سے دوسرے تھے ( ثَانَِی اْثنَْيِن)، يہ اس طرف اشاره ہے کہ 
ٓاپ کے ساتھ صرف ايک ہی شخص تھا يہ چيز اس پر خطر سفر ميں ٓاپ کی انتہائی تنہائی کی نشاندہی کرتی ہے، ابوبکر ٓاپ

ان دونوں نے غار (يعنی غاع ثور ) ميں پناه لی( ٕاِْذ ھَُما فِی اْلَغاِر )، اس موقع پر پيغمبر کے کے ہمسفر تھے، جس وقت 
ساتھی اور ہمسفر کو خوف اور وحشت نے گھير رکھا تھا اور پيغمبر نے اسے تسلی دی اور کہا غم نہ کھاؤ خدا ہمارے ساتھ

َمَعنَا)، اس وقت هللا نے سکون اطمينان کی روح ٓاپ پر نازل کی جو حساس اور پر خطر  ہے (ٕاِْذ يَقُوُل لَِصاِحبِِہ اَلتَْحَزْن ٕاِنَّ هللاَ 
نہيں  لمحات ميں اپنے پيغمبر پر نازل کيا کرتا تھا (فَٔاَنَزَل هللاُ َسِکينَتَہُ َعلَْيِہ)، اور ٓاپ کی ايسے لشکروں سے مدد کی جنہيں تم

  تََرْوھَا) ۔ديکھ سکتے تھے،( َؤاَيََّدهُ بُِجنُوٍد لَْم 
يہ غيبی لشکر ہوسکتا ہے کہ ان فرشتوں کی طرف اشاره ہو جو خوف وخطر سے بھر پور اس سفر ميں پيغمبر کے محافظ 

  ہوں يا ان کی طرف جو بدر، حنين وغيره کے ميدانوں ميں ٓاپ کی مدد کے لئے ٓائے تھے ۔
..............  

کيوں کہ فعل ماضی جس کا “ٕاِالَّ تَنُصُرو ينََصَرهُ هللاُ ” ر اصل ميں يہ اس طرتھا۔ادبی نقطہ نظر سے اس جملے ميں کچھ محذوف ہے او١
  مفہوم گذشتہ زمانے ميں واقع ہوچکا ہو، جزائے شرط نہيں ہوسکتا مگر يہ کہ فعل ماضی ايسا ہے جو مضارع کا معنی ديتا ہو ۔

  داستان يار غار 

ونے کے بارے ميں جو سر بستہ اشارات مندرجہ باال ٓايت ميں کئے اس سفر ميں حضرت ابوبکر کے پيغمبر اکرم کے ساتھ ہ
  گئے ہيں اس پر شيعہ اور سنی مفسرين ميں بہت سے مباحث پيدا ہوگئی ہيں ۔

  اس سلسلے ميں بعض نے افراط کی راه اختيار کی ہے اور بعض نے تفريط کا راستہ اپنايا ہے ۔
ی تفسير ميں کوشش کی ہے کہ مندرجہ باال ٓايت سے حضرت ابوبکرفخرالدين رازی نے اپنے مخصوص تعصب کی بناپر اپن

کی باره فضيلتيں ثابت کرے ، اس ميں فضائل کی تعدادزياده ثابت کرنے کے لئے اس نے زمين و ٓاسمان کے قالبے مالئے 
  ہيں اس تفسير کی صورت يہ ہوگئی ہے کہ تفصيل بيان کرنا شايد ضياِع وقت مصداق ہو۔

  لوگ اصرار کرتے ہيں کہ اس ٓايت سے حضرت ابوبکر کی متعدد مذمتيں معلوم ہوتی ہيں ۔ جب کہ بعض دوسرے
فضيلت کی دليل ہے؟ ظاہرا ايسا نہيں ہے کويں کہ لغت کے لحاظ سے صاحب کے “ صاحب”پہلے يہ ديکھنا ہے کہ کيا لفظ 

ميں ان دو  ٣٧جيسا کہ سوره کہف کی ٓايہ  کے ہيں چاہے ہمنشين و ہمسفر اچھا ہو يا برا،“ ہمسفر”اور “ ہمنشين”مطلقامعنی 
افراد کا واقعہ ٓايا ہے کہ جن ميں سے ايک صاحب ايمان اور خدا پرست تھا اور دوسرا بے ايمان اور مشرک تھا، ارشاد ہوتا 

  ہے:
  قال لہ صاحبہ وھو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب

  ے جس نے تھے مٹی سے پيدا کيا ہے؟اس ساتھی نے اس سے کہا: کيا تو اس خدا کا انکار کرتا ہ
کے جملے ميں ٓائی ہے حضرت ابوبکر “فانزل ّهللاٰ سکينتہ عليہ””کی ضمير جو “ عليہ”بعض يہ بھی اصرار کرتے ہيں کہ 

کی طرف لوٹتی ہے کيوں کہ پيغمبر اکرم کو سکينة اور اطمينان کی ضرورت نہيں تھی اس لئے اس کا نزول ان کے ہمسفر 
وايده بجنودلم تروھا(اس کی غير مرئی لشکر سے مدد کی)، اس کی ”ئے تھے، جب کہ بعد والے جملے ميں:(ابوبکر) کے ل

طرف توجہ کی جائے اور دونوں ميں مرجع ضمير کے ايک ہونے کی طرف توجہ کی جائے تو واضح ہوجاتا ہے کہ 
ر کريں کہ سکينة کا تعلق حزن ومالل کے کی ضمير بھی رسول هللا کی طرف لوٹتی ہے، نيز يہ اشتباه ہے کہ ہم تصو“عليہ”

ذات پيغمبر پر نازل ہوئی جب ٓاپ سخت اور مشکل حاالت سے “سکينة”مواقع سے ہے کيوں کہ قرٓان ميں بارہا ٓايا ہے کہ 
  ميں ہم پڑھ چکے ہيں : ٢ ۶دوچار ہوئے، ان ميں سے ايک واقعہ حنين ہے جس کے بارے ميں اسی سوره کی ٓايہ

  کينتة علی رسولہ وعلی المومنينثم انزل ّهللاٰ س
  يعنی ، پھر هللا نے اپنی سکينة اپنے رسول اور مومنين پر نازل کی ۔

  ميں ہے:۶٢نيز سوره فتح کی ٓايہ 
  فانزل ّهللاٰ سکينتہ علی رسولہ وعلی المٔومنين

ہيں ہوئی بلکہ حاالت کی جب کہ ان دونوں ٓايات سے متعلق حزن ومالل اور غم واندوه کے متعلق کسی قسم کی کوئی گفتگو ن
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  پيچيدگی کی بات ہوئی ہے ۔
بہرحال ٓايات قرٓانی نشان دہی کررہی ہيں کہ نزول سکينة سخت مشکالت کے وقت ہوتی تھی اور اس ميں شک نہيں کہ غار 

  ثور ميں رسول هللا سخت لمحات مينوقت گزاررہے تھے ۔
اس ميں اس کی ايسے لشکر سے مدد کی جسے تم نہيں “(راھابجنود لم ت”زياده تعجب کی بات يہ ہے کہ بعض کہتے ہيں کہ

ديکھ سکتے تھے) يہ جملہ ابوبکر کے بارے ميں ہے جب کہ اس ٓايت کی ساری بحث جو کہ خدا کی مدد ونصرت کے 
محور پر گومتی ہے سب پيغمبر کے بارے ميں ہيں اور قرٓان چاہتا ہے کہ واضح کرے کہ پيغمبر اکيلے نہيں ہيں اگر اس کی

مدد نہ کرو گے تو خدا اس کی مدد کرے گا، لٰہذا جس شخص کے گرد تمام بحث گھومتی ہے اسے چھوڑکر ايسے شخص 
کی تالش کيوں کی جائے کہ جس کا ذکر اتباع اور پيروی کے حوالے سے ٓايا ہے، يہ صورت حال نشاندہی کرتی ہے 

 ے معنی کی طرف بھی نہيں گئی ۔تعصبات يہاں تک حائل ہو گئے ہيں کہ بعض لوگوں کی توجہ ٓايت ک

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

  ْم تَْعلَُمونَ انفُِروا ِخفَافًا َوثِقَااًل َوَجاِھُدوا بِٔاَْمَوالُِکْم َؤاَنفُِسُکْم ِفی َسبِيِل هللاِ َذلُِکْم َخْيٌر لَُکْم ٕاِْن ُکنتُ  ۴١
۴٢  ِ قَّةُ َوَسيَْحلِفُوَن بِا لَْو اْستَطَْعنَا لََخَرْجنَا َمَعُکْم يُْھلُِکوَن ٔاَنفَُسھُْم لَْو َکاَن َعَرًضا قَِريبًا َوَسفًَرا قَاِصًدا اَلتَّبَُعوَک َولَِکْن بَُعَدْت َعلَْيِھْم الشُّ

  َوهللاُ يَْعلَُم ٕاِنَّھُْم لََکاِذبُونَ 
  ترجمہ
ان جہاد کی طرف )چل پڑو چاہے سبک بار ہو يا سنگين بار اور اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ راه ۔(سب کے سب ميد۴١

  خدا ميں جہاد کرو اور اگر جانو تو يہ تمہارے نفع ميں ۔
۔(اور ان ميں سے ايک گروه ايسا ہے کہ ) اگر غنائم نزديک (اور دسترس ميں )ہوں اور سفر ٓاسان ہو (تو دنياوی طمع ۴٢

يری پيروی کرتے ہيں ليکن اب جب کہ ميدان تبوک کے لئے راستہ ان کے طويل (اور مشقت واال )ہے (تو روگردانی ميں) ت
کرتے ہيں) اور عنقريب قسم کھائےں گے کہ اگر ہم ميں طاقت ہوتی توہم تمہارے سال چل پڑتے(ليکن ان اعمال اور ايسے 

  جانتا ہے کہ وه جھوٹے ہيں ۔ صريح جھوٹوں سے ) اپنے ٓاپ کو ہالک کرتے ہيں اور خدا

  ان پر ور اللچی 
ہم کہہ چکے ہيں جنگ تبوک ايک استثنائی کيفيت رکھتی تھی اور اس کے لئے ايسے امور ضروری تھے جو بہت مشکل 

اور پيچيده تھے، اسی بنا پر چند ضعيف االيمان يا منافق افراد اس ميدان ميں شرکت کرنے سے ليت ولعل کرتے تھے، گذشتہ
يات ميں خداتعالٰی نے ايک گروه کو سرزنش کی ہے کہ جب جہاد کا فرمان صادر ہوتا ہے تو بوجھل کيوں ہوجاتے ہو(اور آ 

سستی کيوں دکھاتے ہو)، نيز فرمايا ہے کہ جہاد کا حکم تمہارے فائدے ميں ہے ورنہ خدا ايسا کرسکتا ہے کہ بے اراده اور 
حب ايمان اور عزم راسخ والے افراد لے ٓائے بلکہ يہاں تک کہ ان کے بغير بھی تن پرور افراد کے بجائے شجاع، بہادر، صا

  وه قدرت رکھتا ہے کہ اپنے پيغمبر کی حفاظت کرے جيسا کہ غار ثور اور ليلة المبيت والے واقعہ ميں حفاظت کی ہے ۔
ات کا سبب بن گئے کہ ہٹ تعجب کی بات ہے کہ مکڑی کے جالے کے چند تار جو غار کے دہانے پر تنے ہوئے تھے اس ب

دھرم اور سرکش دشمن کی فکرہی بدل جائے اور وه غار کے دھانے سے ہی پلٹ آئے اور رسول هللا صحيح وسالم رہے، 
جب خدا عنکبوت کے چند تاروں کے ذريعے نوع بشر کی تاريخ کا دھاربدل سکتا ہے تو اسے اس کی اس کی مدد کی کيا 

رہيں، درحقيقت يہ تمام احکام خودان کی ترقی اور تکامل کے لئے ہے ناکہ خدا کو ان  ضرورت ہے کہ وه نازنخرے دکھاتے
کی حاجت ہے، اس گفتگو کے بعد قرٓان دوباره مومنين کو جہاد کی طرف ہر پہلو سے دعوت دے رہا ہے اور سستی دکھانے

  والوں کو سرزنش کررہا ہے ۔
  رف چل پڑو چاہے سبک بار ہو چاہے بوجھل(انفُِروا ِخفَافًا َوثِقَااًل ) ۔پہلے ارشاد ہوتا ہے: تم سب کے سب ميدان جہاد کی ط

کی اور يہ دونوں لفظ ايک جامع مفہوم رکھتے ہيں جس ميں انسان“ ثقيل”جمع ہے“ ثقال”کی اور “ خفيف”جمع ہے “ خفاف”
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دی شده ، اس کے افراد خانہ کم ہوں کے تمام تر کيفيات اور حاالت شامل ہيں، چاہے انسان جوان ہو يا بوڑھا، مجرد ہو يا شا
يا زيادہم غنی ہو يا فقيرابتال ميں ہوں يا مصيبت ميں، اس کی زراعت ،باغ اور تجارت ہو يا نہ ہو، ہرصورت اور ہر حالت 
ميں اور مقام اور ہر حيثيت ميں اس پر الزم ہے کہ جب فرمان جہاد صادر ہوبس اسی ٓازادی بخش دعوت پر لبيک کہے، 

  کام سے ٓانکھيں بند کرلے اور تلوار بکف ميدان جنگ کی طرف چل کھڑا ہو۔ دوسرے ہر
يہ جو بعض مفسرين نے ان دوالفاظ کو مندرجہ باال معانی ميں سے فقط ايک ميں محدودقرار ديا ہے اس کے لئے ان کے 

  پاس کوئی دليل نہيں ہے، دراصل ان ميں سے ہر لفظ اس وسيع مفہوم کا مصداق ہے ۔
مزيد فرمايا گيا ہے: راه خدا ميں مالوں اور جانوں سے جہاد کرو(َوَجاِھُدوا بِٔاَْمَوالُِکْم َؤاَنفُِسُکْم)، يعنی ہر پہلو سے اس کے بعد 

جہاد کرو کيوں کہ ايسے طاقتور دشمن کے مقابلے ميں جو اس دور کی سپر طاقت سمجھا جاتا ہے، اس کے بغير کاميابی 
  ممکن نہيں تھی ۔
کہ پھر بھی کسی کو اشتباه نہ ہوکہ يہ قربانی اور فداکاری خدا کے لئے فائده مند ہے، فرمايا گيا ہے : يہ  ليکن اس بنا پر

عزت کی  تمہارے فائدے ميں ہے، اگر تم جانو( ِ َذلُِکْم َخْيٌر لَُکْم ٕاِْن ُکنتُْم تَْعلَُموَن)، يعنی اگر تم جان لو کہ جہاد سربلندی اور
وری کے خاتمے کا ذريعہ ہے، اگر تم جان لو کہ کوئی قوم جہاد کے بغير دنيا ميں حقيقی ٓازادی کليد ہے اور ذلت اور کمز

اور عدالت تک نہيں پہنچ سکتی اور اگر تم جان لو کہ رضائے خدا، دائمی سعادت اور طرح طرح کی نعمات اٰلہی تک 
ے بعد بحث کا رخ سست ، کاہل اور کمزار پہنچنے کی راه اسی عمومی مقصد نہضت اور ہمہ پہلو فدا کاری ميں ہے، اسک

ايمان والے افرتد کی طرف موڑا گيا ہے، يہ لوگ اس عظيم معرکے ميں شرکت سے بچنے کے لئے طرح طرح کے بہانے 
بناتے تھے ، اس سلسلے ميں رسول هللا سے فرمايا گيا ہے: اگر مال غنيمت دسترس ميں ہوتا اور سفر نزديک کا ہوتا تو متاع 

لئے يہ بہت ہی جلدی تيری دعوت پر لبيک کہتے اور اس بچھے ہوئے دسترخوان پر بيٹھنے کے لئے بھگ دوڑ دنيا کے 
  )١کرتے( لَْو َکاَن َعَرًضا قَِريبًا َوَسفًَرا قَاِصًدا اَلتَّبَُعوَک ) ۔(

قَّةُ) ۔(ليکن اب جب کہ سفر دور کا ہے سستی دکھاتے ہيں اور بہانے بناتے ہيں (َولَِکْن بَُعَدْت َعلَيْ    )٢ِھْم الشُّ
جلدی سے تمہارے پاس ٓاجاتے ہيں اور قسم کھاتے ہيں کہ اگر ہم ”تعجب کی بات يہ ہے کہ وه صرف بہانے نہيں بناتے بلکہ 

ِ لَْو اْستَطَْعنَا لََخَرْجنَا َمَعُکم)، اور اگر ٓاپ ديکھت“( ميں طاقت ہوتی تو ٓاپ کے ساتھ ہم بھی نکلتے ے ہيۻ کہ ہم َوَسيَْحلِفُوَن بِا
اس معرکے ميں ٓاپ کے ساتھ شرکت نہيں کررہے ہيں تو اس کی وجہ يماری معذوری اور عدم قدرت ہے اور ہم مختلف 

  مسائل ميں گرفتار ہيں ۔
يُْھلُِکوَن ٔاَنفَُسھُْم )، ليکن خدا “( ان اعمال اور ان دروغگوئيوں کی وجہ سے درحقيقت وه اپنے آپ کو ہالک کرديتے ہيں ”

  ا ہے وه جھوٹ بولتے ہيں(َوهللاُ يَْعلَُم ٕاِنَّھُْم لََکاِذبُوَن) ۔جانت
وه مکمل طور پر طاقت رکھتے ہيں ليکن چونکہ کام اتنا ٓاسان نہيں ہے بلکہ کٹھن اور مشکل ہے لٰہذا وه جھوٹی قسموں کا 

  سہارا ليتے ہيں ۔
يں بيکار، سست اور کاہل يا منافقين، اللچی اوريہ امر جنگ تبوک اور زمانہ رسول سے مخصوص ننہيں بلکہ ہر معاشرے م

ابن الوقت لوگوں کا ايک گروه ہوتا ہے جو ہميشہ منتظر رہتا ہے کہ کاميابی اور ثمرات کے لمحات ٓاپہنچيں تو اس وقت پہلی 
ار صف ميں ٓاکھڑے ہوں گے اور شور مچانے لگےں گے، گريبان چاک کرےں گے، اپنے ٓاپ کو مبارز اور مجاہد اول قر

ديں گے اور اپنا تعارف دلسوز ترين افراد ميں سے کروائيں گے تاکہ بغير زحمت کے دوسروں کی کاميابی کے ثمرات سے 
بہره ور ہوں ليکن يہی مبارز، مجاہد، سينہ چاک اور دلسوز مشکل حوادث کے موقع پر کسی نہ کسی طرف بھاگ کھڑے 

ے، کوئی خود بيمار ہوگيا ہوگا، کسی کا بيٹا بستر بيماری پر پڑا ہوگا ہوں گے اور اپنے فرار کے لئے عذر وبہانے تراشيں گ
، کسی کی بيوی وضع حمل ميں مبتال ہوگی، کوئی ٓانکھيں کمزور ہونے کی بات کرے گا اور کوئی مقدمات کی تياری ميں 

ايسے لوگوں کی شناخت لگا ہوگا اسی طرح کے بيسيوں بہانے ہوں گے، ليکن بيدار اور روشن دل رہبروں پر الزم ہے کہ 
  شروع ميں کرواديں اور اگر يہ لوگ قابل اصالح نہ ہوں تو انہيں اپنی صفوں ست نکال باہر کريں ۔

  َعفَا هللاُ َعْنَک لَِم ٔاَِذنَت لَھُْم َحتَّی يَتَبَيََّن لََک الَِّذيَن َصَدقُوا َوتَْعلََم اْلَکاِذبِينَ  ۴٣
ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر ٔاَْن يَُجاِھُدوا بِٔاَْمَوالِِھْم َؤاَنفُِسِھْم َوهللاُ َعلِيٌم بِاْلُمتَّقِينَ اَليَْستَأِْذنَُک الَِّذيَن يُ  ۴۴   ْؤِمنُوَن بِا
ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َواْرتَابَْت قُلُوبُھُْم فَھُْم فِی َرْيبِِھمْ  ۴۵   دَُّدونَ  يَتَرَ ٕاِنََّما يَْستَأِْذنَُک الَِّذيَن اَليُْؤِمنُوَن بِا

  ترجمہ
۔ خدا نے تمہيں بخش ديا کہ تم نے انہيں اجازت کيوں دی، اس سے پہلے کہ جو راست گوہيں تيرے لئے واضح ہوں اور ۴٣

  تم جھوٹوں کو پہچان لو۔
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۔ وه جو خدا اور روز جزا پر ايمان رکھتے ہيں تم سے کبھی بھی (راه خدا ميں)اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد ۴۴
  سے رخصت نہيں چاہيں گے اور خدا پرہيزگاروں کے ساتھ ہے ۔ کرنے
۔ صرف وه لوگ تم سے رخصت چاہيں گے جو خدا اور روز جزا پر ايمان نہيں رکھتے اور ان کے دل شک وتردد ميں ۴۵

  ہيں لٰہذا وه اپنے تردد ميں سرگرداں ہيں ۔
..............  

ہوجاتی ہے اور جسے دوا م حاسل نہيں ہوتا، عام طور پر دنيا کی مادی  اس عارضی چيز کو کہتے ہيں جو جلد زائل“ عرض”۔ ١
کے ماده سے ہے “ قصد”سہل وٓاسان کے معنی ميں ہيں کيوں کہ اصل ميں يہ لفظ“ قاصد”نعمتوں کے لئے يہ لفظ بوال جاتا ہے اور 

  اور عموما لوگ اپنے قصد کو ٓاسان مسائل ميں سمجھتے ہيں ۔
  ا دور دراز راہوں کو کہتے ہيں کہ جنہيں عبور کرنے کے لئے بڑی مشقت اور زحمت درکار ہوتی ہے ۔ايسی سنگالخ ي“ شقة”۔ ٢

  کوشش کرو کہ منافقين کو پہچان لو 

مندرجہ باال ٓايت سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقين کا ايک گروه پيغمبر کے پاس ٓايا اور طرح طرح کے عذر وبہانے کرنے لگا، 
انہوں نے اجازت چاہی کہ انہيں ميدان تبوک ميں شرکت سے معذور سمجھيں اور پيغمبر اکرم نے  يہاں تک کہ قسم کھا کر

  اس گروه کو اجازت دے دی ۔
زير بحث پہلی ٓايت ميں خدا وند عالم اپنے پيغمبر کو تنبيہ کے انداز ميں کہتا ہے: خدا نے تمہيں بخش ديا کہ تم نے انہيں 

فَا هللاُ َعْنَک لَِم ٔاَِذنَت لَھُْم)، کيوں ايسا نہ ہونے ديا کہ راست گو لوگ جھوٹوں سے جہاد ميں شرکت سے رخصت کيوں دی (عَ 
  ممتاز ہوجائيں اور تم ان کی کيفيت جان ليتے (َحتَّی يَتَبَيََّن لََک الَِّذيَن َصَدقُوا َوتَْعلََم اْلَکاِذبِيَن) ۔

ہے اس بات کی دليل ہے کيا يہ کوئی غلط کام تھا ياصرف  اس بارے ميں کہ مذکوره تنبيہ جس کے ساتھ عفواٰلہی کا ذکر
کوئی ترک اولٰی تھا يا کچھ نہ تھا اس سلسلے ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے بعض نے تو ايسی تيزی دکھائی ہے کہ 

ے امکان رسول هللا کے مقام مقدس تک ميں جسارت اور بے ادبی کی ہے اور يہاں تک کہ اس ٓايت کو ٓاپ سے صدور گناه ک
کی دليل قرار ديا ہے ان لوگوں نے کم از کم اتنا ادب بھی ملحوظ نہينرکھا جو خود خدائے عظيم اپنے پيغمبر کے بارے ميں 

  کی بات کی گئی ہے پھر تنبيہ کی گئی ہے اس طرح سے يہ لوگ عجيب گمراہی ميں جاپڑے ہيں ۔“ عفو ”کيا ہے کہ پہلے 
اکرم سے گناه کے صدور کی کوئی دليل موجود نہيں ہے يہاں تک ظاہر ٓايت ميں بھی  انصاف يہ ہے کہ اس ٓايت ميں پيغمبر

ايسی کوئی دليل نہيں کيوں کہ تمام قرائن نشاندہی کرتے ہيں کہ رسول هللا چاہے انہيں اجازت ديتے يا نہ ديتے منافقين کا وه 
وں کے کسی کام نہ ٓاتا بلکہ ان کی مشکالت گروه جنگ تبوک ميں شرکت نہ کرتا اور بالفرض شرکت کرتا بھی تو مسلمان

  ميں اضافہ ہی کرتا جيسا کہ بعد ٓايت ميں ہے :
  لو خرجوا فيکم مازادواکم ااّلخباال

اگر وه تمہارے ساتھ چل پڑتے تو شر ، فساد، چغلخوری، سخن چينی اور نفاق پيدا کرنے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے ( توبہ: 
۴٧(  

انہيں اجازت دے دی تو مسلمانوں کا کائی مفاد ضائع نہيں ہو، صرف جو بات اس ميں موجود  اس لئے اگر پيغمبر اکرم نے
تھی وه يہ تھی جکہ اگر ٓاپ انہيں اجازت نہ ديتے تو ان کی قلعی ذرا پہلے کھل جاتی اور لوگ پہلے ہی ان کی کيفيت سے 

کہا جا سکے اس معنی ميں کہ ان “ ترک اولیٰ ”قطٓاشنا ہوجاتے ليکن اس کام سے کوئی ارتکاب گناه نہيں ہوا، شايد اسے ف
حاالت ميں اور منافقين کے قسم کھانے اور اصرار کرنے کی صورت ميں پيغمبر اکرم کی طرف سے انہيں اجازت دينا 

  اگرچہ کوئی برا کام نہ تھا مگر اذن نہ دينا اس سے بہتر تھا تاکہ يہ لوگ جلدی پہچانے جائيں ۔
تمال بھی ہے کہ تنبيہ اور مذکوره خطاب کنايہ کے طور پر ہو، يہاں تک کہ ادس ميں ترک اولٰی بھیٓايت کی تفسير ميں يہ اح

 نہيں ہے بلکہ يہاں مراد يہ ہے کہ منافقين ميں روح منافقت کو ايک لطيف سرائے ميں کنايہ کی صورت ميں بيان کيا جائے ۔
ظالم چاہتا ہے کہ ٓاپ کے بيٹے کے منہ پر طمانچہ رسيد  اس امر کو اس مثال ميں واضح کيا جاسکتا ہے، فرض کيجئے ايک

کرے، ٓاپ کا ايک دوست اس کا ہاتھ پکڑ ليتا ہت تو ٓاپ کو نہ صرف اس کام پر دکھ نہيں ہوگا بلکہ ٓاپ خوش بھی ہوں گے 
ے چھوڑا ليکن ٓاپ ظالم کے باطن کی بدی ثابت کرنے کے لئے ٓاپ غصے کے انداز ميں اپنے دوست سے گيں کہ تم نے اس

کيوں نہيں کہ وه طمانچہ مارتا تاکہ تمام لوگ اس سنگدل کو منافق کو پہچان ليتے، ٓاپ کا مقصد اس بيان سے صرف اس کی 
  سنگدلی اور نفاق کا اثبات ہے جب کہ ظاہرا يہ دفاع کرنے والے دوست کی سرزنش ہے ۔

هللا منافقين کو نہيں پہچانتے تھے کہ خدا ئے تعالٰی کہہ  اور بات جو ٓايت کی تفسير ميں باقی ره جاتی ہے يہ ہے کہ کيا رسول
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  رہا ہے:چاہيئے يہ تھا کہ تم انہيں اجازت نہ ديتے تا کہ ان کی کيفيت تمہارے لئے واضح ہوجاتی ۔
اس سوال کا جواب يہ ہے کہ پہلے تو پيغمبر اکرم معمول کے علم کے طريقے سے اس گروه کی کيفيت سے ٓاشنا نہيں تھے 

م غيب موضوعات کے بارے ميں فيصلہ کرنے کے لئے کافی نہيں ہے بلکہ معمول کے مدارک سے ان کی کيفيت اور عل
  واضح ہونا چاہيے ۔

دوسری بات يہ کہ مقصد صرف يہ نہيں تھا کہ پيغمبر جان ليں بلکہ ہوسکتا ہے کہ مقصد يہ ہو کہ تمام مسلمان ٓاگاه ہوجائيں 
  ہے ۔اگرچہ روی سخن پيغمبر اکرم کی طرف 

اس کے بعد مومنين اور منافقين کی نشانيوں کو بيان کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: وه جو خدا اور روزٓاخر ت پر يقين رکھتے 
ہيں وه اپنے مالوں اور اپنی جان سے راه خدا ميں کہاد کرنے سے تم سے کبھی رخصت نہيں چاہيں گے( اَليَْستَأِْذنَُک الَِّذيَن 

ِ وَ    اْليَْوِم اآْلِخِر ٔاَْن يَُجاِھُدوا بِٔاَْمَوالِِھْم َؤاَنفُِسِھْم) ۔يُْؤِمنُوَن بِا
بلکہ جب فرمان جہاد صادر ہوگا بغير ليت ولعل اور سستی کے اس کی طرف بھاگيں گے اور يہی خدا پر ايمان، اس کی 

  دعوت ديتا ہے ۔طرف سے عائد ذمہ داريوں پر ايمان اور ٓاخرت کی عدالت پر ايمان انہيں اس راه کی طرف 
  يہ ايمان عذر تراشی اور بہانہ جوئی کی راه ان کے سامنے بند کرديتا ہے ۔

 خدا پرہزگاروں کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے اور ان کی نيت اور اعمال سے مکمل طور پر ٓاگاه ہے( َوهللاُ َعلِيٌم بِاْلُمتَّقِيَن) ۔
کرنے کی اجازت تم سے وہی لوگ طلب کرتے ہيں جو خدا اور روز اس کے بعد فرمايا گيا ہے: ميدان جہاد ميں شرکت نہ 

ِ َواْليَْوِم اآْلِخر)، ان کے عدم ايمان ہی  پر زور ديتے ہوئے مزيد جزا پر ايمان نہيں رکھتے (ٕاِنََّما يَْستَأِْذنَُک الَِّذيَن اَليُْؤِمنُوَن بِا
  يں گرفتار ہيں (َواْرتَابَْت قُلُوبُھُْم) ۔کہا گيا ہے: وه ايسے لوگ ہيں جن کے دل مضطرب اور تردد م

لٰہذاوه اس شک اور تردد کی بنا ء پر کبھی قدم ٓاگے بڑھاتے ہيں اور کبھی پلٹ ٓاتے ہيں اور ہميشہ تحير وسرگردانی ميں 
ِھْم رہتے ہيں اور اسی وجہ سے بہانے تراشنے اور پيغمبر سے اجازت حاصل کرنے کے منتظر رہتے ہيں (فَھُْم فِی َرْيبِ 

  يَتََردَُّدون) ۔
مندرجہ باال صفات اگر چہ فعل مضارع کی صورت ميں ذکر ہوئيں ہيں ليکن ان کا مقصد منافقين اور مومنين کی صفات 

  وحاالت بيان کرنا ہے اور اس ميں ماضی ، حال اور مستقبل کا کوئی فرق نہيں ۔
زل اراده رکھتے ہيں، انہوں نے راستے کو روشنی ميں بہرحال مومنين اپنے ايمان کے زير سايہ عزم صميم اور غير متزل

ديکھا ہے، ان کا مقصد واضح اور ہدف متعين ہے ، اسی بنا پر وه عزم راسخ کے ساتھ بالتردد سيدھے قدموں سے ٓاگے کی 
ميشہ طرف جاتے ہيں اور منافقين کا ہدف چوں کہ تارک اور غير مشخص ہے وه ھيرت وسرگردانی ميں گرفتار ہيں اور وه ہ

  ذمہ داريوں کا بوجھ اٹھانے سے فرار کے لئے بہانے تراشتے رہتے ۔
يہ دونوں نشانياں صدر اسالم اور ميدان تبوک کے مومنين اور منافقين سے مخصوس نہيں ہيں بلکہ ٓاج بھی شچے مومنين کو 

ارادے واال ہوتا پے اور جھوٹے دعويداروں کی انہيں دو صفات کو ديکھ کر پہچانا جاسکتا ہے، مومن شجاع اور مصمم 
  منافق بزدل، ڈر پوک، متحير اور بہانہ تراش ہوتا ہے ۔

وا لَہُ ُعدَّةً َولَِکْن َکِرهَ هللاُ اْنبَِعاثَھُْم فَثَبَّطَھُْم َوقِيَل اْقُعُدوا مَ  ۴۶   َع اْلقَاِعِدينَ َولَْو ٔاََراُدوا اْلُخُروَج اَلََٔعدُّ
اُعوَن لَھُْم َوهللاُ َعلِيٌم بِالَْو َخَرُجوا فِيُکْم َما َزادُ  ۴٧   لظَّالِِمينَ وُکْم ٕاِالَّ َخبَااًل َواَلَْٔوَضُعوا ِخاَللَُکْم يَْبُغونَُکْم اْلفِْتنَةَ َوفِيُکْم َسمَّ
  َوھُْم َکاِرھُونَ  لَقَْد اْبتََغْوا اْلفِْتنَةَ ِمْن قَْبُل َوقَلَّبُوا لََک ااْلُُٔموَر َحتَّی َجاَء اْلَحقُّ َوظَھََر أَْمُر هللاِ  ۴٨

  ترجمہ
۔ اگر وه (سچ کہتے تھے اور ) چاہتے تھے (کہ ميدان جہاد کی طرف) نکليں تواس کے لئے وسيلہ فراہم کرتے ليکن خدا ۴۶

ان کے نکل پڑنے کو ناپسند کرتا تھا لٰہذا اپنی توفيق ان سے سلب کرلی اور انہيں (اس کام سے) روک ليا اور ان سے کہا گيا 
  (جو بچوں، بوڑھوں اور بيماروں پر مشتمل ہيں) کے ساتھ بيٹھيں رہو۔ کہ قائدين

۔ اگر تمہارے ساتھ (ميدان جہاد کی طرف) نکل پڑتے تو اس طرح وه شک و تردد کے سوا تمہارے لئے کسی چيز کا ۴٧
تمہارے درميان  اضافہ نی کرتے اور بہت جلدی تمہارے درميان فتنہ انگيزی کرتے (اور تفرقہ اورنفاق پيدا کرتے) اور

  (سست اور کمزور) افراد ہيں جو ان کی بات کو زياده قبول کرنے والے ہيں اور خدا ظالموں سے باخبر ہے ۔
۔انہوں نے اس سے قبل بھی فتنہ انگيزی کے لئے اقدام کيا ہے اور تمہارے لئے کئی ايک کام ديگر گوں کئے ہيں (اور ۴٨

چا اور خدا کا فرمان ٓاشکار ہوا( اور تم کامياب ہوگئے) جب کہ وه اسے ناپسند انہيں خراب کيا ہے) يہاں تک کہ حق ٓاپہن
  کرتے تھے ۔
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  تفسير 
  ان کا نہ ہونا ہونے سے بہتر تھا 

  گذشتہ ٓايات ميں فرمايا گيا تھا:
  وّهللاٰ يعلم انھم لٰکذبون۔

  اور هللا جانتا ہے کہ وه جھوٹے ہيں ۔
ھتے ہوئے ان کے جھوٹ اور افتراء کی يک اور نشانی بيان کی گئی ہے ۔ فرمايا زير نظر ٓايات ميں اسی بحث کو جاری رک

گيا ہے:يہ اگر سچ کہتے ہيں اور جہاد ميں شرکت کے لئے تيار ہيں اور صرف تمہارے اذن کے منتظر ہيں تو انہيں چاہيے 
يں، جب کہ ان ميں تو ايسی کوئی کہ جہاد کے تمام وسائل ہتھيار، سواری اور جو کچھ ان کی طاقت ميں ہيں اسے فراہم کر

وا لَہُ ُعدَّةً ) ۔، يہ تارک دل اعر بے ايمان افراد ہيں کہ خدا جن کو جہاد کے پر  ٓامادگی نظر نہيں ٓاتی(َولَْو ٔاََراُدوا اْلُخُروَج اَلََٔعدُّ
نکلنے سے باز رکھا ہے (َولَِکْن افتخار ميدان ميں ناپسند کرتا ہے لٰہذا اس نے اپنی توفيق ان سے سلب کی ہے اور انہيں باہر 

  )١َکِرهَ هللاُ اْنبَِعاثَھُْم فَثَبَّطَھُْم) ۔(
اس بارے ميں يہ گفتگو کس طرف سے ہے خدا کی طرف سے يا پيغمبر کی طرف سے يا يہ خود ان کے اپنے نفس اور 

و ان کے تاريک اور گندے باطن کی ٓاواز ہے، مفسرين ميں اختالف ہے ليکن ظاہر يہ ہے کہ يہ ايک تکوينی حکم ہے ج
باطن سے اٹھا ہے اور ان کے فاسد عقيدے اور برے اعمال کا تقاضا ہے ۔ اکثر ديکھا جاتا ہے کہ مقتضائے حال کو امر يا 
نہی کی صورت ميں اليا جاتا ہے ۔ مندرجہ باال ٓايت سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ ہر عمل اور نيت کا ايک اقتضاء 

نسان کو دامنگير ہوتا ہے اور تمام لوگ اس کی اہليت نہيں رکھتے کہ وه بڑے کاموں اور راه خدا ميں قدم ہے جو خوامخواه ا
  اٹھائيں، يہ توفيق خدا ايسے نصيب کرتا ہے جن ميننيت کی پاکيزگی، ٓامادگی اور خلوص ہوتا ہے ۔

ميدان جہاد ميں شريک نہ ہوبا نہ صرف مقام بعد والی ٓايت ميں قرٓان اس حقيقت کی طرف اشاره کرتا ہے کہ ايسے لوگوں کا 
افسوس نہيں بلکہ شايد خوشی کا مقام ہے کيوں کہ وه نہ فقط يہ کہ کوئی مشکل دور نہيں کرتے بلکہ اس نفاق، بے ايمانی 

  اور اخالقی انحراف کی روح کی وجہ سے نئی مشکالت کا باعث ہوتے ہيں ۔
يا ہے کہ جب کبھی بھی بڑے لشکر اور زياده تعداد کی فکر ميں نہ رہيں در اصل يہاں مسلمانوں کو ايک عظيم درس ديا گ

بلکہ اس فکر ميں رہيں کہ مخلص اور با ايمان افراد کا انتخاب کيا جائے چاہے ان کی تعداد کم ہی کيوں نہ ہو۔ مسلمانوں کی 
  لئے کل بھی يہی درس تھا، ٓاج بھی يہی درس ہے اور ٓائنده بھی يہی درس ہوگا ۔

فرمايا گيا ہے: اگر وه تمہارے ساتھ (تبوک کے) روانہ ہوتے تو ان کا پہال منحوس اثر يہ ہوتا کہ وه اضطراب اور شک پہلے
  و تردد کے عالوه تم ميں کسی چيز کا اضافہ نی کرتے(لَْو َخَرُجوا ِفيُکْم َما َزاُدوُکْم ٕاِالَّ َخبَااًل ) ۔

“) طبل”(بروزن“ خبل”جنون کے معنی ميں ہے اور“) اجل”(بروزن“ بلخ’اور “ اضطراب اور تردد”کا معنی ہے “ خبال”
اعضاء کے فاسد ہونے کے معنی ميں ہے ۔ اس بنا پر اس فاسد باطن جو شک وتردد و بزدلی کی ٓاماجگاه ہے کے ساتھ اگر 

ھ نہ کرتے ۔ عالوه وه ميدان ميں ٓاجاتے تو سپاه اسالم ميں شکوک و شبہات پيدا کرنے اور فساد پھيالنے کے سوا اور کچ
ازيں وه بڑی سرعت سے يہ کوشش کرتے ہيں کہ افراد لشکر ميں نفوذ حاصل کريں، نفاق وتفرقہ پيدا کريں اور اتحاد کے 

  )2رشتوں کو کاٹ ديں(َواَلَْٔوَضُعوا ِخاَللَُکْم يَْبُغونَُکْم اْلِفْتنَةَ) ۔(
وجہ رہيں کہ کمزور ايمان واالے افراد تمہارے درميان اس کے بعد مسلمانوں کو خطرے سے متوجہ کيا گيا ہے کہ وه مت

اُعوَن لَھُْم)  اس شخص کو کہتے ہيں جس “ سماع ”موجود ہيں جو ان منافقوں کی باتوں سے جلد متاثر ہوجاتے ہيں( َوفِيُکْم َسمَّ
ر کرلے لٰہذا قوی ايمان ميں پذيرائی اور شنوائی کی حالت زياده ہو اورجو تحقيق اور غور وخوض کے بغير ہر بات کا اعتبا

  مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وه اس کمزور گروه پر نظر رکھيں کہ کہيں وه گرگ صفت منافقين کا لقمہ نہ بن جائيں ۔
جاسوس کے معنی ميں ہو يعنی تمہارے درميان کچھ ايسے افراد بھی ہيں جو منافقين کے لئے “ سماع”يہ احتمال بھی ہے کہ
  جاسوسی کرتے ہيں ۔

وه جو علی االعالن اور وه جو چھپ کر اپنے اوپر يا “ خدا ستم گروں کو پہچانتا ہے:”يت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے آ 
  معارے پر ظلم کرتے ہيں، اس کی ديد گاه علم سے مخفی نہيں ہيں(َوهللاُ َعلِيٌم بِالظَّالِِميَن)

وقع نہيں کہ يہ منافقين سم پاشی اور تخريب کاری ميں مشغول ہيں،اگلی ٓايت ميں پيغمبر اکرم کو متنبہ کيا گيا ہے کہ يہ پہال م
يہ پہلے بھی ايسی کاروائيوں کا ارتکاب کرتے رہے ہيں اور ابھی بھی اپنے مقصد کے لئے ہر موقع سے فائده اٹھاتے ہيں( 

  لَقَْد اْبتََغْوا اْلفِْتنَةَ ِمْن قَْبُل) ۔
جس ميں عبدهللا بن ابی اور اس کے ساتھی راستے ہی سے پلٹ آئے تھے  يہ جنگ احد کے ايک واقعہ کی طرف اشاره ہے ۔
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اور رسول هللا کی مدد سے انہوں نے اپنا ہاتھ کھينچ ليا تھا يا ديگر مواقع کی طرف اشاره ہے کہ جن ميں انہوں نے رسول هللا
  ۔کی ذات يا مسلمانوں کے خالف سازشيں کيں کہ جن کا ذکر تاريخ اسالم ميں موجود ہے 

انہوں نے تمہارے بہت سے کام خراب کئے اور سازشيں کيں تاکہ مسلمانوں ميں پھوٹ ڈال ديں اور انہيں جہاد سے باز 
رکھيں اور تمہارے ارد گرد کوئی باقی نہ رہے( َوقَلَّبُوا لََک ااْلُُٔموَر)، ليکن ان کی سازش اور کوشش کا کوئی اثر نہ ہوا اور 

َحتَّی َجاَء “( ٓاخر کارفتح حاصل ہوئی اور حق واضح ہوگيا”وگئيں اور ان کا وار خالی گياان سب کی سازشيں نقش بر ٓاب ہ
جب کہ وه تمہاری پيشرفت اور کاميابی کو ناپسند کرتے تھے (َوھُْم َکاِرھُوَن)، ليکن پرورگار کے ” اْلَحقُّ َوَظھََر ٔاَْمُر هللاِ )، 

اور اراده کچھ بھی اثر نہيں رکھ سکتا، خدا چاہتا تھا کہ تمہيں کامياب اراده اور مشيت کے مقابلے ميں بندوں کی خواہش 
کرے اور تيرے دين کو ساری دنيا تک پہنچائے اور جتنی بھی رکاوٹيں ہوں انہيں راستے سے ہٹا دے، ٓاخر اس نے يہ کام 

  کردکھايا ۔
ہے دوسرے مطالب کی طرح پيغمبر اکرم کے اہم بات يہ ہے کہ ہم جانيں کہ جو کچھ مندرجہ باال ٓايات ميں بيان کيا گيا 

زمانے سے مخصوص نہيں ہے، ہرمعاشرے ميں ہميشہ منافقين کا ايک گروه موجود ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے کہ حساس 
اور تاريخ ساز لمحات ميں زہريلی باتوں کے ذريعے لوگوں کے افکار خراب کردے، وحدت کی روح کا خاتمہ کردے اور ان

شکوک وشبہات پيدا کردے ليکن اگر معاشره بيدار ہو تو مسلم ہے کہ نصرت اٰلہی سے ان کی تمام سازشيں  کے نظريات ميں
اور منصوبہ بندياں بے اثر ہوجائيں گی اور ان کے منصوبے دھرے کے دھرے ره جائيں گے، کيوں کہ اس نے اپنے 

مخلصانہ جہاد کريں اور ہوشياری کے ساتھ ان کے دوستوں سے کاميابی کا وعده کر رکھا ہے، البتہ شرط يہ ہے کہ مسلمان 
  داخلی دشمنوں پر نظر رکھيں ۔

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

  کے ماده سے ہے اور يہ انجام کار سے روکنے کے معنی ميں ہے ۔“ تثبيط“”ثبطھم” ۔١
زی کے مفہوم ميں ہے، کے ماده سے حرکت ميں تيزی کے معنی ميں ہے اور يہاں سپاه اسالم ميں نفوذ ميں تي“ ايضاع“ ”اوضعوا” 2

 يہاناختالف اور تفرقہ کے معنی ميں ہيں ۔“فتنہ”نيز 
 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

  يَن۔َوِمْنھُْم َمْن يَقُوُل اْئَذْن لِی َواَلتَْفتِنِّی ٔاَاَلفِی اْلفِْتنَِة َسقَطُوا َوٕاِنَّ َجھَنََّم لَُمِحيطَةٌ بِاْلَکافِرِ  ۴٩
  ترجمہ
۔ ان ميں سے بعض کہتے ہيں کہ ہميں اجازت دو( تاکہ ہم جہاد ميں شرکت نہ کريں) اور ہميں گناه ميں گرفتار نہ کرو ٓاگاه۴٩

  رہو کہ وه (ابھی سے )گناه ميں گر چکے ہيں اور جہنم کفار پر محيط ہے ۔

  شان نزول 
ک کے لئے تيار کررہے تھے اور اس کے لئے کچھ مفسرين نے نقل کيا ہے کہ جب پيغمبر اسالم مسلمانوں کو جنگ تبو

جانے کی دعوت دے رہے تھے بنی سلمہ قبيلے کا ايک سردار جّد بن قيس ٓاپ کی خدمت ميں ٓايا ۔يہ منافقين ميں سے تھا ۔ 
اس نے عرض کی: اگر ٓاپ اجازت ديں تو ميں اس ميدان جنگ ميں حاضر نہ ہوں کيوں کہ مجھے عورتوں سے بہت پيار 

اگر ميری نظر رومی لڑکيوں پر جاپڑی تو ہوسکتا ہے ميں دل ہار بيٹھوں اور ان پر عاشق ہوجاؤں اور ميدان  ہے مخصوصا
  سے ہاتھ کھينچ لوں ۔

اس پر پيغمبر اکرم نے اسے اجازت دے دی ۔ اس موقع پر مندرجہ باال ٓايت نازل ہوئی جس ميں اس شخص کے کردار کی 
  مذمت کی گئی ہے ۔
  ی سلمہ کے ايک گروه کی طرف رخ کرکے فرمايا : تمہارا سردار اور بڑا کون ہے؟پيغمبر اسالم نے بن

  انہوں نے کہا: جد ّبن قيس، ليکن وه بخيل اور ڈرپوک شخص ہے ۔
: تمہارا سردار وه سفيد رو جوان بشر بن براء ہے(جو کہ بہت - ٓاپ نے فرمايا: بخل سے بڑھ کر کونسا درد ہے، پھر فرمايا
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  ا انسان ہے) ۔سخی اور کشاده رو

  بہانہ تراش منافقين 
مندرجہ باال شان نزول نشاندہی کرتی ہے کہ انسان جب چاہے ذمہ داری کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار پھينکے تو اپنے لئے

تھاکسی نہ کسی طرح بہانہ بنا ہی ليتا ہے، جيسے جّد بن قيس منافق نے ميدان جہاد ميں شرکت نہ کرنے کا کيا عذر کھڑا کيا 
ميں “ اشکال شرعی”اور وه يہ ہوسکتا ہے کہ خوبصورت رومی لڑکياں اس کا دل لوٹ ليں اور وه جنگ نہ کرسکے اور 

  گرفتار ہوجائے ۔
جد ّبن قيس جيسا ہی ايک جابر حکمران کے کارندے کا موقف ہے جو کہتا تھا کہ اگر ہم لوگوں پر سختی اور تشدد نہ کريں 

ہمارے لئے اشکال رکھے گی يعنی اس اشکال سے بچنے کے لئے ہميں مخلوق خدا پر “ شرعا”ه تو ہم جو تنخواه ليتے ہيں و
  ظلم وستم کرنا چاہيے ۔

بہرحال قرٓان يہاں روئے سخن پيغمبر اسالم کی طرف کئے ہوئے اس قسم کے رسوا اور ذليل بہانہ جو لوگوں کے جواب ميں
يجئے کہ ہم ميدان جہادميں حاضر نہ ہوں اور ہميں (خوبصورت کہتا ہے: ان ميں بعض کہتے ہيں کہ ہميں اجازت دے د

  رومی لڑکيوں کا فريفتہ کرکے) گرفتار گناه نہ کيجئے(َوِمْنھُْم َمْن يَقُوُل اْئَذْن لِی َواَلتَْفتِنِّی) ۔
کے کہ ميری بيوی، ٓايت کی تفسير اور شان نزول ميں يہ احتمال بھی ذکر کيا گيا ہے کہ جد بن قيس چاہتا تھا کہ يہ بہانہ کر

بچے اور اموال کا کوئی سرپرست نہيں، جہاد سے بچنا چاہتا تھا ۔ بہرحال قرٓان ايسے لوگوں کے جواب ميں کہتا ہے: ٓاگاه 
رہو کہ وه ابھی سے فتنہ گناه اور حکم خداکی مخالفت ميں گھر چکے ہيں، اور جہنم نے کافروں کو ہر طرف سے گھير رکھا

نَِة َسقَطُوا َوٕاِنَّ َجھَنََّم لَُمِحيطَةٌ بِاْلَکافِِريَن)، يعنی وه بے ہوده معذرتوں کی وجہ سے اور يہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہے( ٔاَاَلفِی اْلفِتْ 
بجائے اس کے کہ بعد ميں ٓالوده گناه ہوں ، ابھی سے گناه ميں گھرے ہوئے ہيناور جہنم ان پر محيط ہے، وه جہاد کی طرف 

ور رسول کے صريح حکم کو پاؤں تلے روند رہے ہيں کہ شايد کہيں شبہ ميں گرفتار نہ ہوجائيںروانگی کے بارے ميں خدا ا
  ۔

  چند اہم نکات
  ۔ منافقوں کی ايک پہچان:١

ہر معاشرے ميں منافقين کی پہچان کا ايک طريقہ يہ ہے کہ ان کے طرز استدالل اور عذربہانوں پر غور کيا جائے کہ وه 
کی انجام دہی کو ترک کرنے کے لئے پيش کرتے ہيں، ان عذر بہانوں کی کيفيت ان کے باطن کو اپنی الزمی ذمہ داريوں 

اچھی طرح واضح کرديتی ہے ، وه زياده تر جزوی، ناچيز، حقير اور کبھی مضحکہ خيز امور کا سہارا ليتے ہيں تاکہ وه اہم 
نے کے لئے ان کی سطحی فکر کا سہارا ليتے ہيں، اورکلی امور کو نظرانداز کرديں اور بزعم خود اہل ايمان کو غافل کر

شرعی مسائل اور خدا اور رسول کے حکم کوبيچ ميں کھينچ التے ہيں حاالنکہ وه گناه ميں غوطہ زن ہيں شمشير بکف 
  پيغمبر اکرم اور ان کے دين کے خالف دوڑ پڑتے ہيں ۔

  کا مفہوم:“ وان جھنم لمحيطة بالٰکفرين”۔ ٢
  ے بارے ميں مفسرين کی مختلف ٓاراء ہيں ۔اس جملے کی تفسير ک

  بعض کہتے ہيں کہ جہنم کے اسباب وعوامل يعنی گناہوں نے ان کا احاطہ کررکھا ہے ۔
بعض کہتے ہيں کہ يہ ٓائنده کے حتمی اور يقينی حوادث کے ذکر کی طرح ہے جنہيں ماضی يا حال کی صورت ميں بيان کيا 

  جہنم انہيں اپنی لپيٹ ميں لے لے گی ۔جاتا ہے يعنی قطعی اور يقينی طور پر 
البتہ يہ احتمال بھی ہے کہ اس جملے کی تفسير اس کے حقيقی معنی کے ساتھ کی جائے اور ہم کہيں کہ اسی وقت جہنم 

موجود ہے، اس جہان کے باطن ميں جہنم موجود ہے اور وه جہنم ميں گھرے ہوئے ہيں اگرچہ ابھی تک اسے تاثير کا فرمان
ہوا جيسا کہ بہشت بھی اس وقت موجود ہے اور اس جہان کے باطن اور اس کے اندر سب پر محيط ہے، بہشتی  صادر نہيں

چونکہ بہشت سے مناسبت رکھتے ہيں اس لئے اس سے مربوط ہيں اور دوزخی چونکہ دوزخ سے مناسبت رکھتے ہيں اس 
  )١لئے ان کا دوزخ سے ربط ہوگا ۔(

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

ميں کرسکتے “ بہشت و دوزخ ”کے باب“ معاد وجہان پس از مرگ”مبسوط تشريح ہے ، اس کا مطالعہ ٓاپ کتاب ۔ اس بحث کی ايک ١
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  ہيں ۔

  

  َوھُْم فَِرُحوَن۔ ٕاِْن تُِصْبَک َحَسنَةٌ تَُسْؤھُْم َوٕاِْن تُِصْبَک ُمِصيبَةٌ يَقُو لُوا قَْد ٔاََخْذنَا ٔاَْمَرنَا ِمْن قَْبُل َويَتََولَّوا ۵٠
  لَْن يُِصيبَنَا ٕاِالَّ َما َکتََب هللاُ لَنَا ھَُو َمْواَلنَا َوَعلَی هللاِ فَْليَتََوکَّْل اْلُمْؤِمنُوَن۔ قُلْ  ۵١
ْو بِٔاَْيِدينَا فَتََربَُّصوا ٕاِنَّا َمَعُکْم ِمْن ِعْنِدِه ٔاَ قُْل ھَْل تَتَربَُّصوَن بِنَا ٕاِالَّ ٕاِْحَدی اْلُحْسنَيَْيِن َونَْحُن نَتََربَُّص بُِکْم ٔاَْن يُِصيبَُکْم هللاُ بَِعَذاٍب  ۵٢

  ُمتََربُِّصوَن۔

  ترجمہ
۔اگر تجھے کوئی اچھائی پہنچے تو وه نہيں بری لگتی ہے اور اگر تجھے کوئی مصيبت پہنچے تو کہتے ہيں ہم نے پہلے ۵٠

  سے مصمم اراده کر رکھا ہے اور وه خوش و خرم پلٹ جاتے ہيں ۔
ہمارا رخ نہيں کرتا مگر جو کچھ خدا نے ہمارے لے لکھ ديا ہے وه ہمارا مولٰی اور سرپرست ہے ۔کہہ دو :کوئی حادثہ ۵١

  اور مومنين صرف خدا پر توکل کوتے ہيں ۔
۔کہہ دو: کيا ہمارے بارے ميں دونيکيوں ميں سے کسی ايک کے عالوه تمہيں کوئی توقع ہيں (يا تو ہم تم پر کامياب ۵٢

ش کرےں گے) ليکن ہم توقع رکھتے ہيں کہ خدا کی طرف سے تمہيں(اس جہان ميں)يا ہوجائےں گے يا جام شہادت نو
ہمارے ہاتھ سے(اس جہان ميں)عذاب پہنچے گا ،اب جب کہ معاملہ اےسا ہے تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ

  انتظار کرتے ہيں ۔

  تفسير 

طرف اشاره ہوا ہے اور وه بحث جو گذشتہ اور ٓائنده آيات ميں زير نظر ٓايات ميں منافين کی ايک صفت اور نشانی کی 
  منافقين کی نشانيوں کے سلسلہ ميں ٓائی ہے يہ اسی کے ضمن ميں ہے ۔

 پہلے کہا گيا ہے:۔اگر تجھے کوئی اچھائی پہنچے تو وه نا راحت ہو جاتے ہيناور انہيں برا لگتا ہے( ٕاِْن تُِصْبَک َحَسنَةٌ تَُسْؤھُمْ 
  ) ۔
اراحتی اور دکھ ان کی باطنی عداوت اور ايمان کے فقران کی دليل ہے، يہ کيسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تھوڑا سا يہ ن

  ايمان بھی رکھتا ہو اور وه پيغمبر خدا يا کسی عام صاحب ايمان شخص کی کاميابی پر رنجيده ہو۔
يں مبتال ہو جاؤ تو خوش ہو کر کہتے ہينکہ ہم ليکن اگر اس مقابلے ميں تجھے کوئی مصيبت پہنچے اور تم کسی مشکل م”-

اورکو ہالکت کے اس گڑھے “ تو پہلے سے ايسے حاالت کی پيش بينی کر رہے تھے اور ہم نے تو مصمم اراده کر رکھا تھا
گھروں کو پلٹ جاتے ہيں تو  اور جب وه اپنے”سے بچا چکے تھے( َوٕاِْن تُِصْبَک ُمِصيبَةٌ يَقُو لُوا قَْد ٔاََخْذنَا ٔاَْمَرنَا ِمْن قَْبل)،

  مصيبت يا پريشانی پرخوش ہوتے ہيں( َويَتََولَّوا َوھُْم فَِرُحوَن) ۔“تمہاری شکست
يہ دل کے اندھے منافقين ہر موقع سے فا ئده اٹھاتے ہيں اور اپنی عقل کے بارے ميں الف زنی کرتے ہيں کہ يہ ہماری 

کی اور وه مشکالت جو دوسروں کو عقل نہ ہونے جی وجہ سے دامن گير دانشمندی تھی کہ ہم نے فالں ميدان ميں شرکت نہ 
ہوئی، ہم ان ميں مبتال نہيں ہوئے، ايسی باتيں کرتے ہيں کہ جامے ميں پھولے نہيں سماتے، ليکن اے پيغمبر ! تم انہيں دو 

  طرح سے جواب دو، ايسا جواب جو دندان شکن اور منطقی ہے ۔
ادثہ پيش نہيں ٓاتا مگر وه کہ جو خدا نے ہمارے لئے مقرر کيا ہے، وه خدا جو ہمارا موال، پہلے ان سے کہو کہ ہميں کوئی ح

سرپرست، حکيم اور مہربان ہے اور جو ہماری بھالئی کے کے سوا ہمارے لئے کچھ مقدر نہيں کرتا(قُْل لَْن يُِصيبَنَا ٕاِالَّ َما 
ان فقط خدا پر توکل رکھتے ہيں ( َوَعلَی هللاِ فَْليَتََوکَّْل اْلُمْؤِمنُوَن)، اہل ايمان صرف اس َکتََب هللاُ لَنَا ھَُو َمْواَلنَا)، جی ہاں ! اہل ايم

کے عاشق ہيں، اسی سے نصرت طلب کرتے ہيں ، اپنی پيشانی اسی کی چوکھٹ پر رکھتے ہيں اور ان کی پناه گا اس کے 
  عالوه کوئی نہيں ۔

فتار ہيں، وه خيال کرتے ہيں وه اپنی معمولی سی عقل اور ناتواں فکر سے تمام يہ بہت بڑا اشتباه ہے کہ جس ميں منافقين گر
مشکالت اور حوادث کی پيش بينی کرليتے ہيں اور خدا کے لطف ورحمت سے بے نياز ہيں، وه يہ نہيں جانتے کہ ان کی 

گرميوں کی کسی جالدينے  تمام ہستی حوادث کے کسی عظيم طوفان کے سامنے ايک تنکے کی مانند ہے يا کسی بيابان ميں
 والی دوپہر ميں پانی کے ايک قطرے کی طرح ہے، اگر لطف اٰلہی شامل حال نہ ہو تو کمزور سا انسان کچھ نہيں کرسکتا ۔
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اور اے پيغمبر! تم انہيں جواب دو کہ تم ہمارے بارے ميں کيا توقع رکھتے ہو سوائے اس کے کہ دو ميں سے ايک سعادت ”
يا ہم دشمنوں کو تہس نہس کرديں گے، اور ميدان جنگ سے کاميابی کے ساتھ پلٹ ٓائينگے اور يا “ ہميں نصيب ہوجائے

مارے جائيں گے اور عزت وافتخار سے جام شہادت نوش کريں گے ان دو صورتوں ميں جو بھی پيش ٓائے ہمارے لئے 
ٕاِالَّ ٕاِْحَدی اْلُحْسنَيَْيِن )، ليکن اس کے برعکس ہم تمہارے افتخار ہے اور ہماری ٓانکھوں کی روشنی ہے ( قُْل ھَْل تَتَربَُّصوَن بِنَا 

بارے ميں دو ميں سے ايک سياه دن اور بدبختی کی توقع رکھتے ہيں يا اس جہان ميں تم عذاب اٰلہی ميں مبتال ہوں گے اور 
  هللاُ بَِعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه ٔاَْو بِٔاَْيِدينَا ) ۔ يا ہمارے ہاتھوں تم ذليل ونابود ہوں گے (َونَْحُن نَتََربَُّص بُِکْم ٔاَْن يُِصيبَُکمْ 

تم ہماری خوش بختی اور “ جب معاملہ اس طرح ہے تو تم بھی منتظر رہو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہيں”
  بُِّصوَن) ۔سعادت کا انتظار کرو اور ہم تمہاری بد بختی کے انتظار ميں ہيں (فَتََربَُّصوا ٕاِنَّا َمَعُکْم ُمتَرَ 

  چند قابل توجہ نکات 
  

  ۔ تقدير اور ہماری کاوشيں:١

اس ميں شک نہيں ہماری سرنوشت جس قدر ہمارے کام ، کوشش اور جستجو سے مربوط ہيں وه تو خود ہمارے ہاتھ ميں 
  ہيں، قرٓانی ٓايات بھی صراحت سے يہ بات بيان کررہی ہيں ۔مثال

  ۔
  )٣٩سعی کے سوا کچھ نہيں ۔ ( نجم۔ انسان کے حصے ميں اس کی کوشش اور

  اسی طرح يہ بھی ہے:
  ۔

  )٣٨ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے ۔ (مدثر۔
اسی طرح ديگر ٓايات بھی ہيں (اگر چہ سعی و کوشش کی تاثير بھی سنن اٰلہی کے مطابق اور اس کے فرمان کے تحت ہی 

  ہے) ۔
ھ متجاوز ہے اس ميں صرف دست قدرت کافرما ہے اور جو ليکن ہماری کدوکاوش سے ماورا اور ہماری قدرت سے جو کچ

کچھ قانون علت کے تقاضے کے مطابق مقدار ہوا اور انجام پذير ہوکے رہے گا اور يہ سب کچھ پروردگار کی مشيت، علم 
  اور حکمت کے مطابق انجام پاتا ہے ۔

حمت پر ايمان رکھتے ہيں ان تمام مقدرات البتہ صاحب ايمان اور خدا پرست افراد کہ جو اس کے علم وحکمت اور لطف ور
اور بندوں کی مصلحت کے مطابق سمجھتے ہيں ہر شخس اپنی حاصل کرده اہليت اور صالحيتوں کے “ نظام احسن”کو 

  مطابق مقدر رکھتا ہے ۔
صاحب ايک منافق، ڈرپوک، سست مزاج اور منتشر جمعيت کو فنا ہی ہونا ہے اور يہ اس کی حتمی سرنوشت ہے ليکن ايک 

  ايمان، ٓاگاه متحد اور عزم صميم رکھنے والی جمعيت کی سرنوشت کاميابی کے سوا کچھی نہيں ۔
جو کچھ کہا گيا ہے اس واضح ہوجاتا ہے کہ مندرجہ باال ٓايات نہ اراده اختيار کی ٓازادی کے منافی ہے اور نہ ہی انسانوں کی

  ل ہيں ۔جبری سرنوشت اور ان کی کاوشوں کے بے اثر ہونے پر دلي

  کا لفظ نہيں:“ شکست”۔ مومنين کی لغت ميں٢
زير بحث ٓاخری ٓايت ميں ايک عجيب پختہ اور محکم منطق بيان کی گئی ہے، اسی منطق ميں مسلمانوں کی تمام کاميابيوں کا 

حقيقی راز پنہاں ہے اور اگر پيغمبر اسالم اس کے عالوه کوئی تعليم اور حکم نہ بھی رکھتے ہوتے تو يہی ان کے 
ا، ٓاپ شکست اور ناکامی کا مفہوم ان کے صفحہ روح سے مٹا ديا تھا پيروکاروں کی کاميابی کی ضمانت کے لئے کافی تھ

اور ان پر ثابت کيا تھا کہ تم ہر حالت ميں کامياب ہو، تم مارے جاؤ تو کامياب ہو اور دشمن کو قتل کردو تب بھی کامياب ہو، 
ی،الجھنيں اور گرنے کی تمہارے سامنے دو راستے ہيں کہ جس راستے پر بھی جاؤ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، کج

جگہ تمہارے راستے ميں نہيں، تمہارا ايک راستہ شہادت کی طرف جاتا ہے کہ جو ايک صاحب ايمان انسان کا اوج افتخار ، 
ٓاخری معراج اور باال ترين نعمت ہے اس سے بڑھ کر افتخار اور نعمت کا انسان کے لئے تصور ہی نہيں کيا جاسکتا، جو 

سودا کرے اور اس کے بدلے ايک ايسی جاودانی حيات حاصل کرے جو جوار اٰلہی ميں ناقابل توصيف خدا کے ساتھ جان کا 
  نعمات سے ماالمال ہو۔
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دوسرا راستہ دشمن پر کاميابی ہے، اس کی شيطانی طاقت کو درہم برہم کرنا ہے اور انسانی ماحول کو ظالموں ، ستم گروں 
  ر يہ بھی ايک عظيم فيض اور مسلم افتخار ہے ۔اور بدکاروں کے شر سے پاک وصاف کرنا ہے او

وه سپاہی جو اس جذبے سے ميدان جنگ ميں ٓاتا ہے کبھی فرار اور دشمن کو ہشت دکھانے کی نہيں سوچتا، ايسا سپاہی کسی 
شخص اور کسی چيز سے نہيں ڈرتا ، خوف ووحشت، اضطراب اورشک وتردد اس کے وجود ميں راه نہيں پاتا ۔ جو لشکر 

سپاہيوں پر مشتمل ہوتے ہيں وه ماقابل شکست ہوتا ہے ۔ ايسا جذبہ صرف تعليمات اسالمی سے پيدا کيا جاسکتا ہے اورايسے 
اج بھی اگر صحيح تعليم وتربيت سے يہ منطق دوباره مسلمانوں ميں اتاردی جائے تو تمام پسماندگيوں اور شکستوں کی تالفی

  ہوسکتی ہے ۔
پيش رفت اور ٓاج کے مسلمانون ی پسماندگی کے علل واسباب کا مطالعہ اور تحقيق کرتے وه لوگ جو پہلے مسلمانوں کی 

ہيں اور اسے ايک عجيب معّما سمجھتے ہيں انہيں چاہيے کہ وه ٓائيں اور مندرجہ باال ٓايت پر تھوڑی سی غوروفکر کريں، 
  انہيں اس ٓايت سے واضح جواب مل جائے گا ۔

باال ٓايت ميں جب منافقين کی دو شکستوں کے متعلق گفتگو کی گئی ہے تو اس کی الگ الگ يہ بات قابل توجہ ہے کہ مندرجہ
تفصيل بيان کی گئی ہے ليکن جب مومنين کی دو کاميابيوں کا ذکر کيا گيا ہے انہيں سربستہ چھوڑ کر گفتگو ٓاگے بڑھا دی 

کی تشريح کی بالکل ضرورت نہيں اور يہ بالغت کا گئی ہے گويا يہ دو کاميابياں ايسی روشن، واضح اور ٓاشکار ہيں کہ جن 
  ايک خوبصورت اور لطيف نکتہ ہے جو مندرجہ باال ٓايت ميں استعمال کيا گيا ہے ۔

  ۔ منافقين کی دائمی صفات:٣
ئے ہم دوباره اس بات کی تاکيد کرتے ہيں کہ ان ٓايات کوتاريخی حوالے سے ديکھنے ساتھ ساتھ ہميں جاننا چاہيے يہ ہمارے ل

  گذشتہ اور ٓائنده دور کے لئے ايک درس ہے ۔
عموما کوئی بھی معاشره چھوٹے يا بڑے منافقين کے ايک گروه سے خالی نہيں ہوتا اور ان کی صفات تقريبا ايک جيسی 
ہوتی ہے اور وه ايک ہی طرز کے ہوتے ہيں، يہ لوگ نادان اور بے وقوف ہوتے ہيں اور اس کے باوجود خوپرست اور 

وتے ہيں اور اپنے ٓاپ کو بڑا عقلمند اور سمجھدار سمجھتے ہيں، انہيں ہميشہ لوگوں کے راحت و ٓارام ميں رنج ہوتا متکبر ہ
ہے اور وه ان کی پريشانيوں پر خوشحال اور خنده زن ہوتے ہيں، يہ لوگ ہميشہ فضول خياالت اور شک وتردد ميں کھوئے 

جاتے ہيں اور ايک پيچھے پٹ جاتے ہيں، ام کے مقابلے ميں سچے رہتے ہيں، يہی وجہ ہے کہ وه ويک قدم ٓاگے بڑھ 
مومنين ہيں جو لوگوں کی خوشی ميں خوش ہوتے ہيں اوران کے غم ميں شريک ہوتے ہيں وه کبھی اپنے علم اورفہم و 

رہتے ہيں فراست پر ناز نہيں کرتے اور کبھی اپنے ٓاپ کو لطف اٰلہی سے بے نياز نہيں سمجھتے، وه عشق خدا سے لبريز 
 اور اس راه ميں کسی حادثے اور مشکل نہيں ڈرتے ۔

 

  7تفسير نمونہ جلد

 

  

  قُْل ٔاَنفِقُوا طَْوًعا ٔاَْو َکْرھًا لَْن يُتَقَبََّل ِمْنُکْم ٕاِنَُّکْم ُکنتُْم قَْوًما فَاِسقِيَن۔ ۵٣
ِ َوبَِرُسولِِہ َواَليَأْتُوَن الصَّ  ۵۴   اَلةَ ٕاِالَّ َوھُْم ُکَسالَی َواَليُنفِقُوَن ٕاِالَّ َوھُْم َکاِرھُوَن۔َوَما َمنََعھُْم أَْن تُْقبََل ِمْنھُْم نَفَقَاتُھُْم ٕاِالَّ ٔاَنَّھُْم َکفَُروا بِا
ْنيَا َوتَْزھََق ٔاَنفُُسھُْم َوھُْم َکافُِروَن۔فاََلتُْعِجْبَک ٔاَْمَوالُھُْم َواَلٔاَْواَلُدھُْم  ۵۵ بَھُْم بِھَا فِی اْلَحيَاِة الدُّ   ٕاِنََّما يُِريُد هللاُ لِيَُعذِّ

  ترجمہ
۔کہہ دو کہ تم چاہے ميالن اور رغبت سے خرچ کرو چاہے جبرواکراه سے، تم سے ہرگز قابل قبول کيوں کہ تم فاسق ہو ۔۵٣
ميں کوئی چيز رکاوٹ نہيں بنی مگر يہ کہ وه خدا اور اس کے پيغمبرکے منکر تھے،نماز  ۔ان کے انفاق اورخرچ کرنے۵۴

  نہيں بجاالتے تھے مگر کسالت اور سستی کے ساتھ اور انفاق نہيں کرتے مگر کراہت کے ساتھ۔
ا کی زندگی ميں۔اور ان کے مال واوالد( کی کثرت )تجھے تعجب ميں نہ ڈالے، خدا چاپتا ہے کہ انہيں اس کے ذريعے دني۵۵
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  عذاب کرے اور وه حالت کفر ميں مرجائيں ۔

  تفسير 
يہ ٓايات منافقين کی کچھ اور نشانيوں اور ان کے کام کے انجام کی طرف اشاره کرتی ہيں اور انہيں واضح کرتی ہے کہ کس 

نيز نيک اعما ل ميں سے  طرح سے ان کے اعمال بے روح اور بے اثر ہيں اور ان سے انہيں کوئی فائده حاصل نہيں ہوگا،
چونکہ راه خدا ميں خرچ کرنا (يعنی زٰکوة کی ادائيگی اپنے وسيع معنی کے لحاظ سے )اور نماز کا قيام (خالق ومخلوق کے 

  درميان رشتے کی حيثيت سے )خاص مقام رکھتے ہينلٰہذا خصوصيت کے ساتھ ان دو حصوں کی نشاندہی کی گئی ہے ۔
غمبر! انہيں کہہ دو چاہے اراده و اختيار سے راه خدا ميں خرچ کرو اور چاہے کراہت و مجبوری پہلے فرمايا گيا ہے: اے پي

اور شخصی واجتماعی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے تم منافقين سے کسی حالت ميں کچھ قبول نہيں کيا جائے گا(قُْل ٔاَنفِقُوا طَْوًعا 
  )١ٔاَْو َکْرھًا لَْن يُتَقَبََّل ِمْنُکْم) ۔(

يہاں کوئی عام اور معمولی گناه نہيں ہے کيوں کہ ہوسکتا ہے کہ انسان کسی گناه کا مرتکب ليکن اس “ فسق” ہ واضح ہے ک
کے باوجود ايک نيک عمل بھی انجام دے دے بلکہ يہاں مراد اس سے کفر يا نفاق ہے يا ان کے نفاق کارياکاری سے ٓالوده 

  ہونا ہے ۔
اپنے وسيع مفہوم کے لحاظ سے دونوں معانی ميں ہو جيسا کہ بعد والی “ فسق”ميںاس ميں بھی مانع نہيں مندرجہ باال جملے 

  ٓايت بھی اس حصے کی وضاحت کرے گی ۔
اگلی ٓايت ميں ان کے خرچ کئے ہوئے مال کے قابل قبول نہ ہونے کہ دوباره وضاحت کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: ان کے 

ئی امر مانع نہيں کہ وه خدا اور اس کے پيغمبر کے منکر اور کافر ہيں انفاق اور مخارج کے قبول ہونے ميں اس کے سوا کو
بََل اور ہر وه کام جس ميں خدا پر ايمان اورتوحيد پريقين شامل نہ ہو بارگاه خداوندی ميں قابل قبول نہيں ہے( َوَما َمنََعھُْم ٔاَْن تُقْ 

ِ وَ    بَِرُسولِہ) ۔ِمْنھُْم نَفَقَاتُھُْم ٕاِالَّ ٔاَنَّھُْم َکفَُروا بِا
قرٓان نے بارہا اس بات کا ذکر کيا ہے کہ اعمال صالح کے قبول ہونے شرط ايمان ہے، يہاں تک کہ اگر کوئی عمل ايمان کی 

بنا پر سرزد ہو اور ايک مدت کے بعد عمل کرنے واال شخص کفر کی راه اختيار کرلے تو اس کا عمل حبط، نابود اور بے 
  اردو ترجمہ) ۔۶۶ميں تفصيلی بحث کرچکيں ہيں) (ديکھئے صفحہ  ٢ں ہم تفسير نمونہ جلد اثر ہوجائے گا(اس سلسلے مي

ان کے انفاق اور مالی اخراجات قبول نہ ہونے کا تذکره کرنے کے بعد ان کی عبادات کی کيفيت کی طرف اشاره کرتے 
اَلةَ ٕاِالَّ ہوئے فرمايا گيا ہے: وه نماز بجانہيں التے مگر کسالت وناراحتی کے ساتھ اور بو جھ سمجھتے ہوئے( َواَليَأْتُوَن الصَّ

  َوھُْم ُکَسالَی)، جيسا کہ وه خرچ بھی بس کراہت ومجبوری کے عالم ميں کرتے ہيں (َواَليُنفِقُوَن ٕاِالَّ َوھُْم َکاِرھُوَن) ۔
کہ وه حالت کفر اور عدم  درحقيقت دووجوه کی بنياد پر ان کے خرچ شده اموال قابل قبول نہيں ہوئے، ايک وجہ تو يہ ہے

ايمان ميں سرزد ہوئے ہيں اور دوسری وجہ ی ہے کراہت اور مجبوری کے عالم ميں خرچ کئے گئے ہيں، اسی طرح ان کی 
نماز بھی دو وجوه سے قبول نہيں ہوئی ايک کفر کی وجہ سے اور دوسرا کسالت اور ناپسنديدگی کی حالت ميں ادئيگی کے 

  سبب۔
يں منافقين کی کيفيت ان کے بے ثمر اعمال کے لحاظ سے بيان کی گئی ہے اس کے باوجود ان ميں ان مندرجہ باال جملونم

کی ايک اور نشانی بھی بيان کی گئی ہے اور وه يہ کہ حقيقی مومنين کو عبادت ميں ان کی خوشی اور نشاط کے سبب اور 
تی، ناراحتی اور کراہت سے کار خير انجام نيک اعمال سے ان کی رغبت اور خلوص کی بنا پر وه سرد مہری، بے رغب

  دينے کے لئے قدم اٹھاتے ہيں گويا کوئی شخص جبرا ان کا ہاتھ پکڑے انہيں کار خير کی طرف ليے جارہا ہو۔
واضح ہے کہ پہلے گروه کے اعمال چونکہ عشق اٰلہی کی بنا پر سرزد ہوتے ہيں اور ان ميں دلسوزی ہوتی ہے لٰہذا ان 

و قواعد کا خيا رکھا جاتا ہے ليکن دوسرے گروه کے اعمال ميں چونکہ کراہت، ناپسنديدگی اور بے رغبتی اعمال کے ٓاداب 
ہوتی ہے لٰہذا وه ناقص، ٹوٹے پھوٹے اور بے روح ہوتے ہيں، لٰہذا ان کے اسباب وعلل کا اختالف ان کی مختلف شکليں 

  صورتيناختيار کرنے کا سبب بنتا ہے ۔
ان کے مال و اوالد کی کثرت تجھے تعجب ميں ”خن پےغمبر کی طرف کرتے ہوئے فرميا گيا ہے:ٓاخری ٓايت ميں روئے س

اور تم يہ نہ سوچنے لگ جاؤ کہ اس کے باوجودکہ وه منافق ہيں انہيں يہ سب نعمات اٰلہی کيونکر ميسر ہيں( “ نہ ڈال دے
ےنظاہرا تو ان کے لے نعمات ہيں ليکن حقےقت ميں خدا چاہتاہے کہ اس طرحفاََلتُْعِجْبَک ٔاَْمَوالُھُْم َواَلٔاَْواَلُدھُْم ) کيونکہ يہ چيز

انہيندنياوی زندگی ميں معذب کرے اور ان چيزوں سے بے انتہادل بستگی کی وجہ سے وه کفر اور بے ايمانی کی حالت ميں 
ْنيَا وَ  بَھُْم بِھَا فِی اْلَحيَاِة الدُّ   تَْزھََق ٔاَنفُُسھُْم َوھُْم َکافُِروَن) ۔مرجائيں(ٕاِنََّما يُِريُد هللاُ لِيَُعذِّ

در حقيقت وه ان اموال واوالد (اقتصادی اور افرادی قوت) کے ذريعے دو راستوں سے معّذب ہوں گے، پہال تو يہ کہ عام 
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 طور پر ايسے افرد کی اوالد غير صالح ہوتی ہے اورمال بے برکت ہوتا ہے جوکہ دنياوی زندگی ميں ان کے لئے رنج والم
کا باعث بنتے ہيں، کيا يہ بات باعث رنج الم نہيں کہ شب وروز ايسی اوالد کے لئے کوشش کی جائے جو ننگ و عار اور 

پريشانی کا باعث ہے اور ايسے مال کی حفاظت ميں جان جوکھوں ميں ڈالی جائے جو گناه کے راستے سے کمايا ہے، 
رکھتے ہيں اور ٓاخرت کی پر نعمت اور وسيع دنيا اور موت کے  دوسری طرف يہ لوگ چونکہ ان اموال اور اوالد سے لگاؤ

بعد کی زندگی پر ايمان نہيں رکھتے لٰہذا اس سب مال متال سے ٓانکھيں بند کرلينا ان کے لئے مشکل ہے يہاں تک کہ انہيں 
  ں ۔چيزوں پر ايمان رکھ کر کفر کے ساتھ دنيا سے چلے جاتے ہيں اور سخت ترين حالت ميں جان ديتے ہي

مال و اوالد اگرپاک اور صالح ہوں تو نعمت ہے اور رفاه وٓاسائش کا سبب ہے اور اگر ناپاک اور غير صالح ہو تو رنج 
  وتکليف اور عذاب اليم ہيں ۔

  چند اہم نکات 
  ۔ کيا منافقين خوشی سے خرچ کرتے ہيں:١

کہ چاہے اختيار سے خرچ کرو چاہے مجبوری بعض لوگ سوال کرتے ہيں کہ پہلی ٓايت کے شروع يہ کيسے کہہ ديا گيا ہے
سے، تم سے قبول نہيں ہوگا جب کہ دوسری ٓايت کے ٓاخر ميں تصريح کی گئی ہے کہ وه صرف کراہت اور مجبوری کے 

  عالم ہی ميں خرچ کرتے ہيں، کيا يہ دونوں ٓايتيں ايک دوسرے کے منافی ہيں؟
اب واضح ہوجاتا ہے اور وه يہ کہ پہلی آيت کی ابتدا درحقيقت ايکايک مطلب کی طرف متوجہ ہوا جائے تو اس سوال کا جو

کی صورت ميں ہے يعنی اگريا اکراه کی صورت ميں خرچ کرو، جس صورت ميں بھی ہو قابل قبول نہيں “ قضيہ شرطيہ ”
ر اختيار واراده ہوگا اور ہم جانتے ہيں کہ قضيہ شرطيہ وجود شرط کی دليل نہيں ہے يعنی فرض کريں کہ وه ميل ورغبت او

  سے بھی خرچ کريں تو بھی اس کا کوئی فائده نہيں چونکہ وه ايمان نہيں رکھتے ۔
کو بيان کيا جارہا ہے اور وه يہ کہ يہ لوگ ہميشہ اکراه اور ناپسنديدگی ہی سے خرچ “ قضيہ خارجيہ”ليکن دوسری ٓايت ميں 

  کرتے ہيں(غور کيجئے گا) ۔

  ۔ صرف نماز روزه کافی نہيں:٢
دوسرا درس جو مندرجہ باال ٓايات سے حاصل کيا جاسکتا ہے يہ ہے کہ صرف لوگوں کی نماز، روزه اور زٰکواة پر فريفتہ 

نہيں ہونا چاہيے کيوں کہ منافقين نماز بھی پڑھتے ہيں اور ظاہرا راه خدا ميں خرچ بھی کرتے ہيں بلکہ منافقوں کی 
مصلحانہ اعمال الگ پہچاننا چاہيے اور اتفاق کی بات ہے کہ غور کرنےنمازوناور سخاوتوں کو سچے مومنين کے پاک اور 

  اور تحقيق وجستجو سے ظاہرعمل سے بھی عموما پہچان ہوجاتی ہے ۔
  حديث ميں ہے :

  ال تنظروا الی رکوع الرجل وسجوده فان ذالک شیء اعتاده ولوترکہ استوحش وليکن انظروا الی صدق حديثہ واداء امانتہ۔
لمبے رکوع اور سجدوں کو نہ ديکھو کيوں کہ ہوسکتا ہے يہ عادتی عبادت ہو جسے چھوڑنے سے اسے  کسی کے لمبے

پريشانی ہوتی ہے بلکہ اس کی راست گوئی اور امانت کی ادائيگی پر نظر رکھو کيوں کہ سچائی ، راستی اور امانت کا 
  تا ہے ۔سرچشمہ ايمان ہے جبکہ عادتی رکوع وسجود کفر ونفاق کے ساتھ بھی ہوسک

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

اگرچہ صيغہ امر کی شکل ميں ہے ليکن مفہوم شرط رکھتا ہے يعنی اگرتم خرچ کرو چاہے اختيار سے يا مجبوری سے تم “ انفقوا”۔ ١
  سے قابل قبول نہيں ہوگا ۔

ْم ُکنتُْم قَْوًما فَاِسقِيَن)، تمہاری نيتيں اس کے بعد اس کی دليل کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: کيوں کہ تم فاسق گروه ہو ( ٕاِنَّکُ 
غلط، تمہارے اعمال ناپاک اور تمہارے دل تاريک ہيں اور خدا صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو پاک وپاکيزه ہو اور جسے ايک 

  پاکيزه شخص تقوٰی وپرہيزگاری کے ساتھ انجام دے ۔

  

ِ ٕاِنَّھُْم لَِمْنُکْم وَ  ۵۶   َما ھُْم ِمْنُکْم َولَِکنَّھُْم قَْوٌم يَْفَرقُوَن۔َويَْحلِفُوَن بِا
  لَْو يَِجُدوَن َمْلَجٔاً ٔاَْو َمَغاَراٍت ٔاَْو ُمدََّخاًل لََولَّْوا ٕاِلَْيِہ َوھُْم يَْجَمُحوَن۔ ۵٧
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  ترجمہ
ڈرتے ہيں(اور  ۔وه خدا کی قسم کھاتے ہيں کہ وه تم ميں سے ہيں حاالنکہ وه تم ميں سے نہيں ہيں اور وه لوگ ہے جو۵۶

  وحشت زده ہيں لٰہذا وه جھوٹ بولتے ہيں) ۔
۔اگر انہيں کوئی پانہ گاه يا غاريں يا کوئی زير زمين راستہ مل جائے تو وه اس کی طرف چل پڑليں حاالنکہ وه تيزی ميں ۵٧

  بھاگ کھڑے ہوں گے ۔

  منافقين کی ايک اور نشانی 

لت کے بارے ميں ايک اور نشانی بيان کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے :وه خدا کی مندرجہ باالٓايات مينمنافقين کے اعمال اور حاا
  قسم کھاتے ہيں وه تم ميں سے ہيں

  
ِ ٕاِنَّھُْم لَِمْنُکْم )،  حاالنکہ وه تم ميں سے نہيں ہيں اور نا ہی کسی چيز ميں تمہارے مواقف ہيں بلکہ وه ايسے ”( َويَْحلِفُوَن بِا
اور شدت خوف ہی کے باعث اپنے کفر کو چھپاتے ہيں اور ايمان کا اظہار کرتے ہيں کہ “ ہيں لوگ ہيں جو بے حد ڈرپوک 

  کہيں گرفتاِر بال نہ ہوجائيں( َوَما ھُْم ِمْنُکْم َولَِکنَّھُْم قَْوٌم يَْفَرقُوَن) ۔
ميں کہا ہے “ مفردات”سے ہے اور اس کا معنی ہے شدت خوف وہراس ، راغب نے “)شفق” (بروزن“ فرق”ماده “ يفرقون”

کہ يہ ماده اصل ميں تفرقہ، جدائی اور پراگندگی کے معنی ميں ہے، گويا اس طرح ڈرتے ہيں کہ چاہتے ہيں کہ ان کا دل 
  متفرق اور ٹکڑے ٹکڑے ہوجائے ۔

درحقيقت باطن ميں چونکہ ان کا کوئی سہارا نہيں لٰہذا ہميشہ کے لئے خوف وہراس اور شديد وحشت ميں گرفتار ہيں اور 
اسی خوف ووحشت کی وجہ سے جو کچھ ان کے باطن ميں ہے اس کا کبھی اظہار نہيں کرپاتے اور چونکہ خدا سے نہيں 

ڈرتے اس لئے ہر چيز سے ڈرتے ہيں اور ہميشہ وحشت زده رہتے ہيں جب کہ سچے اور حقيقی مومن ايمان کے سائے ميں 
  سکون واطمينان اور ايک خاص شہامت وجرٔات سے رہتے ہيں ۔

عد والی ٓايت ميں مومنين سے ان کے شديد بغض، عداوت اور نفرت کو مختصر سی عبارت ميں ليکن رسا اور واضح انداز ب
ميں بيان کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: وه ايسے ہيں کہ اگر کوئی پناه گاه (مثالً مستحکم قلعہ) انہيں مل جائے يا پہاڑوں کی 

کوئی راستہ مل جائے تو جتنا جلدی ہوسکے اس کی طرف کھڑے ہوں تاکہ وه غاروں تک جاسکتے ہوں يا انہيں زير زمين 
  تم سے دور ہوکر اپنے کينہ اور عداوت کو ظاہر کرسکيں

  
  ( لَْو يَِجُدوَن َمْلَجٔاً ٔاَْو َمَغاَراٍت ٔاَْو ُمدََّخاًل لََولَّْوا ٕاِلَْيِہ َوھُْم يَْجَمُحوَن) ۔

  وئی مستحکم قلعہ يا اس قسم کی کوئی جگہ۔مثال ک“ پناه گاه”کا معنی ہے “ ملجاء”
  ۔“ غار”کی جس کا معنی ہے “ مغاره”جمع ہے “ مغارات”
کا معنی ہے پوشيده اور چھپے ہوئے راستے، مثال وه نقب جو زير زمين لگاتے ہيں اور اس کے کسی جگہ ميں “ مدخل”

  داخل ہوجاتے ہيں ۔
اور شدت کے ساتھ چلنا کہ جيسے کوئی چيز روک نہ سکے، کے ماده سے ہے جس کا معنی ہے تيزی “جماح“ “يجمحون”

  کہتے ہيں ۔“ جموح”مثال سرکش اور موه زور گھوڑے کا دوڑنا کہ جسے روجا نہ جاسکتا ہو، اسی اسے گھوڑے کو 
بہرحال يہ ايک واضح ترين اور نہايت عمده تعبير ہے جو قرٓان منافقين کے خوف ووحشت کے بارے ميں يا ان کے بغض 

کے سلسلے ميں بيان کرتا ہے کہ اگر انہيں پہاڑوں يا زمين پر کوئی راه فرار مل جائے تو خوف يا دشمنی کی وجہ  ونفرت
سے تم سے دور ہوجائيں ليکن چونکہ ان کی قوم وقبيلہ اور مال وثروت تمہارے عالقے ميں ہے لٰہذا مجبور ہيں کہ خون 

  جگر پی کر تم ميں ره جائيں ۔

َدقَاِت فَإِْن ٔاُْعطُوا ِمْنھَا َرُضوا َوٕاِْن لَْم يُْعطَْوا ِمْنھَا ٕاَِذا ھُْم يَْسَخطُوَن۔ َوِمْنھُْم َمنْ  ۵٨   يَْلِمُزَک فِی الصَّ
  ٕاِلَی هللاِ َراِغبُوَن۔  ٕاِنَّاَولَْو ٔاَنَّھُْم َرُضوا َما آتَاھُْم هللاُ َوَرُسولُہُ َوقَالُوا َحْسبُنَا هللاُ َسيُْؤتِينَا هللاُ ِمْن فَْضلِِہ َوَرُسولُہُ  ۵٩

  ترجمہ
۔ان ميں ايسے لوگ ہيں جو غنائم (کی تقسيم)کے بارے ميں تم پر اعتراض کرتے ہيں اگر ان ميں سے انہيں دے ديں تو ۵٨

  راضی ہوجاتے ہيں اور اگر نہ ديں تو ناراض ہوجاتے ہيں(چاہے ان کا حق ہو يا نہ ہو) ۔
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دا اور اس کا رسول انہيں ديتا ہے اور کہيں کہ خدا ہمارے لئے کافی ہے اور ۔ليکن اگر وه اس پر راضی ہوں کہ جو خ۵٩
عنقريب خدا اور اس کا رسول اپنے فضل ميں سے ہميں بخشے گا اور ہم صرف اس کی رضا چاہتے ہيں اگر ايسے کريں تو 

  ان کے فائدے ميں ہے ۔

  شان نزول 
ثين سے نقل کيا گيا ہے کہ پيغمبر اکرم کچھ غنائم( يا ان جيسے) تفسير در منثور صحيح بخاری ، نسائی اور بعض ديگر محد

ٓاپہنچا اور بلند ٓاواز سے پکار کر “ ذوالخويصره ”اموال کی تقسيم ميں مشغول تھے کہ قبيلہ بنی تميم ميں سے ايک شخص 
  کہنے لگا : يا رسول هللا عدل وانصاف سے کام ليں ۔

  اگر ميں عدالت نہ کروں تو پھر کون عدالت کرے گا ۔رسول هللا نے فرمايا : وائے ہو تجھ پر، 
  عمر نے چيخ کر کہا: يا رسول هللا ! مجھے اجازت ديجئے کہ ميناس کی گردن اڑا دوں ۔

رسول هللا نے فرمايا : اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو، اس کے ايسے ساتھی ہيں کہ تم اپنی نماز روزه ان کے مقابلے ميں 
  کے باوجود وه دين سے اس طرح نکل جائيں گے کہ جس طرح تير کمان سے نکل جاتا ہے ۔ ناچيز سمجھو گے ليکن اس

  اس موقع پر مندرجہ باال ٓايات نازل ہوئيں اور اس قسم کے افراد کو نصيحت کی گئی ۔

  بے منطق خود غرض افراد 
ر وه يہ کہ وه ہرگز اپنے حق پر راضی مندرجہ باال پہلی ٓايت ميں منافقين کی ايک اور حالت کی طرف اشاره کيا گيا ہے او

نہيں ہوتے اور ہميشہ اس فکر ميں رہتے ہيں کہ بيت المال سے اور عمومی منافع سے جتنا ہوسکے زياده سے زياده فائده 
اٹھائيں، چاہئے مستحق ہوں يا نہ ہوں، ان کی دوستی اور دشمنی اسی مہر کے ارد گرد گھومتی ہے، جو شخص ان کی جيب 

پر راضی ہيں اورجو شخص دعدالت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہيں دوسرے کا حق نہ دے تو اس سے ناراض  بھر دے اس
ہوجاتے ہيں، حق وعدالت کا ان کی لغت ميں کوئی مفہوم نہيں ہے اور اگر کوئی مفہوم ہے تو ان کی نظر ميں عادل وه 

ہے جو دوسروں کا حق ان سے لے لے،  شخص ہے جو انہيں زياده سے زياده دے اور ظالم ان کی نظرميں وه شخص
دوسرے لفظوں ميں ان مينہر طرح کے اجتماعی شعور کا فقدان ہے اور وه صرف انفرادی حوالے سے سوچتے ہيں اور 
” صرف اپنی ہی مفادات پيش نظر رکھتے ہيں اور وه تمام چيزوں کو صرف زاوےے سے ديکھتے ہيں، لٰہذا فرمايا گياہے:

اور کہتے ہيں کہ ٓاپ نے “ کی تقسيم کے معاملے ميں تم پر عيب لگاتے اور اعتراض کرتے ہيںان ميں سے بعض صدقات 
َدقَاِت )، ليکن حقيقت ميں اس طرح ہے کہ وه اپنے مفادات پر عدالت کو ملحوظ نظر سے نہيں رکھا (َوِمْنھُْم َمْن يَْلِمُزَک فِی الصَّ

اور تمہيں عدالت کرنے واال سمجھتے ہيں “ راضی اور خوش ہيں  اگر انہيں کچھ حصہ دے ديا جائے تو”نظر رکھتے ہيں 
ليکن اگر کوئی چيز انہيں نہ دی جائے تو سيخ پا اور ناراض ”چاہے وه استحقاق نہ رکھتے ہوں(فَإِْن ٔاُْعطُوا ِمْنھَا َرُضوا)، 

ا ٕاَِذا ھُْم يَْسَخطُوَن)، ليکن اگر وه اپنے حق پر اور تم پر بے عدالتی کی تہمت لگاتے ہيں( َوٕاِْن لَْم يُْعطَْوا ِمْنھَ “ ہوجاتے ہيں
راضہ ہوجائيں اور جو کچھ خدا اور اس کا پيغمبر انہيں ديتا ہے اس پر راضی رہيں اور کہيں کہ يہی ہمارے لئے کافی ہے 

رضا اگر مزيد ضرورت پڑی تو خدا اور پيغمبر اپنے فضل وکرم سے عنقريب ہم پر بخشش کريں گے، ہم صرف اسی کی 
چاہتے ہيں اور اس سے خواہش کرتے ہيں کہ ہميں لوگوں کے مال سے بے نياز کردے اگر وه ايسے کريں تو ان کے فائدے 

لَ ميں ہے( َولَْو ٔاَنَّھُْم َرُضوا َما آتَاھُْم هللاُ َوَرُسولُہُ َوقَالُوا َحْسبُنَا هللاُ َسيُْؤتِينَا هللاُ ِمْن فَْضلِِہ وَ    ی هللاِ َراِغبُون) ۔َرُسولُہُ ٕاِنَّا ٕاِ
ٓاج کے مسلمان معاشروں ميں ايسے لوگ کيا ٓاج کل اسالمی معاشروں ميں اس قسم کے لوگ نہيں پائے جاتے؟ کيا تمام لوگ 
اپنے جائز حق پر قانع ہيں؟ اور جو انہيں ان کے حق کے مطابق دے کيا سب لوگ اسے عدالت پيشہ سمجھتے ہيں؟ يقينا ان 

ہے، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی بہت سے ايسے افراد ہيں جو حق اور عدالت کا سواالت کا جواب منفی 
ميعار صرف اپنے ذاتی مفادات کو سمجھتے ہيں اور اپنے حقوق پر قناعت نہيں کرتے، اگر کوئی سب کو خصوصامحروم 

ہيں لٰہذا ضرورت نہيں کہ منافقين کی پہچان  لوگوں کو ان کا جائز حق دينا چاہے تو ايسے افراد شور مچانا شروع کرديتے
کے لئے صفحات تاريخ ہی کی ورق گردانی کی جائے، ايک نگاه اپنے گرد وپيش پر ڈال ليں بلکہ ہم اپنے اوپر ہی نظر ڈال 

  ليں تو اپنی اور دوسروں کی کيفيت معلوم ہوجائے گی ۔
ق ہم ميں سے محو کردے اورہميں توفيق عطا فرما کہ اپنے پروردگارا: روح ايمان ہم ميں زنده کردے،شيطانی فکر اور نفا

ٓاپ کو اس طرح ٓاراستہ کريں کہ صرف اپنے حق پر قناعت کريں نہ دوسروں پر ظلم کريں اور ناہی دوسرے کے حقوق 
 غصب کرنے کو عدالت سمجھيں، ہميشہ عدالت خواہاں رہيں اور عدالت کا اجراکريں ۔
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