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  زبان: اردو
  موالنا سيد صفدر حسين نجفی (رح)مترجم : 

  710تعداد صفحات: 
  ھجری1417تاريخ اشاعت: ربيع الثانی 

  مصارف زکٰوة اور اس کی تفصيالت 
ا س سلسلے ميں تاريخ اسالم ميں دو دور نماياں دکھائی ديتے ہيں ايک مکہ کے قيام کا زمانہ جس ميں رسول اکرم او 

  ربيت اورتبليغ پر لگی ہوئی تھی ۔رمسلمانوں کی توجہ افراد کی تعليم و ت
دوسرا مدينہ منوره کا ہے جس ميں رسول الہ نے حکومت ِ اسالمی کی تشکيل اور تعليمات اسالمی کو اس صالح 

  حکومت کے ذريعے عملی صورت دينے اور جاری کرنے کا بيڑا اٹھايا ۔
ی مسئلہ بيت المال کی تشکيل ہے تاکہاس ميں شک نہيں کہ حکومت کی تشکيل کے وقت ايک ابتدائی او رنہايت ضرور

اس کے ذريعے حکومت کی اتقصادی ضروريات پوری ہوتی رہيں او ريہ وه بنيادی ضروريات ہيں جن کا ہر ايک 
  حکومت کو سامنا کرنا پڑتا ہے ۔

تھا ۔ ليکن  البتہ جيساکہ ہم انشاء الہ اس کے بعد اشاره کريں گے کہ زکٰوة کا حکم پہلے مکہ مکرمہ ميں بھی نازل ہوا
اس ميں زکٰوة کی رقم کا بيت المال ميں جمع کرنا واجب نہ تھا ۔ بلکہ لوگ اسے خود ادا کرتے تھے ۔ ليکن مدينہ منوره 

  ميں نازل ہوا۔ ١٠٣ميں اسے جمع کرنے اور مرکزيت دينے کا حکم خدا وند عالم کی طرف سے سورهٔ توبہ کی ٓايت 
م شده ہے کہ وه زکٰوة حاصل کرنے کو واجب قرار دينے والی ٓايت کے بعد زير بحث ٓايت جس کے بارے ميں يہ تسلي

  ہے ( اگر چہ قرٓان ميں اس کا ذکر پہلے بھی کيا گيا ہے ) زکٰوة کے مختلف مصارف بيان کرتی ہے ۔
ی ہے وجو حصر پر داللت کرتا ہے اور اس بات کی نشاندہ“ انما ” قابل توجہ يہ ہے کہ اس ٓايت کے شروع ميں لفظ 

کرتا ہے کہ بعض خود غرض اور جاہل يہ اميد رکھتے تھے کہ وه استحقاق کے بغير زکٰوة ميں سے کچھ حصہ وصول 
نے ان کی اميدوں پر پانی پھير ديا۔ پہلے کی دوٓايتوں سے يہی معنی نکلتے ہيں کہ بعض لوگ “ انما” کرليں مگر لفظ

ہ ہمارے اختيار ميں کيوں نہيں ديتے؟ يہاں تک کہ وه رسول هللا پر اعتراض کرتے تھے کہ ٓاپ زکٰوة کا کچھ حص
  محرورمی کی صورت ميں ٓاگ بگولہ ہو جاتے ليکن اس کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ۔

بہر حال مندر جہ باالٓايت واضح طور پر زکٰوة کے واقعی او رذحقيقی مصارف بيا ن کرکے تمام بے جا توقعات کو ختم 
  ٓاٹھ قسميں مقرر کرتی ہے :کرہی ہے اور ان مصارف کی 

َدقَاُت لِْلفُقََراِء )۔   ( ٕاِنََّما الصَّ
  ( َواْلَمَساِکيِن)۔

  زکٰوة جمع کرنے والے ( َواْلَعاِملِيَن َعلَْيہَا)۔“ عاملين ” 
يہ جماعت اس عملہ اور کار کنان کی ہے جو زکٰوة جمع کرتے اور اسالمی بيت المال کا انتظام و انصرام کرتے ہيں ۔ 

  کچھ ان کو ديا جاتا ہے وه در حقيقت ان کی مزدوری ہے ۔ جو
يعنی وه لوگ جس ميں اسالم کی ترقی کے لئے کوئی مضبوط روحانی جذبہ نہيں ہے ليکن مالی تشويق “ مٔولفة قلوبھم ”

کی مزيد توضيح“ َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُہُمْ ”کے ذريعے ان کی تاليف ِ قلوب ہوسکتی ہے ان کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے ۔ 
  بعد ميں ٓائے گی ۔
قَاِب)۔   ( َوفِی الرِّ

يعنی زکٰوة کا ايک حصہ ايک حصہ غالمی کے خالف جہاد کرنے او را سکے خالف انسانيت کام کو ختم کرنے کے 
لئے مخصوص کيا گيا ہے ۔ نيز جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں کہ غالموں کے بارے ميں اسالم کا پروگرام ان کی تدريجی 

ادی ہے ۔ جس کا ٓاخری نتيجہ تمام غالموں کو ٓازادی دالنا ہے ۔ بغير اس کے کہ معاشرے کی طرف سے کوئی ناپسندٓاز
يده ردِّ عمل کياجائے يہ بھی اسی پروگرام کا ايک حصہ ہے کہ زکٰوة کا ايک حصہ اس مقصد کے لئے مختص کيا جا 

  تا ہے ۔
  ( َواْلَغاِرِميَن)

  ( َوفِی َسبِيِل هللاِ )۔
جيسا کہ ہم مذکوره ٓايت کے ٓاخر ميں اشاره کريں گے کہ اس سے مراد تمام راستے ہيں جن سے دين الٰہی کو وسعت 

  ملتی ہو اور تقويت ملتی ہو، مثالً جہاد اور تبليغ وغيره۔
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بِيِل)۔  ۔ ۵۔ ۴۔ ٣ ۔ مساکين٢“ صدقات و زکٰوة فقيروں کے لئے ” ۔ فقراء : سب سے پہلے واضح کرتی ہے ١(َواِْبِن السَّ
۔ ايسے قرض داروں کے قرض کی ادائيگی جو کسی جرم و خطا کے بغير ۶غالموں کو ٓازاد کرنے والے کے لئے 

۔ وه جو سفر ٨۔ خدا کے راستے ميں ٧قرض کے نيچے دبے ہوئے ہيں اور اسے ادا رکر نے کی طاقت نہيں رکھتے 
  ميں محتاج ہو جائيں

يں ره جائيں اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے حسب ضرورت زاديعنی ايسے مسافر جو کسی وجہ سے راستے م
  راه اور سواری رکھتے ہوں۔

اگر چہ وه فقير اور نادار نہ ہوں ۔ مگر وه چوری ، بيماری يامال گم ہونے يا کسی اور سبب سے اس حالت ميں مبتال 
  منزل ِ مقصود تک پہنچ سکيں ۔ ہوں ۔ اس قسم کے افراد کو زکٰوة سے اس قدر رقم دی جائے کہ وه اطمنان سے

ٓايت کے ٓاخر ميں تاکيد کے عنوان سے گذشتہ مصارف کے بارے ميں فرمايا گيا ہے يہ هللا کی طرف سے فرض ہے ( 
)۔   فَِريَضةً ِمْن هللاِ

اس ميں شک نہيں کہ يہ فريضہ انتہائی جچا تال ہے جو فر اور معاشرے دونوں کی بہتری کے لئے جامع ہے کيونکہ 
  جاننے واال اور حکمت واال ہےخدا 

  ( َوهللاُ َعلِيٌم َحِکيٌم)۔

  چند اہم نکات 
  

  ميں فرق :“ مسکين ” او ر“ فقير ”۔ ١

مفسرين ميں اس امر کے متعلق اختالف ہے ۔ بعض کہتے ہيں کہ فقير او رمسکين کا ايک ہی مفہوم ہے ۔ اس لئے تاکدی
ے ہيں ۔ اس بنا پر مصارف زکٰوة سات ہيں ۔ بعض کا خيال ہے کہ دولوں کے طور پر مذکوره باال ٓايت ميں دو الفاظ ٓائ

  الگ الگ مفہوم رکھتے ہيں ۔
اکثر مفسرين اور فقہا نے دوسرے احتمال کو مانا ہے اور اس نظر يہ کے طرفداروں نے بھی ان دونوں لفظوں کے 

ہے کہ فقير وه شخص ہے جو زندگی کو بارے ميں بہت کچھ کہا ہے ليکن جو زياده قرين نظر معلوم ہوتا ہے وه يہ 
تنگی ترشی سے گذارتا ہو با وجود اس کے کہ کوئی کام کاج بھی کرتا ہو او رکبھی کسی سے سوال نہ کرتا ہو ليکن 
  مسکين وه شخص ہے جو زياده ضرورت مند ہو او رکوئی کام بھی نہ کرسکتا ہو اس لئے ہر ايک سے سوال کرتا ہو۔

کے ماده سے ہے ۔ يعنی اس قسم کا فرد شديد “ سکون ” نيادی معنی سے لی گئی ہے يہ لفظ شايد يہ بات مسکين کی ب
ناداری کی وجہ سے زمين پر بے حس و حرکت پڑا ہے ۔ دوسرے يہ کہ ان دونوں لفظوں کے استعمال کو قرٓان ِ مجيد 

  پڑھتے ہيں :۔ ميں ١۶ميں ديکھنے سے اسی معنی کی تائيد ہو تی ہے چنانچہ ہم سورٔه بلد کی ٓايت 
  اَو ِمْسِکْيناً َذا َمْتَربَة

  يا خاک نشين مسکين کو کھانا کھالئے۔
  ميں ہے :۔ ٨سورهٔ  نساء کی ٓايت 

  “و اذا خضر القسمة اولوا القربٰی و اليتامٰی والمساکين فار زقوھم ”
  ھيں دے دو۔جس وقت رشتہ دار ، يتيم اور مسکين ورثے کے وقت موجود ہو تو اس ميں سے کچھ نہ کچھ ان

  اس تعبير سے معلوم ہوتا ہے کہ مساکين سے مراد سوالی ہيں جو کبھی کبھی ايسے موقع پر ٓانکلتے ہيں ۔
  ميں ہے :۔ ٢۴سورٔه قلم کی ٓايت 

  ان ال يد خلنھا اليوم عليکم مسکين
  ٓاج کوئی مسکين تمہاری کھيتی باڑی کے احاطہ ميں داخل نہ ہونے پائے ۔

کی تعبير قرٓان مجيد کی “ طعام مسکين ” يا “ اطعام مسکين ” طرف اشاره ہے ۔ اسی طرح  جو سوال کرنے والوں کی
بہت سی ٓايا ت ميں ہے جو نشاندہی کرتی ہے کہ مساکين وه بھوکے لوگ ہيں جوکھانے کے ايک وعده تک کہ محتاج 

  ہيں ۔
ا ہے کہ يہ لفظ ان ٓابرو مند لوگوں کے لئے جبکہ فقير کا لفظ جن جن ٓايات قرٓانی ميں ٓايا ہے ان سے بخوبی يہ پتہ چلت

  استعمال ہوتا ہے جو نادار تو ہيں مگر کسی کے سامنے دست ِ سوال دراز نہيں کرتے۔
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  ميں ہے :۔ ٢٧٣مثالً سوره بقره کی ٓايت
  للفقرٓاء الذين احصروا فی سبيل هللا ال يسطتيعون ضربا ً فی االرض يحسبھم الجاھل اغنيآء من التعفف۔

فقيروں پر خرچ کرنا چاہئيے جو خدا کے راستے ميں گرفتار ہوئے ہيں اور اپنی ظاہری حالت ايسی اچھی ايسے 
  رکھتے ہيں کہ جاہل ان کی عزت ِ نفس کو ديکھ کر يہ سمجھتا ہے کہ وه مالدار اور خوشحال ہيں ۔

صادق عليہ السالم يا امام  ان تمام چيزوں سے قطع نظر کرتے ہوئے اس روايت ميں جو محمد بن مسلم نے حضرت امام
کے بارے ميں سوال“ مسکين ” او ر“ فقير” سے  -محمد باقر عليہ السالم نے نقل کی ہے ہم يہ ديکھتے ہيں کہ حضرت

  کيا گيا ، تو ٓاپ نے فرمايا:
  الفقير الذی اليسئل و المسکين الذی ھو اجھد منہ الذی يسئل ۔

او رمسکين کی حالت اس سے زياده سخت ہوتی ہے وه ايسا شخص ہے فقير وه ہے جو لوگوں سے سوال نہيں کرتا ہے 
  ١جو لوگوں سے سوال کرتا ہے اور مانگتا ہے ۔ 

يہی مضمون ايک دوسری حديث ميں ابو بصير کے ذريعے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے منقول ہے او 
  رہر دو احاديث مفہوم مذکوره باال کی تصريح کرتی ہيں ۔

قرائن اس کے خالف بھی گواہی ديتے ہيں ليکن اگر تمام قرائن پيش نظر رکھيں تو واضح ہو جاتا ہے کہ حق البتہ کچھ 
  وہی ہے جو اوپر بيان کيا جا چکا ہے ۔

  ۔ کيا زکٰوة ٓاٹھ حصوں ميں برابر تقسيم کی جائےگی ؟٢
ہے کہ زکٰوة کا مال ٓاٹھ حصوں ميں بعض مفسرين اور فقہا کا يہ نظريہ ہے کہ مندرجہ باال ٓايت کا ظاہری مطلب يہ 

مساوی مساوی تقسيم کيا جائے اور ہر ايک حصہ اپنے ہی مصرف ميں خرچ کيا جائے مگر يہ کہ ماِل زکٰوة کی مقدار 
اتنی کم ہو کہ وه ٓاٹھ حصوں ميں نہ باٹا جا سکے ۔ ليکن فقہاء کی بہت بڑی اکثريت اس نظر يہ کی حامی ہے کہ مندر 

  ناف ايسی ہيں کہ جن ميں زکٰوة کو صرف کيا جا سکتا ہے ليکن ان ميں تقسيم کرنا واجب نہيں ہے ۔جہ باال ٓاٹھ اص
او ران کے اصحاب کی سيرت قطعی بھی اسی معنی کی تائيد کرتی ہے عالوه ازيں  -حضرت رسول اکرم ، ٓائمہ اطہار 

کہ اسے رعا يا سے وصول کرے اور  چونکہ اسالمی ماليات ميں سے ايک ماليہ ہے اور اسالمی حکومت کا فرض ہے
اس کے نفاذ کا مقصد بھی يہی ہے کہ اس سے اسالمی معاشرے کی گوناگوں ضروريات پوری ہوں اس لئے فطرتاً اس 

کے مصرف کی کيفيت ٓاٹھوں مصارف ميں سے ايک طرف اجتماعی ضروريات سے وابستہ ہے اور دوسری طرف 
  اسالمی حکومت کی فکرو نظر سے ۔

  کس وقت وجب ہوئی تھی ؟ ۔زکٰوة٣
سے جو سب کی سب مکی ہيں ، يہ  ٧، سورٔه حم السجده ٓايت  ۴، لقمان  ٣، نمل ١۵۶قرٓان کی مختلف ٓايات مثالً اعراف 

معلوم ہوتا ہے کہ وجوب زکٰوة کا حکم مکہ مکرمہ ميں نازل ہوا او رمسلمان اس اسالمی فرض کی بجا ٓاوری کے پابند 
مدينہ منوره ميں تشريف الئے اور اسالمی حکومت کی بنيادرکھی تو فطری طور پر بيت المال تھے ليکن جب رسول هللا

کے قيام کی ضرورت پڑی چنانچہ خدا وند عالم کی طرف سے ٓاپ کو حکم مال کہ ٓاپ مسلمانوں سے خود زکٰوة وصول 
  کريں ( نہ کہ وه خود اپنے رائے اور مرضی سے اسے صرف کريں )ٓائہ شريفہ :۔

  من اموالھم صدقہ  خذ
  )١٠٣ان کے مال سے زکٰوة لو( توبہ ۔ 

  اسی مو قع پر نازل ہوئی۔
اور مشہور يہ ہے کہ يہ حکم ہجرت کے دوسرے سال ميں ٓاياتھا اس کے بعد زکٰوة کے مصارف جز ياتی تفصيل کے 

ريہ کوئی تعجب کی با ت  او ۶٠ساتھ اس ٓايت ميں نازل ہوئے جس پر ہم بحث کررہے ہيں ۔ يعنی سورٔه توبہ کی ٓايت 
ميں  ۶٠ميں ٓايا ہے اور ا س کے مصارف کا تذکره ہجرت کے نويں سال ٓايت  ١٠٣نہيں ہے کہ زکٰوة لينے کاحکم ٓايت 

  ہوا ہے ۔
کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ ٓايات قرٓان کو جمع ترتيب ، تاريخ نزول ِ قرٓان کے مطابق نہيں ہے بلکہ حکم رسول سے ہر 

  مقام پر رکھی گئی ہے ۔ ايک ٓايت مناسب

  سے مراد کون لوگ ہيں ؟“ مٔولفة قلبھم ” ۔ ۴
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کی تعبير سے سمجھ ميں ٓاتا ہے وه يہ ہے کہ مصارف زکٰوة مينسے کچھ روپيہ ان اشخاص پر“ مٔولفة قلوبھم ” جو کچھ 
م، ہيں جن کو جہاد ميں خرچ کيا جاتا ہے کی تاليف قلب مقصود ہوتی ہے ليکن کيا ان سے مراد وه کا فر او رغير مسل

  مدد پر ٓاماده کرنے کے لئے زکٰوة دی جاتی ہے ؟ يا اس ميں ضعف االيمان مسلمان بھی شامل ہيں ؟
جس طرح ہم فقہی مباحث ميں کہہ چکے ہيں کہ يہ ٓايت اور اسی طرح چند ايک روايات جو اس سلسلے ميں ہيں ايک 

بارے ميں ہيں جن کو مال دينے سے اسالم او راہل اسالم کو فائده  وسيع مفہوم رکھتی ہيں ۔ اور يہ ان تمام لوگوں کے
  پہنچ سکتا ہے اور اس کے صرف کافروں کے لئے ہونے کی کوئی دليل نہيں ہے ۔

  ۔ اسالم ميں زکٰوة کی اہميت اور اثر :۔۵
ر نہيں ہوا ۔ بلکہ اس امر کے پيش نظر کے اسالم صرف اخالقی يا فلسفی اور اعتقادی مکتب ِ فکر کی صورت ميں ظاہ

وه ايک ايسے جامع دستور و ٓائين کے طور پر ظہور ميں ٓايا ہے جس ميں تمام مادی اور روحانی ضروريات کا خيال 
  رکھا گيا ہے ۔

نيز جب ہم يہ ديکھتے ہيں کہ اسالم نے پيغمبر کے عہد سے ہی حکومت کی بنياد رکھی، اسی طرح السام محروم لوگوں
فاصلوں سے جنگ ٓازمائی پر خاص توجہ ديتا ہے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بيت المال او کی حمايت اور طبقاتی

رزکٰوة کی کس قدر اہميت ہے ۔ کيونکہ زکٰوة بيت المال کی ٓامدنی کا ايک سر چشمہ ہے اور يہ اس سلسلے ميں اہم ترين
ايسے بيکار ، بيمار، يتيم ، الوارث اور  کردار کرنے والے امور ميں سے ہے ۔ اس ميں شک نہيں کہ ہر معاشرے ميں

  محتاج و معذور افراد ہوتے ہيں کن کی امداد کرنا از بس ضروری ہے ۔
نيز دشمن کے حملے کے وقت سرفروش مجاہدين کی ضرورت ہے جن کے اخراجات حکومت بر داشت کرتی ہے ۔ 

ر دينی مراکز ميں سے بھی ہر ايک اسی طرح اسالمی حکومت کے مالزمين عدليہ ، نشر و اشاعت کے وسيلوں او 
  کےلئے سرمايے کی ضرورت پڑتی ہے جو منظم اور اطمنان بخش مالی وسائل کے بغير نہيں چل سکتے ۔

اسی بنا پر اسالم ميں زکٰوة جو مالی وسائل کی ايک قسم ہے اور جو ٓامدنی ، توليد مال اور منجمد دولت پر الگو ماليات 
اہميت کی حامل ہے ۔ يہاں تک کہ يہ اہم ترين عبادت کے ہم پلہ قرار پائی ہے اور بہتميں شمار ہوتی ہے ، ايک خاص 

سے مواقع پر اس کا ذکر نماز کے ساتھ ہوا ہے ۔ حد يہ ہے کہ زکٰوة کو قبوليت ِ نماز کی شرط قرار ديا گيا ہے ۔ حتٰی 
اور وه حکومت کے خالف اٹھ کھڑے  کہ روايات ِ اسالمی حکومت کسی شخص يا چند افراد سے زکٰوة کا مطالبہ کرے

ہوں اور زکٰوة دينے سے انکار کرديں تو وه شمار ہوں گے اور ان پر پند و نصا ئح کا کوئی اثر نہ ہو تو ان کے خالف 
  فوجی کارروائی کرنا بھی جائز ہے ۔

  چنانچہ ايک روايت ميں حضرت امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں :۔
  “ٰوة فليس ھو بمٔومن ، وال مسلم ، وال کرامة من منع قيراطاً من الرک”

جو شخص مال زکٰوة سے ايک قيراط( جو کہ چار رتی دانوں کے برابر وزن ہے ) نہ دے تو وه مومن ہے اور نہ 
  2مسلمان اور نہ اس کی کوئی قدر و قيمت ہے ۔ 

ار اس کی مقدار ايسی حکمت کے  قابل توجہ امر يہ ہے کہ روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسالم ميں زکٰوة کی حدود
ساتھ مقرر کی گئی ہے کہ اگر تمام مسلمان ماِل زکٰوة کی صحيح او رمکمل ادائيگی کريں تو اسالمی حکومت ميں کوئی 

  شخص فقير او رنادار نہيں رہے گا ۔
  چنانچہ امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں :

ا محتاجا و ان الناس مافتقروا، وال احتاجوا والجاعوا ، وال عروا ، اال ولو ان الناس ادوا زکٰوة اموالھم مابقی مسلم فقير
  بذنوب االغنيآء

اگر تمام لوگ اپنے اپنے مال کی زکٰوة ديں تو کوئی مسلمان فقير و محتاج نہ رہے گا اور لوگ مالداروں کے گناہوں کی 
  3وجہ سے ہی فقير ، محتاج او ربھوکے ننگے ہوتے ہيں ۔ 

معلوم ہوتا ہے کہ زکٰوة کی ادائيگی اصل ملکيت کی حفاظت اور اس کی بنيادوں کی مضبوطی کا سبب  نيز روايات سے
  ہے ۔

اسی طرح اگر لوگ اس اہم بنيادی اسالمی فريضة کو بھالديں تو مختلف گروہوں کے درميان اس قدر دوری ہو جائے 
  گی کہ اہل ثروت کا مال خطرے ميں پڑ جائے گا

  فرماتے ہيں : -حضرت موسی بن جعفر 
  حصنوا اموالکم بالزکٰوة
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  4اپنے مال کی زکٰوة دے کر محفوظ کرلو ۔ 
يہی مضمون حضرت پيغمبر اکرم اور امير المومنين عليہ السالم سے بھی دوسری احاديث ميں منقول ہے ۔ مزيد معلوم 

  رجوع فر مائيے ۔مات کے لئے وسائل الشيعہ کی چھٹی جلد کے ابواب ايک ، تين ، چار، او رپانچ کی طرف 
کا فرق:۔ ٓاخری نکتہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے کہ ٓايت ميں چار گروہوں کے ساتھ لفظ “فی ”اور “ الم ”۔ ۶
  لگايا گيا ہے“ الم ”

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

  ۔٢حديث  ١ابواب مستحقين زکٰوة باب  ١۴۴ص  ۶۔ وسائل الشيوه جلد  ١
  ۔ ٩حديث  ۴باب  ٢٠، ص ۶۔ وسائل الشيعہ ج2
  ابواب زکٰوة ) ۶حديث  ١باب (  ۴ص ۶سائل الشيعہ ج ۔ و3
  ابواب زکٰوة ) ١١حديث  ١باب (  ۶ص  ۶۔ وسائل ج4

  
َدقَاُت لِْلفُقََراِء َواْلَمَساِکيِن َواْلَعاِملِيَن َعلَْيھَا َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبھُْم )۔   ( ٕاِنََّما الصَّ

  يہ عام طور پر ملکيت کی نشانی ہے ۔
بِيِل )۔يہ “ فی ” وں کے لئے لفظ دوسرے چار گروہ قَاِب َواْلَغاِرِميَن َوفِی َسبِيِل هللاِ َواِْبِن السَّ زياده “ فی ” ٓايا ہے ( َوفِی الرِّ

  ١مصرف کے بيان کے لئے ہے ۔ 
مفسرين ميں اس اختالف تعبير کی تفسير ميں اختالف ہے ۔ بعض کا نظريہ ہے کہ پہلے چار گروه زکٰوة کے مالک ہيں 

  دوسرے چار گروه مالک نہيں صرف جائز ہے کہ زکٰوة ان پر صرف کی جائے ۔اور 
بعض کا نظريہ يہ ہے کہ تعبير کا يہ اختالف ايک اور نکتہ کی طرف اشاره کرتا ہے اور وه يہ ہے کہ دوسرے چار 

ہيں اور زکٰوة ظرفيت کے بيان کےلئے ہے ۔ يعنی يہ چار زکٰوة کے ظرف “ فی ” گروه زياده مستحق ہيں کيونکہ لفظ 
ان کی مظروف ہے جبکہ پہلے گروه ايسے نہيں ہيں ليکن ہم نے يہاں ايک اور احتمال کو انتخاب کيا ہے اور وه يہ ہے 

کہ چھ گروه فقراء، مساکين ، عاملين ، مٔولفہ قلوبھم ، غارمين اور ابن سبيل جن کا ذک رفی کے بغير ہے ۔ بر ابر ہيں 
“ فی ” ہيں اور جو لفظ “ فی سبيل هللا ” اور “ فی الرقاب” دوسرے دو گره جو کہ  اور ايک دوسرے پر عطف ہيں اور

کے ساتھ ہيں وه ايک مخصوص شکل رکھتے ہيں ۔ شايد يہ تعبير کا فرق اس لحاظ سے وه کہ چھ گروه تو مالک زکٰوة 
وگ جو اپنا قرض ادا نہ کرہو سکتے ہيں اور خود اور خود انھيں زکٰوة دی جا سکتی ہے ( يہاں تک کہ ايسے مقروض ل

سکيں البتہ اس صورت ميں جبکہ يہ اطمنان ہو کہ وه اسے اپنے قرض کی ادائيگی خرچ کريں گے ) ليکن باقی دونوں 
زکٰوة کے مالک نہيں ہوں گے ۔ اور نہ خود انھيں دی جائے گی بلکہ ان کے لئے خرچ کی جائے گی ۔ مثالً غالموں کو 

د کيا جائے ۔ واضح ہے کہاس طرح زکٰوة کے مالک نہيں ہوں گے ۔ ۔ اسی طرح وه مواقع کہماِل زکٰوة سے خريد کر ٓازا
کے مفہوم ميں ٓاتے ہيں ۔ مثالجہاد کا سازو سامان اور اسلحہ مہيا کرنا يا مسجد بنانا او ردينی مراکز “فی سبيل هللا ” جو

ہ وه اس کے مصرف ہيں ۔ غرضيکہ تعبير کا يہ فر قام ئم ۔ اس قسم کے امور ميں کوئی بھی زکٰوة کا مالک نہيں ہے بلک
  ق اس بات کو بخوبی واضح کرتا ہے کہ قرٓانی تعبيرات کس قدر جچی تلی ہيں ۔

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

کا ايک جگہ“ الم ”پر عطف ہے ۔ جيسے “ فی ” صراحت کے ساتھ ہے اور دو جگہ مجرور“ فی ”۔ خيال رہے کہ دومقامات پر ١
 اسی پر عطف ہے۔پر ذکر ہے اور باقی 

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 
  

ِ َويُْؤِمُن لِ ۶١ ْلُمْؤِمنِيَن َوَرْحَمةٌ لِلَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُکْم َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن ۔ َوِمْنھْم الَِّذيَن يُْؤُذوَن النَّبِیَّ َويَقُولُوَن ہَُو ٔاُُذٌن قُْل ٔاُُذُن َخْيٍر لَُکْم يُْؤِمُن بِا
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  َرُسوَل هللاِ لَھُْم َعَذاٌب ٔالِيم۔
  ترجمہ
يں سے کچھ ايسے ہيں جو پيغمبر کو تکليف پہنچاتے ہيں او رکہتے ہيں کہ ٓاپ خوش باور اور ہمہ تن گوش ہيں ۔ ۔ ان م۶١

کہہ دو کہ اس کا خوش فہم ہونا تمہارے فائدے ميں ہے ( ليکن جان لو) وه خدا پر ايمان رکھتا ہے اور ( صرف )مومنين کی 
مت ہے جو ايمان الئے ہيں ۔ جو لوگ هللا کے رسول کو اذيت تصديق کرتا ہے اور تم ميں سے ان لوگوں کے لئے رح

  پہنچاتے ہيں ان کے لئے درد ناک عذاب ہے ۔

  يہ خوبی ہے عيب نہيں 
ٓايت مذکوره کی کئی ايک شاِن نزول بيان کی گئی ہےں جو ايک دوسرے سے ملتی جلتی ہيں ان ميں سے ايک يہ ہے کہ يہ 

يں نازل ہوئی ہے يہ لوگ ايک دوسرے کے اردگرد بيٹھے ہوئے تھے اور حضرت ٓايت منافقين کے ايک گروه کے بارے م
کيونکہ ہميں يہ “ ايسا کرو ” رسول اکرم کے متلعق نازيبا اور ناپسند يده باتيں کر رہے تھے ۔ ان ميں سے ايک نے کہا 
ہ کہے ( اور لوگوں کو ہمارے خوف ہے کہ کہيں يہ باتيں محمد کے کان تک نہ پہنچ جائيں او رکہيں وه ہميں بر ابھال ن

تھا کہا کہ يہ کوئی بڑی بات نہيں ہے ہم جو چاہيں گے اور اگر“ جالس ”خالف نہ ابھارے ) ان ميں سے ايک نے جس کا نام
اس کے کانوں تک يہ بات پہنچ گئی تو ہم اس کے پاس جا ئيں گے اور انکا ر کرديں گے اور وه ہماری بات قبول کرليں گے 

خوش باور اور قول کو تسليم کرنے واال ہے او رجو شخص جو بات بھی کہے اسے قبول کرليتا ہے ۔ اس وقت کيونکہ محمد 
  ٓايِت باال نازل ہوئی او راس کے ذريعے انھيں جواب ديا گيا ۔

  تفسير
اکرم کو اس ٓايت ميں جيسا کہ اس کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے ايک يا کئی افراد کے بارے ميں گفتگو ہے جو پيغمبر 

اپنی باتوں سے تکليف پہنچا تے تھے اور کہتے تھے کہ وه خوش باور اور قول کا اعتبار کرنے واال ہے (َوِمْنھْم الَِّذيَن يُْؤُذوَن
  النَّبِیَّ َويَقُولُوَن ہَُو ٔاُُذٌن ) ۔

يں اور اصطالحاً ( اصل ميں کان کے معنی ميں ہے ان لوگوں کو جو دوسروں کی باتيں بڑی توجہ سے سنتے ہ“ اذن ” 
  ١کہتے ہيں ان کے لئے بھی يہ لفظ استعمال ہوتا ہے ۔ “ گوشی ” فارسی ميں ) انھيں 

وه لوگ حقيقت ميں رسول اکرم کی ايک خوبی کو جس کا ايک رہبر ميں ہو نا نہايت ضروری ہے ، ايک برائی کے لباس 
رہبر کے لئے ضروری ہے کہ انتہائی لطف و  ميں پيش کرتے تھے اور وه اس حقيقت سے بے خبر تھے کہ ايک محبوب

  محبت کا مظاہره کرے اور جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو عذر اور معذرت کو قبول کرے اور ان کے عيب چھپائے ۔
مگر وہاں نہيں جہا ں اس کا برا اثر پڑے ۔ اسی لئے قرٓان اس کے فوراً بعد فرمايا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر پيغمبر 

وں کی طرف کان دھرتا ہے اور تمہارے عذر قبول کرتا ہے اور تمہارے گمان ميں ہمہ تن گوش او رجلدی اعتماد تمہاری بات
کرنے واالہے ، تويہ بات تمہارے فائدے ميں ہے (قُْل ٔاُُذُن َخْيٍر لَُکْم )۔کيونکہ اس طرح وه تمہاری عزت و ٓابرو کی حفاظت 

تا او رتمہارے خياالت و جذبات کو مجروح نہيں کرتا اور اس طريقے سے  کرتا ہے او رتمہارے وقار کو ٹھيس نہيں لگا
  تمہاری محبت ، اتحاد اور وحدت کے لئے کوشاں ہے ۔

کيونکہ اگر وه فوراً پرده اٹھا ديتا اور جھوٹوں کو ذليل و رسوا کرتا تو تمہارے لئے بڑی کٹھن صورت حال ہوتی ۔ عالوه 
ختم ہو جاتی تو پھر اس کے لئے توبہ اور باز گشت کا راستہ بند ہوجاتا ۔ اور و ه گنہ ازيں اگر ايک جماعت کے عزت و ٓابرو

  گار لوگ جو ہدايت کے قابل تھے بد کاروں کی صف ميں جاکھڑے ہوتے اور پيغمبر کے پاس سے دور ہوتے جاتے ۔
سمجھنا چاہئيے ليکن ايسی بہت سی  ايک ہمدرد اور مہر بان قائد کو جبکہ وه پختہ کار اور دانا بھی ہے ، ان سب باتوں کو

چيزوں کو زبان پر نہيں النا چاہئيے تاکہ وه افراد جو تربيت کی اہليت رکھتے ہيں انکی تربيت ہو جائے اور ا س کے مکتب 
سے نہ بھاگيں اور لوگوں کے اسرار بھی ظاہر نہ ہوں ۔ اس کا ٓايت کے معنی ميں يہ احتمال بھی موجود ہے کہ خدا عيب 

  رنے والوں کے جواب ميں کہتا ہے :جوئی ک
ايسا نہيں ہے کہ وه سب کی باتوں کو قابل اعتنا سمجھتا ہے بلکہ سمجھتا ہے بلکہ وه ايسی باتوں پر کان دھرتا ہے جو ” 

تمہارے فائدے ميں ہوں يعنی خداکی وحی کو سنتا ہے ، مفيد تجويز پر کان دھرتا ہے او رلوگوں کی عذر خواہی ايسے مواقع
  2“ بول کرتا ہے جبکہ وه ان کے اور معاشرے کے مفاد ميں ہوپر ق

اس کے بعد اس وجہ سے کہ عيب جوئی کرنے والے کہيں اس بات سے ناجائز فائده نہ اٹھا ئيں اور اسے سند قرار نہ دے 
ن دھرتا ہے ، ليں يہ اضافہ فرماتا ہے : وه خدا او راس کے احکامات پر ايمان رکھتا ہے اور سچے مومنوں کيباتوں پر کا
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ِ َويُْؤِمُن لِْلُمْؤِمنِيَن )۔   انھيں قبول کرتا او ران پر اقدام کرتاہے (يُْؤِمُن بِا
يعنی حقيقت ميں پيغمبر دو قسم کے پروگرام رکھتے ہيں ايک ظاہرکی مھافظت اور پر ده دری سے اجتناب اور دوسرا عمل 

ہيں اور بظاہر انکار نہيں ۔ ليکن عمل کے مقام ميں ان کی توجہ کا مرحلہ ۔ پہلے مرحلے ميں ٓاپ سب کی باتوں کو سنتے 
صرف احکاماِت خدا اور سچے مومنين کی تجاويز او رباتوں کی طرف ہوتی ہے اور حقيقت پسند قائد کو ايسا ہی ہو نا 

فاصلہ فرماتاہے : چاہئيے ۔ کيونکہ معاشرے کے مفادات کا تحفظ اس طريقے کے بغير ممکن نہيں اس لئے خدا ونِد عالم بال 
  وه تم ميں سے مومنين کےلئے رحمت ہے (َوَرْحَمةٌ لِلَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُکْم )۔

ليکن )  ١٠٧اس مقام پر يہ سوال ہوسکتا ہے کہ ہم چند ٓايات ميں پڑھتے ہيں کہ پيغمبر رحمة للعالمين ہيں ( سورٔه انبياء 
ہيں ۔ کيا وه عموميت اس تخصيص کے ساتھ منا سبت رکھتی  مذکوره ٓايت کہتی ہے کہ ٓاپ صرف مومنين کے لئے رحمت

ہے ؟ مگر ايک نکتہ کی طرف توجہ دينے دے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے او روه يہ ہے کہ رحمت کے کئی 
حمت ہےدرجات او رمراتب ہيں جن ميں ايک مرتبہ قابليت اور استعداد ہے اور دوسرا مرتبہ فعليت ہے ۔ مثالً بارش هللا کی ر

يعنی يہ قابليت اور اہليت اس کے سب قطروں ميں پائی جاتی ہے کہ وه خير و برکت ، نشو ونما اور حيات کا سبب بنيں ۔ 
ليکن يہ تسليم شده ہے کہ اس رحمت کے ٓاثار کا ظہور صرف انہی زمينوں پر ہوتا ہے جو اس کے قابل ہوں اس وجہ سے ہم

ہيں اور يہ کہنا بھی درست ہے کہ بارش کے يہ قطرے اہل اور “ رحمت ” قطرےيہ بھی کہہ سکتے ہيں کہ بارش کے سب 
قابل زمينوں کے لئے باعث رحمت ہيں ۔ پہال جملہ اہليت اور قابليت کی طرف اور دوسرا جملہ وجود اور فعليت کی طرف 

ے لئے رحمت ہيں ليکن ٓاپ اشاره کرتا ہے ۔ اسی طرح حضرت پيغمبر اکرم قابليت اور استعداد کی رو سے تمام جہانوں ک
  عملی طور پر مومنين کے لئے مخصوص ہيں ۔

اب يہاں پر ايک چيز باقی ره جاتی ہے اور وه يہ ہے کہ لوگ رسول هللا کو اپنی باتوں سے اذيت و تکليف پہنچاتے ہيں اور 
رسول اکرم ان کے  ان کی عيب جوئی کرتے ہيں وه يہ نہ سمجھيں کہ وه سزا سے بچ جائيں گے يہ ٹھيک ہے کہ حضرت

بارے ميں ايک ذ مہ داری رکھتے ہيں کہ ان کے ساتھ بزرگانہ اور فرخدانہ بر تأو کريں اور انھيں رسوا نہ کريں ۔ ليکن اس 
  کے يہ معنی نہيں کہ وه اپنے اعمال کی سز انہ پائيں گے ۔لٰہذا ٓايت کے ٓاخر ميں قرٓان فرماتاہے : وه لوگ جو رسوِل خدا

  
  ليف پہنچاتے ہيں ان کے لئے دردناک عذاب ہے (َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن َرُسوَل هللاِ لَھُْم َعَذاٌب ٔاَلِيم)۔کو اذيت و تک

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

  بھی کہا جاتاہے ۔ ( مترجم )“ ہمہ تن گوش ” ۔ ار دو ميں اسے ١
ی طرف اضافت کی قسم سے ہے اور جوکہ مضاف مضاف اليہ ہے ، صفت موصوف ک“ اذن خير” ۔ در حقيقت تفسير اول کی بنا پر 2

وه ” دوسری تفسير کی بنا پر وصف کی طرف اجافت کے قبيل سے ہے ۔ پہلے احتمال کی بنا پر عبارت کے معنی اس طرح ہوں گے 
 وه اچھی باتوں کو” تمہارے لئے بات کو قبول کرنے واال اور اچھا سخن پذير ہے اور دوسرے احتمال کی بنا پر اس کا مفہوم يہ ہے 

  ۔“تمہارے فائدے اور نفع کے لئے سنتا ہے 

ِ لَُکْم لِيُْرُضوُکْم َوهللاُ َوَرُسولُہُ ٔاََحقُّ ٔاَْن يُْرُضوهُ ٕاِْن َکانُوا ُمْؤِمنِيَن ۔۶٢   ۔ يَْحلِفُوَن بِا
  الًِدا فِيہَا َذلَِک اْلِخْزُی اْلَعِظيُم۔۔ ٔاَلَْم يَْعلَُموا ٔاَنَّہُ َمْن يَُحاِدْد هللاَ َوَرُسولَہُ فَٔاَنَّ لَہُ نَاَر َجھَنََّم خَ ۶٣

  ترجمہ
۔ وه تمہارے سامنے خدا کی قسم کھاتے ہيں تاکہ تمہيں کو رکھيں حاالنکہ زياده مناسب با ت يہ ہے کہ وه خدا اور اس ۶٢

  کے رسول کو راضی کريں اگر (وه سچ کہتے ہيں اور ) ايمان رکھتے ہيں ۔
خدا اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے ، اس کے لئے جہنم کی ٓاگ ہے جس ۔ کيا وه نہيں جانتے کہ جو شخص ۶٣

  ميں وه ہميشہ رہے گا يہ ايک بڑی رسوائی کی بات ہے ۔

  شاِن نزول 
بعض مفسرين کی تحرير سے معلوم ہوتا ہے کہ زير نظر دونوں ٓايتيں گذشتہ ٓايت کی تکميل کرتی ہيں او ريہ طبعا ً اور 

يں نازل ہوئی ہيں ۔ليکن مفسرين کی ايک او رجماعت نے ان دونوں ٓايات کے بارے ميں ايک اور شاِن فطرتاً اسی سلسلے م
نزول نقل کی ہے او روه يہ ہے کہ جب جنگِ تبوک کی مخالفت کرنے والوں اور پيچھے ره جانے والوں کی مذمت ميں ٓايات

گ ہمارے بزرگ اور اشراف ہيں او رجو کچھ محمد ان کے نازل ہوئيں تو منافقوں ميں سے ايک نے کہا: خد اکی قسم ! يہ لو
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  بارے ميں کہتا ہے سچ ہے تو پھر يہ چوپايوں سے بھی گئے گذرے ہيں ۔
ايک مسلمان نے يہ بات سن کر کہا : خدا کی قسم ! جو کچھ ٓانحضرت کہتے ہيں وه حق ہے او رتو چوپائے سے بھی بد تر 

تو ٓاپ نے کسی کو اس منافق کو بالنے کے لئے بھيجا اور اس سے پوچھا کہ ہے ۔ جب يہ بات رسول اکرم کے پاس پہنچی 
  تونے يہ بات کيوں کہی ہے ؟ تو اس نے قسم کھا کر کہا : ميں نے يہ بات نہيں کہی۔

وه مرد مومن جو اس کے خالف تھا اسی نے يہ بات جا کر حضور سے کہی تھی اس نے دعا کی :۔ تو خود سچے کی 
  ی تکذيب فرما۔تصديق او رجھوٹے ک

  اس وقت يہ ٓايات ِ مندرجہ باالنازل ہوئيں اور دددھ کا دودھ او رپانی کا پانی کرديا۔

  منافقين کی ايک نشانی 
منافقين کی ايک اور کھلی نشانی اور عمل بد يہ ہے جس کی طرف قرٓان اشاره کررہا ہے کہ وه اپنی بد کرداری کو چھپانے 

ا انکار کر ديتے ہيں او رچاہتے ہيں اور چاہتے تھے کہ جھوٹ موٹ قسموں کے ذريعے کے لئے اپنی بہت سی کرتوتوں ک
  لوگوں کو دھوکا ديتے رہيں اور انھيں اپنے ٓاپ سے راضی رکھيں ۔

مندرجہ باال ٓايتوں ميں ايک طرف قرٓان اس بر عمل سے پر ده اٹھا کر ان کو ذليل کرتا ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کو 
کہ وه ان کی جھوٹی قسموں ميں نہ ٓائيں ۔ پہلے کہتا ہے : وه تمہارے سامنے خدا کی قسم کھاتے ہيں تاکہ تمہيں بت اديتا ہے 

ِ لَُکْم لِيُْرُضوُکْم )۔   خو ش رکھيں ( يَْحلِفُوَن بِا
کا چہره  ظاہر ہے کہ ان قسموں سے ان کا مقصد حقيقت بيان کرنا نہيں ہے بلکہ وه چاہتے ہيں کہ مکرو فريب سے حقيقت

تماہری نظروں ميں مسخ کرديں او راپنا مقصد حاصل کرليں ۔ اگر ان کا نصب العين او رمقصد يہ ہوتا کہ واقعاً سچے مومنين
کو اپنے سے راضی کريں تو اس سے زياده ضروری يہ تھا کہ وه خدا اور اس کے پيغمبر کو راضی کرليں ۔حاالنکہ انھوں 

ول کو سخت ناراض کيا ہے ۔ لٰہذا قرٓان کہتا ہے : اگر وه سچ کہتے ہيں اور ايماندار ہيں اپنے کردار او رعمل سے خدا و رس
  تو مناسب يہ ہے کہ وه خدا اور پيغمبر کو راضی کريں (َوهللاُ َوَرُسولُہُ ٔاََحقُّ ٔاَْن يُْرُضوهُ ٕاِْن َکانُوا ُمْؤِمنِيَن )۔

س کے رسول کے بارے ميں گفتگو ہو رہی ہے تو قاعدے کے لحاظ قابل غور امر يہ ہے کہ اس جملے ميں چونکہ خدا اور ا
استعمال ہو ئی ہے ( مراد ير ضوه کی ضمير ہے ) “ واحد ” سے مير کو تثنيہ ہو نا چاہئيے ليکن اس کے باوجود ضمير 

ی چيز کو حقيقت ميناس تعبير کا اشاره اس طرف ہے کہ پيغمبر کی رضا اور خدا کی رضا جدا جدا نہيں ہے اور رسول اس
کی طرف اشاره ہے ۔ کيونکہ “ توحيد افعالی ” پسند کرتے ہيں جسے خدا وند عالم پسند کرتا ہے ۔ دوسرے لفظوں ميں يہ 

رسول هللا خدا کے مقابلے ميں اپنی طرف سے استقالل نہيں رکھتے ۔ ان کی خو شی او رنا راضی سب خدا کے لئے ہے ۔ ان
  ميں ہے ۔ کا سب کچھ اس کے لئے اور اس کی راه

  چند ايک روايات ميں ہے کہ پيغمبر اکرم کے زمانے ميں ايک شخص نے اثنائے گفتگو ميں يوں کہا :
  من اطاع هللا ورسولہ فقد فازو من عصا ھما فقد غوی

  جس نے خدا اور اس کے پيغمبر کی اطاعت کی وه کامياب ہوا اور جس نے ان دونوں کی مخالفت کی وه گمراه ہوا
يہ بات سنی کہ اس نے خدا اور پيغمبر کو ايک درجے ميں رکھا ہے اور تثنيہ کی ضمير استعمال کی ہے تو  جب پيغمبر نے

  ٓاپ پريشان ہوگئے اور فرمايا :
  بئس الخطيب انت ھال قلت من عصی هللا و رسولہ

( بلکہ تم نے تثنيہ تم برے خطيب ہو تم نے اس طرح کيوں نہيں کہا کہ جو شخص خدا اور اس کے پيغمبر کی نافرمانی کرے
  ١کی ضمير استعمال کی ہے اور کہا ہے کہ جو ان دونونکو حکم نہ مانے )۔

کيا وه نہيں جانتے کہ جو خدا اور اس :” اس کے بعد کی ٓايت ميں قرٓان ايسے منافقوں کو سخت دھمکی ديتا ہے او رکہتا ہے 
س ميں وه ہميشہ رہے گا ( ٔاَلَْم يَْعلَُموا ٔاَنَّہُ َمْن يَُحاِدْد کے رسول کی مخالفت اور دشمنی کرے اس کے لئے دوزخ کی ٓاگ ہے ج

(َذلَِک اْلِخْزُی  هللاَ َوَرُسولَہُ فَٔاَنَّ لَہُ نَاَر َجھَنََّم َخالًِدا فِيہَا )۔اس کے بعد تاکيد کے طور پر فرماتا ہے : يہ بڑی ذلت ورسوائی ہے
  اْلَعِظيُم)۔

کی اصل سے ہے جو کناره ، طرف اور کسی چيز کی انتہا کے معنی ميں ٓاتا“ حد” ور کے ماده سے ہے ا“ محادة “ يحادو” 
کا ماده عداوت اور دشمنی “ محاده ” ہے ۔ چونکہ مخالفت اور دشمن افراد ايک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہيں اس لئے يہ 

  ر دشمنی کے معنی ميں بولتے ہيں ۔مخالفت او“ ظرفيت ” کا مفہوم رکھتا ہے جيسا کہ ہم روز مره کی گفتگو ميں لفظ 
..............  
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  ۔تفسير ابو الفتح رازی ، ٓايہ مذکوره کے ذيل ميں ۔١

َل َعلَْيِہْم ُسوَرةٌ تُنَبِّئُھُْم بَِما فِی قُوبِھْم قُْل اْستَْہِزئُوا ٕاِنَّ هللاَ ۶۴    ُمْخِرٌج َما تَْحَذُروَن۔۔ يَْحَذُر اْلُمنَافِقُوَن ٔاَْن تُنَزَّ
ِ َوآيَاتِِہ َوَرُسولِِہ ُکنتُْم تَْستَ  ۔۶۵   ْہِزئُوَن ۔َولَئِْن َسٔاَْلتَہُْم لَيَقُولُنَّ ٕاِنََّما ُکنَّا نَُخوُض َونَْلَعُب قُْل ٔاَبِا
۶۶ َ   نَّہُْم َکانُوا ُمْجِرِميَن۔۔ الَتَْعتَِذُروا قَْد َکفَْرتُْم بَْعَد ٕاِيَمانُِکْم ٕاِْن نَْعُف َعْن طَائِفٍَة ِمْنُکْم نَُعذِّْب طَائِفَةً بِٔا

  ترجمہ
۔ منافقين اس بات سے ڈرتے ہيں کہ کہيں کوئی ٓايت کے خالف نازل نہ ہوجائے جو ان کے دلوں کے بھيد وں کی انھيں ۶۴

  خبر دے دے ۔ کہہ ديجئے کہ ٓ 
  ا ستہزاء او رمذاق کرلو ۔ جس کا تمہيں ڈر ہے خدا اسے ظاہر کرے گا ۔

و ( کہ تم يہ برے کام کيوں کرتے ہو) تو وه کہتے ہيں کہ ہم مذاق کرتے ہيں تو کہہ دو کہ کياتم خدا ۔ اگر تم ان سے پوچھ۶۵
  ، اس کی ٓايات اور اس کے پيغمبر کامذاق اڑاتے ہو ؟

۔ ( کہہ دو) معذرت نہ کرو( کيونکہ وه فضول ہے اس لئے کہ ) تم ايمان النے کے بعد کافر ہو گئے ہو ۔ اگر ہم تم ميں ۶۶
يک گروه کو ( توبہ کرنے کی وجہ سے معاف کر ديں تو دوسرے گروه کو عذاب ميں مبتال کريں گے کيونکہ وه مجرمسے ا
  تھے ۔

  شان نزول 
مذکوره باال ٓايتوں کی مختلف شانِ  نزول نقل ہو ئی ہےں ان سب کا تعلق جنگ تبوک کے بعد منافقوں کی حرکتوں اور 

ے کہ منافقوں کی ايک جماعت نے خفيہ ميٹنگ ميں حضرت رسول اکرم کے قتل شرارتوں سے ہے ۔ان ميں سے ايک يہ ہ
کی سازش کی ۔ ان کا منصوبہ يہ تھا کہ جنگ ِ تبوک سے واپسی پرراستے کی ايک گھاٹی ميں چپکے سے صورت بدل ک 

هللا کو قتل کرديں گے۔ گھات ميں رہيں گے اور جب رسول هللا اپنی اونٹنی پرگذريں گے تو اونٹنی کو بد کائيں گے اور رسول
  خدا نے اپنے پيغمبر کو اس سازش کو اطالع کردی ۔

ٓاپ نے حکم ديا کہ مسلمانوں کا ايک گروه نگرانی کرے اور ان لوگوں کو تتر بتر کردے جب حضرت رسول اکرم اس گھاٹی
ے ہانک رہے تھے ۔ رسول پر پہنچے تو ٓاپ کی اونٹنی کی مہار حضرت عمار کے ہاتھ ميں تھی اور حذيفہ اسے پيچھے س

هللا نے حذيفہ سے فرمايا کہ ان کی سواريوں کے منہ پر ( چابک)مارو اور انھيں بھگا دو ۔ چنانچہ اس نے ايسا ہی کيا ۔ جب 
” ٓاپ گھاٹی سے صحيح سالمت نکل ٓائے تو حضر نے حذيفہ سے فرمايا تونے انھيں پہنچا نا نہيں ؟ تو اس نے عرض کيا 

ن ميں سے کسی کو نہيں پہچانا ۔ اس کے بعد حضرت پيغمبر ان سب کے نام گنوائے ۔ حذيفہ نے عرض کيا نہيں ميں نے تو ا
جب صور ت حال يہ ہے تو آپ ايک گروه کو کيوں يہ حکم نہيں ديتے کہ وه جاکر انھيں قتل کردے ۔ ٓاپ نے فرمايا : ميں يہ 

  پر کامياب ہو گيا تو انھيں قتل کرنا شروع کرديا ۔ بات پسند نہيں کرتا کہ عرب يہ کہيں کہ محمد اپنے ساتھيوں
  سے نقل ہوئی ہے اور حديث و تفسير کی بہت سی کتابوں ميں ٓائی ہے ۔ -يہ شان ِ نزول حضرت امام محمد باقر 

ايک دوسری شان ِ نزول يہ لکھی ہےکہ جب منافقوں نے جنگ تبوک ميں دشمن کے مقابلے ميں حضرت کی جگہ دکھی تو 
طور پر کہنے لگے کہ يہ شخص گمان کرتا ہے کہ شام کے محل اور شاميوں کے مضبوط قلعے فتح کرے گا ، يہ مذاق کے 

  تو قطعی طور پر محال ہے ۔
خداوند عالم نے اپنے پيغمبر کو اس واقعہ کی خبر دی تو ٓاپ نے حکم ديا کہ اس گروه کا راستہ بند کرديا جائے اس کے بعد 

لعنت مال مت کی اور فرمايا کہ تم نے لوگوں سے يہ باتيں کی ہيں انھوں نے معافی مانگی کہ اس ٓاپ نے ا نھيں بال يا اور 
  سے ہمارا کوئی خاص مقصد نہ تھا ہم تو مذاق کررہے تھے اور اس با ت پر قسم کھائی ۔

  منافقين کا خطر نا ک پرگرام 
اسباب کو کمزوری کے ذرائع سمجھتے تھے اور  گذشتہ ٓايات سے اس بات کا اندازه ہوتاہے کہ منافق کس طرح قوت کے

مسلمانوں ميں تفرقہ اور اختالف ڈالنے کےلئے پروپيکنڈے کرتے تھے ۔ جن ٓايات پربحث کی جارہی ہے ان ميں ان کے 
منصوبوں اور طريق کار کے ايک اور حصے کی طرف اشاره ہے پہلی ٓايت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا پيغمبر اکرم کو 

سازشوں سے بچا نے کے لئے بعض اوقات ان کے اسرار سے پرده اٹھاديتا ہے اور ان سے مسلمانوں کی منافقوں کی 
جماعت کو ٓاگاه کرديتا تھا تاکہ وه چوکنے ہو جائيں اور ان کے دھوکے ميں نہ ٓائيں اور وه بھی اپنی حيثيت کی طرف متوجہ 
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اکثر اوقات خوف زده او رحيران و پريشان رہتے تھے ۔ رہيں اور اپنے دست و پا سميٹ کر رکھيں ۔ اس وجہ سے منافق 
  چنانچہ قرٓان ان کی اس حالت کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے :

  منا فق ڈرتے ہيں کہ ان کے خالف کوئی ايسی سورت نازل نہ ہوجائے جو اس سے انھيں ( مسلمانوں کو) اگاه کردے
  

َل عَ    لَْيِہْم ُسوَرةٌ تُنَبِّئُھُم ْ بَِما فِی قُوبِھْم )۔(يَْحَذُر اْلُمنَافِقُوَن أَْن تُنَزَّ
ڑانے سے ١ليکن عجيب بات يہ ہے کہ وه پھ ربھی انتہائی دشمنی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے پيغمبر کے کاموں کا مذاق
ہے : ان سے  باز نہيں ٓاتے تمسخر اڑانے کا سلسلہ ترک نہيں کرتے لٰہذا خدا اس ٓايت کے ٓاخرميں اپنے پيغمبر سے فرماتا

کہہ دو تم سے جتنا ہو سکے مذاق اڑأو، ليکن جان لو کہ جس چيز کاتمہيں خوف ہے خدا اسے ظاہر کردے گا اور تمہيں ذليل
  و رسوا کرکے رہے گا (قُْل اْستَْہِزئُوا ٕاِنَّ هللاَ ُمْخِرٌج َما تَْحَذُروَن)۔

امر ہے جيسے انسان اپنے دشمن سے کہتاہے ۔ جس قدر دکھ  ہنسی مذاق اڑأو) تہديد کی قبيل سے فعل“ ( البتہ استہزؤا 
تکليف تو پہنچا سکتا ہے پہنچا لے ہم ا س کاايک ہی مرتبہ جواب ديں گے ۔ اس قسم کی باتيں دھمکی کے موقع پر کی جاتی 

  ہيں ۔
کی سچائی کو اچھی  ضمنی طور پر توجہ ديجئے تو اوپر والی ٓايت سے معلوم ہو تا ہے کہ منافق دل ميں پيغمبر کی دعوت

طرح جانتے تھے اور خدا سے ٓانحضرت کے ارتباط سے وه خوب واقف تھے ۔ ليکن اس کے باوجود ہٹ دھرمين اور 
دشمنی کی وجہ سے ان کے سامنے سر تسليم خم کرنے کی بجائے مخالفت کرتے تھے ۔ اسی وجہ سے قرٓان کہتا ہے : 

ف قرٓانی ٓايا ت نازل ہوں اور ان کے دلوں ميں چھپے ہو ئے رازوں کو منافقوں کواس بات کا ڈر تھا کہ کہيں ان کے خال
  طشت ازبام کرديں ۔

کامطلب يہ نہيں ہے کہ اس قسم کی ٓايتيں منافقين پرنازل ہوتی تھيں“ تنزل عليھم ” اس نکتہ کی طرف توجہ ضروری ہے کہ 
  ت رسول اکرم پر نازل ہوتی تھيں ۔بلکہ مقصد يہ ہے کہ وه ان کے بارے اور ان کے خالف تھيں اگر چہ حضر

  خدا اس کے بعد ميں ٓانے والی ٓايت ميں منا فقين کے ايک اور منصوبہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے :۔
اگر ان سے پوچھو کہ تم نے اس قسم کی غلط بات کيوں کی ہے اور اس قسم کی غلط حرکت کيوں کی ہے ؟ تو کہتے ہيں ” 

ی مذاق کرتے تھے او راس سے ہماری کوئی غرض نہ تھی ( َولَئِْن َسٔاَْلتَھُْم لَيَقُولُنَّ ٕاِنََّما ُکنَّا نَُخوُض کہ ہم دل لگی او رہنس
  ١َونَْلَعُب )۔

اصل ميں يہ ايک انوکھی راه فرار تھی ۔ سوچ سمجھ کر سازشيں کرتے تھے اور زہريلی باتيں اس ارادے سے کرتے کہ ان 
منحوس مقصد پورا ہوگيا تو اپنی دلی مراد پاليں گے اور اگر بھانڈا پھوٹ گيا تو اپنے ٓاپ کو ہنسی  کارازظاہر نہ ہو اور ان کا

مذاق کے پر دے ميں چھپا ليں گے اور جھوٹ موٹ بہانہ بازيا ں کرکے رسول اکرم اور لوگوں کی طرف سے سزا اور رد 
  عمل سے بچ جائيں گے ۔

ں کے منصوبے ايک ہی قسم کے ہوتے ہيں اس طريقے سے وه بہت سے اس زنے کے منافق بلکہ ہر زمانے کے منافقو
فائدے اٹھا تے ہيں بعض اوقات ايسا بھی ہوتا ہے کہ جن مقاصد کے وه سختی سے پابند ہو تے ہيں انھيں عام مذاق اور دل 

نے سزا کے چنگل لگی کے لباس ميں پيش کرتے ہيں اگر اپنا مقصد پاليا تو کيا کہنے ورنہ مذاق اور خوش طبعی کے بہا
  سے بچ جاتے ہيں ۔

ليکن قرٓان ابھی يقينی سزا دينے کا اعالن کرتا ہے اور رسالِت مآب کو حکم ديتا ہے کہ ان سے کہہ دو کيا تم خدا ، اس کی 
ِ َوآيَاتِِہ َوَرسُ  ولِِہ ُکنتُْم ٓايتوں اور ا س کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو اور اس سے استہزا اور دل لگی کرتے ہو ( قُْل ٔاَبِا

تَْستَْہِزئُوَن )۔يعنی کيا ہر ايک سے مذاق کيا جاسکتا ہے ، يہاں تک کہ خدا ، پيغمبر اور ٓايات قرٓان کے ساتھ بھی ؟ کيا پختہ 
ترين اسالمی اصول بھی ہنسی مذاق کے الئق ہيں ؟ کيا حضرت رسول کرام کی اونٹنی ک وبد کانا اور بھگا نا اور اس خطر 

  يں پيغمبر کا گرنا ۔ ايسی چيزيں ہيں جن کو مذاق کے پردے ميں چھپا يا جا سکے ؟نا ک گھاٹی م
يا ٓايات خداوند ی کا مذاق اڑانا اور پيغمبر کی ٓائنده کاميابيوں کی پيش گوئيوں پر پھبتياں کسنا بھی مزاح سمجھا جا سکتا ہے 

  ان پردوں ميں چھپا نا چاہئيے تھے۔ يہ سب باتيں گواہی ديتی ہيں کہ وه خطر ناک ارادے رکھتے تھے جنھيں
ان فضول اور ” اس کے بعد خدا وند عالم نے اپنے پيغمبر کو حکم يدا ہے ه منافقوں سے صراحت کے ساتھ کہہ دو کہ 

  جھوٹے حيلے بہانوں سے باز ٓاجاؤ 
  
  الَتَْعتَِذُروا )۔“( 
  ْرتُْم بَْعَد ٕاِيَمانُِکْم )۔کيونکہ تم نے ايما ن کے بعد کفر کی راه اختيار کرلی ہے (قَْد َکفَ ” 



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

 
 

اس بات سے پتہ چلتاہے کہ مذکوره باال گروه سے منافقوں کی صف ميں نہ تھا بلکہ يہ لوگ کمزور ايمان رکھنے والوں کی 
  صف ميں تھے ليکن مندرجہ باال واقعہ کے بعد انھوں نے کفر کا راستہ اختيار کرليا ۔

ل بھی ہے کہ يہ جماعت اس سے پہلے بھی منافقوں کے صف ميں داخل تھی ليکن مندرجہ باال جملے کی تفسير ميں يہ احتما
کيونکہ ان سے ظاہر بظاہر کوئی غلطی نہيں ہوئی تھی اس لئے پيغمبر اور مسلمانوں کافرض تھا کہ وه ان سے مومنوں کا 

تو انھيں اس امر سے خبر دار  سا سلوک کريں ليکن جب جنگِ تبوک کے واقعہ کے بعد ہٹا اور انکا کفر و نفاق ظاہر ہوگيا
کيا گيا کہ تم ٓائنده مومنين کی صف ميں شمار نہ ہوگے۔ ٓاخر کار ٓايت کو اس جملے پر ختم کيا گيا ہے : اگر ہم تم سے ايک 

ْب طَائِفَةً بِٔاَنَّہُْمجماعت کو بخش ديں تو دوسرے گروه کو اس بنا پر کہ وه مجرم ہے سزا ديں گے ( ٕاِْن نَْعُف َعْن طَائِفٍَة ِمْنُکْم نَُعذِّ 
َکانُوا ُمْجِرِميَن)۔يہ جو کہا گيا ہے کہ ہم ايک گروه کو ان کے جرم و خطا کی پاداش ميں سزا ديں گے يہ اس بات کی دليل ہے 

ات ايسے لو گ قابل معافی ہيں جنھوں نے گناه او رجرم کی نشانيوں کوتوبہ کے پانی سے دھو ڈاال ہے ۔ ٓائنده آيات مثالً ٓاي
ميں بھی اس بات کا قرينہ پايا جاتا ہے ۔ اس ٓايت کے ضمن ميں بہت سی روايتيں ہيں جو اس امر کی حخايت  ٧۴مثالً ٓايہ 

کرتی ہيں کہ ان منافقوں ميں سے جن کا ذکر اوپر کی ٓايات ميں ہو چکا ہے بعض اپنے کئے پر پشمان ہو ئے اور انھوں نے 
 ٢٣٩صفحہ  ٢نے طريقے پر ڈٹے رہے۔ مزيد وضاحت کے لئے تفسير نور الثقلين جلد توبہ کی ۔ ليکن کچھ دوسرے منافقو اپ

  مالحظہ فرمائيے ۔
..............  

جيسا کہ کتب لغت ميں ہے ، ٓاہستہ آہستہ پانی ميں داخل ہونے کے معنی ميں ہے بعد ازں بطور “ ) حوض ” بر وزن“( خوض ”۔ ١
ميں بوال جانے لگا ليکن قرٓان ميں زياده تر بر کام شروع کرنے يا قبيح او ربری باتوں کا  کنايہ مختلف کاموں ميں داخل ہونے کے معنی
 سلسلہ شروع کرنے کے مفہوم ميں ٓايا ہے ۔

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

وَن ٔاَْيِديَھُْم نَُسوا هللاَ فَنَِسيھُْم ٕاِنَّ اْلُمنَافِقِيَن ۔ اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَْعضھُْم ِمْن بَْعٍض يَأُْمُروَن بِاْلُمْنَکِر َويَْنھَْوَن َعْن اْلَمْعُروِف َويَْقِبضُ ۶٧
  ھُْم اْلفَاِسقُوَن۔

  هللاُ َولَھُْم َعَذاٌب ُمقِيٌم ۔ ۔ َوَعَد هللاُ اْلُمنَافِقِيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُکفَّاَر نَاَر َجھَنََّم َخالِِديَن فِيھَا ِھَی َحْسبُھُْم َولََعنَھُمْ ۶٨
متعتم بخالقکم کما استمتع الذين من قبلکم ۔ کالّذين ِمْن قَْبلُِکْم کانوا ٓ اشّد منکم قوة و اکثر امواال و اوالداً فاستمعوا بخالقھم فاست۶٩

ْنيَا َواآْلِخَرِة َؤاُْولَئَِک ہُمْ    اْلَخاِسُروَن ۔ بَِخاَلقِِہْم َوُخْضتُْم َکالَِّذی َخاُضوا ٔاُْولَئَِک َحبِطَْت ٔاَْعَمالُہُْم فِی الدُّ
َن هللاُ اٍد َوثَُموَد َوقَْوِم ٕاِْبَراِہيَم َؤاَْصَحاِب َمْديََن َواْلُمْؤتَفَِکاِت ٔاَتَْتہُْم ُرُسلُہُْم بِالبَيِّنَاِت فََما َکا۔ ٔاَلَْم يَأْتِِہْم نَبَٔاُ الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِہْم قَْوِم نُوٍح َوعَ ٧٠

  لِيَْظلَِمہُْم َولَِکْن َکانُوا ٔاَنفَُسہُْم يَْظلُِموَن ۔
  ترجمہ
کاموں کا حکم ديتے ہيں اور اچھے کوموں سے روکتے ۔ منا فق مرد اور عورتيں سب ايک ہی گروه سے ہيں وه برے ۶٧

ہيں اور اپنے ہاتھوں کو ( سخاوت اور بخشش سے ) باندھ ليتے ہيں انھوں نے خدا کو فراموش کرديا ہے اور خدا نے ان کو 
  بھال ديا ہے ( اس نے اپنے رحمت ان سے منقطع کرلی ہے ) يقينا منافق فاسق ہيں ۔

عورتوں اور کافروں کے لئے جہنم کی ٓاگ کا وعده کيا ہے اور وه اس ميں ہميشہ رہيں گے ۔  ۔ خدا نے منافق مردوں اور۶٨
  وہی ان کے لئے کافی ہے اور خدا نے انھيں اپنی رحمت سے دور کرديا ہے اور ان کے لئے ہميشہ کا عذاب ہے ۔

اق کا راستہ اختيار کيا تھا ) وه تم سے ۔ ( تم منافق لوگ ) ان افراد کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے ( اور انھوں نے نف۶٩
زياده طاقت ور تھے اور مال اور اوالد کے لحاظ سے تم سسے بڑ چڑھ کر تھے ۔ انھوں نے ( دنيا ميں ہواو ہوس او رگناه 
کے ذريعے ) اپنے حصے سے استفاده کيا ۔ تم نے بھی ( اسی طرح ) اپنے حصے سے استفاده کيا ہے جيسا کہ انھوں نے 

کيا تھا تم ( کفر ، نفاق او رمومنين کا مذاق اڑانے ميں ) مگن ہو جسيے وه مگن تھے ( ليکن ٓاخر کار ) ان کے اعمال  استفاده
  دنيا اور ٓاخرت ميں ملياميٹ ه وگئے اور وه خساره ميں ہيں ۔

يم کی قوم اور اصحاب ۔ کيا انھيں ان لوگوں کی خبر نہيں پہنچی جو ان سے پہلے تھے ۔ قوِم نوح ۔، عاد ثمود اور براہ٧٠
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مديَن ( قوم ِ شعيب ) اور وه شہر جو تہ و باال ہوئے تھے ( قوم ِ لوط) کہ جن کے پيغمبر ان کی طرف روشن اور واضح 
دليلوں کے ساتھ ٓائے تھے ( ليکن انھو ں نے پيغمبروں کی کوئی بات نہ مانی )خدا نے ان پر ظلم نہيں کيا بلکہ انھوں خود 

  يا۔اپنے ٓاپ پر ظلم ک

  منافقوں کی نشانياں 
  ان ٓايتوں ميں بھی اسی طرح منافقين کے چال چلن او رنشانيوں کے بارے ميں بحث ہے ۔

پہلی زير بحث ٓايت ميں خدا وند عالم ايک امر کلی کی طرف اشاره کرتا ہے اور وه يہ کہ ہو سکتا ہے کہ نفاق کی روح 
کھائی ددے ہوسکتا ہے شروع شروع ميں متوجہ نہ کرے ۔ خاص طور مختلف شکلوں ميں ظاہر ہو او رمختلف چہروں ميں د

پرہو سکتا ہے کہ روِح نفاق کا اظہار ايک مرد کی نسبت ايک عورت ميں مختلف طرح سے ہو ۔ ليکن نفاق کے چہروں کے 
وه سارے تغير و تبدل سے دھو کا نہيں کھا نا چاہئيے بلکہ غور وفکر کرنے سے بخوبی يہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ 

صفات کے ايک ہی سلسلے مينجو ان کے قدر مشترک سمجھی جاتی ہے ، شريک ہيں ۔ اس لئے قرٓان کہتا ہے : منافق مرد 
  او رمنافق عورتيں ايک ہی قماش کے ہيں ( اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَْعضھُْم ِمْن بَْعٍض )۔

  اس کے بعد ان کی پانچ صفات کا ذکر فرمايا گيا ہے :
پہلی اور دوسری صفت يہ ہے کہ وه لوگوں کو برائيوں پر ابھار تے ہيں اور نيکيوں سے روکتے ہيں (يَأُْمُروَن بِاْلُمْنَکِر 

  َويَْنھَْوَن َعْن اْلَمْعُروِف )۔
يعنی بالکل سچے مومنين کے الٹ جو ہميشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طريقے سے معاشرے کی اصالح اور 

نجاست اور گناه سے پاک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہيں ۔ منافق ہميشہ يہ کوشش کرتے ہيں کہ ہر جگہ پرفساد اسے 
پھيل جائے اور معروف اور نيکی معاشرے سے خم ہو جائے تاکہ وه اس قسم کے ماحول ميں اپنے برے مقصد بہتر طريقے 

  سے حاصل کرسکيں ۔
ہيں رکھتے بلکہ اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہيں نہ وه راه خد اميں خرچ کرتےتيسيری صفت يہ ہے کہ وه دينے واال ہاتھ ن

ہيں اور نہ محروم اور بے کس لوگوں کی مدد کے لئے ٓاگے بڑھتے ہيں ۔ يہاں تک کہ ان کے رشتہ داراور دوست ٓاشنا بھی 
  ان کی مالی مد د سے کوئی فائده نہيں اٹھاتے (َويَْقبُِضوَن ٔاَْيِديَھُْم)۔

ضح ہے کہ چونکہ وه ٓاخرت پر اور نفاق کے نتيجے اور جز اپر يمان نہيں رکھتے۔ اس لئے مال خرچ کرنے ميں بہت ہی وا
بخيل ہيں ۔ اگر چہ وه اپنے برے اغراض و مقاصد تک پہنچنے کے لئے زياده مال خرچ کرتے ہيں يا ريا کاری اور دکھاوے 

  کے نام خۺوص ِ دل سے کبھی کوئی نيک کام نہيں کرتے ۔ کے طور پر سخاوت اور بخشش کرتے ہيں ليکن وه خدا
چوتھی صفت يہ ہے کہ ان کے تمام کام ، گفتار اور کردار بتاتے ہيں کہ وه خدا کو بھول چکے ہيں ، نيز ان کے طرز زندگی 

ر ان دونوں او“ خد انے بھی ان کو اپنی بر کات ، توفيقات، اور نعمات سے فراموش کرديا ہے ” سے معلوم ہوتا ہے کہ 
  فراموشيوں کے ٓاثار ان کی زندگی سے ٓاشکار ہيں ( نَُسوا هللاَ فَنَِسيھُم)۔

کی نسبت خدا کی طرف واقعی اور حقيقی بھالدينے کے معنی ميں نہيں ہے بلکہ اس سے مراد يہ ہے“نسيان ” واضح ہے کہ
  اپنی رحمت اور توفيق سے دور رکھتا ہے ۔کہ وه ان کے ساتھ بھال دينے والے شخص کا سا سکوک کرتاہے ۔ يعنی انھيں 

يہ معاملہ روز مره کی زندگيوں ميں بھی پايا جاتا ہے مثال ً ہم کہتے ہيں کہ چونکہ تو اپنی ذمہہ داری کو بھول چکا ہے لٰہذا 
 -ل بيت ہم بی مزدوری او ربدلے کے وقت تجھے بھول جائيں گے يعنی مزدوری اور بدلہ نہيں ديں گے يہی مفہوم رواياِت اہ

  ١ميں بار ہا بيان ہوا ہے ۔ 
َن پانچويں صفت يہ ہے کہ يہ منافق فاسق ہوتے ہيں اور طاعت ِخدا وندی کے دائرے سے خارج ہيں ( ٕاِنَّ اْلُمنَافِقِيَن ھُْم اْلفَاِسقُو

  )۔
ديکھا جاتا ہے ہمارےجو چکھ مندرجہ باال ٓايت مينمنافقين کی مشترکہ صفات کے بارے ميں کہا جاچکا ہے وه ہرزمانے ميں 

زمانے کے منافق اپنے خود ساختہ نئے اور جديد چہروں کے باوجود مذکوره اصولوں کی رو سے گذشتہ صديوں کے 
منافقوں کی طرح ہيں وه برائی اور فساد کی طرف ابھارتے ہيں اور اچھے کاموں سے روکتے ہيں بخيل اور کنجوس بھی 

ميں خدا کو بھول چکے ہيں وه قانون شکن اور فاسق بھی ہيں اور نرالی بات يہ ہے کہ ہيں اور اپنی زندگی کے تمام پہلو ٔوں 
ان تمام خوبيوں کے باوجودخدا پر ايمان اور دينی اصولوں اور اسالمی بنيادوں پريقين ِ محکم کا دعوٰی بھی کرتے ہيں اس 

ی گئی ہے : خدا منافق مردوں ، منافق کے بعد ٓايت ميں ان کی سخت اور دردناک سزا اس مختصر سے جملے ميں بيان ک
اْلُکفَّاَر نَاَر عورتوں، تمام کافروں اور بے ايمان افراد کے لئے جہنم کی ٓاگ کا وعده کرتا ہے ( َوَعَد هللاُ اْلُمنَافِقِيَن َواْلُمنَافِقَاِت وَ 

  َجھَنَّم)۔
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  وه جالنے والی آگ کہ جس ميں وه ہميشہ رہيں گے( َخالِِديَن فِيھَا)
  ر يہی ايک سزاجو طرح طرح کے عذاب لئے ہوئے ہے ان کے ئے کافی ہے ( ِھَی َحْسبُھُْم)۔او

 دوسروں لفظوں ميں انھيں کسی سزا کی ضرورت نہيں کيونکہ جہنم ميں ہر قسم کا جسمانی اور روحانی عذاب موجود ہے ۔
ے دور کرديا ہے اور ہميشہ کا عذاب ان کے خد انے انھيں اپنی رحمت س” اور ٓايت کے ٓاخر ميں يہ اضافہ کيا گيا ہے کہ 

  َولََعنَھُْم هللاُ َولَھُْم َعَذاٌب ُمقِيٌم )۔“ ( نصيب ميں ہے 
  بلکہ يہ خدا سے دوری خود عظيم ترين عذاب اور دردناک ترين سزا شمار ہوتی ہے ۔

چہرے کے سامنے تاريخ کا  تاريخ کا ذکر اور درس عبرت اس ٓايت ميں منافقين کی جماعت کو بيدار کرنے کےلئے ان کے
ٓائينہ رکھ ديا گيا ہے اور ان کی زندگی کا گذشتہ باغی منافقوں سے مقابلہ اور موازنہ کرکے مٔوثر درِس عبرت ديا گيا ہے 

تم گذشتہ منافقوں کی طرف ہو اور اسی برے راستے او ربدسر نوشت کے پيچھے پڑے ہوئے ہو( ” اور فرمايا گيا ہےکہ 
لُِکْم)۔انہی لوگوں کی طرح جو قوت و طاقت ميں تم جيسے زياده اور مال و دولت کی رو سے تم سے بہت ٓاگے کالّذين ِمْن قَبْ 

  تھے ( کانوا ٓ اشّد منکم قوة و اکثر امواالً و اوالداً)۔
ئے۔ تم بھی دنيا ميں و ه اپنے حصہ ميں سے شہوت ِ نفسانی ، گندگی، گناه ، فتنہ فساد اور تباه کاريوں سے بہره ور ہوتے ہو

جو اس امت کے منافق ہو گزرے ہوئے منافقين کی طرح ہی حصہ دار ہو ( فاستمعوا بخالقھم فاستمتعتم بخالقکم کما استمتع 
  الذين من قبلکم بَِخاَلقِِھْم )۔

 سے ليا گيا ہے ( يعنی“ خلق”لغت ميں نصيب اور حصہ کے معنی ميں ہے جيسا کہ راغب مفردات ميں کہتا ہے يہ “ خالق”
اس جہت سے انسان اپنا نصيب اپنے خلق و خو کے مطابق اس دنيا ميں حاصل کرتا ہے ) اس کے بعد فرما گياہے : تم کفر و

 2نفاق ميں اور مومنين کا مذاق اڑاے ميں مگن ہو جيسا کہ ان امور ميں وه لوگ ڈوبے ہوئے تھے (َوُخْضتُْم َکالَِّذی َخاُضوا )۔ 
قوں اور دنيا کے سب منافقوں کو بيدار کرنے کے لئےگزرے ہوئے منافقين کا انجام دو جملوں ٓاخر ميں عہد پيغمبر کے مناف

  ميں بيان کيا گيا ہے ۔
پہال يہ کہ وه ايسے لوگ ہيں جن کے دنيا و ٓاخرت ميں سب اعمال تباه و بر باد ہوئے ہيں اور بر باد ہوں گے اور انھيں اس 

  کا کوئی مثبت نتيجہ نہيں ملے گا
  

ْنيَا َواآْلِخَرِة )۔( ٔاُوْ    لَئَِک َحبِطَْت ٔاَْعَمالُھُْم فِی الدُّ
  دوسرا يہ کہ وه اصلی اور حقيقی نقصان اٹھانے والے ہيں ( َؤاُْولَئَِک ھُْم اْلَخاِسُروَن )۔

 ممکن ہے کہ وه اپنے منافقہ عمل سے وقتی اور عارضی محدود فائدے حاصل کريں ليکن اگر ہم صحيح طور پر توجہ کريں
  تو ہميں معلوم ہوگا کہ وه اس طريقے سے نہ دنيا ميں فائده اٹھا سکتے ہيں اور نہ ٓاخرت ميں انھيں کوئی فائده ہوگا۔

جيسا کہ اقوام گذشتہ کی تاريخ اس حقيقت کو واضح کررہی ہے کہ کس طرنفاق کی بد بختيان ان سے وابستہ ہو کر ره گئيں 
ں اور ان کے برے انجام او ربری عاقبت نے عالم ِ ٓاخرت ميں ان کی بد بختی اور انھيں زوال اور نيستی کی طرف لے گئي

ظاہر اور واضح کردی ۔ جب ہم يہ ديکھتے ہيں کہ وه باوجود تما م وسائل او رمال اوالد کے ہوتے ہوئے کاميابی تک نہ پہنچ 
و گئےتو پھر تم جو کہ قوت اور سکے اور ان کے سب اعمال بے بنياد ہونے کی وجہ سے اور نفاق کے زير اثر نابود ہ

  طاقت کے لحاظ سے کمتر ہوا اس قسم کی بد قسمتی او ربد انجامی ميں اور بھی بر طرح سے پھنسو گے ۔
  اس کے بعد خدا وند عالم پيغمبر اسالم کی طرف بات کا رخ موڑتے ہوئے استفہام انکاری کے طور پر يوں فرماتا ہے :

توں قوم نوح ، عاد، ثمود اور قوم ابراہيم اور اصحاب مديَن ( قوم شعيب )اور قوم لوط کے کيا منافقوں کا يہ گروه گذشتہ ام
ٔاَلَْم يَأْتِِھْم نَبَٔاُ الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھْم قَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوثَُموَد َوقَْوِم ٕاِْبَراِہيَم َؤاَْصَحاِب “( ويران و برباد شہروں کے حال سے باخبر نہيں ہے 

  3َن َواْلُمْؤتَفَِکاِت )۔َمْديَ 
يہ قوميں جن کا ايک عرصہ تک دنيا کے اہم حصونپر اقتدار تھا ۔ ان ميں سے ہر ايک تباه کاری ، نافرمانی ، سر کشی ، بے 

  انصافی، طرح طرح کے ظلم و ستم اور فساد کی وجہ سے کسی نہ کسی عذاب ِ الٰہی ميں گرفتار ہوئی ۔
وں سے اور قوم ِ عاد ( قوم ہود) نيز اور وحشت ناک ٓاندھيوں کے ذريعے، قوم ثمود ( قوم قوم نوح طوفان کی تباه کن موج

صالح ) ويران گر زلزلوں سے ، قوم ابراہيم گوناگں نعمتوں کی محرومی سے ، اصحاب مدين ( قوم شعيب) ٓاگ کے بر سانے
د ہوئی۔ صرف ان کے بے جان جسم او والے بادل سے اور قوم لوط اپنے شہروں کے زيرو زبر ہونے سے تباه و بربا

  ربوسيده ہڈياں مٹی کے نيچے يا پانی کی موجوں ميں باقی ره گئيں ۔
يہ وه دل دہالنے والے واقعات ہيں جن کامطالعہ اور ٓاگاہی ہر اس انسان کو جو ذرا سا بھی احساس رکھتا ہے جھنجوڑ کر 
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  رکھ ديتے ہيں ۔
و کرم سے محروم نہيں رکھا اور ان کے نبيوں کو واضح دليلوں کے ساتھ ان کی اگر چہ خد انے کبھی بھی انھيں اپنے لطف 

نہ ہدايت کے لئے بھيجا ( ٔاَتَْتہُْم ُرُسلُہُْم بِالبَيِّنَاِت )۔ليکن انھوں نے ان خدا رسيده بزرگوں کے کسی موعظہ اور نصيحت پر کان 
ابل ِ برداشت تکليفونکو ذره برابر اہميت نہ دی۔ اس بنا پر دھرے اور مخلوق ِ خدا کی نصيحت و ہدايت کی راه ميں ان کی ناق

َکانُوا خدانے کبھی ان پر ظلم نہيں کيا بلکہ انھوں نے خود اپنے ٓاپ پر ظلم و جور روا رکھا ۔ ( فََما َکاَن هللاُ لِيَْظلَِمہُْم َولَِکْن 
  ٔاَنفَُسہُْم يَْظلُِموَن )۔

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

  مالحظہ فرمائيں ۔ ٢۴٠، ٢٣٩ص  ٢تفسير نور الثقلين جلد ١
ہے يا دوسرے لفظوں ميں ٓاج کل کے منافقين کے فعل کی تشبيہ گذرے ہوئے منافقين“ کالذی خاضوا فيہ ” در اصل “ کالذی خاضوا”۔ 2

قوں کے فعل سے ہے جيسے کہ گذشتہ جملے ميں ان کے نعمات الٰہی سے راه شہوت و خواہشات ميں فائده اٹھانے کو گذرے ہوے مناف
يعنی “ ( الذين ” کو “ الذی ” کے طرز عمل سے تشبيہ دی گئی ہے ۔ اس بنا پر يہ ايک شخص سے تشبيہ نہيں ہے کہ ہم مجبورہو کر

  مفرد کی جمع ) کے معنی ميں ليں بلکہ عمل کو عمل سے تشبيہ دی گئی ہے ۔
ے معنی ميں ہے ۔ يہ قوم لوط کے شہروں کی طرف کے ماده سے انقالب ، تبديلی اور زير و زبر ه ونے ک“ اتفاک “ ”۔ مٔوتفکات3

  اشاره ہے جو زلزلہ کی وجہ سے تباه و برباد ہو گئے تھے ۔

اَلةَ َويُْؤتُ ۔ َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم ٔاَْولِيَاُء بَْعٍض يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنھَْوَن َعْن اْلُمنَکِر وَ ٧١ َکاةَ َويُِطيُعوَن يُقِيُموَن الصَّ وَن الزَّ
  هللاَ َوَرُسولَہُ ٔاُْولَئَِک َسيَْرَحُمھُْم هللاُ ٕاِنَّ هللاَ َعِزيٌز َحِکيٌم ۔

َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمْن ِهللا ٔاَْکبَُر  يِّبَةً فِی َجنَّاتِ ۔ َوَعَد هللاُ اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت تَْجِری ِمْن تَْحتِہَا ااْلَْٔنھَاُر َخالِِديَن فِيھَا َوَمَساِکَن طَ ٧٢
  َذلَِک ھَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيُم۔

  ترجمہ
۔ ايماندار مرد اور عورتيں ايک دوسرے کے ولی (دوست اور مدد گار) ہيں وه اچھے کاموں کا حکم ديتے ہيں اور برے ٧١

رسول کی اطاعت کرتے ہيں ۔ خدا عنقريب ان پر  کاموں سے روکتے ہيں ۔نماز قائم کرتے ہيں اور زکوٰيةديتے ہيں اور خدا و
  رحمت کرے گا بے شک خدا تواناوحکيم ہے۔

۔ خدا مومن مردوں اور عورتوں سے ايسے جنت کے باغوں کا وعده کيا ہوا ہے جن کے ( درختونکے )نيچے نہريں ٧٢
مساکن ہيں اور خدا کی رضا ( اور  جاری ہيں وه ہميشہ ان ہی ميں رہيں گے اور عدن کی جنتوں ميں ( ان کے لئے ) پاکيزه

  خشنودی ان سب سے ) برتر و بہتر ہے اور يہی سب سے بڑی کاميابی ہے ۔

  سچے مومنوں کی نشانياں 
گذشتہ ٓايتوں ميں منافق مردوں اور عورتوں کی مشترکہ عالمتيں بيان کی گئيں تھيں ۔ جن کا خالصہ پانچ حصوں مينہوتا ہے 

  ۔
  نا ،۔ بری چيزوں کا حکم دي١
  ۔ اچھی چيزوں سے روکنا ،٢
  ۔ کنجوسی اور بخيلی ،٣
  ۔ خدا کو بھول جانا اور۴
  ۔ حکم خدا کی نافرمانی ۔۵

ان ٓايات ميں مومن مردوں اور عورتوں کی نشانياں بتائی گئی ہيں اور وه بھی پانچ حصوں ہی ميں ہيں او ربالکل منافقوں کی 
  وتی ہے :۔صفات کے مقابلے ميں ہيں ٓايت يہاں سے شروع ہ

  ۔“)ايماندار مرد اور عورتيں ايک دوسرے کے دوست ولی اور مدد گارہيں (َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم ٔاَْولِيَاُء بَْعضٍ ” 
ہے جو بظاه رہر غرض و غايت “ بعضھم من بعض ” نہيں ٓايا بلکہ “ اولياء” قابل توجہ يہ بات ہے کہ منافقين کے لئے لفظ 

حدت اور صفات و کردار کی يکسانيت کی دليل دکھائی ديتا ہے يہ اس طرف بھی اشاره کرتا ہے کہ اگر چہ منافق ايک کی و
ہی صفت ميں ہيں اور ان کے مختلف گروه ايک ہی قسم کے منصوبوں اور پروگراموں ميں مصروف ہيں پھر بھی ان ميں 

صی اغراض خطرے ميں پڑجاتی ہيں تو وه اپنے دوستوں محبت، مودت او رواليت کی روح موجود نہيں ۔ جب ان کی شخ
  “تحسبھم جميعاً و قلوبھم شتٰی ” ميں پڑھتے ہيں :۔ ١۴کے ساتھ بھی بے ايمانی کرتے ہيں ۔ اسی بنا پر سورٔه حشر کی ٓايت
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  تم انھيں متفق اور متحد سمجھتے ہو ، حاالنکہ ان کے دل پراکنده اور مختلف ہيں
  کو بيان کرنے کے بعد مومنين کی صفات کی جز ئيات کی تشريح کرتا ہے ۔خدا وند عالم اس حقيقت 

  ۔ پہلے فرماتا ہے : وه لوگوں کی نيکی کی طرف بالتے ہيں ( يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف )۔١
  ۔لوگوں کو بد ی ، برائی اور گناه سے روکتے ہيں (َويَْنھَْوَن َعْن اْلُمنَکِر )۔٢
اور خدا کو ياد کرتے ہيں اور ا س کی “ نماز قائم کرتے ہيں ” جنھوں نے خدا کو بھال رکھاتھا۔ وه منافقوں کے بر خالف ٣

اَلةَ)۔   عبادت اور ذکر سے دل کو روشن اور عقل کو بيدار اور خبر دار کئے ہوئے ہيں ( َويُقِيُموَن الصَّ
ہ راه ِ خدا ميں اور خلق خدا کی فالح و۔ وه منافقوں کے بر خالف جو کنجوس اور بخيل لو گ تھے ، اپنے مال کا ايک حص۴

َکاةَ)۔   بہبودی او رمعاشرے کی تشکيل نوکے لئے خرچ کرتے ہيں ( َويُْؤتُوَن الزَّ
۔ منافق، فاسق اور سر کش ہيں اور خداوند عالم کے حکم کی پيروی نہيں کرتے ليکن مومن خدا اور اس کے رسول کے ۵

  حکم کی اطاعت کرتے ہيں
  

   َوَرُسولَہہہ)۔( َويُِطيُعوَن هللاَ 
اس ٓايت کے ٓاخر ميں خدا وند عالم نتيجے اور بدلے کے طور پرمومنوں کے پہلے امتياز کی طرف اشاره کرتے ہوئے 

  فرماتا ہے : خدا عنقريب ان پر اپنی رحمت نازل کرے گا ( ٔاُْولَئَِک َسيَْرَحُمھُْم هللا)۔
ت وسيع مفہوم کھتا ہے جو دين و دنيا کی ہر قسم کی خير و برکت اورجس کا ايک مقام پر ذکر ہو اہے ايک بہ“ رحمت ”لفظ 

نيکی اپنے دامن ميں سميٹے ہوئے ہے ۔ يہ لفظ اصل ميں منافقين کی حالت کی ضد ہے يعنی خدا نے ان پر لنعت کی ہے اور 
  انھيں اپنی رحمت سے دور کرديا ہے ۔

ن بخش ہے کيونکہ وه قدرت رکھتا ہے اور دانا وحکيم بھی ہے نہبے شک مومنين سے خدا کا وعده ِ رحمت يقينی اور اطمينا
وه کسی سبب کے بغيروعده کرتا ہے اورنہ ہی جب وعده کرتا ہے تو ا س کے پورا کرنے سے عاجز ہے ( ٕاِنَّ هللاَ َعِزيٌز 

  َحِکيٌم )۔
تشريح کرتی ہے ۔ اس ميں اس  بعد والی ٓايت خدا کی اس وسيع رحمت کے ايک حصہ کی جو ايماندار لوگوں کے لئے ہے ۔

رحمت کے مادی اور روحانی دونوں پہلو ٔوں کاتذکرہہے ۔ شروع ميں فرماتا ہے : خد اايمان دار مردوں اور عورتوں سے 
تَْجِری ايسے بہشت کے باغوں کا وعده کرتا ہے جن درختوں کے نيچے نہريں جاری ہيں ( َوَعَد هللاُ اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنَّاتٍ 

  ِمْن تَْحتِہَا ااْلَْٔنھَاُر )۔
اس عظيم نعمت کی خصوصياتميں سے ايک يہ ہے کہ زوال ، فنا اور جدائی کا اس سے کوئی تعلق نہيں ہے اور ہميشہ اس 

  سے فائده اٹھاتے رہيں گے
  

  ( َخالِِديَن فِيھَا )۔
رکز ميں پاکيزه مسکن اور شاندارمکان عطافرمائے گا ان پر هللا کا دوسرا احسان يہ ہو گا کہ خدا انھيں بہشت ِ عدن کے م

  (َوَمَساِکَن طَيِّبَةً فِی َجنَّاِت َعْدٍن )۔
کسی خاص مواد “ معدن ” کے معنی مکان او رجگہ ميں ٹھہرنے اور زندگی گذارنے کے ہيں ۔ اس لئے “ عدن”لغت ميں 

وم و مطلب خلود (ہميشگی) کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے کامفہ“ عدن ”کی بقاء کی جگہ کے معنی ميں بوال جاتا ہے اس بنا پر
پروردگار “ جنات ِ عدن ” ليکن کيونکہ گذشتہ جملہ ميں خلود کی طرف اشاره کيا جاچکا ہے تو اس ليئے معلوم ہوتا ہے کہ 

  کی بہشت کا ايک خا ص مقام ہے ۔جو ديگر سب بہشتوں سے ممتاز ہے ۔
يہ امتياز مختلف شکلوں ميں بيان ہو اہے چنانچہ پيغمبر اسالم کی ايک حديث ميں  اسالمی حديثوں اور مفسرين کی تفسير ميں

  ہے کہ ٓاپ نے فرمايا :
  عدن دار هللا التی لم ترھا عين ولم يخطر عی قلب بشر، ال يسکنھا غير ثالثة النبيين و الصديقين و الشہدٓاء

سی دل و دماغ ميں ٓايا ہے اور اس ميں صرف تين گروه عدن خدا کاوه گھرجسے نہ کسی ٓانکھ نے ديکھا ہے نہ اس خيال ک”
 ١۔ “سکونت پذير ہو ں گے ۔ انبياء صديقين ( وه جنھوں نے انبياء کی تصديق کی ہے اور ان کی حمايت کی ہے ) اور شہداء 

  کتاب خصال ئل ميں حضرت رسول اکرم سے اس طرح مروی ہے :۔
التی و اعدنی هللا ربی ، جنات عدن فليوال عبی بن ابی طالب عليہ السالم و  من سره ان يحيا حياتی و يموت مماتی ويسکن جنتی

  ذريتہ عليھم السالم من بعد ه۔
جو شخص يہ چاہتا ہے کہ اس زندگی مجھ جيسياور موت بھی مجھ جيسی ہو تو اسے چاہئيے کہ و ه علی بن ابی طالب اور ”
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  ٢۔“ان کی اوالد سے محبت کرے
کہ جنات عدن بہشت بريں کے ايسے باغات ہيں جن ميں رسالت مآب اور ان کے خاص اس حديث سے واضح ہوتا ہے 

  پيروکاروں کی ايک جماعت مقيم ہوگی ۔
 يہ مضمون ايک اورحديث ميں حضرت علی عليہ السالم سے بھی منقول ہے کہ جنات عدن پيغمبر اسالم کی قيام کا مقام ہے ۔

اور جزا کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتا ہے : خدا کی رضا اور  اس کے بعد خداوند عالم ان کی روحانی نعمتوں
  خوشنودی جو ان سچے مومنوں کی نصيب ہوگی سب سے بر تر اور عظيم ہے (َوِرْضَواٌن ِمْن هللاِ ٔاَْکبَُر)۔

کوئی اس روحانی لذت اور خوشی کے احساس کی جسے ايک انسان خدا کی طرف متوجہ ہونے سے پاتا ہے ، تعريف و 
صيف نہيں کرسکتا ۔ بعض مفسرين کے قول کے مطابق اس روحانی لذت کا ايک گوشہ سب بہشتوں اور ان کی گونا گون تو

نعمتوں اور بے پاياں ٓاسائشوں سے برتراور باال تر ہے ۔ البتہ ہم اس دنيا کے قفس ميں اور اس کی محدود زندگی ميں اس کا 
  م روحانی اور معنوی نعمت کوسمجھ سکيں ۔کوئی تصور بھی نہيں کرسکتے۔ چہ جائيکہ اس عظي

البتہ اس دنيا کے روحانی او رماد ی فرق کی ايک د ھندلی سی تصوير کھينچ سکتے ہيں مثالً جو لذت مسلسل فراق و جدائی 
کے بعد ايک مخلص او رمہر بان دوست کی مالقت سے ملتی ہے يا ايک خاص روحانی خوشی جو لگاتار کئی ماه و سال 

کے بعد کسی پيچيده مسئلہ کے حل ہونے سے حاصل ہو۔ وه کسی مادی غذا او رمادی لذتوں سے کوئی نسبت صرف کرنے 
  نہيں رکھتا۔

يہاں ايک بات يہ بھی واضح ہوجاتی ہے کہ وه لوگ جو يہ اعتراض کرتے ہيں کہ قرٓان مومنين او رنيک لوگوں کی جزا او 
ا ہے او رمعنوی جذبات کا اس ميں کوئی ذکر اور خبر نہيں ہے وه رثواب بيان کرتے وقت صرف مادی نعمتوں کا ذکر کرت

“ نکره ” اشتباه اورغلط بيانی سے کام ليتے ہيں ۔ کيونکہ مندرجہ باال جملے ميں خدا کی رضا جو خصوصيت کےساتھ لفظ 
ہ بہشت کی کے ساتھ بيان کی گئی ہے ، خدا وندعالم کی خوشنودی کے ايک خاص گوشے کی طرف اشاره کرتی ہے اور ي

تمام مادی نعمتوں سے افضل و اعلٰی ہے اور يہ چيز اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ وه معنوی جزا کس قدر قيمتی اور اہم 
  ہے ۔

البتہ اس کی برتری کاسبب واضح اور روشن ہے کيونکہ حقيقت ميں روح ايک گوہر کی مانند ہے او رجسم صدف کی طرح 
م ، روح کا ارتقاء اصلی اور بنيادی مقصد ہے جب کہ جسم کی تکميل وسيلہ اور ذريعہ ہے ، روج حاکم ہے او رجسم محکو

ہے ۔ اسی بنا پر روح کی تمام شعائيں جسم سے زياده وسيع ہيں اور روحانی لذتوں کا قياس جسمانی لذتوں پر نہيں کيا 
  ميں بدر جہاددردناک ہيں ۔ جاسکتا۔ جس طرح روحانی مصيبتيں اور تکاليفيں جسمانی ٓاالم ومصائب کے مقابلے

ٓايت کے ٓاخر ميں تمام مادی اور روحانی نعمتوں کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے :يہ بہت ہی بڑی کاميابی ہے ( 
  َذلَِک ھَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيُم)۔

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

  ۔ مجمع البيان ، زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔١
  الہ کتاب خصال ۔بحو ٢۴١۔ نور الثقلين ج ص  ٢

  ُر ۔۔ يَأاَيّھَا النَّبِیُّ َجا ھد اْلُکفَّاَر َواْلُمنَافِقِيَن َواْغلُْظ َعلَْيِہْم َوَمأَْواہُْم َجہَنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصي٧٣

  ترجمہ
نجام کيسا برا ۔ اے پيغمبر! کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو، ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانا جہنم ہے او ران کا ا٧٣
  ہے ۔

  کافروں اور منافقوں سے جنگ 
ٓاخر کا اس ٓايت ميں کافروں او رمنافقوں کے مقابلے ميں شدت کا حکم ديتے ہوئے فرمايا گيا ہے : اے پيغمبر ! کفار ومنافقين

“ ( قابلے ميں سخت اور شديد طريقہ اختيار کرو اور ان کے م” کے ساتھ جہاد کرو(يَأاَيّھَا النَّبِیُّ َجا ھد اْلُکفَّاَر َواْلُمنَاِفقِيَن )۔
  َواْغلُْظ َعلَْيِہْم )۔

يہ تو ان کی بنيادی سزا ہے اور ٓاخرت ميں ان کے رہنے کی جگہ دوزخ ہے ۔ جو بد ترين انجام اور برا ٹھکانا ہے (َوَمأَْواہُْم 
  َجہَنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيُر )۔

ور طريقہ تو بالکل واضح ہے اور وه ہر پہلو سے جہاد ہے ۔ خصوصاً مسلح جہاد ۔ البتہ کافروں کے مقابلے ميں جہاد کا ط
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ليکن منافقوں سے جہاد کے طريقوں ميں اختالف ہے ۔ کيونکہ يہ بات مسلم ہے کہ رسول اکرم منافقوں سے مسلح جہاد نہيں 
ر بظاہر تمام ٓاثار اسالم ک اپابند کرتے تھے ۔ کيونکہ منافق وه شخص ہے جو ظاہری طور پر مسلمانوں ميں صف ميں ہو او

ہو۔ اگر چہ باطنی طور پر اسالمی احکام کی خالف ورزی کرتا ہو۔ چنانچہ ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہيں کہ وه ايمانِ  
حقيقی نہيں رکھتے ليکن کيونکہ وه اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہيں اس لئے ہم ان سے غير مسلموں کا سا بر تٔو نہيں 

بنا بريں جس طرح اسالمی روايات اورمفسرين کی تحريروں سے معلوم ہوتا ہے منافقوں سے جہاد کرنے سے  کرسکتے۔
و ”مراد اور طرح کی جنگ ہے جو مسلح جنگ کے عال و ه ہے ۔ مثالً مذمت ، سر زنش ،تہديد اور انھيں رسوا کرنا ۔ شايد 

  اسی طرف اشاره کرتا ہے ۔“ اغلظ عليھم 
مينيہ احتمال بھی ہے کہ جب تک منافقونکی حقيقت اور ان کے خفيہ منصوبے منظر عام پر نہ ٓاجائيں ان ہاں ٓايت کی تفسير 

کے بارے ميں مسلمانوں سے متعلق احکام پر عمل کيا جائے گا ۔ ليکن جب ان کی حالت اچھی طرح معلوم ہو جائے تو پھر 
سے مسلح جنگ بھی کی جا سکتی ہے ۔ ليکن جو بات اس ان پر کفار حربی کا حکم الگو ہوجائے گا اور اس صورت ميں ان 

کے لفظ کا اطالق اس پر درست نہيں ہے ۔ بلکہ اب وه کافر “ منافق” احتمال کو کمزور کرتی ہے وه ہے کہ اس حالت ميں 
  حربی کی صف ميں ہے جيسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہيں کہ منافق وه ہے جس کا ظاہر اسالم ہو اور باطن کفر ۔

وا بَِما لَْم يَنَ ۔ ٧۴ ِ َما قَالُوا َولَقَْد قَالُوا َکلَِمةَ اْلُکْفِر َوَکفَُروا بَْعَد ٕاِْساَلِمِھْم َوھَمُّ الُوا َوَما نَقَُموا ٕاِالَّ ٔاَْن ٔاَْغنَاھُْم هللاُ َوَرُسولُہُ ِمْن يَْحلِفُوَن بِا
ْنيَا َواآْلِخَرِة َوَما لَھُْم فِی ااْلَْٔرِض ِمْن َولِیٍّ َوالَنَصِ فَْضلِِہ فَإِْن يَتُوبُوا يَُکْن َخْيًرا لھُْم َوٕاِْن يَتَ  ْبھُْم هللاُ َعَذابًا ٔاَلِيًما فِی الدُّ   ير۔َولَّْوا يَُعذِّ

  ترجمہ
۔منافق خدا کی قسميں کھاتے ہيں کہ ( پيغمبر کے پس پشت) انھوں نے ( تکليف وه )باتيں نہيں کيں ۔ حاالنکہ يقينا انھوں ٧۴

ٓاميز باتيں کی ہيں او راسالم النے کے بعد وه کافر ہو گئے اور انھوں نے ( ايک خطر ناک کام کا) اراده کيا تھا  نے کفر
جسے وه نہ کرسکے وه صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہيں کہ خدا اور اس کے رسول نے صرف اپنے فضل ( اور کرم ) 

کرليں تو ان کے لئے بہتر ہے ، اور اگر وه منہ موڑتے ہيں تو خدا  سے بے نياز کرديا ہے ( اس کے باوجود ) اگر وه تو بہ
انھيں دنيا و ٓاخرت ميں دردناک سزا دے گا اور وه روئے زمين پر نہ کوئی ولی و حامی رکھتے ہيں اور نہ ہی يار و مدد گار 

  ۔

  شان ِ نزول 
ب کی سب يہ ظاہر کرتی ہيں کہ بعض منافقوں اس ٓايت کی شان ، نزول کے بارے ميں مختلف روايتيں نقل ہوئی ہيں جو س

سے اسالم اور پيغمبر کے بارے ميں تکليف ده باتيں کی تھيں اور اپنے راز فاش ہونے کے بعد انھوں نے جھوٹی قسم کھائی 
 تھی کہ ہم نے کچھ نہيں کہا۔ غرض انھوں نے اسالم کے خالف جو سکيم بنائی تھی وه ناکام ہوگئی ۔ ان کی باتوں ميں سے

ايک يہ ہے کہ منافقوں مينسے جالس نامی ايک شخص نے جنگ ِ تبوک کے موقع پر نبی اکرم کے بعض خطبے سن کر ان 
  کا سختی سے انکار کرديا تھا اور ٓاپ کو جھٹال يا تھا ۔

س مدينہ ميں ٓانے کے بعد ايک شخص عامربن قيس جس نے يہ باتيں سنی تھيں ، پيغمبر کی خدمت ميں حاضر ہوا او راجال
کی باتيں بيان کيں ، ليکن جب وه خود مدينہ ميں ٓاياتو اس نے اس کے بارے ميں صاف انکار کرديا۔ اس پر حضرت 

رسالتمآب نے دونوں کو حکم ديا کہ وه مسجد ميں منبر کے پاس کھڑے ہوکر قسم کھائيں کہ وه جھوٹ نہيں بول رہے ۔ 
دا ! اپنے پيغمبر پر ٓايت نازل فرما!اور جو شخص سچا ہے اس کیدونوں نے قسم کھائی ۔ مگر عامر نے عرض کيا کہ اے خ

سچائی کو ظاہر کردے اور اس پر پيغمبر او رمومنين نے ٓامين کہی جبرئيل نازل ہوئے اور مندرجہ باالٓايت پيغمبر کی خدمت
نے “ جالس ” ) کا جملہ ٓاياتو اگر وه توبہ کرليں تو ان کے لئے بہتر ہے “( فان يتوبوا يک خيرا ً لھم ” ميں الئے جس وقت 

کہا: اے خداکے رسول ! پروردگار نے مجھ سے چاہی ہے اور ميں گناه پر پچھتا رہا ہوں اور توبہ کرتا ہوں ۔ حضور نے 
  اس کی توبہ قبول کرلی۔

اتھا کہ جنگ نيز جيسا کہ ہم پہلے اشاره کرچکے ہيں مفسرين نے نقل کيا ہے کہ منافقوں کے ايک گروه کو پکااراده کيا ہو 
تبوک سے واپسی پر راستے ميں ايک دّرے سے گذرتے ہوئے پيغمبر کی اونٹنی کو بد کائيں گے تاکی پيغمبر اکرم پہاڑ کے 

اوپر سے دّرے ميں گر جائيں ، ليکن ٓانحضرت وحی کے ذريعے اس واقعہ سے ٓاگاه ہو گئے اور ان کی سازش کو نقش بر 
پيچھے سے ناقہ کو ہانک رہے تھے تاکہ سواری “ حذيفہ ” مار کے ہاتھ ميں دی اور ٓاب کرکے رکھ ديا ۔ ناقہ کی مہار ع

پورے طور قابو ميں رہے ۔ يہاں تک کہ ٓاپ نے لوگوں کو حکم ديا کہ وه دوسرے راستے سے ٓائيں تا کہ منافق نہ لوگوں 
کی تاريکی ميں کچھ لوگوں کی  کے ہجوم ميں چھپ سکيں او رنہ اپنی سازش پر عمل کر سکيں ۔ جس وقت ٓاپ نے اس رات
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اپنے پيچھے دّرے سے ٓانے کی ٓاواز سنی تو ٓاپ اپنے بعض ساتھيوں کو حکم ديا کہ وه فوراً ان منافقوں کو پلٹا ديں و ه 
تقريبا ً باره يا پندره افراد تھے اور ان ميں سے بعض نے اپنے منہ چھپا رکھے تھے ۔ جن انھوں نے کہ ہم اپنے منصوبہ کو 

جامعہ نہيں پہنا سکے تو وه چھپ گئے ليکن پيغمبر نے انھيں پہچان ليا اور ايک ايک کرکے سب کے نام اپنے صحابہ عملی 
  ١کرام کو گنوائے ۔ 

ليکن جيسا کہ ہم ديکھيں گے کہ يہ ٓايت منافقوں کے کار ناموں کی طرف اشاره کررہی ہے ايک ان کی نامناسب گفتگو اور 
  سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ يہ دونوں شاِن نزل ايک ساتھ صحيح ہيں ۔دوسرا ان کی ناکام سازش اس 

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

  ۔ اقتباس از تفسير مجمع البيان ، تفسير المنار، تفسير روح المعانی اور ديگر تفاسير ۔١

  خطر ناک سازش 

ے ميں ہيں البتہ اس ٓايت ميں ان اس ٓايت کا گذشتہ ٓايا تک ساتھ تعلق بخوبی واضح ہے کيونکہ يہ سب ٓايتيں منافقوں کے بار
کے ايک اور عمل سے پرده اٹھا ليا گيا ہے کہ جب وه ديکھتے ہيں کہ ان کے راز فاش ہورہے ہيں تو واقعات کا انکار 

  کرديتے ہيں يہاں تک کہ اپنی بات سچ ثابت کرنے کے لئے جھوٹی قسميں کھاليتے ہيں ۔
ِ َماپہلے خدا فرماتا ہے : منافقين قسم کھاتے ہيں  کہ انھوں نے اس قسم کی باتيں پيغمبر کے بارے ميں نہيں کہيں ( يَْحلِفُوَن بِا

  قَالُوا )۔
ر اس حاالنکہ انھوں نے يقينی طور پرکفر ٓاميز باتيں کی ہيں (َولَقَْد قَالُوا َکلَِمةَ اْلُکْفِر )۔اس طرح انھوں نے اسالم قبول کرنے او

ہ اختيار کيا (َوَکفَر بَْعَد ٕاِْساَلِمِھْم)۔البتہ وه پہلے بھی مسلمان نہيں تھے کہ اب کافر ہو گئے کا اظہا رکرنے کے بعد کفر کا راست
ہيں بلکہ صرف ظاہری طور پر ہی مسلمان تھے ۔ جسے انھوں نے کفر کا اظہار کرکے توڑ ڈاال ۔ اس ظاہری اور دکھالوے 

رديا ہے اس سے بھی بڑھ کر وه خطرناک اراده لئے ہوئے تھےکے اسالم کو بھی انھو نے کفر کا اظہار کرکے درہم بر ہم ک
وا بَِما لَْم يَنَالُوا )۔   جن تک نہيں پہنچ سکے ( َوھَمُّ

پيغمبر کو شہيد کرنے کاہو جس کی تشريح شان نزول ميں ہوچکی ہے يا ان کے “ ليلة العقبة ” ہوسکتاہے کہ ان کا يہ اراده 
اسالمی معاشرے کے تباه و برباد کرنے اور فساد و نفاق پيد اکرنے اور پھوٹ ڈالنے تمام کاموں کی طرف اشاره ہو جنہيں وه

  کے لئے انجام ديتے تھے ليکن انھيں کبھی بھی کاميابی کا منہ ديکھنا نصيب نہيں ہوا ۔
پہچانے  يہ امر قابلِ  توجہ ہے کہ مختلف حوادث ميں مسلمانوں کی تياری اور بيداری کے سبب منافق او ران کے منصوبے

جاتے تھے ۔ مسلمان ہميشہ ان کی تاک ميں لگے رہتے تھے تاکہ ان سے کوئی بات سنيں او را س کی پيش بندی اور 
ضروری کار وائی کےلئے حضور کی خدمت ميں عرض کرديں ۔ يہ بيداری او ربر محل اقدامات اور ان کے ساتھ ساتھ 

  ران کی سازشوں کی ناکامی کا سبب بنتی تھی ۔نزول ٓايات او رخدا کی تصديق منافقوں کی رسوائی او 
بعد والے جملہ ميں اس لئے کہ منافقوں کے کرتوت او رنمک حرامی کا گھٹيا اور برائی پوری طرح واضح ہو جائے ، مزيد 

ا بلکہ اسفرمايا گياہے :۔ اصل ميں انھوں نے پيغمبر سے کوئی غلب کام نہيں ديکھا تھا نہ اسالم انھيں کوئی نقصان پہنچايا تھ
کے برعکس وه حکومت اسالمی کے سايہ ميں طرح طرح کی مادی اور روحانی نعمتوں سے بہرور ہو ئے تھے ۔ اس بنا پر 

وه اصل ميں ان نعمتوں کاانتقام لے رہے تھے جو خدا اور اس کے پيغمبر نے اپنے فضل و کرم سے انھيں استغنا ء کی حد 
  1ْن ٔاَْغنَاھُْم هللاُ َوَرُسولُہُ ِمْن فَْضلِہ)۔تک دی تھيں (َوَما نَقَُموا ٕاِالَّ ٔاَ 

اس ميں شک نہيں کہ خدا کے فضل اور رسول ِاکرم کی انتہائی مہر بانی سے انھيں بے نياز کرديان ، پھر ان کی ضرورتوں 
نتقام ليں بلکہ اور حاجتوں کا پورا کرنا کوئی ايسی چيز نہ تھی جو منافقوں کو اس پر ابھارے کہ وه اس اچھے برتأو ک اا

چاہيئے تو يہ تھا کہ وه حق شناسی اور شکر گذاری سے کام ليتے ليکن ان بے وفا اور کمينے لوگوں نے خدمت و نعمت کا 
جواب جرم اور زيادتی سے ديا ۔ يہ بڑی خوب صورت او ربہترين تعبير ہے جو بہت سی باتوں اور تحريروں ميں استعمال 

سالہاسال تک کی خدمت کی ہواور اس کے بعد وه خيانت کرے اس موقع پر کہتے  ہوتی ہے جيسے ايک شخص کی ہم نے
  ہيں کہ ہمارا گناه صرف يہ ہے کہ ہم نے تجھے پناه دی ، تيری حفاظت کی او ربہت زياده محبت کی ۔

توبہ کرليں  اس کے بعد جيسا کہ قرٓان کی سيرت ہے ، لوٹ ٓانے ج اراستہ ان کے لئے کھال رکھتے ہوئے کہتا ہے : اگر وه
  تو ان کے لئے بہتر ہے (فان يتوبوا يک خيرا ً لھم )۔

يہ اسالم کی حقيقت بينی ، تربيت کے اہتمام او رہرقسم کی سختی او رنا مناسب سلوک کے خالف جنگ کی نشانی ہے ۔ يہاں 
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کيں اور تکليف وه توہيں تک کہ ان منافقوں کے لئے جنھوں نے رسول هللا کو ختم کرنے کی کوشش کی اور کفر ٓاميز باتيں
کی نہ صرف صلح اور توبہ کی راه کھلی رکھی ہے بلکہ انھيں توبہ کی دعوت دے رہاہے ۔ يہ اصل ميں اسالم کا حقيقی 

چہره ہے ليکن وه لوگ کتنے ہيں جو اسالم کے اس خوبصورت اور حقيقی چہرے کا تعارف دبأو اور سختی کے دين کے 
  ساتھ کراتے ہيں ۔

دنيا ميں کوئی مہربان اور نرم خو حکومت مل سکتی ہے جو اپنے خالف سازش کرنے والوں کے ساتھ ايسی مہر کيا ٓاج کی 
بانی اور محبت کرنے کو تيار ہے جيسا کہ ہم شان ِ نزول ميں پڑھ چکے ہيں کہ نفاق انگيز منصوبہ بنانے والوں ميں ايک 

  بول کرلی ۔نے يہ بات سن کر توبہ کرلی اور پيغمبر نے اس کی توبہ ق
وه ”اس کے با وجود اس بنا پر کہ کہيں وه لوگ اس نرمی کو کمزوری پر محمول نہ کريں انھيں تنبيہ کی گئی ہے کہ اگر 

بْ  ھُْم هللاُ اپنی روش باز نہ ٓائے اور توبہ سے منہ نہ پھير ليا تو خداانھيں دنيا و ٓاخرت ميں دردناک سزادے گا (َوٕاِْن يَتََولَّْوا يَُعذِّ
ْنيَا َواآْلِخَرِة)۔عَ    َذابًا ٔاَلِيًما فِی الدُّ

اگر وه يہ سوچتے ہيں کہ ہو سکتا ہے خدا کی سزا کے مقابلے ميں کوئی ان کی مدد کرے گا تو وه انتہائی غلطی پر ہيں 
ْرِض ِمْن َولِیٍّ کيونکہ وه روئے زمين پر کسی اپنا ولی ، سر پرست او ريار و مدد گار نہ بنائيں گے ( َوَما لَھُْم فِی ااْلَٔ 

  َوالَنَِصير)۔
البتہ ان کی ااخرت کی سزا اور عذاب تو واضح ہے باقی رہا انکے لئے دنياوی عذاب تو وه رسوائی ، خواری او ربد بختی 

  وغيره ہے ۔
..............  

ليکن اس “ من فضلہ :” ذکر ہے ۔ يہ امر قابل توجہ ہے کہ مندرجہ باال جملے ميں اگر چہ خدا اور پيغمبردونوں کے فضل کے متعلق 1
ميں ضمير واحد استعمال ہوئی ہے نہ کہ تثنيہ کی شکل ميں ۔ اس تعبير کا سبب وہی ہے جس کی طرف ہم گذشتہ چند ٓايتوں ميں اشاره 

ر اگر حضرت کرچکے ہيں ۔ اس قسم کی تعبير يں حقيقت ِ توحيد کو ثابت کرنے کےلئے ہيں اور يہ کہ تمام کام هللا کے ہاتھ ميں ہيں او
رسول اکرم کام کرتے ہيں تو وه کوئی کام کرتے ہيں تووه بھی اس کے حکم سے ہے اور ان کاکام اس کے ارادے او رمشيت سے الگ 

 نہيں ہے ۔
 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

الِِحيَن۔٧۵ قَنَّ َولَنَُکونَنَّ ِمْن الصَّ دَّ   ۔ َوِمْنھُْم َمْن َعاھََد هللاَ لَئِْن آتَانَا ِمْن فَْضلِِہ لَنَصَّ
ا آتَاہُْم ِمْن فَْضلِِہ بَِخلُوا بِِہ َوتََولَّوا َوہُْم ُمْعِرُضونَ ٧۶   ۔ فَلَمَّ
  ْکِذبُونَ ۔ فَٔاَْعقَبَہُْم نِفَاقًا فِی قُلُوبِِہْم ٕاِلَی يَْوِم يَْلقَْونَہُ بَِما ٔاَْخلَفُوا هللاَ َما َوَعُدوهُ َوبَِما َکانُوا يَ ٧٧
ہُْم َونَْجَواہُْم َؤاَنَّ هللاَ َعالَُّم اْلُغيُوِب ۔٧٧   ۔ ٔاَلَْم يَْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ يَْعلَُم ِسرَّ

  ترجمہ
ن ميں سے کچھ لوگ ايسے ميں جنھوں نے خدا سے وعده کيا ہے کہ اگر خدا ہميں اپنے فضل و کرم سے رزق دے تو ۔ ا٧۵

  ہم يقينا صدقہ ديں گے اور شکر گذاروں مينسے ہوں گے ۔
  ۔ ليکن جب اس نے اپنے فضل سے انھيں بخش ديا تو انھوں نے بخل کيا او رنافرمانی کی اور وه رو گرداں ہو گئے۔٧۶
  اس عمل نے ان کے دلوں ميں نفاق ( کی روح ) کو اس دن تک کے لئے جب وه خدا کے سامنے ہوں گے ۔ ۔٧٧
  ۔ کيا وه نہيں جانتے کہ خدا ان کے بھيدوں او رسر گوشيوں کو جانتا ہے خدا سب چھپی ہوئی باتو نسے ٓاگاه ہے ۔٧٨

  شان نزول 
بن حاطب کے بارے ميں نازل ہوئی وه ايک غريب ٓادمی تھا ۔ روزانہمفسرين ميں مشہور ہے کہ يہ ٓايتيں ايک انصاری ثعلبہ 

 مسجد ميں ٓايا کرتا تھا کہ اصرار تھا کہ رسول اکرم دعا فرمائيں کہ خدا اس کو ماالمال کردے ۔حضور نے اس سے فرمايا:۔
  قليل تٔودی شکره خير من کثير التطيقہ
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کی کثرت سے بہتر ہے جس کا تو شکرنہ ادانہ کرسکے ،کيا يہ بہتر مال کی تھوڑی مقدار کا تو شکر ادا رکر سکے اس مال 
  نہيں کہ خدا کے پيغمبر کی پيروری کرے اور ساده زندگی بسر کرے۔

ليکن ثعلبہ مطالبہ کررہا اور ٓاخر کار اس نے پيغمبر اکرم سے عرض کيا کہ ميں ٓاپ کو اس خدا کی قسم ديتا ہوں جس نے 
اگر خدا نے مجھے دولت عطافرمائی تو ميں اس کے تمام حقوق ادا کروں گا ، چنانچہ ٓاپ  ٓاپ کو حق کے ساتھ بھيجا ہے ۔
  نے اس کے لئے دعا فرمائی۔

ايک روايت کے مطابق زيا ده وقت نہيں گذرا تھا کہ ان کا ايک چچا زاد بھائی جو بہت مال دار تھا ، فوت ہو گيا اور اسے 
  بہت سی دولت ملی ۔

ہ اس نے ايک بھيڑ خريدی جس سے اتنی نسل بھی کہ جس کی ديکھ بھال مدينہ ميں نہيں ہو ايک اور روايت ميں ہے ک
سکتی تھی ۔ اس لے انھيں مدينہ کے ٓاس پاس کی ٓاباديوں ميں لے گيا او رمادی زندگی ميں اس قدر مصروف او رمگن ہو گيا 

عد رسول اکرم نے زکٰوة وصول کرنے والے خادم کہ نما جماعت تو کيا جمعہ کی نماز ميں بھی نہيں ٓاتا تھا ايک مدت کے ب
کو اس کے پاس زکٰوة لينے کے لئے بھيجا ليکن اس کم ظرف کنجوس نے نہ صرف خد ائی حق کی ادائيگی ميں پس و پيش 
کيا بلکہ شروع پربھی اعتراض کيا او رکہا کہ يہ حکم جزيہ کی طرح ہے يعنی ہم اس لئے مسلمان ہوئے تھے کہ جزيہ سے 

يں ۔اب زکٰوة دينے کی شکل ميں ہم ميں اور غيروں مسلموں ميں کون سا فرق باقی ره جاتاہے ۔ حاالنکہ اس نے نہ بچ جائ
جزيہ کا مطلب سمجھا تھا اور نہ زکٰوة کا اور اگر اس نے سمجھا تھاتو دينا پرستی اسے حقيقت کے بيان اور اظہارحق کی 

  نے اس کی باتيں سنيں تو فرمايا :۔ اجازت نہيں ديتی تھی ۔ غرض جب حضرت رسول ِ اکرم
  يا ويح ثعلبہ ! يا ويح ثعلبہ!

  “وائے ہو ثعلبہ پر ہالکت ہوثعلبہ پر ”
  اس وقت مندرجہ باال ٓايات نازل ہوئيں

ان ٓايتوں کے لئے بھی شاِن نزول منقول ہيں جو کم و بيش ثعلبہ کی داستان سے ملتی جلتی ہيں ۔ مذکوره شاِن نزول اور ٓايات 
لوم ہوتا ہے کہ مذکوره شخص يا اشخاص پہلے منافقوں کی صف ميں شامل نہ تھے ليکن اس قسم کی اعمال او سے مع

  رکردار کی وجہ سے ان کی ساتھ مل گئے۔

  منافق کم ظرف ہوتے ہيں 
ر و پريشانی در اصل يہ ٓايتيں منافقوں کی ايک بڑی صفت کی نشاندہی کرتی ہيں اور وه يہ ہے کہ وه بے بس ، ناتواں او رفقي

کے وقت تو اس طرح ايمان کا دم بھرتے ہيں کہ کوئی شخص يہ باورہی نہيں کرسکتا کہ وه کسی دن منافقوں کی صف ميں 
جاکھڑے ہو ں گے ۔ يہاں تک کہ وه ان لوگوں کی جو وسيع ذرايع ٓامدنی اور وسائل رکھتے ہيں اس بات پر مذت کرتے ہيں 

و کيوں فائده نہيں پہنچا تے۔ ليکن جب وه خود صاحب ِ ثروت ہو جاتے ہيں تو اپنے کہ وه اپنی وسائل سے محروم لوگوں ک
ہاتھ سميٹ ليتے ہيں اور دنيا پرستی ميں ايسے ڈوب جاتے ہيں کہ خدا کے ساتھ کئے ہوئے سب وعدوں کو بھول جاتے ہيں 

  يعنی ان کی شخصيت بالکل بدل جاتی ہے اور ان کی سوچ ميں يکسر تغير ٓاجاتا ہے ۔
اور يہی وه کم ظرفی ہے جس کا نتيجہ دنيا پرستی ، کنجوسی اور خود غرضی ہے ۔يوں روح نفاق ان کو اس طرح سے 

  جکڑ ليتی ہے کہ ان کےلئے واپسی کا کوئی راستہ بھی نہيں چھوڑ تی ۔
اگر وه اپنے فضل و  پہلی ٓايت ميں فرمايا گيا ہے : بعض منافقين ايسے ہيں جنھوں نے خدا کے ساتھ عہد و پيمان باندھا کہ

کرم سے ہميں کچھ عطا فرمائے گا تو ہم يقينا ضرورت مندوں کی مدد کريں گے ۔ اور نيکوں ميں سے ہوجائيں گے ۔(َوِمْنھُْم 
الِِحين) قَنَّ َولَنَُکونَنَّ ِمْن الصَّ دَّ   َمْن َعاھََد هللاَ لَئِْن آتَانَا ِمْن فَْضلِِہ لَنَصَّ

يں کيا کرتے تھے جب ان کا ہاتھ خالی تھامگر وقت خدا نے اپنے فضل کرم سے انھيں ماال مالليکن يہ باتيں وه اس زمانے م
ا آتَاہُْم ِمْن فَْضِلِہ بَِخلُوا بِِہ َوتََولَّوا َوہُْم مُ    ْعِرُضوَن)۔کرديا تو انھوں نے بخل کيا اور نافرماں اور روگرداں ہو گئے( فَلَمَّ

ہ روح ِ نفاق دائمی طور پر مضبوطی کے ساتھ ان کے دل ميں راسخ ہو گئی اور اب وه اس پيمان اور بخل کا يہ نتيجہ نکال ک
)۔اور يہ اس تا قيامت اور اس کے وقت تک جب وه خدا سے مليں گے باقی رہے گی ( فَٔاَْعقَبھُْم نِفَاقًا فِی قُلُوبِھْم ٕاِلَی يَْوِم يَْلقَْونَہُ 

سے کيا تھا اس کی خالف ورزی کی اس لئے کہ ہميشہ جھوٹ بولتے  وجہ سے ہے کہ انھوں نے جو وعده خدا وند عالم
  رہے ( بَِما ٔاَْخلَفُوا هللاَ َما َوَعُدوهُ َوبَِما َکانُوا يَْکِذبُوَن )۔

ٓاخر ميں ان کی مذمت کو سر زنش کے طور پر کہا گيا ہے کہ کيا وه نہيں جانتے کہ خدا انے بھيدوں کو جانتا ہے اور ان کی
ھُْم َونَْجَواھُ سر گوشيوں ک ْم و سنتا ہے اور وه خدا سن سے غائب اور چھپے ہوئے امور کو جانتا ہے (ٔاَلَْم يَْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ يَْعلَُم ِسرَّ
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  َؤانَّ هللاَ َعالَُّم اْلُغيُوِب )۔

  چند اہم نکات 
گناہوں اور برائياں يہاں تک کہ کفر و نفاق ايک دوسرے کی سے بخوبی روشن ہے کہ بہت سے “فَٔاَْعقَبَہُْم نِفَاقًا فِی قُلُوبِِہْم ”۔ ١

علت اور معلوم ہيں کيونکہ مندرجہ باال جملہ صراحت کے ساتھ بتاتاہے کہ ان کا بخل اور وعده شکنی اس بات کا سبب بنی 
غلط کاموں  ہے کہ نفاق ان کے دلوں ميں طرح طرح کی سازشوں اور فتنوں کا بيج بوئے ۔ يہی صورت دوسرے گناہوں اور

  کی ہے ۔ اس لئے بعض کتب ميں ہے کہ کبھی کبھی بڑے گناہوں کی وجہ سے انسان دنيا سے بے ايمان ہو کر اٹھتا ہے ۔
اور اسی قسم کی “ لقآء هللا ”خد اکی طرف لوٹتی ہے ، سے مراد قيامت کا دن ہے کيونکہ ” جس کی ضمير “ يوم يلقونہ” ۔ ٢

ميں قيامت ہی کے بارے ميں ٓائی ہيں يہ درست ہے کہ موت واقع ہونے کے ساتھ ہی عمل  دوسری تعبيريں عام طور پر قرٓان
کا دور شروع ختم ہو جاتا ہے اور اچھے برے کامونکا نامہ عمل بند ه وجاتا ہے ليکن ان کے ٓاثار اسی طرح قيامت تک باقی 

  رہيں گے ۔
خل کی طرف لوٹ تی ہے يعنی جب تک وه اپنے بخل کا کی ضمير ب“ يلقونہ” البتہ بعض مفسريں نے يہ بھی لکھا ہے کہ 

  نتيجہ ديکھيں گے سز ا پائيں گے۔
اسی طرح يہ احتمال بھی ہے کہ پروردگار کی مالقات سے مراد موت کا لمحہ ہے مگر يہ سب احتماالت ٓايت کے ظاہری 

  مفہوم کے خالف ہيں اور ظاہری مفہوم وہی ہے جو ہم لکھ چکے ہيں ۔
کے ضمن ميں جلد اّول ( ص ۴۶ميں کہ پروردگار عالم کی مالقات سے کيا مراد ہے ۔ سورٔه بقره کی ٓايتاس چيز کے بارے 

  اردو ترجمہ ) ميں ہم نے بحث کی ہے اسے مالحظہ کيجئے ۔ ١٨٣
ی ہيں ۔ زير نظر ٓايتوں سے يہ بھی معلوم ہوتوتا ہے کہوعده توڑنا اور جھوٹ بولنا منافقوں کی صفاست ہيں اور يہ منافق ہ٣

جو خدا کے ساتھ اپنے وعدوں کی بڑی تاکيد کے ساتھ باندھتے ہيں پھر انھيں پأوں کے نيچے روند ڈالتے ہيں يہاں تک کہ 
  اپنے پروردگار سے جھوٹ بولتے ہيں ۔ 

  ايک مشہور حديث جو رسول اکرم سے منقول ہے بھی اس حقيقت کی تائيد کرتی ہے ۔ حضور نے فرمايا :
  ات اذا حدث کذب و اذا وعده خلف و اذا ائتمن خانللمنافق ثالث عالم

  جب وعده کرتا ہے تو اسے پورا نہيں کرتا ۔ ٢جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے ۔  ١منافق کی تين عالمتيں ہيں ۔ 
  ١۔ جب اس کے پاس امانترکھيں تو اس ميں خيانت کرتا ہے ۔ ٣

کا واواقعہ) ميں تينوں نشانياں پائی جاتی ہيں ۔ اس نے جھوٹ بوال ، وعده يہ بات قابل توجہ ہے کہ مذکوره باال داستان ( ثعلبہ 
  توڑا اور اس مال ميں سے جو خدا نے اپنی امانت کے طور پر دی اتھا خيانت بھی کی ۔

ذريعے حضرت رسول اکرم سے مروی  -مندرجہ باال حديث زياده تاکيد کے ساتھ کتاب کافی ميں حضرت امام جعفر صادق 
  فرماتے ہيں :۔ ہے ، ٓاپ

  ثالث من کن فيہ کان منافقاً و ان صام و صلی وزعم انہ مسلم من اذاائتمن خان اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف
۔ ١جس شخص مينيہ تين چيزيں ہوں وه منافق ہے چاہے وه روزه اور نماز کا پابند ہو اور اپنے ٓاپ کو مسلمان سمجھے۔ 

  ٢۔ وعده کرکے پھر جائے ۔ ٣جھوٹ بولے اور ۔ بات کرے تو ٢امانت ميں خيانت کرے ۔ 
ہاں يہ ہوسکتا ہے کہ کبھی کبھی ايسے گناه بعض ايماندار لوگوں سے بھی ہوں مگر پھر وه توبہ کرليں ۔ ليکن ان گناہوں کا 

  تسلسل اور ہميشگی روح، نفاق او رمنافقت کی نشانی ہے ۔
م نے مندرجہ باال ٓايتوں ميں پڑھا ہے وه صرف ايک گذرے ۔ اس نکتہ کو ذہن نشين کرنا بھی ضروری ہے کہ جو کچھ ہ۴

ہوئے زمانہ سے متعلق تاريخی واقعہ نہيں ہے بلکہ يہ ايک ايسی اخالقی اور اجتماعی حقيقت کا بيان ہے جس کے بے شمار 
  نمونے ہر زمانے اور ہرمعاشرے ميں کسی استثناء کے بغير پائے جاتے ہيں ۔

کے اعمال اور اس کی سوچ کے “ ثعلبہ بن ھاطب”يں ( يہاں تک کہ ہم اپنے ٓاپ کو ديکھيں ) تو اگر ہم اپنے ٓاس پاس نگاه ڈال
نمونے ہميں مختلف مذہبی چہروں ميں مليں گے۔ کتنے ايسے لوگ ہيں جو عام حاالت يا گربت ميں پکے او رمخلص مومنين 

يں ، ہر اصالحی پرچم کے نيچے ماتم کرتےکی صف ميں کھڑے دکھائی ديتے ہيں تمام مذہبی پرگراموں ميں شرکت کرتے ہ
ہيں اور حق و صداقت کی ٓاواز بلند کرنے والے کا ساتھ ديتے ہيں ، نيک کام کرنے کی تڑپ رکھتے ہيں ہر فساد اور برائی 

انھيں کا مقابلہ کرنے کے لئے ٓاواز بلند کرتے ہيں ۔ ليکن جب دن بدلتے ہيں اور صاحب ثروت ہوجاتا ہيں ،کوئی عہده يامقام 
حاصل ہو جاتا ہے تو اچانک ان کا چہره بدل جاتا ہے خدا ور دين کے بارے ميں ان کا شور اور عشق سوزاں مدھم پڑجاتا 
ہے اور اب وه اصالحی اور تربيتی پرگروموں ميں نظر نہيں ٓاتے۔ نہ حق کے لئے گر يبان چاک کرتے ہيں اور نہ اب وه 
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  باطل کے خالف ٓاواز بلند کرتے ہيں ۔
لے جب ان کی حيثيت نہ تھی اور نہ معاشرے ميں انھيں کوئی مقام حاصل تھا تو خدا او رمخلوق ِ خدا کے ساتھ طرح طرحپہ

کے وعدے کرتے تھے کہ اگر کسی دن ہميں وسائل مل گئے اور ہم کسی مقام پر پہنچ گئے تو يہ کرديں گے اور وه کرديں 
پنے فرائض انجام نہ دينے پرہزاروں اعتراض کرتے تھے ليکن جس روز گے ۔ يہاں تک کہ وه صاحب ِ ثروت و اقتدار پر ا

 جب خود ان کی حالت بدلی تو سب عہدو پيمان بھول گئے اور سب اعتراضات اور نکتہ چينياں برف کی طرح پانی ہو گئيں ۔
وئی اور چيز بے شک يہ کم ظرفی منافقوں کی ايک واضح صفت ہے ۔ نفاق ، دوزخی شخصيت اور دوغلہ پن کے عالوه ک

نہيں ۔ اس قسم کے لوگوں کی تاريِخ حيات، شخصيت کی دورنگی اور دورخی کا بہترين نمونہ ہے ۔ اصولی طور پر صاحب ِ
ظرف انسان ميں دوغلہ پن نہيں پايا جاتا۔ نيز اس ميں شک نہيں کہ ايمان کی طرح نفاق کے بھی کئی مراحل نہيں ۔ بعض 

طرح راسخ ہو جاتی ہے کہ ان کے دل ميں خدا پر ايمان کی طرح نفاق کے بھی کئی  لوگوں کی روح ميں يہ بری عادت اس
مراحل ہيں ۔ بعض لوگوں کی روح يہ بری عادت اس طرح راسخ ہو جاتی ہے کہ ان کے دل ميں خدا پر ايمنا کوئی اثر باقی 

  نہيں رہتا اگر چہ وه اپنے ٓاپ کو مومنين کی صف ميں شامل سمجھتے ہيں ۔
يشہ جھوٹ بولتا ہے جبکہ ظاہراً وه سچا ہے کيا وه دو پہلو اور دو چہرے رکھنے واال منافق نہيں ہے ۔ جو جو شخص ہم

شخص ظاہری طور پر امين ہے اور ای وجہ سے لوگ اس کا اعتبار کرتے ہيں اور اپنی امانتيں اس کے سپرد کرتے ہيں 
کا حامل نہيں ہے اسی طرح وه لوگ عہد و پيمان باندھتے ليکن در حقيقت وه ان ميں خيانت کرتا ہے کيا و ه دوزخی شخصيت

  ہيں ليکن کبھی اس کی پاسداری نہيں کرتے ۔ کيا ان کا يہ عمل منافقوں کا سا نہيں ہے ؟
انسانی معاشروں کےلئے ايک عظيم ترين مصيبت اور پس ماندگی کا ايک عامل ايسے منافقوں کا وجود ہے اگر ہم ٓانکھيں بند

اپنے ٓاپ سے جھوٹ نہ بوليں تو ايسے بہت سے ثعلبہ صفت منافقين ہميں اپنے گرد و پيش اور اسالمی نہ کرليں اور 
معاشروں ميں نظر ٓائيں گے ۔ تعجب کی بات يہ ہے کہ ان سب عيوب، ننگ و عار اور اسالمی تعليمات کی روح سے دوری 

  کے باوجود ہم اپنی پس ماندگی کاگناه اسالم کی گردن پر ڈالتے ہيں۔
..............  

  مجمع البيان ۔ زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔ ١
 ۔۶٠٧ص  ٢۔سفينة البحار ج ٢

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

َدقَاِت َوالَِّذيَن الَيَِجُدوَن ٕاِالَّ ُجْھَدھُْم فَيَ ٧٩ ِعيَن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن فِی الصَّ ْسَخُروَن ِمْنھُْم َسِخَر هللاُ ِمْنھُْم َولَہْم َعَذاٌب ٔاَلِيٌم ۔ الَِّذيَن يَْلِمُزوَن اْلُمطَّوِّ
  ۔۔

ةً فَلَْن يَْغفَِر هللاُ لَھُْم َذلِکَ ٨٠ ِ َوَرُسولِِہ َوهللاُ الَيَْھِدی اْلقَْوَم ۔ اْستَْغِفْر لَھُْم ٔاَْو الَتَْستَْغفِْرلَھُْم ٕاِْن تَْستَْغفِر لَھْم َسْبِعيَن َمرَّ  بِٔاَنَّھُْم َکفَُروا بِا
  اْلفَاِسقِيَن ۔
  ترجمہ
ات کی عيب جوئی کرتے ہيں اور ان کا تمسخر اڑاتے ہيں جو ( تھوٰڑی سی ) ۔ جو لوگ عبادت گذر مومين کے صدق٧٩

مقدار سے زياده کی دسترس نہيں رکھتے خدا کا مذاق اڑاتا ہے ( انھيں مذاق اڑانے والوں کی سزا ديتا ہے ) اور ان کے لئے 
  دردناک عذاب ہے ۔

ے ستر مرتبہ استغفار کروه تو خدا انھيں ہر گز نہيں ۔ ان کے لئے استغفارکرويا نہ کرو( يہاں تک کہ ) اگر ان کے لئ٨٠
  بخشے گا کيونکہ انھوں نے خدا اور اس کے رسول کا انکار کيا ہے اور خدا فاسقوں کے گروه کو ہدايت نہيں کرے گا ۔

  شان ِ نزول 
تمام روايات کے مطالعے ان ٓايات کی شان ِ نزول کے ضمن ميں حديث اور تفسری کی کتابوں ميں روايات نقل ہوئی ہيں ۔ ان 

سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول هللا نے راده کررکھا تھا کہ دشمن کے مقابلے کےلئے ( احتماالً جنگ تبوک کے لئے ) لشکر 
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اسالم کو تيار کريں ۔ اس لئے ٓاپ کو لوگوں کے تعاون کی ضرورت تھی ۔جب ٓاپ نے اپنے نظريے کا اظہار کيا تو جو لوگ 
  نھوں نے زکٰوة يابال عوض مدد کے طور پر لشکر اسالم کی قابل قدر خدمت کی ۔توانائی رکھتے تھے ا

جو مسلمان مزدور پيشہ تھے ان کی ٓامدنی تھوڑی تھی ۔ ان ميں سے ابو عقيل انصاری يا سالم بن عمير انصاری نے رات 
  ١کے وقت کنوئيں سے پانی نکال کر اضافی طور پر مزدوری کی اور اس طرح دومن۔ 

مع کيں ۔ ان ميں سے ايک من اپنے گھر رکھ ديں اور ايک من خدمِت پيغمبر ميں لے ٓائے ۔ اس طرح انھوں نے کھجور ج
ايک عظيم اسالمی مقصد کے لئے بظاہر معمولی سی خدمت انجام دی ۔ اسی طرح اور مزدور پيشہ مسلمانوں نے لشکر 

  اسالم کی خدمت کی ۔
کرتے تھے جن لوگوں نے زياده خد مت کی تھی انھيں ريا ر کہتے تھے اور عيب جو منافقين ان دونوں گرہوں پر اعتراض 

  جنھوں نے ظاہراً تھوڑی مدد کی تھی ان تمسخر اڑاتے تھے کہ کيا اسالم کو اس قسم کی مدد کی ضرورت ہے ؟
  اس پر مندرجہ باال ٓايات نازل ہوئيں اور انھيں سخت دھمکی دی گئی اور عذاِب اٰلہی سے ڈرايا گيا۔

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

  ۔ يہ ايران کے مرجہ اوزان کے لحاظ سے ہے ۔ ايرانی من ہمارے ہاں کی نسبت کم مقدار کاہوتا ہے (مترجم )١

  منافقين کی ايک اور غلط حرکت ) 

ان ٓايات ميں منافقين کی ايک عمومی صفت کی طرف اشاره ہوا وه يہ کہ وه ہٹ دھرم ، بہانہ جو ، اور معترض او رکام 
الے ہوتے ہيں ، غير مناسب جوڑ توڑ سے ہر مثبت کام کی تحقير کرتے ہيں اور اسے برا کرکے پيش کرتے ہيں بگاڑنے و

تاکہ لوگوں کو نيک کام کی انجام دہی ميں سست کريں اور دوسرا ان کے افکار و نظر يات ميں بد گمانی کے بيج بوئيں تاکہ 
  بند ہو جائے ۔اس طرح معاشرے ميں اصالحی او رمفيد کاموں کا سلسلہ 

قرٓان مجيدشدت سے ان کی اس غير انسانی روش کی مذمت کرتا ہے او رمسلمانوں کو اس سے ٓاگاه کرتا ہے تاکہ لوگ ايسی 
 بد گمانيوں کا شکار نہ ہوں اور منافقين کو بھی معلوم ہو جائے کہ اسالمی معاشرے مينان کی سازشيں رنگ نہيں السکتيں ۔

مومنين کے صدقات اور صدِق دل سے کی گئی امداد ميں سے عيب ڈھونڈھتے ہيں اور خصوصاً  ارشاد ہوتا ہے : وه جونيک
جوان نادار اہل ايمان کا مذاق اڑاتے ہيں جو تھوڑی سی مدد کے عالوه طاقت نہيں رکھتے خدا ان کا مذاق اڑاتا ہے اور 

عِ  َدقَاِت َوالَِّذيَن الَيَِجُدوَن ٕاِالَّ ُجْھَدھُْم دردناک عذاب ان کے انتظار ميں ہے ( الَِّذيَن يَْلِمُزوَن اْلُمطَّوِّ يَن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن فِی الصَّ
  فَيَْسَخُروَن ِمْنھُْم َسِخَر هللاُ ِمْنھُْم َولَہْم َعَذاٌب ٔاَلِيٌم )۔

موج  ”بروزن“ ( طوع”ماده “ مطوعين ” کے ماده سے عيب جوئی کے معنی مينہے اور “)طنز” بر وزن“( لمز“ ”يلزون ”
سے اطاعت کے معنی ميں ہے ليکن عام طور پر يہ لفظ نيک لوگوں کےلئے اور ان کے لئے استعمال ہوتا ہے جو “) 

  واجبات کے عالوه مستحبات بھی بجا التے ہوں ۔
اس ٓايت سے معلوم ہوتا ہے کہ منافق کچھ لوگوں کی عيب جوئی کرتے تھے اور کچھ کا مذاق اڑاتے تھے ۔ واضح ہے مذاق 

افراد کا اڑاتے تھے کہ جو لشکر اسالم کی صرف تھوڑی سی امداد کی طاقت رکھتے تھے اور يقينا عيب جوئی ان فراد ان 
کی کرتے تھے جو ان کے بر عکس بہت زياده امداد کرتے تھے ۔ زياده امداد کرنے والوں کو ريا کاری کاالزام ديتے تھے او

  رکم امداد کرسکنے والوں کی تحقير کرتے تھے ۔
بعد والی ٓايت ميں ان منافقين کی سزا کے بارے ميں بہت تاکيد ٓائی ہے اور انھيں ٓاخری وارننگ دی گئی ہے ،۔ روئے سخن 

  پيغمبر کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمايا گيا ہے :
ی انھيں ان کے لئے استغفار کرو يا نہ کرو يہاں تک کہ ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار اور طلب ِ بخشش کرو تو بھ

ةً فَلَْن يَْغفَِر هللاُ     لَھُم)۔ہرگز نہيں بخشے گا (اْستَْغفِْر لَھُْم أَْو الَتَْستَْغفِْرلَھُْم ٕاِْن تَْستَْغفِر لَھْم َسْبِعيَن َمرَّ
کيونکہ انھوں نے خدا اور اس کے رسول کا انکار کيا ہے اور کفر کی راه اختيار کی ہے اور اسی کفر نے انھيں نفاق کی 

ِ َوَرُسولِِہ)۔پس   تی اور برے انجام سے دوچار کيا ہے (َذلَِک بِٔاَنَّھُْم َکفَُروا بِا
اور واضح ہے کہ خدا کی ہدايت ايسے لوگوں کی ميسر ٓائے گی جو حق طلبی کی راه ميں قدم اٹھاتے ہيں اور حقيقت کے 

  رتا( َوهللاُ الَيَْھِدی اْلقَْوَم اْلفَاِسقِيَن )۔متالشی ہيں۔ ليکن خدا فاسق ، گنہگار اور منافق افراد کو ہدايت نہيں ک

  چند اہم نکات 
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  ۔ کام کی اہميت کيفيت سے ہے کميت سے نہيں :۔١

پربھروسہ “ کثرِت عمل”ٓايات ِ قرٓانی کو ديکھتے ہوئے يہ حقيقت واضح ہو کر سامنے ٓاتی ہے کہ اسالم کسی مقام پر بھی 
کو اہميت دی ہے ۔ اسال م کی نظر ميں خلوص اور پاک نيت کی بہت زياده “عمل  کيفيت”نہيں کرتابلکہ اس سے ہر جگہ 

  قيمت ہے ۔ مندرجہ باال قرٓان کی اس منطق کا ايک نمونہ ہيں ۔
جيسا کہ ہم نے ديکھا ہے کہ ايک مسلمان کار کن ايک چھوٹ سے کام کےلئے رات بھر نہيں سويا ۔ اس کا دل عشق خدا ، 

ت سے معمور تھا ۔ اسی لئے وه اسالمی معاشرے کی مشکالت کے حل کے لئے کام ميں لگا رہا اخالص او راحساس مسئولي
اور اس طرح اس نے اسالمی فوج کے لئے ايک من کھجور مہيا کی ۔ اس نے حساس لمحات ميں اسالم کی جو خدمت کی 

بڑے اعمال کی تحقير کرتے ہيں انقرٓان نے اسے بہت زياده اہميت دی ہے اور جو لوگ ايسے بظاہر چھوٹے اور در حقيقت 
  کی سخت مذمت کی ہے قرٓان کہتا ہے :

  “دردناک عذاب ان کے انتظار ميں ہے ” 
اس سے يہ حقيقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ايک صحيح معاشرے ميں مشکالت کے وقت سب لوگوں کو احساس ذمہ داری

طرف نہيں ديکھنا چاہئيے کيونکہ اسالم کا تعلق سب سے ہے  کا ثبوت ديان چاہئيے ۔ ان مواقع پر صرف اہل اقتدار ثروت کی
  اور سب کو چاہئيے کہ اس کی حفاظت کے لئے دل و جان سے کوشش کريں ۔

اہم بات يہ ہے کہ ہر شخص اپنی طاقت کے حساب سے دريغ نہ کرے مسئلہ زياده اورکم نہيں بلکہ احساس ِ ذمہ داری اور 
  اخالص کا ہے ۔

  کہ ايک حديث ميں ہے کہ پيغمبر اکرم سے سوال ہوا: يہ بات قابل توجہ ہے
  ای الصدقة افضل

  کونسا صدقہ افضل ہے ۔
  ٓاپ نے فرمايا:

  جھد المقل
  کم ٓامدنی والے اشخاص کی توانائی کی مقدار

  ۔ منا فقين کی صفات ہر دور ميں ايک جيسی ہيں :٢
  ہم نے جو صفت پڑھی ہے۔مندرجہ باال ٓايات ميں زمانہ پيغمبر کے منافقين کے بارے ميں 

صفات کی طرح اسی زمانہ کے منافقين سے مخصوص نہيں ہے ۔يہ صفت ہر دور کے منافقين کی پست صفات ميں سے 
ايک ہے وه اپنی بد نيتی کے مخصوص مزاج کے ساتھ کوشش کرتے ہيں کہ ہر مثبت کو غلظ انداز ميں پيش کر کے بے اثر 

ک شخص کی کسی نہ کسی طرح حو صلہ شکنی کريں ار اسے کاِر خير کی انجام کرديں ۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ني
دہی ميں سست کرديں ۔ يہاں تک کہ وه کم ٓامدنی والے افراد کی خدمت کی اہميت کو کم کرکے پيش کرتے ہيں اور ان کی 

کچھ اس لئے کرتے  شخصيت کو مجروح کرنے اور ان کی توہين کرنے کےلئے ان کے کام کا تمسخر اڑاتے ہيں وه يہ سب
  ہيں تاکہ تمام مثبت کار کردگياں ختم ہو جائيں اور وه اپنے برے مقصد ميں کامياب ہوجائيں ۔

ٓاگاه او ربيدار مغز مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وه ہر زمانے ميں ان کی قبيح سازش کی طرف متوجہ رہيں ۔ ان کے بالکل
وں کی حوصلہ افزائی کريں اور ايسی خدمت جو ظاہراً چھوٹی ہوں ليکن بر عکس قدم اٹھائيں معاشرے کی خدمت کرنے وال

خلوص دل سے انجام پائی ہوں ان کی زياده قدر دانی کريں تاکہ چھوٹا بڑا اپنے کام ميں شوق ق ذوق او ردلجمعی سے مگن 
  نہ ہاريں ۔رہے ۔ نيز سب مسلمانوں کو منافقين کی اس تباه کن سازش سے ٓاگاه کرنا چاہےئے تاکہ وه ہمت 

  کامفہوم :“ سخر هللا منھم ”۔ ٣
ليکن اس کا يہ مطلب نہيں کہ خدا بھی ان جيسے کام انجام ديتا ہے “ خدا ان سے تمسخر کرتا ہے ” اس کا لفظی معنی ہے 

ے بلکہ جيسا کہ مفسرين نے کہا ہے اس سے مراد يہ ہے کہ وه استہزاء کرنے والوں کو سزا دے گايا ان سے ايسا سلوک کر
  گا کہ تمسخر اڑانےوالوں کی طرح ان کی تحقير و تذليل ہو۔

  سے مراد:“ سبعين ”۔ ۴
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ستر ) کاعدد زيرنظر ٓايت ميں کثرت کے لئے ہے نہ کہ تعداد کے لئے ۔ دوسرے لفظوں “ ( سبعين ” اس ميں شک نہيں کہ 
ں بخشے گا ۔يہ بالکل ايسے ہے جيسے ايک ميں ٓايت کامفہوم يہ ہے کہ ان کے لئے جتنی بھی استغفار کريں خدا انھيں نہي

شخص دوسرے سے کہے کہ اگر تم سو مرتبہ بھی اصرار کرو تو ميں قبول نہيں کروں گا اس بات ک ايہ مطلب نہيں کہ اگر
  ايک سو ايک مرتبہ اصرار کرو تو پھر قبول کرلوں گا بلکہ مراد يہ ہے کہ بالکل قبول نہيں کروں گا ۔

ميں يہ بات نفی مطلق کی صورت ميں  ۶تاکيد مطلب کے لئے ہوتی ہے اسی لئے سورهٔ  منافقون ٓايہ  ايسی تعبير فی الحقيقت
  ذکر ہوئی ہے ، جہاں فرمايا گيا ہے :

  سوٓاء عليھم استغفرت لھم ام لم تستغفر لھم لن يغفر هللا لھم
  نہيں بخشے گا۔ اس ميں کوئی فرق نہيں کہ تم ان کے لئے مغفرت طلب کرو يانہ کرو خداانھيں ہر گز
انھوں ن خدا اور اس کے رسول سے” اس بات پر ايک اور شايد وه علت ہے جو ٓايت کے ذيل مينذکر ہوئی ہے اور وه يہ کہ 

  “کفر کيا ہے اور خدا فاسقوں کو ہدايت نہيں کرتا
  و سکتی۔واضح ہے کہ ايسے افراد کے لئے جتنی استغفار اور طلب بخشش کی جائے ان کی نجات کا سبب نہيں ہ

تعجب کی بات ہے کہ اہل سنت کی طرق سے منقول متعدد روايات ميں ہے کہ اس ٓايت کے نزول کے بعد رسول هللا نے 
  فرمايا :

ال يد ن فی االستغفار لھم علی سبعين مرة : رجاء منہ ان يغفر هللا لھم ، فنزلت: سوٓاء عليھم استغفرت لھم ام لم تستغفر لھم لن 
  يغفر هللا لھم ۔

ا کی قسم ! ميں ان کے لئے ستر مرتبہ سے بھی زياده استغفار کروں گا اور اس اميد پر کہ خدا انھيں بخش دے اور اس خد
  وقت ( سوره منافقوں کی ) يہ ٓايت نازل ہوئی( جس ميں خدا تعا لٰی فرماتا ہے )

  1ے گا ۔ کچھ فرق نہيں چاہے ان کے لئے استغفار کرو چاہے نہ کرو خدا انھيں ہر گز نہيں بخش
مندرجہ باال روايت کا مفہوم يہ ہے کہ رسول هللا نے مندرجہ باال آيت ميں ستر کے عدد سے تعداد مراد لی لٰہذا فرماتا ہے کہ 

  “ميں ان کے لئے ستر سے زياده مرتبہ استغفار کروں گا ۔” 
ہوئے جو اس کے ذيل ميں ٓائی حاالنکہ جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں زير بحث ٓايت خصوصاً اس علت کی طرف متوجہ ہوتے 

ہے ہميں وضاحت سے سمجھاتی ہے کہ ستر عدد کثرت کے مفہوم ميں ٓايا ہے اور يہ نفی مطلق کے لئے کنايہ ہے اور اس 
ميں تاکيد مضمر ہے لٰہذا مذکوره باال روايات چونکہ قرٓان کے مخالفت ہيں لٰہذا ہر گز قابل قبول نہيں ہيں خصوصاً جبکہ 

  ان کی اسناد بھی معتبر نہيں ہيں ۔ ہماری نظر ميں
مذکره باال روايات کی واحد توجيہ يہ کی جاسکتی ہے ( اگر چہ خالِف ظاہر ہے ) کہ رسول هللا مندرجہ باال ٓايات کے نزول 

سے پہلے يہ جملہ فرمايا کرتے تھے اور جب يہ ٓايات نازل ہوئيں تو ٓاپ نے ان کے لئے استغفار کرنے سے صرِف نظر کر 
  ۔ ليا

کی“ نقل المعنی ” اس بارے ميں ايک اور روايت نقل ه وئی ہے اور ممکن ہے کہ مذکوره باالروايات بنياد يہی روايت ہو جو 
  وجہ سے غلط ملط ہو گئی ہو ۔ روايت يہ ہے کہ رسول هللا نے فرمايا :

  لوعلمت انہ لو زدت علی السبعين مرة غفر لھم لفعلت
  بار سے زياده استغفار کرنے سے خدا انھيں بخش دے گا تو ميں ايسا کرتا ۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ ميرے ستر

کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو امتناع کے لئے ہے ) يہ ہے کہ ميں جانتا ہوں کہ خدا “ لو”اس کا مفہوم ( خصوصاً لفظ 
لبريز ہے کہ اگر بالفرض انھيں نہيں بخشے گا ليکن ميرا دل بندگان خدا کی ہدايت او ران کی نجات کے شوق سے اس قدر

  ستر مرتبہ سے زياده مرتبہ استغفار کرنے سے ان کی نجات ہو سکتی تو ميں ايسا ہی کرتا۔
بہر حال مندرجہ باال ٓايت کا مفہوم واضح ہے اور جو حديث ان کے بر خالف ہو اس کی يا توجيہ و تاويل کرنا پڑے گی يا 

  اسے پھينک دينا ہوگا ۔
..............  

 پر جمع کی گئی ہيں ۔ ١٣٨ص  ١٠مضمون کی متعدد روايات تفسير طبرسی ج۔اسی 1
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  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

ی َسبِيِل هللاِ َوقَالُوا الَتَنفُِروا فِی اْلَحرِّ قُْل نَاُر ۔ فَِرَح اْلُمَخلَّفُوَن بَِمْقَعِدِھْم ِخاَلَف َرُسوِل هللاِ َوَکِرھُوا ٔاَْن يَُجاِھُدوا بِٔاَْمَوالِِھْم َؤاَنفُِسِھْم فِ ٨١
ا لَْو َکانُوا يَْفقَھُوَن ۔   َجھَنََّم ٔاََشدُّ َحّرً

  ُکوا قَِلياًل َوْليَْبُکوا َکثِيًرا َجَزاًء بَِما َکانُوا يَْکِسبُوَن۔۔ فَْليَْضحَ ٨٢
ا ٕاِنَُّکْم َرِضيتُْم بِاْلقُعُ  ۔ فَإِْن َرَجَعَک هللاُ ٕاِلَی طَائِفٍَة ِمْنھُْم فَاْستَأَْذنُوَک لِْلُخُروِج فَقُْل لَْن تَْخُرُجوا َمِعی ٔاَبًَدا َولَنْ ٨٣ َل تُقَاتِلُوا َمِعی َعُدّوً وِد ٔاَوَّ

ٍة فَاْقُعُدوا َمَع اْلَخالِفِيَن ۔   َمرَّ
  ترجمہ
۔ ( جنگ تبوک سے ) کناره کشی کرنے والے جو رسول خدا کی مخالفت سے خوش ہيں اور وه راه خدا ميں اپنے اموال ٨١

وسم گرما ميںاو رجان سے جہاد کرنے کو ناپسند کرتے تھے ( اور ايک دوسرے سے او رمومنين سے ) کہتے ہيں کہ اس م
  ( ميدان کی طرف ) حرکت نہ کريں انھيں کہہ دو کہ جہنم کی ٓاگ اس سے بھی زياده گرم ہے ، اگر تم ميں سمجھ ہے ۔

  انھيں چاہئيے کہ تھوڑا ہنسيں اور زياده روئيں يہ ان کا ر کردگيوں کی جزا ہے جو و ه کرتے تھے ۔ ٨٢
اور وه تجھ سے ( ميدان ِ جہاد کی طرف ) خروج کی اجازت چاہيں ۔ جب خدا تجھے ان کے کسی گروه کی طرف پلٹائے ٨٣

  تو ان سے کہہ کہ تم کبھی ميرے ساتھ خروج نہيں کروگے او رميری معيت ميں کبھی دشمن کے ساتھ جنگ نہيں کروگے ۔

  منافقين کی ايک اور غلط حرکت 
لمان واضح طور پر اس گروه کو ہيچان ليں اور ان ان ٓايات ميں بھی منافقين کے افکار و اعمال ک اذخر جاری ہے تاکہ مس

  کے غلط منصوبوں اور سازشوں کا شکار نہ ہوں ۔
پہلے فرمايا گيا ہے : وه جنھوں نے (تبوک ميں ) جہاد ميں شرکت نہيں کی اور بے ہوده بہانے کرکے اپنے گھروں ميں 

متی کو دی ترجيح دی ، وه رسول خدا کے خالف بيٹھے رہے اوراپنے گمان ميں انھوں نے ميداِن جنگ ميں خطرات پر سال
)۔   اس عمل پر خوش( فَِرَح اْلُمَخلَّفُوَن بَِمْقَعِدِھْم ِخاَلَف َرُسوِل هللاِ

اور راه خدا ميں مال و جان سے جہاد کرنے او رمجاہدين کے عظيم اعزازات و افتخار ات حاصۺ کرنے کا ناپسند کرتے 
  بِٔاَْمَوالِِھْم َؤاَنفُِسِھْم فِی َسبِيِل هللاِ )۔ ہيں ( َوَکِرھُوا أَْن يَُجاِھُدوا

انھوں نے ميدان جہاد ميں شر کت نہ کرنے پر قناعت نہيں کی بلکہ وه شيطانی وسوسوں سے دوسروں کو بھی بددل کرنے يا
نگ کی پھر نے کی کوشش ميں تھے ۔ انھوں نے دوسروں سے کہا :موسم گرما کی اس جالدينے دالی گرميں ميں ميدان ج

  طرف نہ جأو( َوقَالُوا الَتَنفُِروا فِی اْلَحرِّ )۔
در حقيقت وه ايک تو مسلمانوں کے ارادوں کو کمزور کرنا چاہتے ہيں او ردوسرا اپنے جرم ميں بہت سے افراد کو شريک 

وک الفاظ ميں اورکرنا چاہتے تھے ۔ اس کے بعد قرٓان پيغمبر اکرم کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انھيں دو ت
ا ” تنبيہ کرتے ہوئے  کہہ دو کہ دوزخ کی جالدينے والی ٓاگ اس سے بھی زياده گرم ہے اگر تم سمجھو( قُْل نَاُر َجھَنََّم ٔاََشدُّ َحّرً
  لَْو َکانُوا يَْفقَھُوَن )۔

ے انتظار ميں ہے ، ايسی ليکن وه کمزور ايمان اور ناسمجھی کی وجہ سے توجہ نہيں کرتے کہ کيسی جالنے والی ٓاگ ان ک
  ٓاگ کہ جس کی چھوٹی سی چنگاری دنيا کی ہر قسم کی ٓاگ سے زياده جالدينے والی ہے ۔

بع دکی دو ٓايتيں اس طرف اشاره کرتی ہيں کہ وه اس گمان ميں ہيں کہ انھيں کاميابی حاصل ہو گئی ہے ، جہاد سے دور 
نے ہدف کو پہنچ گئے لٰہذا وه قہقہے لگاتے ہيں جيسا کہ ہر دوررہنے والے او رمجاہدين کے حوصلے پست کرنے سے وه اپ

کے منافقين کرتے رہے ہيں ليکن قرٓان انھيں خطرے سے ڈراتے ہوئے کہتا ہے : انھيں تھوڑا ہنسنا چاہئيے اور زياده رونا 
  چاہئيے ( فَْليَْضَحُکوا قَلِياًل َوْليَْبُکوا َکثِيراً)۔

يک مستقبل پراور ان دردناک سزأوں پر جو ان کے انتظار ميں ہيں انھيں رونا چاہئيے اس بنا ہاں انھيں رونا چاہئيے اپنے تار
پر کہ وه واپسی کے راستے کے تمام پلو ں کو بر باد کرچکے ہيں ۔ انھيں رونا چاہئيے کہ وه اپنی تمام تر استعداد اور 

  يں ۔زندگانی کا سرمايہ دے کر اپنے لئے رسوائی او ربد بختی خريد چکے ہ
  ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے ۔ يہ ان کے اعمال کی سزا ہے جو وه انجام ديتے تھے ( َجَزاًء بَِما َکانُوا يَْکِسبُوَن)۔
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ہم نے جو کچھ کہا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ يہ لوگ اس جہان ميں ہنسيں کم اورروئيں زياده ۔ کيونکہ ٓاگے ان کے لئے 
  اس سے ٓاگاه ہو جائيں تو بہت روئيں اور ہسيں بہت کم۔ ايسی دردناک سزا ہے کہ اگر

ليکن بعض مفسرين نے اس جملے کے معنی کے متعلق ايک او راحتمال بھی ذکر کيا ہے اور وه يہ ہے کہ جتنا بھی ہسيں 
س کے ديان کی عمر اتنی تھوڑی ہے کہ وه پھر بھی کم ہے اور ٓاخرت ميں وه اتنا روئيں گے کہ دنياوی گريہ و زاری ا

  مقابلے ميں بہت حقير ہے ۔
ليکب پہلی تفسير ظاہر ٓايت سے اور تقرير و تحرير ميں استعمال ہونے والی اس سے مشابہ تعبيرات سے زياده مناسبت 

  رکھتی ہے خصوصاً جب کہ دوسری تفسير کا الزمہ يہ ہے کہ صيغہ امر اخبار کے معنی ميں ہو اور يہ خالِف ظاہر ہے ۔
  يں کہ جسے بہت سے مفسرين نے پيغمبر اکرم سے نقل کيا ہے ،ٓاپ نے فرماتے ہيں :ايک مشہور حديث م

  “التعلمون ما اعلم لضحکتم قليال و لبکيتم کثيراً ” 
  اگر اسے جو ( قيامت کی ہولناک سزأوں کے متعلق )جانتا ہوں تم بھی جانتے تو ہنستے کم اور روتے زياده ۔

  ہے ( غور کيجئے گا )۔يہ حديث بھی پہلے معنی پ رايک شاہد 
زير بحث ٓاخری ٓايت ميں منافقين کی ايک او رسچی سمجھی خطر ناک روش کی طرف اشاره کيا گيا ہے اور وه يہ کہ جب 
کسی غلط کام کو ظاہر بظاہر انجام ديتے ہيں تو اپنی برٔات کے لئے تالفی کرنے کے عذم ک ااظہار کرتے ہيں اور اس طرح

سالم حرکات کو چھپانے کی کو شش کرتے ہيں ۔ ٓايت کہتی ہے: جس وقت خدا تجھے ان کے کسی اپنی بدعات اور خالِف ا
گروه کی طرف پلٹا ئے اور وه تجھ سے جہاد کے دوسرے ميدان ميں شرکت کی اجازت چاہيں تو ان سے کہہ دو کہ تم 

دشمن سے نہيں لڑو گے ( فَإِْن ميرے ساتھ کبھی ميدان جہاد ميں شرکت نہ کر سکو گے اور ميری معيت ميں کبھی کسی 
ا )۔َرَجَعَک هللاُ ٕاِلَی َطائِفٍَة ِمْنھُْم فَاْستَأَْذنُوَک لِْلُخُروِج فَقُْل لَْن تَْخُرُجوا َمِعی ٔاَبًَدا َولَْن تُقَاتِلُ    وا َمِعی َعُدّوً

ں الئے گی اور کبھی کوئی ان يعنی رسول هللا انھيں ہميشہ کے لئے مايوس کرديں اور واضح کرديں کہ ان کی حنارنگ نہي
کے فريب ميں نہيں ٓائے گا اورکيا ہی اچھا ہوکہ وه مکرو فريب کہ يہ جال کہيں اور لے جائيں کيونکہ يہاں اب کوئی ان کے 

  دام فريب ميں نہيں ٓائے گا۔
ہيں کہ وه سب ايسا  ان ميں سے ايک گروه )کے الفاظ نشاندہی کرتے“ ( طآئفة منھم ” اس نکتہ کا ذکر بھی ضروری ہے کہ 

کرنے کو تيار نہ تھے اور دوسرے جہاد ميں شرکت پر ٓامادگی کا اظہار سے سب نے نہيں کيا تھا ۔ شايد اس کی جہ يہ تھی 
کہ ان ميں سے بعض اس قدر رسوا اور شرمنده تھے کہ وه اس رسول هللا کی خدمت ميں پيش ہو کر اپنی يہ تجويز ہی پيش 

  نہيں کرسکتے تھے ۔
ے بعد ان کی پيش کش قبول نہ کرنے کی دليل يوں بيان کی گئی ہے : ميداِن جہاد سے کناره کشی کرنے اور گھروں اس ک

ميں بيٹھ رہنے پر تم پہلے بھی راضی ہو چکے ہو پھر اب بھی منہ موڑنے والوں کے ساتھ مل جأو اور ان کے ساتھ گھروں 
ٍة فَاْقُعُدوا َمَع اْلَخالِفِيَن )۔ ميں بيٹھ جأو( ٕاِنَُّکْم َرِضيتُْم بِاْلقُُعودِ  َل َمرَّ   ٔاَوَّ

  چند توجہ طلب نکات 
  

  ۔ دوسرے جہاد ميں شرکت کی حقيقت:١

اس ميں شک نہيں کہ اگر يہ منافقين جہاد سے ايک مرتبہ منہ موڑنے کے بعد پشمان ہوتے ، توبہ کرليتے اور اپنے سابقہ 
رکت کی پيش کش کرتے تو خدا تعالٰی ان کی پيش کش قبول کرليتا اور رسول گناہوں کی تالفی کے لئے دوسرے جہاد ميں ش

هللا ان کی درخواست رد نہ کرتے۔ اس بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ پيش کش بھی ايک طرح کی شيطنت اور منافقت تھی ۔ در 
  اصل يہ اپنے مکر وه چہرے کو چھپانے اور سابقہ اعمال جاری رکھنے کی ايک تکنيک تھی ۔

  کا مفہوم :“ خالف”۔لفظ ٢
کے معنی ميں ہے جو کہ ايسے اشخاص کی طرف اشاره ہے کہ جوعذرو معذرت کے ساتھ يا بغيرکسی “ متخلف’ يہ لفظ 

  عذرکے ميدان جہاد ميں شرکت نہيں کرتے تھے ۔
مخالفوں کے مخالفت کے معنی ميں ہے جو اس طرف اشاره ہے کہ تم بھی چلے جأو اور “ خالف”بعض نے يہ بھی کہا کہ 

” کے معنی ميں ہے اور “فساد -”-“ خلوف”بھی بيان کيا گيا ہے کيونکہ “ فاسد” ہم ٓاواز بن جأو اس لفظ کا ايک مفہوم 
  کے معنی ميں ٓايا ہے ۔“ فاسد”لغت ميں “ خالف
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فقين اور ان کے يہ احتمال بھی موجود ہے کہ مندرجہ باالٓايت ميں اس لفظ سے تمام مذکوره معانی مراد ہوں کيونکہ منا
  ساتھی ان تمام صفات رذيلہ کے حامل تھے ۔

  ۔ دور حاضر ميں ہماری ذمہ داری او رمنافقين کی روش:٣
اس امت کی ہم دوابره ياد دہانی ضروری سمجھتے ہيں کہ دور حاضر کے مسلمان بھی اپنے معاشرے کے منافقين جو گذشتہ

مينرسول هللا کے اسی محکم طريقے کی پيروی کريں اور ايک دفعہ ان  ادوارکے منافقين کی روش پر گمامزن ہيں کے بارے
کے دام ِفريب ميں ٓانے کے بعد دوسر مرتبہ ان سے دھو کا نہ کھائيں اور ان کے مگر مچھ کے ٓانسؤو ں کو کوئی اہميت نہ 

  ديں کيونکہ :
  ۔“کيونکہ ايک مسلمان ايک ہی جال ميں دو مرتبہ نہيں پھنستا” 

ِ َوَرُسولِِہ َوَماتُوا َوھُمْ ۔ َوالَتُ ٨۴    فَاِسقُوَن ۔َصلِّ َعلَی ٔاََحٍد ِمْنھُْم َماَت ٔاَبًَدا َوالَتَقُْم َعلَی قَْبِرِه ٕاِنّھُْم َکفَُروا بِا
ْنيَا٨۵ بَھُْم بِھَا فِی الدُّ   َوتَْزھََق ٔاَنفُُسھُْم َوھُْم َکافُِروَن ۔ ۔ َوالَتُْعِجْبَک ٔاَْمَوالھُْم َؤاَْواَلُدھُْم ٕاِنََّما يُِريُد هللاُ ٔاَْن يَُعذِّ

  ترجمہ
۔ ان ميں سے جو بھی مر جائے اس کی نماز جنازه نہ پڑھو اور اس کی قبر پر( دعا اور طلب ِ بخشش کے لئے ) کھڑا نہ ٨۴

  ہو کيونکہ انھوں خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کيا ہے اور جب وه دنيا سے گئے ہيں تو فاسق تھے ۔
۔ ان کے اموال اور اوالد تيرے ليے باعث تعجب نہ ہو ں(کيونکہ يہ ان کے ليے نعمت نہيں بلکہ )خدا چاہتا ہے کہ ان کے ٨۵

  ذريعے انھيں دنيا ميں عذاب کرے اور ان کی روحيں اس حالت ميں نکليں کہ وه کافر ہوں ۔

  منافقين کے بارے ميں زياده اقدام 
ے منہ موڑ کر خود پردے چاک کردئے اور ان کامعاملہ واضح ہو گيا تو خدا تعالٰی نے جب منافقين نے کھلے بندوں جہاد س

اپنے پيغمبر کو حکم ديا کہ وه زياده صريح اور زياده مستحکم طريقے سے اقدام کريں تاکہ دوسروں کے دماغ سے ہميشہ 
می معاشرے ميں ان کے لئے کوئی جگہ کےلئے نفاق او رمنافق سازی کی فکر نکل جائے او رمنافقين بھی جان ليں کہ اسال

  او رمقام باقی نہيں رہا ۔
لٰہذا قرٓان فرماتا ہے ۔( منافقين ميں سے ) جو کوئی بی مر جائے اس کی نامز کبھی نہ پڑھو(وال تصل علی احد منھم مات 

  ابداً)۔ اور کبھی بھی اس کی قبر کے پاس طلب بخشش کے لئے کھڑا نہ ہو ( وال تقم علی قبره)۔
الحقيقت يہ منافقين سے ايک قسم کی منفی اور مٔوثر جنگ ہے کيونکہ ان وجوه سے پاک کرنے کا حکم نہيں دے سکتے  فی

تھے ليکن انھيں کافی حد تک بے اعتبار کرنے ، کناره کش کرنے اور اسالمی معاشرے سے نکال باہر پھينکنے کے لئے 
  مقابلے کے ايسے منفی طريقے بہت مٔوثر تھے ۔

ہيں کہ ايک سچا مومن زندگی ميں بھی محترم ہے موت کے بعد بھی اس لئے اسالم نے اس کے غسل ، کفن اور  ہم جانتے
دفن کا حکم ديا ہے تاکہ اسے زياده اور خاص احترامات کے ساتھ سپرد ِ خاک کيا جائے يہاں تک کہ اسے دفن کرنے کے 

  ں کی خدا سے بخشش طلب کرنے کا حکم دياگيا ہے ۔بعد اس کی قبر کے پاس ٓاکر اس کے احتمالی گناہوں اور لغزشو
اب يہ مراسم اگر کسی شخص کے لئے انجام نہ دئے جائيں تو يہ گويا اسے اسالمی معاشرے سے باہر نکال کر پھينکنے کے
مترادف ہے اور اگر اس شخص کو مسترد کردينے والی شخصيت پيغمبر اکرم کی ہو رو اس مسترد شده شخص کے مقام پر 

سخت ضرب ہو گی ۔ در حقيقت يہ سردجنگ اور مقابلے کا ايک چچا تال طريقہ ہے۔ دور حاضر ميں بھی منافقين کے ايک 
بارے ميں مسلمانوں کو ايسے طريقوں سے کام لينا چا ہئيے يعنی جب تک کچھ افراد اظہار اسالم کرتے ہيں اور ظواہر 

جائے اگر چہ ان کا باطن کچھ اور ہو ۔ ليکن اگر وه خود پردے  اسالم کے پابند ہيں تو ان سے ايک مسلمان جيسا سلوک کيا
  چاک کرديں اور اپنا نفاق ظاہر کرديں تو پھر ان سے اسالم سے بيگانہ افراد کا سا سلوک کرنا چاہيئے ۔

ہ انھوں يہ حکم اس بنا پر ہے ک” ٓايت کے ٓاخر ميں ايک بار پھر اس حکم کی دليل واضح کی گئی ہے او ر فرمايا گيا ہے : 
ِ َوَرُسولِِہ )۔“(نے خدا اور اس کے رسول سے کفر اختيار کيا ہے  اور جب يہ لوگ دنيا سے گئے ہيں تو فاسق” ٕاِنّھُْم َکفَُروا ِبا

وه نہ اپنے کئے پر پشيمان ہو ئے او رنہ ہی توبہ کے پانی سے انھو ں نے اپنا گناه ٓالوده “ اور فرمان ِ خدا کے مخالف تھے 
  و يا ہے ( َوَماتُوا َوھُْم فَاِسقُوَن )۔دامن دھ

مککن ہے اس مقام پر مسلمانوں سے يہ سوال کيا جائے کہ اگر منافقين سچ مچ رحمت الٰہی سے اس قدر ہيں اور مسلمانوں 
کو چاہئيے کہ ان سے محبت او رلگأو رکھيں تو پھر خدا نے ان سے اس قدر اظہار محبت کيوں کيا ہے اور يہ سب مال اور 
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  اوالد ( اقتصادی اور افرادی قوت) انھيں کيوں دی ہے ۔
اگلی ٓايت ميں روئے سخں پيغمبر کی طرف کرتے ہوئے خدا تعالٰی نے اسی سوال کا جواب ديا ہے : ان کے اموال و اوالد 

نھيں خوش بختی کی عالمت سمجھتے ہيں تمہيں کبھی بھی معلوم نہ ہوں (َوالَتُْعِجْبَک ٔاَْمَوالھُْم َؤاَْواَلُدھُْم )۔کيونکہ ظاہر بين لوگا
بَھُْم بِھَ ” ليکن  ا فِی خدا چاہتا ہے کہ انھيں ان کے ذريعے دنيا ميں سزا دے اور ول حالت ِ کفر ميں مريں (ٕاِنََّما يُِريُد هللاُ ٔاَْن يَُعذِّ

ْنيَا َوتَْزھََق ٔاَنفُُسھُْم َوھُْم َکاِفُروَن) ۔   الدُّ
بھی ہے يہ اس حقيقت کی طرف اشاره کرتی ہے کہ اقتصادی اور افرادی وسائل غير ۵۵ٓايہ  اس ٓايت کی نظير اسی سوره کی

صالح افراد کے ہاتھ ميں ہوں تو نہ صرف سعادت بخش نہيں ہيں بلکہ اکثر اوقات درِد سر ، مصيبت اور بد بختی کا سبب بھی
اور اصالحی نفع حاصل کر سکيں اور نہ ہی ان  ہيں کيونکہ ايسے نہ اپنے مال کو بر محل صرف کرتے ہيں کہ ان سے مفيد

کی اوالدصحيح راه پر چلنے والی ، صاحب ايمان اور تربيت يافتہ ہوتی ہے کہ جو ان کی ٓانکھوں کا نور بن سکے اور ان 
کی زندگی کی مشکالت حل کر سکے ان کے اموال زياده تر ہال ک کردينے والی سر کش ہوا و ہوس کے لئے فتنہ و فساد پيد

اکرنے کے لئے اور ظلم کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لئے صرف ہوتے ہيں ۔ يہ در اصل خدا فراموشی اور زندگی 
کے بنيادی مسائل سے غفلت کے سبب ہے ان کی اوالدبھی ظالموں اور فاسدلوگوں کی خدمت ميں لگ جاتی ہے اورٓاخر کار 

  مصيبت ہی کا باعث ہوتی ہے ۔
فرادی قوت کو بنياد ی چيز خيال کرتے ہيں اور ان کے نزديک اس بات کی کوئی اہميت نہيں کہ البتہ جو لوگ دولت اور ا

اسے کس طرح صرف کرنا چاہيئے دور سے تو ان کی زندگی بڑی دلفريب معلوم ہوتی ہے ليکن اگر ان کی اصل زندگی کو 
طرح استفاده کيا جانا مقصود ہے تو  ہم قريب سے ديکھيں اور اس حقيقت کی طرف بھی توجہ رکھيں کہ ان وسائل سے کس

  ہم تصديق کريں گے کہ وه خوش بخت لوگ نہيں ہيں ۔

  چند قابل توجہ نکات 
  

  ۔ شان نزول کی اختالفی روايات:١

  پہلی ٓايت کی شاِن نزول کے بارے ميں تعدد روايات وارد ہوئيں ہيں جو باہم اختالف رکھتی ہيں ۔
تاہے کہ جب مشہو رمنافق عبد هللا بن ابی مرگيا تو پيغمبر نے اس کی نماز جنازه ان ميں سے کچھ روايات سے معلوم ہو

پڑھائی اور اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی ۔ يہاں تک کہ اپنا پيراہن کفن کے طور اسے پہنا يا توٓايت نازل ہوئی 
  اور پيغمبر اکرم کو ايسے عمل کی تکرار سے روکا گيا ۔

سے يہ مطلب نکلتا ہے کہ رسول هللا اس کی نماز جنازه پڑھنا چاہتے تھے کہ جبرئيل نازل ہوئے جب کہ دوسری روايات 
  اور ٓاپ کے سامنے اس ٓايت کی تالوت کی اور ٓاپ کو اس کا م سے منع کيا۔

ه رکھتے کچھ اور روايات سے ظاہر ہوتا ہے نہ تو رسول هللا نے اس کی نماز جنازه پڑھائی او رنہ ہی ٓاپ ايسا کوئی اراد
تھے بلکہ عبد هللا کے خاندان کی تشويق کے لئے صرف اپنا پيراہن کفن کے طور بھيجاجب لوگوں نے پوچھاکہ ٓاپ نے يہ 
کام کيوں کيا ہے جبکہ وه بے ايمان شخص ہے تو ٓاپ نے فرمايا : ميرا پيراہن اس لئے کے عذاب الٰہی سے نجات کا باعث 

  عمل کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوجائيں گے ۔ نہيں ہو گا ليکن مجھے اميد ہے کہ اس
  اور ايسا ہی ہوا کہ اس واقعہ کے بعد قبيلہ خزرج کے بہت سے افراد مسلمان ہو گئے

يہ روايات چونکہ ٓاپس ميں بہت اختالف رکھتی ہيں اس لئے ہم ان سے شاِن نزول کی حيثيت سے صرف نظر کرتے ہيں 
ھء ميں نازل  ٨ھئميں واقع ہوئی او رزير نظر ٓايات تقريباً ٩د هللا بن ابی کی موت خصوصاً جبکہ بعض مفسرين کے بقول عب

  ۔)٣٨۵ ٩ہو ئيں ۔ ( الميزان جلد 
ليکن جو بات قابل انکار نہيں ہے وه يہ ہے کہ ٓايت کے لب و لہجہ سے يوں لگتا ہے کہ رسول الہ اس کے نزول سے پہلے 

  کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے کيونکہ وه ظاہراً مسلمان تھے ۔منافقيين کی نماز جنازه پڑھتے تھے اور ان 
بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ٓايت کے نزول کے بعد بھی منافقين کی نماز جنازه پڑھتے تھے مگر صرف چار  ٢

  تکبيرريں کہتے تھے يعنی ٓاخری تکبير جو ميت پردعا کرنے سے مربوط ہے اس سے صرف نظر کرليتے تھے ۔
ليا جائے ۔ ليکن اگر “ دعا نہ کرو ”کا معنی “ التصل ” روايت اس صورت ميں قابل قبول ہو سکتی ہے کہ محل ٓايت ميں  يہ

  تو پھر يہ روايت مخالف ِ قرٓان ہے اس لئے قابل قبول نہيں ہے ۔“ نماز نہ پڑھو ” اس کا مطلب ہے 
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ہی ہے لٰہذا ہم اسالمی حکم کی رو “ نماز نہ پڑھو” معنی کا ظاہری “ التصل ” اس بات کا انکار نہيں کيا جاسکتا ہے کہ 
سے ايسے افراد کی نماز جنازه نہيں پڑھ سکتے جن کا نفاق ظاہر ہو اور ايک ايک مہم روايت کی وجہ سے ہم مندرجہ باال 

  ٓايت سے دست بردار نہيں ہو سکتے ۔
  مگر اس ٓايت کے نزول کے بعد يہ طريقہ بالکل متروک ہوگيا ۔

  ومنين کی قبروں کے پاس کھڑے ہونا اور دعا کرنا :۔ م٢
زير بحث ٓايت سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنين کی قبروں کے پاس کھڑے ہونا اور ان کے لئے دعا کرنا جائز ہے ٓايت ميں نہی

  منافقين کے ساتھ مخصوص ہے
قبروں کے پاس کھڑے ہونا اور دعا کرنا  اس بنا پر ٓايت کا مفہوم يہ ہوگا کہ مومنين کی قبور کی زيارت کرنا يعنی ان کی

  جائز ہے ۔
البتہ زير بحث ٓايت مومنين کی قبور سے متوسل ہو نے اور ان کی برکت سے خدا سے کسی حاجت کا تقا ضا کرنے کے 

  مسئلے ميں خاموش ہے اگرچہ اس امر کا جائز ہو روايات ِ اسالمی کی نظر سے مسلم ہے ۔

ِ َوَجاِھُدوا َمَع َرُسولِِہ اْستَأَْذنََک ٔاُْولُوا الطَّْوِل ِمْنھُْم َوقَالُوا َذْرنَا نَُکْن مَ ۔ َوٕاَِذا ٔاُنِزلَْت ُسو٨۶   َع اْلقَاِعِديَن۔َرةٌ ٔاَْن آِمنُوا بِا
  ۔ َرُضوا بِٔاَْن يَُکونُوا َمَع اْلَخَواِلِف َوطُِبَع َعلَی قُلُوبِِھْم فَھُْم الَيَْفقھُوَن۔٨٧
سُ ٨٨   اْلُمْفلُِحوَن۔وُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعہُ َجاھَُدوا بِٔاَْمَوالِِھْم َؤاَنفُِسِھْم َؤاُْولَئَِک لھُْم اْلَخْيَراُت َؤاُْولَئَِک ھُْم ۔ لَِکْن الرَّ
  يُم۔۔ ٔاََعدَّ هللاُ لَھُْم َجنَّاٍت تَْجِری ِمْن تَْحتِھَا ااْلَْٔنھَاُر َخالِِديَن فِيھَا َذلَِک اْلفَْوُز اْلَعظِ ٨٩

  ترجمہ
۔ اور جب کوئی سورت نازل ہو کہ خدا پر ايمان لے ٓأو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان ( منافقين ) ٨۶

ميں سے جو توانائی رکھتے ہيں تجھ سے اجازت چاہتے ہيں اور کہتے ہيں کہ ہم بيٹھ رہنے والوں ( جن پر جہاد معاف ہے ) 
  کے ساتھ چھوڑ ديجئے۔

اس بات پر راضی ہيں کہ پيچھے ره جانے والوں ميں سے ہوں اور ان کے دلوں پ رمہر لگادی گئی ہے لٰہذا وه نہيں ۔ وه٨٧
  سمجھے۔

۔ ليکن رسول اور وه افراد جو ان کے ساتھ ايمان الئے ہيں انھوں نے اپنے مال او رجان کے ساتھ جہاد کيا ہے اور سب ٨٨
  نيکياں ان کے لئے اور وہی کامياب ہيں ۔

۔ الہ نے ان کے لئے جنت کے باغات تيار کر رکھے ہيں کن درختوں کے نيچے نہريں جاری ہيں وه اس ميں ہميشہ کے ٨٩
  لئے رہيں گے اور يہ بہت بڑی اور عظيم کاميابی ہے ۔

  پست ہمت افراد اور سچے مومنين 
ان ٓايات ميں بھی منافقين کے بارے ميں گفتگو ہے البتہ يہاں ان کی بد کاريوں کا سچے مومنين کے نيک کاموں سے موازنہ 

  کيا گيا ہے اور اس سے ان کا انحراف اور بے چارگی زياده واضح ہوتی ہے ۔
اور لو گوں کو خدا پر ايمان النے پہلی ٓايت ميں فرمايا گيا ہے : جس وقت کو ئی سورت جہاد کے بارے ميں نازل ہوتی ہے 

کی دعوت ديتی ہے ( يعنی کہتی ہے کہ اپنے ايمان پر ثابت قدم رہو اور اسے مستحکم کرو) اور پيغمبر کے سامل کر جہاد 
کرو تو ايسے موقع پر صاحب ِ قدرت منافقين کہ جو جسمانی اور مالی طور پر ميدان جنگ ميں شر کت کی استعداد رکھتے 

اجازت چاہتے ہيں کہ ميدان ِ جہاد ميں شر کت نہ کريں او رکہتے ہيں کہ ہميں بيٹھ رہنے والوں (کہ جہاد ميں  ہيں تجھ سے
ِ َوَجاِھُدوا َمَع َرُسولِِہ اْستَأْ  َذنََک ٔاُْولُوا الطَّْوِل شرکت سے معذور رہيں ) کے ساتھ رہنے ديجئے( َوٕاَِذا ٔاُنِزلَْت ُسوَرةٌ ٔاَْن آِمنُوا بِا

  ْنھُْم َوقَالُوا َذْرنَا نَُکْن َمَع اْلقَاِعِديَن)۔مِ 
سے مراد وه افراد ہيں جو ميدان ِ “ اولوا الطول” مالی وسائل کے معنی ميں ٓايا ہے اس بنا پر “) قول”بروزن “ ( طول ”

اد کے ساتھ جنگ ميں شرکت کے لئے کافی مادی طاقت رکھتے تھے ۔ مگر اس کے باوجود وه چاہتے تھے کہ ان ناتوان افر
  ره جائيں جو جنگ ميں شرکت کے لئے مالی او رجسمانی طور پر کافی طاقت نہيں رکھتے تھے ۔

کی ضد ہے اوران دونوں معانی کی ٓاپس ميں مناسبت واضح“ عرض”ہے جوکہ “) پول ”بروزن “ ( طول”اس لفظ کی اصل 
  ی کشِش دوام اور طول کو ظاہر کرتی ہے ۔ہے ۔ کيونکہ مالی اور جسمانی توانائی ايک طرح سے طاقت اور قدرت ک

اگلی ٓايت ميں قرٓان ان کی اس جملے کے ذريعے مذمت و مالمت کرتا ہے وه چاہتے ہيں کہ پيچھے ره جانے والوں کے ساتھ
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  رہيں ( َرُضوا بِٔاْن يَُکونُوا َمَع اْلَخَواِلِف)۔
ہے جس کا منعی ہے پشت سر۔ “ خلف ” ہے اس کا ماده کی جمع “ خالفة“ ”خوالف”جيسا کہ ہم نے پہلے بھی اشاره کياہے 

کہا جاتا “ خالفہ ” اسی بنا پر عورتوں کو جو مردوں کے کے گھر سے باہر چلے جانے کے بعد گھر ميں باقی ره جاتی ہيں 
سے مراد تمام لوگ ہيں جو کسی وجہ سے ميدا ن جنگ ميں شرکت کرنے سے معذور “ خوالف ” ہے ۔ زير بحث ٓايت ميں 

  ہيں چاہے وه عورتيں ہوں يا بوڑھے مرد، بيمار ہوں يا بچے ۔
  بعض احاديث ميں جو اس ٓايت کی تفسير ميں وارد ہوئی ہيں وه بھی اس مار کی طرف اشاره کرتی ہيں ۔

 اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے : گناه اور نفاق کے زير اثر وه اس مر حلہ تک پہنچ گئے ہيں کہ ان کے دلوں پر مہر لگی
  ہوئی ہے اسی بنا پر وه کچھ نہيں سمجھتے ( َوطُبَِع َعلَی قُلُوبِِھْم فَھُْم الَيَْفقھُوَن)۔

اردو ترجمہ )(  ١٠٠سوره بقره کی ابتدا ميں ہم نے دل پر مہر لگانے کے مفہوم پر بحث کی ہے ۔ ( تفسير نمونہ جلد اول ص
ذکر ہے جو کہ بالکل منافقين کی صفات و خصوصيات  اگلی ٓايت ميں اس کے مد مقابل گروه کی صفات و خصوصيات کا

  کے بر عکس ہيں ۔
ار شاد ہوتا ہے : ؛ليکن رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ايمان الئے ہيں انھوں نے اپنے جان و مال سے راه خدا ميں جہاد 

ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعہُ َجاھَُدوا بِٔاَْمَوالِِھْم َؤاَ    نفُِسِھْم )۔کيا ہے ( لَِکْن الرَّ
اور ان کا انجام کار يہ ہوا کہ طرح طرح کی سعادتين ، کاميابياں او ردونوں جہانوں کی مادی و روحانی خيرات انھيں نصيب 

  ہوئيں (َؤاُْولَئَِک لھُْم اْلَخْيَراُت )اور يہی لوگ کامياب ہيں (َؤاُْولَئَِک ھُْم اْلُمْفلُِحوَن)۔
بھی ہے اور اس سے عموميت کا استفاده ہوتا ہے يہ ايک ايسی جامع“ الف الم ” ے جس پر جمع کا صيغہ ہ“ الخيرات ” لفظ 

  تعبير ہے کہ جو ہر قسم کی کاميابی ، نعمت او رخير کا مفہوم لئے ہوئے ہے چاہے وه مادی ہو يا روحانی ۔
ت گواہی ديتی ہيں کہ کامياب صرف علم معانی بيا ن ميں جو قواعد بيان ہوئے ہيں ان کے مطابق ان دونوں جملوں کی تعبيرا

يہی لوگ ہيں اور اسی طرح جو ه رقسم کی خيرو سعادت کا استحقاق رکھتے ہيں صرف يہی لوگ ہيں ، وہی جو اپنے پورے 
  وجود اور وسائل کے ساتھ جہاد کرتے ہيں ۔

و برکت اس کے ساتھ ہو گی اور اس ٓايت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ايمان او رجہاد اکھٹے ہو جائيں تو پھر ہر طرح کی خير
  ان دونوں کے بغير نہ کوئی راستہ فالح کی طرف جاتا ہے نہ ہی مادی و معنوی نعمات ميں کوئی حصہ ملتا ہے ۔

يہ نکتہ بھی الئق توجہ ہے کہ ان دونوں گروہوں کی صفات کے تقابل سے معلوم ہو تا ہے کہ منافق فقداِن ايمان اور گناه ميں 
گی کی وجہ سے نادان اور جاہل ہيں اور اسی بنا پر عالی ہمتی سے محروم ہيں جو کہ فہم ، شعور اور ٓاگہی بہت زياده ٓالود

کی پيدا وار ہے وه اس بات پر راضی ہيں کہ بيماروں اور بچوں کے ساتھ ره جائيں اور ميداِن جہاد ميں شرکت کے فضائل 
کے مقابلے ميں اہل ايمان ايسی روشن نگاہی، فہم وادراک اور  اور افتخارات کے باوجود اس کا انکار کرديں ۔ جب کہ ان

  عالی ہمتی رکھتے ہيں کہ مشکالت سے نجات کی راه تمام تر وسائل کے ساتھ جہاد ميں شرکت ميں سمجھتے ہيں ۔
  يہ وہی عظيم درس ہے جو قرٓان نے اپنی بہت ہی آيات ميں ہميں ديا ہے اور پھر بھی ہم اس سے غافل ہيں ۔

بحث ٓايت ميں دوسرے گروه کی کچھ اخروری جزأوں کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : خدا نے ان کے لئےزير 
ا باغاِت بہشت تيا ر کررکھے ہيں جن کے درختوں کے نيچے نہريں جاری کی گئی ہيں ( ٔاََعدَّ هللاُ لَھُْم َجنَّاٍت تَْجِری ِمْن تَْحتِھَ 

ايا گيا ہے کہ يہ نعمت اور عنا يات عاريتاً اور فنا پذير نہيں ہے بلکہ وه اس ميں ہميشہ ہميشہ کے لئے ااْلَْٔنھَاُر )۔تاکيداً فرم
  رہيں گے (َخالِِديَن فِيھَا)۔ اور يہ عظيم کاميابی ہے ( َذلَِک اْلفَْوُز اْلَعِظيُم)۔

ہے اور اس احترام کی نشانی ہے جو اس خدا نے ان کے لئے تيار کيا ہے ) يہ تعبير موضوع کی اہميت کی دليل “ ( اعدلھم ”
 گروه کو خدا کے نزديک حاصل ہے يعنی اس نے پيلے سے يہ نعمات و عنا يات ان کے لئے تيار کرکھی ہيں ۔

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 
  

ُروَن ِمْن ااْلَْٔعَراِب لِيُْؤَذَن لَھُْم َوقََعَد الَِّذيَن َکَذبُوا هللاَ َوَرُسولَہُ َسيُِصيُب الَّذِ ٩٠   يَن َکفَُروا ِمْنھُْم َعَذاٌب ٔاَلِيٌم۔۔ َوَجاَء اْلُمَعذِّ
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  ترجمہ
۔ اور اعراب ميں سے معذور لوگ ( تيرے پاس ) ٓائے ہيں کہ انھيں جہاد سے تخلف کی اجازت دی جائے ليکن وه لوگ ٩٠

جنھوں نے خدا اور اس کے پيغمبر کے ساتھ جھوٹ بوال ہے ( بغير کسی عذر کے اپنے گھرميں ) بيٹھ گئے ہيں ۔ عنقريب ان
  تھے ) اور درد ناک عذاب پہنچے گا ۔ لوگوں کو جو کافر ہو گئے ہيں ( اور معذور نہيں

  تفسير 
گذشتہ مباحث بہانہ جو اور عذر تراش منافقين کے بارے ميں تھيں اسی مناسبت سے اس ٓايت ميں جہاد ميں پيچھے ره جانے 

  والے دو گروہوں کی کيفيت کی طرف اشاره ہواہے ۔
  ظيم ذمہ داری سے رو گردانی کی ہے ۔پہال گروه وه ہے جس نے بغير کسی عذر کے سر کشی کے طور پر اس ع

پہلے فرمايا گيا ہے : باديہ نشين اعراب کا ايک گروه جو ميدان جہاد ميں شرکت سے معذور تھا تيرے پاس ٓايا ہے تاکہ اسے 
ُروَن ِمْن ااْلَْٔعَراِب لِيُْؤَذَن لَھُْم )۔   اجازت دی جائے اور معاف رکھا جائے ( َوَجاَء اْلُمَعذِّ

ے ميں وه لوگ ہيں جنھوں نے خدا اور اس کے رسول کے سامنے جھوٹ بوال ہے اور بغير کسی عذر کے اپنےان کے مقابل
  گھر ميں بيٹھ گئے ہيں اور ميدان ميں نہيں گئے( َوقََعَد الَِّذيَن َکَذبُوا هللاَ َوَرُسولَہُ )۔

ہے : ان ميں سے جو کافر ہوا ہے عنقريب ٓايت کے ٓاخر ميں دوسرے گروه کو شدت کے ساتھ تہديد کی گئی ہے ارشاد ہوتا 
  وه دردناک عذاب ميں گرفتار ہو گا

  
  ( َسيُِصيُب الَِّذيَن َکفَُروا ِمْنھُْم َعَذاٌب أَلِيٌم)۔

جو کچھ ہم نے ٓايت کی تفسير ميں بيان کيا ہے يہی مفہوم ٓايت ميں موجود قرائن سے زياده مناسبت رکھتا ہے کيونکہ ايک 
“ منھم ” کہ يہ دونوں گروه ايک دوسرے کے مد مقابل قرار دئيے گئے ہيں اور دوسری طرف لفظ  طرف ہم ديکھتے ہيں

حقيقی “ معذرون ”نشاندہی کرتا ہے کہ يہ دونوں گروه تمام کے تمام کافر نہيں تھے ان ميں دو قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ 
  معذور تھے ۔

  فسيريں بھی کی گئی ہيں :ليکن اس تفسير کے مقابلے ميں اس ٓايت کی دو اور ت
سے مراد وه لوگ ہيں جو جہا د سے فرار کے لئے فضول ، بے ہوده ار جھوٹے بہانے تراشتے تھے “ معذرون” پہلی يہ کہ 

، اور دوسرے گروه سے مراد وه لوگ ہيں جو اپنے ٓاپ کو عذر تراشی کی بھی زحمت نہيں ديتے تھے اور جہاد کے بارے 
  افرمانی کرتے تھے چاہے وه سچے ہوں يا جھوٹے۔ميں کھل کے حکم خدا کی ن

  ميراد حقيقی معذور ہی ہيں ۔“ معذرون ’مگر قرائن نشاندہی کرتے ہيں کہ 

٩١ ِ َّ ِ َعفَاِء َوالََعلَی اْلَمْرَضی َوالََعلَی الَِّذيَن الَيَِجُدوَن َما يُنفِقُوَن َحَرٌج ٕاَِذا نََصُحوا  َما َعلَی اْلُمْحِسنِيَن ِمْن  َوَرُسوِلِہ ۔ لَْيَس َعلَی الضُّ
  َسبِيٍل َوهللاُ َغفُوٌر َرِحيٌم۔

ْمِع َحَزنًا ٔاَالَّ يَِجُدوا َما يُنفِقُونَ ۔ َوالََعلَی الَِّذيَن ٕاَِذا َما ٔاَتَْوَک لِتَْحِملھُْم قُْلَت الَٔاَِجُد َما ٔاَْحِملُُکْم َعلَْيِہ تََولَّوا َؤاَْعيُنُھُ ٩٢   ۔ ْم تَفِيُض ِمْن الدَّ
بِيُل َعلَی الَِّذيَن يَْستَأِْذنُونََک َوہُْم ٔاَْغنِيَاُء َرُضوا بِٔاَْن يَُکونُوا َمَع اْلَخَوالِِف َوطَ ٩٣   بََع هللاُ َعلَی قُلُوبِِھْمَ ھُْم الَيَْعلَُموَن۔۔ ٕاِنََّما السَّ

  ترجمہ
عہ نہيں رکھتے ان پر کوئی اعتراض نہيں ( کہ ۔ ضعفاء ، بيمار اور وه جو ( جہاد کی راه ميں ) خرچ کرنے کا کوئی ذري٩١

انھوں نے ميداِن جہاد ميں شرکت نہيں ہے جب وه خڈا اور اس کے رسول سے خيرخواہی کريں ( اور جو کچھ طاقت رکھتے
۔ ہيں اس سے دريغ نہ کريں کيونکہ ) کيونکہ نيکو کار لوگوں سے مٔواخذه نہيں ہو سکتااور خدا بخشنے واال اور مہر بان ہے

۔ نيز ان پر بھی اعتراض نہيں ہو جو جب تيرے پاس ٓائے کہ تو انھيں ( ميدان جہاد کے لئے ) مرکب پر سوار کرے تو ٩٢
تونے کہا کہ ميرے پاس سواری نہيں ہے کہ جس پر تمہيں سوار کرو ں تو وه ( تيرے پاس سے)اس حالت ميں لوٹے کہ ان 

  وئی ايسی چيز نہ تھی جسے وه راه خدا ميں خرچ کرتے۔کی ٓانکھيں اشک بار تھيں کيونکہ ان کے پاس ک
۔ مٔوخذه کی راه ان کے لئے کھلی ہے جو تجھ سے اجازت چاہتے ہيں جب کہ وه بے نياز ہيں (اور کافی وسائل رکھتے ٩٣

لٰہذا  ہيں ) وه پيچھے ره جانے والوں کے ساتھ ره جانے پر راضی ہو گئے ہيں اور خدا نے ان کے دلوں پرمہر لگادی ہے ۔
  وه کچھ نہيں جانتے۔

  شان نزول 
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  پہلی ٓايت کے بارے ميں منقول ہے کہ پيغمبر اکرم کے مخلص اصحاب ميں سے ايک نے ٓاپ سے عرض کيا :
ميں ايک بوڑھا ، نابينا اور عاجز شخص ہوں يہاں تک کہ ميرے پاس کوئی ايسا شخص بھی نہيں جو ميرا ہاتھ پکڑ کر 

  ائے تو کيا ميں جہاد ميں شرکت نہ کروں تو معذورہوں ؟مجھے ميدان جہاد ميں لے ج
  پيغمبر اکرم خاموش رہے تو پھر پہلی ٓايت نازل ہوئی جس ميں ايسے افراد کو اجازت دی گئی ہے

اس شاِن نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ نابينا افراد تک پيغمبر اکرم کو اطالع دئے بغيرجہاد ميں شرکت سے پہلو تہی نہيں 
ور اس احتمال کی بنا پر کہ شايد ان کا وجود اس حالت ميں بھی مجاہدين کی تشويق يا کثرت ِ لشکر کے لئے کرتے تھے ا

  مفيد ہو وه رسول هللا سے اپنی ذمہ داری کے بارے ميں پوچھتے تھے ۔
وئے اوردوسری ٓا يت کے بارے ميں بھی روايات ميں ہے کہ غريب انصار سے سات افراد رسول هللا کی خدمت ميں حاضرہ

تقاضا کيا کہ انھيں جہاد ميں شرکت کے لئے وسائل مہيا کئے جائيں ليکن چونکہ پيغمبر اکرم کے پاس انھيں مہيا کرنے کے 
” لئے وسائل نہ تھے تو ٓاپ نے انھيں نفی ميں جواب ديا۔ وه اشک ٓالوده نگاہوں سے ٓاپ کی بار گاه سے گئے او ربعد ميں 

  م سے مشہور ہوئے ۔رونے والے ) کے نا“ ( بکأون

  وه معذور جو عشق جہاد ميں ٓانسو بہاتے تھے 
تمام گروہوں کی کيفيت واضح کرنے کے لئے ان ٓايات ميں جہاد ميں شرکت کے لحاظ سے ان کے معذور ہونے ی انہ ہونے 

ميں سے چار تو  کے بارے ميں ايک واضح تقسيم بند کی گئی ہے ۔ ان ميں پانچ گروہوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔ ان
  واقعاً معذور ہيں اورايک گروه منافق اور غير معذور ہے ۔

پہلی ٓايت ميں فرمايا گيا ہے : وه لوگ جو ضعيف و ناتوان ہيں (بڑھاپے کے سبب بينائی نہ ہونے کے باعث يا ايسی کسی اور
نہيں ہے ان پرکوئی اعتراض  وجہ سے )اسی طرح بيمار اور وه لوگ جن کے پاس ميدان جہاد ميں شرکت کے لئے وسائل

  نہيں کہ وه اس واجب اسالمی پروگرام ميں شرکت نہ کريں
  

َعفَاِء َوالََعلَی اْلَمْرَضی َوالََعلَی الَِّذيَن الَيَِجُدوَن َما يُنفِقُوَن َحَرٌج )۔   (لَْيَس َعلَی الضُّ
ئيد کرتی ہے اور مسلم ہے کہ اسالمی ان تين گروہوں کے لئے ہر قانون ميں معافی ہے اور عقل و منطق بھی اس کی تا

  قوانين کسی مقام پربھی عقل و منطق سے جدانہيں ہيں ۔
اصل ميں کسی چيز کے مرکز اجتماع کے معنی ميں ہے اور چونکہ اجتماع اور جميعت کا تنگی ضيق ِ مکان “حرج ”لفظ 

نی ميں ٓايا ہے ۔ زيربحث ٓايت ميں يہ لفظ اور جگہ کی تنگی سے تعلق ہے لٰہذا يہ لفظتنگی ، ناراضی اور مسئوليت کے مع
  ٓاخری معنی يعنی مسئوليت، جوابدہی اور ذمہ داری کے معنی ميں ٓايا ہے ۔

اس کے بعد ان کی معافی کے حکم کے لئے ايک اہم شرط بيان کی گئی ہے ، ارشاد ہوتا ہے : يہ اس صورت ميں ہے کہ وه 
ِ َوَرُسوِلِہ)۔يعنی اگرچہ وه ہتھيارخدااور اس کے رسول کے لئے کسی مخلصانہ خير خو َّ ِ اہی سے دريغ نہ کريں ( ٕاَِذا نََصُحوا 

ہاتھ ميں ليکرميدان جنگ ميں نہيں جاسکتے ۔ ليکن وه يہ تو کرسکتے ہيں کہ اپنی گفتار وه عمل سے مجاہدين کے شوق کو 
چائيں اور اس کے برعکس جتنا ہو سکے ابھاريں اور جہاد کے ثمرات و نتائج شمار کرکے ان کے جذبات کو تقويت پہن

دشمن کے دلوں کو کمزور کريں اور ان کی شکست کے مقدمات کی فراہمی ميں کوتا ہی نہ کريں ۔ يہ مفہوم اس لئے ہے کہ 
جو اصل ميں اخالص کے معنی ميں ہے ايک جامع لفظ ہے ۔ اس ميں ہر قسم کی خير خواہی اور “ نصح ” کيونکہ لفظ 

مفہوم پنہاں ہے اور چونکہ يہاں جہاد کا معاملہ در پيش ہے لٰہذا اس سے مراد ايسی کو ششيں ہيں جو اس  مخلصانہ اقدام کا
  سلسلے ميں درکار ہيں ۔

بعد ميں اس امر کی دليل بيان کرتے ہوئے کہاگيا ہے :ايسے افراد نيک لوگ ہيں اور نيکوکاروں کے لئے مالمت، سر زنش ،
  نہيں ہے ( َما َعلَی اْلُمْحِسنِيَن ِمْن َسبِيٍل)۔سزا اور مواخذه کا کوئی راستہ 

ٓايت کے ٓاخرميں خدا تعالٰی کی دوعظيم صفات بيان کی گئی ہيں يہ بھی دراصل ان تين گروہوں خی معافی کی ايک دليل کے 
  طور پر بيان ہو ئی ہيں ارشاد ہوتا ہے : خدا غفور اور رحيم ہے ( َوهللاُ َغفُوٌر َرِحيٌم)۔

کے ماده سے مستور او رپوشيده کرنے کے معنی ميں ہے يعنی خدا اس صفت کے تقاضا کی بنا پر “ فرانغ“ ”غفور ”
  معذور او رناتواں افراد کے کام پر پرده ڈال ديتاہے اور ان کے عذر قبول کرليتا ہے ۔

رکے يہ لوگ اگر  ہونا مقتضی ہے کہ وه شاق او رمشکل ذمہ داری کسی پر نہ ڈالے او راسے معاف“ رحيم”اور خدا کا 
ميداِن جہاد ميں حاضر ہونے پر مجبور ہوتے تھے يہ امر خدا کی غفوريت اور رحميت سے مناسبت نہ رکھتا۔ يعنی ٖغور و 

  رحيم خدا انھيں يقينا معاف رکھے گا ۔
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وگوں کو نہ چند ايک روايات جو مفسرين نے اس ٓايت کے ذيل ميں نقل کی ہيں ، ان سے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ معذور ل
صرف يہ کہ اس ذمہ داری سے رخصت دی گئی ہے اور ان سے سزا بر طرف کردی گئی ہے بلکہ ميدان جہاد ميں شرکت 

کے لئے انھيں جو قدر اشتياق ہے اس کے حساب سے وه جز اثواب اور اعزازات ميں بھی مجاہدين کے ساتھ شريک ہيں 
ہے کہ جس وقت ٓاپ جنگِ تبوک سے واپس ٓائے اورمدينے کے قريب جيسا کہ پيغمبر اکرم سے منقول ايک حديث ميں بھی 

  پہنچے تو فرمايا :
اس شہر ميں تم کچھ ايسے افراد کو چھوڑ گئے تھے جو تمام راستے ميں تمہارے ساتھ ساتھ جو قدم تم نے اٹھا او رجو مال 

  تم نے اس راه ميں خرچ کيا اور جس زمين سے تم گذرے وه تمہارے ہمراه تھے ۔
  ابہ نے عرض کيا :صح

  يا رسول هللا ! وه جس طرحہمارے ساتھ تھے جب کہ وه مدينہ ميں تھے ۔
  رسول هللا نے فرمايا :

  ١اس بنا پر کہ وه کسی عذر کی وجہ سے جہاد ميں شرکت نہيں کرسکے ( ليکن ان کے دل ہمارے ساتھ تھے )۔
رکت سے معافی دی گئی ہے ، فرمايا گيا ہے : اسی اس کے بعد چوتھے گروه کی طرف اشاره کيا گيا ہے جسے جہاد ميں ش

طرح اس گروه پر بھی کوئی اعتراض نہيں جو تيرے پاس ٓايا تو انھيں ميداِن جہاد ميں شرکت کے لئے سواری فراہم کردے 
 اور تونے کہا کہ ميرے پاس کوئی سواری نہيں کہ جس پر تمہيں سوار کرتوں تو مجبوراً وه تيرے پاس سے اس حالت ميں

گئے کہ ان کی ٓانکھيں اشکبار تھيں اور يہ ٓانسو اس غم ميں تھے کہ ان کے پاس راه خدا ميں خرچ کرنے کےلئے کچھ نہ تھا
ْمِع َحَزنًا ٔاَالَّ يَِجُدوا َما يُنفِقُوَن )۔ْم تَفِيُض ِمْن ال( َوالََعلَی الَِّذيَن ٕاَِذا َما ٔاَتَْوَک لِتَْحِملھُْم قُْلَت الَٔاَِجُد َما ٔاَْحِملُُکْم َعلَْيِہ تََولَّوا َؤاَْعيُنُھُ    دَّ

کے ماده سے ہے اس کا معنی ہے پر ہونے کے نتيجہ ميں گرنا ۔ جب انسان کو تکليف ہوتی ہے اگر اس“ فيضان “ ”تفيض ”
ن اگر دکھ اور کی تکليف او دکھ زياده شديد نہ ہو تو ٓانکھيں ٓانسؤوں سے پر ہو جاتی ہيں ليکن ٓانسوجاری نہيں ہوتے ليک

  تکليف شديد ہو جائے تو اشک رواں ہوجاتے ہيں ۔
يہ صورت نشاندہی کرتی ہے کہ يہ اصحاب ِ پيغمبر جہاد کے اس قدر مشتاق اور عاشق تھے کہ نہ صرف معافی مل جانے 

  پر خوش نہ تھے بلکہ اس طرح ٓانسو بہارے تھے جيسے ان کا کوئی بہترين عزيز اور دوست کھو گيا ہو۔
ہ اس ميں شک نہيں کہ يہ چوتھا گروه تيسرے سے عٰليحده نہيں جس کا ذکر گذشتہ ٓايت ميں ہوا ہے ليکن اس کا ايک البت

  خاص امتياز ہے اور اس گروه کی قدر دانی کے لئے مستقل ايک ٓايت ميں ان کی کيفيت کی تصوير کشی کی گئی ہے ۔
  ان کا امتياز يہ تھا کہ !

ی کہ ان کے پاس جہاد ميں شرکت کے وسائل نہيں تو بيٹھ رہيں بلکہ وه رسول کے پاس ٓائے ۔ انھوں اس پر قناعت نہيں ک١
  اور سواری کے لئے ان سے اصرار کيا۔

۔ جب رسول هللا نے انھيں نفی ميں جواب ديا تو نہ صرف يہ کہ معافی ملنے پر وه خوش نہيں ہوئے بلکہ بہت دکھی او ٢
  رپريشان ہوئے ۔

  ر خدا تعالٰی نے ان کا خاص طور پر الگ سے ذکر کيا ہے ۔ان دو وجوه کی بناء پ
ٓاخری ٓايت ميں پانچويں گروه کی حالت بيان کی گئی ہے يعنی وه کہ جن کے پاس بار گاه الٰہی کے لئے کوئی عذر نہيں تھا ، 

ہيں کہ جہاد ميں  فرما يا گيا ہے : مواخذه اور سزا کی راه صرف ان لوگوں کے سامنے کھلی ہے جو تجھ سے اجازت چاہتے
شرکت نہ کريں جب کہ اس کا م کے لئے ان کے پاس کافی اور ضروری وسائل موجود ہيں اور وه بالکل بے نياد ہيں ( ( ٕاِنََّما

بِيُل َعلَی الَِّذيَن يَْستَأِْذنُونََک َوہُْم ٔاَْغنِيَاُء )۔   السَّ
فی ہے کہ وه اس بات پر راضی ہيں کہ ناتواں ، بيمار او اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے : ان کے لئے يہ ننگ و عار کا

رمعذور افراد کے ساتھ مدينہ ميں ره جائيں اور جہاد ميں شرکت کے اعزاز سے محروم رہيں ( َرُضوا بِٔاَْن يَُکونُوا َمَع 
  اْلَخَوالِِف)۔

دراک کی قدرت ان سے چھين لی اور يہ سز ابھی ان کے لئے کافی ہے کہ خدا نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے فکر و ا
  او ران کے دلوں پر مہر لگادی اور اس بناء پر وه کچھ نہيں جانتے ( َوطَبََع هللاُ َعلَی قُلُوبِِھْم َھُْم الَيَْعلَُموَن)۔

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

  بحوالہ در المنثور۔ ٣٨۶صفحة  ٩۔الميزان جلد ١
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  چندقابل توجہ نکات 

  

  مجاہدين کا جذبہ و شہادت:-1

ٓايات سے مجاہدين اسالم کے قوی اور عالی جذبے کا اظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح ان کے دلوں ميں جہاد و شہادت کا  ان
عشق موجزن تھا وه اس اعزاز کو ہر اعزاز پرمقدم سمجھتے تھے ۔ اسی سے اس وقت اسالم کی تيز رفتار پيش رفت اور 

  ۔اس وقت ہماری پسماندگی کی اہم عوامل سامنے ٓاتے ہيں 
ہم کيسے توقع کرسکتے ہيں کہ جہاد ميں شرکت سے معافی پرجن کی ٓانکھونميں بر سات کی جھڑيا لگ جاتی ہيں ان کے ان

  لوگوں کے برابر ہو جائيں جو جہاد ميں شر کت نہ کرنے کے لئے بہانے تراشتے ہيں ۔
پھر سے موجزن ہو جائے تو ٓاج بھی اگر ايمان کی وہی روح ٓاج بھی زنده ہو جائے ، عشق اور جذبہ شہادت دلوں ميں 

کاميابی اور پيش رفت اسی طرح سے ہو جيسے ٓاغاز اسالم ميں تھی بدبختی يہی ہے کہ ہم نے فقط اسالم کا ظاہری لباس پہن
رکھا ہے ، اور اسالم ہمارے وجود کی گہرائيوں ميں نہيں اترا۔ پھر بھی ہم اپنے ٓاپ کو ٓاغاز اسالم کے مسلمانوں کی طرح 

  مياب ديکھنا چاہتے ہيں ۔کا

  ۔ جہا کے کئی مراحل ہيں :٢
زير بحث ٓايات سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو مجاہدين کی ہمکاری سے مکمل طور پر معافی نہيں مل سکتی۔

کی طاقت نہيں يہاں تک کہ ج وافراد بيمار ہيں يا نابينا ہيں يا فطری طور پر ہتھيار اٹھانے اور ميدان ِ جہاد ميں شرکت 
رکھتےانھيں بھی چاہئيے کہ وه زبان سے يا کسی اور طرح سے تبليغ کے ذريعے مجاہدين کو شوق دالئيں اور ان کی 

معاونت کريں ايسے لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری کو فراموش نہيں کرنا چاہئيے او ربالکل ايسے امور سے کناره کش نہيں 
  ہو نا چاہيئے۔

مرحلے ہيں اور اس کے ايک مرحلے سے معذور ہونا دوسرے مراحل سے معذور ہونے کی دليل  در حقيقت جہاد کے کئی
  نہيں ہے ۔

  ۔ ايک وسيع قانون کا سر چشمہ :٣
نيکو کاروں سے مواخذه کی کوئی راه نہيں )يہ جملہ فقہی مباحث ميں ايک وسيع قانون کا “ ( ما علی المحسنين من سبيل ” 

  لماء نے بہت سے احکام اخذکئے ہيں ۔سر چشمہ ہے اس قانون سے ع
مثالً اگر کسی امين شخص کے ہاتھ سے کوئی امانت بغير کسی افراط و تفريط کے تلف ہو جائے تو ايسا شخص نقصان کا 

  ذمہ دار نہيں ہو سکتا۔ اس سلسلے ميں ديگر دالئل کے عالوه اس ٓايت کو بھی پيش کيا جاتا ہے ۔
ت مجاہدين کے بارے ميں ہے ليکن ہم جانتے ہيں کہ ٓايت کا کسی ايک واقعہ کے بارے ميں البتہ اس ميں شک نہيں کہ يہ ٓاي

ہونا اس کی عموميت کو ختم نہيں کرتا۔ دوسرے الفاظ ميں يہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی ايک مسئلہ کے بارے ميں ہونا اسے 
  ہر گز اسی ميں محدود نہيں کرتا ۔

وَن ٕاِلَی  ا َرَجْعتُْم ٕاِلَْيِھْم قُْل الَتَْعتَِذُروا لَْن نُْؤِمَن لَُکْم قَْد نَبَّٔاَنَا هللاُ ِمْن ٔاَْخبَاِرُکْم َوَسيََری هللاُ ۔ يَْعتَِذُروَن ٕاِلَْيُکْم ٕاِذَ ٩۴ َعَملَُکْم َوَرُسولُہُ ثُمَّ تَُردُّ
ہَاَدِة فَيُنَبِّئُُکْم بَِما ُکنتُْم تَْعَملُوَن ۔   َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ

ِ لَُکْم ٕاَِذا انقَلَْبتُْم ٕاِلَيِھْم لِتُْعِرُضوا َعْنھُْم فَٔاَْعِرُضوا َعْنھُْم ٕاِنّھُْم ِرْجٌس َوَما۔ سَ ٩۵   َْٔواھُْم َجھَنَُّم َجَزاًء بَِما َکانُوا يَْکِسبُوَن ۔يَْحلِفُوَن بِا
  نَّ هللاَ الَيَْرَضی َعْن اْلقَْوِم اْلفَاِسقِيَن۔۔ يَْحلِفُوَن لَُکْم ِلتَْرَضْوا َعْنھُْم فَإِْن تَْرَضْوا َعنھُْم فَإِ ٩۶

  ترجمہ
۔ جس وقت تم ان کی طرف ( جنھوں نے جہاد سے تخلف کيا ہے ) لوٹ کر ٓائے تو تم سے عذر خواہی کريں گے کہہ دو ٩۴

يا ہے اور خدا اور اس کہ معذرت نہ کرو ہم ہر گز تم پر ايمان نہيں الئيں گے کيونکہ هللا نے ہميں تمہاری خبروں سے ٓاگاه ک
کا رسول تمہارے اعمال ديکھتا ہے پھر تم اس کی طرف پلٹ جأو گے جو پنہاں اور ٓاشکار سے ٓاگا ه ہے اور تمہيں اس سے 

  ٓاگاه کرے گا (اور اس کی جزا ديگا ) جو کچھ تم انجام ديتے تھے ۔
ن سے اعراض( اور صرف ِ نظر) کرو ۔ تم ان ۔ جب تم ان کی طر ف لوٹ کر گئے تو وه تمہارے لئے قسم کھائيں گے ا٩۵
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سے اعراض کرو ( اور منہ پھير لو)کيونکہ وه پليد ہيں اور ان کے رہنے کی جگہ جہنم ہے ، ان کے اعمال کی سزا ميں جو 
  وه انجام ديتے تھے ۔

قين کے گروه سے ۔ قسم کھا کے تم سے چاہتے ہيں کہ ان سے راضی ہو جأو اگر تم ان سے راضی ہو جأو تو خدا فاس٩۶
  راضی نہيں ہوگا ۔

  شاِن نزول 
بعض مفسرين کہتے ہيں کہ يہ ٓايات ان منافقين کے بارے ميں نازل ہوئيں جن کی تعداد اسی سے زياده تھی کيونکہ جب ٓاپ 

جنگ تبوک سے واپس ہو ئے تو آپ نے حکم ديا کہ کوئی شخص ان کے ساتھ نہ بيٹھے او رنہ ان سے گفتگو کرے اور جب 
ں ديکھا تو معذرتين کرنے لگے۔ اس پر مندر جہ باال ٓايات نازل ہوئيں جن انھوں نے اپنے آپ کو معاشرے کے شديد دبأو مي

  ميں ان کی حقيقت واضح ہو گئی ہے ۔

  تفسير 
جھوٹی معذرتوں اور قسموں پر اعتبار نہ کرويہ ٓايات بھی منافقين کے شيطانی اعمال کے بارے ميں ہيں يکے بعد ديگرے ان

اور مسلمانوں کو خبر دار کيا جا رہا ہے کہ وه ان کے رياکارانہ اعمال اور ظاہری  مختلف کاموں سے پر ده اٹھا ياجارہا ہے
  دل پذير باتوں سے وھوکا نہ کھائيں ۔

زير نظر پہلی ٓايت ميں فرمايا گيا ہے : جب تم ( جنگ ِ تبوک سے ) مدينہ کی طرف لوٹ کر جأو گے تو منافقين تمہارے 
  پيچھے ٓائيں گے اور معذرت کريں گے

  
  يَْعتَِذُروَن ٕاِلَْيُکْم ٕاَِذا َرَجْعتُْم ٕاِلَْيِھْم )۔( 
فعل مضارع ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالٰی نے پيغمبر اکرم او رمسلمانوں کو پہلے ہی سے اس بات “ يعتذرون” 

ا جواب دينے کا طريقہسے ٓاگاه کررکھا تھا کہ بہت جلد منافقين جھوٹ موٹ عذرخواہی کرتے ہوئے ان کے پاس ٓائيں گے لٰہذ
  بھی مسلمانوں کو بتا ديا گيا ۔

پھر پيغمبر اکرم کی طرف مسلمانوں کے رہبر کی حيثيت سے روئے سخن کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے :منافقين سے کہہ دو 
کيونکہ خدا نے ہميں ” ْم )۔کہ معذرت نہ کرو ہم ہر گز تمہاری باتوں پر ايمان نہيں الئيں گے ( قُْل الَتَْعتَِذُروا لَْن نُْؤِمَن لَکُ 

۔ لٰہذا ہم تمہاری شيطانی سازشونسے اچھی طرح باخبر ہيں ( قَْد نَبَّٔاَنَا هللاُ ِمْن ٔاَْخبَاِرُکْم “تمہاری خبروں سے ٓاگاه کرديا ہے 
ديکھے گا)۔ليکن اس کے باوجود تمہارے لئے بازگشت اور توبہ کی راه کھلی ہے ۔ عنقريب خدا اس کا رسول تمہارے اعمال 

  (َوَسيََری هللاُ َعَملَُکْم َوَرُسولُہُ )۔
ٓايت کی تفسير کے ضمن ميں يہ احتمال بھی ذکر کيا گيا ہے کہ اس جملے سے توبہ مراد نہيں ہے بلکہ مراد يہ ہے کہ ٓائنده 

  بھی خدا اور اس کا رسول
  

نقش بر ٓاب کرديں گے لٰہذا نہ تم ٓاج کچھ ( وحی کے مطابق ) تمہارے اعالم اور سازشوں سے ٓاگاه ہو ں گے او رانہيں 
  کرسکتے ہو اور نہ کل۔

  ليکن پہلی تفسير ظاہر اايت کے ساتھ زياده مناسبت رکھتی ہے ۔
ضمنی طور پر ٓاپ متوجہ رہيں کہ اس جملے کے ابرے ميں اور امت کے تمام اعمال اس کے پيغمبر کے سامنے پيش ہونے 

  کے ذيل ميں تفصيل سے بحث کريں گے ۔ ١٠۵يہ کے مسئلے کے متعلق ہم اسی سوره کی آ 
پھر تم اس کی طرف پلٹ جأو ” بعد ميں فرمايا گيا ہے کہ تمہارے تمام اعمال اور تمہاری نيتيں ثبت اور محفوظ ہو جائيں گی 

ں ان کی جزا ۔ او رتمہي“گے جو تمہارے پنہاں اور ٓاشکار امور کو جانتا ہے او روه تمہيں تمہارے اعمال سے ٓاگاه کرے گا 
ہَاَدِة فَيُنَبِّئُُکْم بَِما ُکنتُْم تَْعَملُوَن )۔ وَن ٕاِلَی َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ   دے گا ( ثُمَّ تَُردُّ

: و ه تمہيں فريب دينے کے -بعد والی ٓايت ميں دوباره منافقين کی جھوٹی قسموں کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے 
ليں گے اور جب ان کی طرف لوٹو گے تو خدا کی قسم کھائيں گے کہ ان سے صرف نظر کرلو لئے عنقريب قسم کا سہارا

ِ لَُکْم ٕاَِذا انقَلَْبتُْم ٕاِلَيِھْم لِتُْعِرُضوا    َعْنھُْم )۔اور اگر ان سے کوئی خطا ہو ئی ہے تو انھيں معاد کردو( َسيَْحلِفُوَن بِا
ش کريں گے ۔ کبھی بہانوں سے اپنے ٓاپ کے بے گناه ثابت کرنے کی درحقيقت وه ہر دروازے سے داخل ہونے کی کو ش

کوشش کريں گے ۔ کبھی اعتراف گناه کريں گے اور عفوو در گزر کا تقاضا کريں گے ۔ وه سوچتے ہيں کہ شايد کسی 
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  طريقے سے تمہارے دلوں ميں جگہ پيدا کرليں ۔
البتہ ناراضی کے اظہار کے طور پر نہ کہ عفو و“ نہ پھير لوان سے م” ليکن تم کسی طرح سے بھی ان سے اثر نہ لينا اور 

  بخشش کے طور پر ( فَٔاَْعِرُضوا َعْنھُْم)
وه اعراض کا تقا ضا کرتے ہيں ليکن در گذر کے معنی ميں ۔ تم بھی اعراض کرو مگر انکار کے معنی ميں ۔ يہ دونوں 

اس انداز کی لطافت اور خوبصورتی اہل ذوق سے پوشيده نہيں تعبيريں مشابہ ہيں اور بالکل متضاد معانی پيش کرتی ہيں ۔ 
  ہے ۔

اس کے بعد تاکيد ، توضيح او ردليل کے طور پر فرمايا گيا ہے : کيونکہ وه لوگ پليد ہيں اور ايسی نجس موجودات سے منہ 
وه کوئی ٹھکانہ نہيں ہو سکتا(َوَمأَْواھُْم پھير نا ہی چاہئيے ( ٕاِنّھُْم ِرْجٌس)۔ ۔ اور چونکہ ايسے ہيں لٰہذا ان کے لئے جہنم کے عال
  َجھَنَُّم)۔ کيونکہ جنت ميں نيک پا ک لوگوں کی جگہ ہے نہ کہ پليد اور گندے لوگوں کی ۔

  يہ سب کچھ اعمال کا نتيجہ ہے جوانھوں نے خود انجام دئيے ہيں ( َجَزاًء بَِما َکانُوا يَْکِسبُوَن )۔” ليکن 
وه اصرار کرکے اور قسم کھا ” کی ايک اور قسم کی طرف اشاره کيا گيا ہے او روه يہ ہے کہ زير بحث ٓاخری ٓايت ميں ان 

  کے چاہتے ہيں کہ تم ان سے راضی اور خوش ہو جأو( يَْحلِفُوَن لَُکْم لِتَْرَضْوا َعْنھُْم )۔
۔ ليکن اس ٓايت ميں جس قسم کا  پہلی اايت ميں جس قسم کا ذکر ہے وه اس بنا پ رتھی کہ مومنين عمالً انھيں مالمت نہ کريں

تذکره ہے وه اس طرف اشاره ہے کہ وه چاہتے تھے کہ عملی پہلو کے عالوه مومنين سے دلی طور پر بھی ان سے خوش ہو
  جائيں ۔

سےبلکہ يہاں موجود تعبير “ تم ان سے راضی نہ ہونا ” يہ امر قابل توجہ ہے کہ خدا تعالٰی اس مقام پر يہ نہيں فرماتا ہے کہ 
تہديد کی بو ٓاتی ہے ، فرما يا گيا ہے : اگر تم ان سے راضی ہو جأو تو خدا فاسقين کی قوم سے کبھی راضی نہيں ہو گا ( فَإِْن 

  تَْرَضْوا َعنھُْم فَإِنَّ هللاَ الَيَْرَضی َعْن اْلقَْوِم اْلفَاِسقِيَن)۔
ں کرنا چاہتے تھے بلکہ وه اس طرح مسلمانوں کے دل اس ميں شک کہ دينی اور اخالقی طور پر وه مسلمانوں کو خوش نہي

  کی ناراضی دور کرنا چاہتے تھے تاکہ ٓائنده ان کے عمل سے محفوظ رہيں ۔
کہہ کر خدا تعالٰی مسلمانونکو خبر دار کرتا ہے کہ يہ فاسق ہيں لٰہذا مسلمانوں کو ان سے “ال يرضٰی عن القوم الفاسقين ”ليکن 

  ہئيے۔ يہ فقط ان کی پر فريب چاليں ہيں ۔ لٰہذا بيدار ہوتا کہ ان کے جال ميں نہ پھنس جأو۔ہر گز راضی نہيں ہو نا چا
کيا ہی اچھا ہوکہ ہر زمانے ميں مسلمان منافقين کی شيطانی او رجانی پہچانی سازشوں پر نظر رکھيں تاکہ وه ان کے سامنے 

 وه اپنے برے مقاصد ميں کامياب نہ ہونے پائيں ۔ اپنے پرانے پر فريب طريقے استعمال نہ کرسکيں اور اس طرح کہيں

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

  َعلِيٌم َحِکيٌم ۔ ۔ ااْلَْٔعَراُب ٔاََشدُّ ُکْفًرا َونِفَاقًا َؤاَْجَدُر ٔاَالَّ يَْعلَُموا ُحُدوَد َما ٔاَنَزَل هللاُ َعلَی َرُسولِِہ َوهللاُ ٩٧
ْوِء ٩٨ َوائَِر َعلَْيِھْم َدائَِرةُ السَّ   َوهللاُ َسِميٌع َعلِيٌم ۔۔ َوِمْن ااْلَْٔعَراِب َمْن يَتَِّخُذ َما يُنفُِق َمْغَرًما َويَتََربَُّص بُِکْم الدَّ
ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َويَتَِّخُذ َما يُنفُِق قُُربَاٍت عِ ٩٩ ُسوِل أَالَٕاِنّھَا قُْربَةٌ لَھُْم َسيُْدِخلُھُْم هللاُ فِی ۔ َوِمْن ااْلَْٔعَراِب َمْن يُْؤِمُن بِا ْنَد هللاِ َوَصلََواِت الرَّ

  َرْحَمتِِہ ٕاِنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم۔
  ترجمہ
۔ باديہ نشين عربوں کا کفر اور نفاق شديد تر ہے او رجو کچھ خدا نے اپنے پيغمبر پر نازل کيا ہے اس کی حدود ( اور سر٧٩

  ) کی جہالت کے وه زياده حق دار ہيں اورخدا دانا اور حکيم ہے ۔ حدوں
۔ (ان)باديہ نشين عربوں ميں سے ( کچھ لوگ ) جو کچھ ( راه خدا ميں ) خرچ کرتے ہيں اسے توان شمار کرتے ہيں اور ٩٨

خدا سننے واال او ر  تمہارے بارے ميں دردناک حوادث کی توقع رکھتے ہيں ( حاالنکہ) دردناک حوادث ان کے لئے ہيں اور
  دانا ہے ۔

۔ باديہ نشنين عربوں ميں سے ( کچھ اور لوگ ) خدا اور قيامت پر ايمان رکھتے ہيں او رجو کچھ وه خرچ کرتے ہيں اسے٩٩
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خدا کے ہاں قرب اور پيغمبر کی دعأوں کا باعث سمجھتے ہيں ۔ ٓاگاه رہو کہ يہ ان کے تقرب کا باعث ہيں ۔ خدا بہت جلد 
  پنی رحمت ميں داخل کردے گا کيونکہ خدا بخشنے واال اور مہر بان ہے ۔انھيں ا

  سنگ دل اور صاحبِ  ايمان باديہ نشين 
گذشتہ ٓايات ميں منافقين مدينہ کے بارے ميں گفتگو تھی ۔ ان ٓايات ميں اسی مناسبت سے باديہ نشين منافقين کی نشانيوں اور 

کے ساتھ ساتھ مخلص اور سچے بايہ نشين مومنين کے بارے ميں بھی باتی کی افکار کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے ۔ اس
  گئی ہے ۔

شايد اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو خبر دار کيا جائے کہ وه کہيں يہ خيال نہ کريں کہ منافقين صرف اس شہر ميں رہتے ہيں 
م گواه ہے کہ مسلمانوں پر ان منافقين کی طرف ، بتايا گيا ہے کہ باديہ نشين منافقين ان سے بھی سخت تر ہيں ۔ تاريخ اسال

  سے بار ہا حملے ہوئے ہيں ۔
لشکر اسالم کی پے در پے فتوحات کے سبب کہيں ايسا نہ ہو کہ اس خطرے کو نظرانداز کردے۔ بہرحال پہلی ٓايت ميں قرٓان 

  کہتا ہے : باديہ نشين اعراب
  

ر کے ارشادات نہ سننے کی وجہ سے ) کفر او رنفاق ميں زياده سخت ( تعليم و تربيت سے دوری اور ٓاياِت الٰہی او رپيغمب
اسی وجہ سے وه ان فرامين و احکام کی حدود کی جہالت کے زياده حق دار ہيں جو خدا نے ”ہيں ( ااْلَْٔعَراُب ٔاََشدُّ ُکْفًرا َونِفَاقًا)۔
  اپنے رسول پر نازل کئے ہيں

  
  َما ٔاَنَزَل هللاُ َعلَی َرُسولِِہ)۔ ( َؤاَْجَدُر ٔاَالَّ يَْعلَُموا ُحُدودَ 

جمع کا معنی رکھنے والے لفظوں ميں سے ہے ليکن لغت عرب کے لحاظ سے اس کا مفرد نہيں ہے جيساکہ علماء“ اعراب”
لغت مثالًقاموس ، صحاح او رتاج العروس کے مٔولف اور دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ يہ لفظ صرف باديہ نشين عربوں 

کی صورت ميں بولتے ہيں ۔ اس بناء بہت سے “ اعرابی” ہے اور ا س کے مفرد کے لئے ياء نسبت کے ساتھ  پر بوال جاتا
  کی جمع نہيں ہے ۔“ عرب “ ” اعراب”لوگوں کے تصور کے برخالف 

کے ماده سے ديوار کے معنی ميں ہے بعد ازاں يہ لفظہ رمرتفع او رمناسب چيز کے لئے بوال جانے لگا “جدار “ ” اجدر”
  زياده شائستہ او رمناسب کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے ۔“ اجدر” اس وجہ سے عام طور پر 

ٓايت کے ٓاخر ميں فرماياگيا ہے :خدا دانا اور حکيم ہے يعنی اگر باديہ نشين عربوں کے بارے ميں اس قسم کا فيصلہ کرتا ہے 
ہے ( َوهللاُ َعلِيٌم َحِکيٌم )۔ليکناس بناء پر کہ کہيں يہ تو خاص مناسبت کے سبب ہے کيونکہ ان کا ماحصول ايسی صفات رکھتا 

وہم پيدا نہ ہو کہ تمام باد يہ نشين عرب يا دنيا کے سب باديہ نشين ان صفات کے حامل ہوتے ہيں ، بعد والی ٓايت ميں ان ميں 
  سے دو مختلف گروہوں کی طرف اشاره کياگياہے۔

ں سے ايک گروه ان لوگوں کاہے جو جب کوئی چيز راِه خدا ميں خرچ کرتے ہيںان باديہ نشين عربوں مي” ار شاد ہوتا ہے : 
نہ کہ ايک کاميابی اور سودمند تجارت ( “ تو نفاق يا کمزور ايمان کی وجہ سے اسے نقصان اور خساره شمار کرتے ہيں 

  ١َوِمْن ااْلَْٔعَراِب َمْن يَتَِّخُذ َما يُنفُِق َمْغَرًما )۔ 
سبت سے استعمال ہوتاہے کہ جوانسان کے لئے الزمی ہوتا اورجب تک ادانہ کرلے وه اس سے جد بھی اسی منا“غرامت”

کہتے ہيں کيونکہ وه انسان کی روح ميں اس طرح اترتا ہے کہ جدا نہيں ہوتا او “ غرام ”انہيں ہوتی۔ عشق شديد کو بھی 
  کا ايک ہی معنی ہے ۔“ غرامت ” اور “ مغرم ”ر

ہميشہ اس انتظارميں رہتے ہيں کہ تمہيں مشکالت گير ليں اور بد بختی او رناکامی تمہيں ٓالے ”  ان کی ايک صفت يہ ہے کہ
َوائَِر )۔   (َويَتََربَُّص بُِکْم الدَّ

کی جمع ہے اور اس ک امعنی مشہور ہے ليکن وه سخت اور دردناک حوادث انسان کا احاطہ کرليتے ہيں“ دٓائره “ ” دوائر ”
  کہتے ہيں ۔“ دوٓائر” کہتے ہيں اورجمع کی حالت ميں “ دٓائره” عرب انہيں 

در حقيقت وه لوگ تنگ نظر ، بخيل اور بہت حاسد ہيں اپنے بخل ہی کی وجہ سے وه راه ِ خدا ميں ہر طرح کی مالی خدمت 
کی نقصان شمار کرتے ہيں اور اپنے حسد کی وجہ سے وه دوسروں کے لئے مشکالت او رمصائب کے انتظار ميں رہتے 

  يں ۔ہ
مزيد فرمايا گيا ہے کہ وه تمہارے لئے ظہور مشکالت اور نزول ، بال کا انتظار نہ کريں او رتمہارے ان کی توقع نہ رکھيں ۔ 
کيونکہ يہ مشکالت، ناکامياں بد بختياں صرف اس منا فق ، بے ايمان ، جاہل ، نادان، تنگ نظر اور حاسد گروه کی تالش ميں 
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ْوِء )۔ ہيں (َعلَْيِھْم َدائَِرةُ    2السَّ
خدا سننے واال او رجاننے واال ہے ( َوهللاُ َسِميٌع َعلِيٌم) ۔ان کی باتوں کو بھی ”ٓاخر ميں ٓايت کواس جملے پر ختم کياگيا ہے کہ 

  سنتا ہے او ران کی نيتوں او رمافی الضمير سے بھی ٓاگاه ہے ۔
نين کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : ان ٓاخری ٓايت ميں دوسرے گروه يعنی باديہ نشينوں ميں سے مخلص موم

ِ َواْليَْومِ    اآْلِخِر)۔باديہ نشين عربوں ميں سے ايک گروه ان کا ہے جو قيامت پر ايمان رکھتے ہيں ( َوِمْن ااْلَْٔعَراِب َمْن يُْؤِمُن بِا
کہ اس جہان ميں دوسرے جہان ميں خدا کی اسی بنا پر وه راِه خدا ميں خرچ کرنے کو بھی نقصان او رزياں نہيں سمجھتے بل

وسيع جزا اور ثواب کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس کا کو قريب ِ الٰہی کا ذريعہ ، پيغمبر کی توجہ اور دعا کا باعث 
ُسوِل )۔   سمجھتے ہيں جوکہ افتخار اور عظيم برکت ہے ( َويَتَِّخُذ َما يُنفُِق قُُربَاٍت ِعْنَد هللاِ َوَصلََواِت الرَّ

يہاں خدا تعالٰی ان کی طرز ِ فکر کی بڑی تاکيد سے تصديق کرتا ہے اور کہتا ہے : ٓاگاه رہو کہ يقينا ان کا يہ انفاق اور خرچ 
خدا انھيں بہت جلد اپنی رحمت ميں داخل کردے گا ( ” بار گاه ِ خدا ميں قرب کا باعث ہيں (ٔاَالَٕاِنّھَا قُْربَةٌ لَھُْم )۔اور اسی بناء پر 

خدا ” ِخلُھُْم هللاُ فِی َرْحَمتِِہ )۔ اگر ان سے کچھ لغزشيں ہو تو ان کے ايمان اور اعمال کی وجہ سے انھيں بخش دے گا َسيُدْ 
  بخشنے واال اور مہر بان ہے ،( ٕاِنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم)۔

دونوں تاکيد کے لئے ہيں اس “ ان ”اور “ اال”اس ٓايت ميں جو پے در پے تاکيد يں نظر ٓاتی ہيں بہت جالب توجہ ہيں ۔ لفظ 
رحمت ِ خدا ميں غوطہ زن ہونے کا ظاہر “ فی ”کاجملہ اور خاص طور پر اس ميں لفظ“سيد خلھم هللا فی رحمتہ” کے بعد 

کا “ غفورا ً رحيم ” سے شروع ہوتا ہے اور خدا کی شفقت و مہربانی کی صفات “ ان ” کرتا ہے ۔ بعد ميں ٓاخری جملہ بھی 
ے يہ يہ سب اس گروه کے لئے خدا تعالٰی کے انتہائی لطف و رحمت کا بيان ہے انھوں نے تعليم و تربيت سے ذکر کرتاہ

محروم ہونے اور ٓايات الٰہی اور ارشادات پيغمبر تک کافی رسائی نہ ہونے کے باوجود جان و دل سے اسالم قبول کيا ہے ا 
يہ نشينی کا الزمہ ہے )وه راه خدا ميں خرچ کرنے سے دريغ نہيں ور مالی وسائل نہ رکھنے کے باوجود ( کہ جو ان کی باد

کرتے ۔ شايد اس بناء پر يہ لوگ شہروں ميں رہنے والے اور ہر طرح کے وسائل رکھنے والے افراد کی نسبت قدر دانی کے
  زياده حق دار ہيں ۔

استعمال ہوا ہے “ ليھم دٓائرة السوءع” اس نکتہ کی جانب خصوصيت سے توجہ در کار ہے کہ منافق اعراب کے بارے ميں 
’“ فی رحمتہ” جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بد بختياں ان پر محيط ہيں ۔ ليکن باايمن اور فداکار اعراب کے لئے 

استعمال ہوا ہے جو ان پر رحمت ِ الٰہی کے محيط ہونے کوبيان کرتا ہے ايک گروه کو بد بختی نے گھير رکھا ہے اور 
  رحمت ِ الٰہی احاطہ کئے ہوئے ہے ۔دوسرے پر 
..............  

کے ماده سے ہے ۔ در اصل يہ کسی چيز کے الزم ہونے کے “) جرم ”بروزن “ ( غرم ”جيس اکہ مجمع البيان ميں ٓايا ہے “ مغرم ”۔١
ر الزمی طور پر ايک کہا جاتا ہے ج وايک دوسرے کو نہيں چھوڑتے او“ غريم ”معنی مينة ے بعد ازاں قرض خواه اور مقروض کو 

  دوسرے کو پکڑے ہوئے ہيں ۔
جو خبر“ عليھم ”۔ يہ جملہ حصر ک امعنی ديتا ہے يعنی برے حوادث پس انھی دامن گير ہوتے ہيں اور يہ انحصار اس بناء پر ہے کہ 2

  ہے مبتداء سے مقدم ہے ۔

  چند اہم نکات 

  

  ۔ ٓابادی کے بڑ ے مراکز:١

ڑے مراکز کو اسالم جو اہميت ديتا ہے وه مندرجہ باال ٓايت سے واضح ہوجاتی ہے يہ بات عظيم معاشروں اور ٓابادی کے ب
قابل توجہ ہے کہ اسالم ايسے پس مانده ماحول سے اٹھا ہے کہ جس سے تمدن کی بو بھی نہ ٓاتی تھی اس کے باوجود وه 

کہ جو لوگ شہر سے دور افتاده  تمدن کے اصالحی عوامل کی خاص اہميت کا قائل ہے اور ا س کی اس بات پرنظر ہے
عالقوں ميں زندگی بسر کرتے ہيں وه ايمان اور مذہبی معلوم مات ميں اس لئے پيچھے ہيں کہ ان کے پاس تعليم و تربيت کے

  لئے کافی وسائل اور مواقع نہيں ہيں ۔ لٰہذا نہج البالغہ ميں حضرت علی عليہ السالم کا ارشاد ہے :
  ان يد هللا مع الجماعةو الزموا السواد االعظم ف

  ۔)١٢٧بڑے مراکز سے الزماً وابستہ رہو کيونکہ خدا کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے ۔ ( نہج البالغہ خطبہ 
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ليکن اس بات کا مفہو م يہ نہيں کہ سب لوگ شہرونکا رخ کرليں اور ديہات جو شہروں کی ٓابادی کا باعث ہيں انھيں ويران 
کہ شہروں سے علم ودانش ديہات کی طرف الئی جائے اور ديہات ميں تعليم و تربيت ، کرديں بلکہ اس کے برعکس چاہئيے 

  دين و ايمان اور بيداری و ٓاگاہی کے فروغ اور تقويت کی کوشش کی جائے۔
اس ميں شک نہيں کہ اگر ديہی عوام کو ان کی حالت پرچھوڑ ديا جائےاور انہيں شہری علوم و ٓاداب، کتب ٓاسمانی کی ٓايات 

  پيغمبر خدا اور ہاديان برحق کی تعليمات سے محروم رکھا جائے تو کفر ونفاق انھيں تيزی سے گھير لے گا۔ اور
ديہاتی لوگ صحيح تعليم و تربيت زياده قبول کرتے ہيں کيونکہ ان ميں صاف دل اور پاک فکر افراد زياده ہوتے ہيں جنھيں 

  اورسازشيں کم ہوتی ہيں ۔ کسی کا ہاتھ نہيں لگا ہوتا اور ان ميں شہری شيطنتيں

  ۔ باديہ نشين شہری :٢
کے معنی ميں ہے ليکن اسالمی روايات ميں اس کا ايک وسيع تر مفہوم ليا گيا ہے بالفاظ “ باديہ نشين ” اگر چہ “ اعرابی ”

لوگ ديگر اس کا اسالمی مفہوم کسی عالقے سے وابستہ نہيں ہے بلکہ طرِز فکر اور منطقہ فکری سے مربوط ہے جو 
اسالمی ٓاداب و سنن اور تعليم و تربيت سے دور ہيں ، اگر چہ شہر ميں رہتے ہوں اعرابی ہيں اور اسالمی ٓاداب و سنن سے 

  ٓاگاه باديہ نشين بی اعراب نہيں ہيں ۔
  امام جعفر صادق سے منقول ايک مشہور حديث ميں ہے کہ ٓاپ نے فرمايا :

  من لم يتفقہ منکم فی الدين فھو اعرابی
  1ميں سے جو شخص اپنے دين سے ٓاگاه نہيں ، اعرابی ہے ۔  تم

  يہ فرمان ہماری مندرجہ باال گفتگو پر ايک واضح گواه ہے ۔
  ايک اور روايت ميں ہے :

  من الکفر التعرب بعد الھجرة
  ہجرت کے بعد باديہ نشينی اور تعرب کفر ہے ۔

ٓاپ نے اپنے اصحاب ميں سے معصيت کا ر لوگوں کو  نيز نہج البالغہ ميں حضرت علی عليہ السالم نے منقول ہے کہ
  مخاطب کرکے فرمايا ہے :

  و اعلموٓا انکم صرتم بعد الھجرة اعراباً 
  )١٩٢جان لو کہ تم ہجرت کے بعد اعرابی ہو گئے ہو۔ ( نہج البالغہ خطبہ ص 

ہم اس طرف توجہ کريں کہ ہجرت کا  مندرجہ باال دو احاديث ميں اعرابی ہونے کو ہجرت کے بالمقابل بيان کيا گيا ہے ۔ اگر
وسيع مفہوم بھی مکانی اور عالقائی پہلو نہيں رکھتا بلکہ اس کی بنياد محور کفر سے فکر کو محور ايمان کی طرف منتقل 

کرنا ہے تو اس سے اعرابی ہونے کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے، اسالمی ٓاداب و سنن سے جاہليت کے ٓاداب و رسول کی 
  انا ۔طرف پھر ج

  ۔ قرب ِ الٰہی کا مفہوم :٣
مندرجہ باال ٓايات ميں باايمان باديہ نشين کے بارے ميں ہے کہ وه اپنے نفاق او رراِه خدا ميں خرچ کرنے کو قرب ِ خدا کا 

ٓايا ہے کہ جو کہ جمع اور نشاندہی کرتا ہے کہ وه ايک نہيں بلکہ اس ميں “ قربات ” سبب سمجھتے ہيں خصوصاً جبکہ لفظ
کئی قرب تالش کرتے ہيں اور اس ميں شک نہيں کہ قرب ِخدا سے مراد قربت ِ مکان او رمکانی نزديکی نہيں ہے بلکہ مقام 
و مرتبہ اورقدر و منزلت کی نزديکی ہے يعنی اس کی طرف جانا جو کماِل مطلق ہے اور اس کی صفات ِ جمال و جالل کا 

  سايہ اپنی روح و فکر پر ڈالنا۔
..............  

  ۔٢۵۴صفحہ  ٢۔ تفسير نور الثقلين ج1

لُوَن ِمْن اْلُمھَاِجِريَن َوااْلَٔنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَُعوھُْم بِإِْحَساٍن َرِضَی هللاُ َعنْ ١٠٠ ابِقُوَن ااْلَٔوَّ ھُْم َوَرُضوا َعْنہُ َؤاََعدَّ لَھُْم َجنَّاٍت تَْجِری ۔ َوالسَّ
  فِيہَا ٔاَبًَدا َذلَِک اْلفَْوُز اْلَعِظيُم ۔تَْحتَہَا ااْلَْٔنہَاُر َخالِِديَن 

  ترجمہ



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

 
 

۔مہاجرين و انصار ميں سے پيش قدمی کرنےو الوں اور ان کی پيروی کرنے والوں سے خدا خوش ہے اور وه ( بھی ١٠٠
ه )خدا سے راضی ہيں اور اس نے ان کے لئے باغاِت بہشت فراہم کئے ہيں کہ جن درختوں کے نيچے نہريں جاری ہيں ۔ و

  ہميشہ اس ميں رہيں گے اور عظيم کاميابی ہے ۔

  سابقين ِ اسالم 
مندرجہ باال ٓايت کی شان ِ نزول کے بارے ميں اگر چہ کئی ايک روايات نقل ہوئی ہيں ليکن جيسا کہ ہم ديکھيں گے ان ميں 

  سے کوئی بھی ٓايت کی شاِن نزول نہيں ہے بلکہ فی الحقيقت اس کے مصداق کا بيان ہے ۔
حال گزشتہ ٓايات ميں کفار اور منافقين کی حالت بيان ہوئی ہے ، ان کے بعد اب زير نظر ٓايت ميں سچے مسلمانوں کے  بہر

مختلف گروہوں کی طرف اشاره کياگياہے اور ان تين گروه بيان کئے گئے اول وه جو اسالم اور ہجرت ميں سبقت کرنے 
لُوَن ِمْن  ابِقُوَن ااْلَٔوَّ   اْلُمھَاِجِريَن )۔والے تھے (َوالسَّ

  دوسرے وه جو رسول هللا کی نصرت او رمدد کرنے والوں ميں پہل کرنے والے اور انصار مدينہ تھے (َوااْلَٔنَصاِر )۔
تيسرے وه جو دونوں گروہوں کے بعد ٓائے اور انھوں نے ان کے طريقوں کی پيروی کی ، نيک اعمال بجاالنے ميں ، اسالم 

ميں ، رسول هللا کے دين کی مدد کرنے ميں انھوں نے پہلے دو گرہونکا ساتھ ديا (َوالَِّذيَن قبول کرنے ميں ہجرت کرنے 
  ١اتَّبَُعوھُْم بِإِْحَساٍن)۔

در اصل اعمال و عقائد کا بيان مقصود ہے کہ جن ميں وه “ باحسان ” ہم نے جوکچھ بيان کيا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ 
ان اعمال کا وصف ہے کہ جن کی اتباع ہوتی ہے ليکن “ احسان ”۔ دوسرے لفظوں ميں  سابقين ِ اسالم کی پيروی کرتے ہيں

ٓايت کے معنی ميں يہ احتمال بھی ذکر کيا گياہے ۔ کہ احسان صفتِ  اتباع کی کفيت ہے يعنی وه اچھے طريقے سے پيروی 
کے معنی ميں ہے البتہ “ مع” کے معنی ميں ہے جب کہ دوسری صورت ميں “ فی ”کرتے ہيں ۔ پہلی صورت ميں باقی 

  ظاہراً ٓايت پہلی تفسير سے مناسبت رکھتی ہے ۔
ان تينوں گروہوں کے ذکر کے بعد فرمايا گيا ہے : خد ابھی ان سے راضی ہے اور وه بی خدا سے راضی ہيں ( َرِضَی هللاُ 

  َعْنھُْم َوَرُضوا َعْنہُ )۔
کرده نيک اعمال کی بناء پر ہے اور ان کا خدا سے راضی ہونا خدا خد اکا ان سے راضی ہونا ان کے ايمان او ران کے انجام

کی طرف سے عطا کرده اچھی جزأوں اور نہايت اہم عنايات کے باعث ہے ۔ دوسرے لفظوں ميں جو کچھ خدا ان سے چاہتا 
پر خدا نے ان سے  تھا انھوں نے انجام ديا ہے اور جو کچھ وه خدا سے چاہتے تھے خدا نے انھيں عطا فرماياہے ۔ اس بنا

  راضی ہے اور وه خدا سے راضی ہےں ۔
گزشتہ جملہ اگر چہ تمام طرح کی مادی و معنوی نعمات پر محيط ہے ليکن تاکيد کے طور پر اور اجمال کے بعد تفصيل کے

ٔاََعدَّ لَھُْم لئے مزيد فرمايا گيا ہے خدا نے ان کے لےے باغات بہشت تيار کئے ہيں جن درختوں کے نيچے نہريں جاری ہيں (وَ 
اور وه اس ميں ” َجنَّاٍت تَْجِری تَْحتَہَا ااْلَْٔنہَاُر )۔اور اس نعمت کی خصوصيا ت ميں سے ہے کہ يہ دائمی اور جاودانی ہے 

ر َخالِِديَن فِيہَا ٔاَبًَدا )۔ اور يہ تمام مادی و معنوی نعمتيں ان کے لئے عظيم کاميابی شما“ ( ہميشہ ہميشہ کے لئے رہيں گے 
  ہوگی ( َذلَِک اْلفَْوُز اْلَعِظيُم )۔

اس سے بڑھ کر کيا کاميابی ه وگی کہ انسان محسوس کرے کہ اسے پيدا کرنے واال معبود موال اس سے خوش اور راضی 
ہے اوراس کے کام کی تائيد کی ہے اور اسے پسند کيا ہے اور اس سے بڑھ کر کيا کاميابی ہو گی کہ انسان چند روزه زندگی

  کئے ہوئے محدود اعمال سے غير متناہی ابدی نعمات حاصل کرے۔ميں 
..............  

لُوَن ِمْن اْلُمَھاِجِريَن َوااْلَٔنَصارِ ” کو “ من ” ۔ بہت سے مفسرين نے لفظ ١ ابِقُوَن ااْلَٔوَّ سمجھا ہے اور ظاہر ٓايت “ من تبعيضية” ميں “َوالسَّ
صار ميں سبقت کرنے والوں کے بارے ميں بات کی گئی ہے نہ کہ مہاجرين و انصار کے بھی يہی ہے ۔ کيونکہ ٓايت ميں مہاجرين و ان

  ميں داخل ہيں ۔“ تابعين ” بارے ميں ۔ درحقيقت باقی و انصار

  چند اہم نکات 
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  ۔ سابقين کا مرتبہ اور اہميت:١

ہر وسيع اجتماعی انقالب ميں جو معاشرے کی ناگفتہ بہ کيفيت کے خالف ٓايا ہو کچھ سبقت کرنے والے ہوتے ہيں ۔ انقالب 
کی بنياديں اور اس کی اٹھان انہی کے کندھوں پر ہوتی ہے ۔ درحقيقت انقالب کے سب سے زياده وفادار وہی ہوتے ہيں ۔ 

ہے وه اس کے گرد جمع ہوتے ہيں اور اگر چہ وه مختلف حوالوں سے مشکالت کيونکہ ان کا رہبرجب ہر لحاظ سے تنہا ہوتا
کا شکار ہوتے ہيں اور طرح طرح کے خطروں سے دو چار ہوتے ہيں ، نصرت اور وفا داری سے دست بر دار نہيں ہوتے 

لے افراد کو کن کن خاص طور سے ٓاغاز اسالم کی تاريخ نشاندہی کرتی ہے کہ سبقت کرنے والے اور پہلے ايمان النے وا
مشکالت کا سامنا کرناپڑا تھا انھيں کيسے شکنجوں ميں جکڑ ا گيا ، تکليفيں پہنچائی گئيں ، برا بھالکہا گيا ، تہمتيں لگائی 

گئی ، زنجير يں پہنچائی گئيں اور ان ميں سے کئی ايک کوقتل کرديا گيا ليکن ان تمام امور کے باوجود جو کچھ ايسے افراد 
ہنی اراده، عشق سوزاں، عزِم راسخ اور ايمان عميق کے ساتھ اس راه پر گامزن رہے اور ہر طرح کے خطرات تھے جو ٓا 

  کا خنده پيشانی سے استقبال کيا ۔
اس سلسلے ميں مہاجرين سابقين کا حصہ سب سے زياده تھا اور ان کے بعد انصار تھے جنہوں نے پيغمبر اکرم کے لئے اپنا

ور انھيں مدينے ٓانے کی دعوت دی اور ٓاپ کے مہاجرين اصحاب کو بھائيوں کی طرف سکونت فراہم دامن محبت پھيال ديا ا
کی اور اپنے پورے وجود سے ان کی حمايت کی اور ان کا دفاع کيا يہاں تک کہ انھيں اپنے اوپر ترجيح دی ۔ اگر ہم ديکھتے

دی گئی ہے تو وه اسی وجہ سے ہے ليکن اس کے باوجود ہيں کہ زير نظر ٓايت ميں ان دونوں گروہوں کو بہت زياده اہميت 
کہہ کر “ تابعين باحسان” جيسا کہ قرٓان مجيد کی روش ہے اس نے دوسروں کے حصے کو بھی نظر انداز نہيں کيا۔ اور 

الوں زماه پيغمبر اور ٓاپ کے بعد کے دور ميں بھی اسالم سے وابستہ ہو کرہجرت کرنے والوں يا مہاجرين کو پناه دينے و
  اور ان کی حمايت کرنے والوں کو ياد کيا ہے او رسب کو عظيم اجرو ثواب کی نويد دی ہے ۔

  ۔ تابعين کون لوگ تھے ؟ :٢
اصطالح ہے جو صرف صحابہ کے شاگردونکے لئے استعمال ہوتی ہے يعنی وه افراد “ تابعين ”بعض علماء کے مطابق 

پکے بعد ٓائے ہيں اور انھوننے اسالمی علوم وکو وسعت دی ہے ۔ دوسرے جنھوں نے رسول هللا کو نہيں ديکھا اور وه آ 
  لفظوں ميں انھوں نے اپنی اسالمی معلومات بغير کسی واسطے کے اصحاب ِ پيغمبر سے حاصل کی ہيں ۔

کہ ليکن جيسا کہ ہم سطور باال ميں کہہ چکے ہيں لغت کے لحاظ سے ٓايت کا مفہوم اس گروه ميں محدود نہيں ہوسکتا بل
کی تعبير ان کے لئے ہے جنھوں نے کسی بھی زمانے ميں سابقين ِ اسالم کے اہداف و مقاصد کی پيروی ہے“تابعين باحسان”

دونوں اسالم کے اصالحی اوتر “ نصرت” اور “ ہجرت”۔اس کی وضاحت يہ ہے کہ بعض لوگوں کی سوچ کے برعکس
بلکہ ٓاج بھی يہ دونوں مفاہيم دوسری صورت ميں موجود ہيں ا ور  تعميری مفاہيم ہيں جو زمانہ پيغمبر ميں محدود نہيں ہيں

تابعين ” کل ان کا وجود ہوگا ۔ اس بان پر وه تمام افراد جس کسی نہ کسی طرح ان دونوں پر وگراموں پر عمل پيرا ہوں 
  کے مفہوم ميں داخل ہيں ۔“ باحسان

ذکر کرکے تاکيد کرتا ہے کہ اسالم کے سابقين کی “ احسان”فظ البتہ اہم بات يہ ہے کہ ہميں توجہ رکھنا چاہئيے کہ قرٓان ل
پيروی فقظ لفظی اور بغير عمل کے ايمان کی صورت ميں نہيں ہونا چاہئيے بلکہ ضروری ہے کہ يہ پيروی ايک فکری و 

  عملی اور تمال پہلؤوں سے ہونا چاہئيے۔

  ۔ پہال مسلمان کون تھا ؟ :٣
ٓايت کی مناسبت سے يہ سوال اٹھايا ہے کہ اسالم قبول کرنے واالپہال شخص کون تھا اويہاں بہت سے مفسرين نے زير بحث 
  ريہ عظيم افتخار کس نے حاصل کيا؟

اس وال کے جواب ميں سب نے متفقہ طور پر کہا کہ عورتوں ميں سے جو خاتون سب سے پہلے مسلمان ہوئيں وه جناب 
داکار زوجہ تھيں باقی رہا مردوں ميں سے تو تمام شيعہ علماء مفسرين او خديجہ(ع) تھيں جو پيغمبر اکرم کی وفا دار اور ف

راہل سنت علماء کے ايک بہت بڑے گروه نے کہا ہے کہ حضرت علی (ع)وه پہلے شخص تھے جنہوں نے مردوں ميں سے
نے اس پر جماع  دعوت ِ پيغمبر پر لبيک کہی ۔ علماء اہل سنت ميں اس امر کی اتنی شہرت ہے کہ ان ميں سے ايک جماعت

  پرکہا ہے : ٢٢و اتفاق کا دعوٰی کيا ہے ۔ ان ميں سے حاکم نيشاپوری نے مستدرک علی الصحيحين کتاب معرفت ص 
  ال اعلم خالفاً بين اصحاب التواريخ ان علی بن ابی طالب رضی الہ عنہ اولھم اسالماً و انما اختلفوا فی بلوغہ

کہ علی (ع) بن ابی طالب اسالم النے والے پہلے شخص ہيں ۔ اختالف اسالم قبولمورخين ميں اس امر پر کوئی اختالف نہيں 
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  ۔)٣٠٧۵صفحہ  ۵کرتے وقت ان کے بلوغ کے بارے ميں ہے ۔ (تفسير قرطبی جلد 
  ميں لکھتے ہيں :)  ۴۵٧ص  ٢ابن عبد البر ۔ استيعاب ( ج

  ہ ثم علی بعدھااتفقوا علی ان خديجة اول من ٰامن با و رسولہ و صدقہ فيما جآء ب
اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ خديجہ وه پہلی خاتون نہيں جو خدا اور ا س کے رسول پر ايمان الئيں اور جو کچھ وه الئے تھے 

  ۔)٢٣٨، ٢٣٧صفحہ  ٣اس کی تصديق کی ۔ پھر حضرت علی (ع) نے ان کی کے بعد يہی کام انجام ديا ۔ ( الغدير جلد 
  ے :ابو جعفر اسکافی معتزلی لکھتا ہ

  قدروی الناس کافة افتخار علی بالسبق الٰی االسالم
  ۔)٢٣٨، ٢٣٧صفحہ  ٣تما لوگوں نے يہی نقل کيا ہے کہ سبقِت اسالم کا افتخار علی سے مخصوص ہے ۔ ( الغدير جلد 

قطع نظر اس کے پيغمبر اکرم سے ، خود حضرت علی (ع) سے اور صحابہ سے اس بارے ميں بہت سی روايات نقل ہوئی 
  جو حداتواتر تک پہنچی ہوئی ہيں ، ذيل چند روايات ہم نمونہ کے طور پر نقل کرتے ہيں : ہيں
  ۔ پيغمبر اکرم نے فرمايا:١

  اولکم وارداً علی الحوض اولکم اسالماً علی بن ابی طالب
ن ِ پہال شخص جو حوض کوثر کے کنارے ميرے پاس پہنچے گا وه شخص ہے جو سب سے پہلے اسالم اليا او روه علی ب

  1ابی طالب ہے۔ 
۔ علماء اہل سنت کے ايک گروہنے پيغمبر اکرم سے نقل کيا ہے کہ ٓانحضرت نے حضرت علی (ع) کا ہاتھ پکڑ کر فرمايا :٢

  ان ٰھذا اول من ٓامن بی و ٰھذا اول من يصافحنی و ٰھذا الصديق االکبر
ں مجھ سے مصافحہ کرے گا اور يہ صديق اکبر يہ پہال شخص ہے جو مجھ پر ايمان اليا او رپہال شخص ہے جو قيامت مي

  2ہے ۔ 
۔ ابو سعيد خدری رسول اکرم سے نقل کرتے ہيں کہ ٓانحضرت نے حضرت علی (ع) کے دونوں شانوں کے درميان ہاتھ ما ٣

  رکر فرمايا :
  هللا و اقومھم بامر هللا يا علی لک سبغ خصال اليحاجک فيھن احد يوم القيامة : انت اول المٔومنين با ايماناً اوفاھم بعھد

اے علی ! تم سات ممتاز صفات کے حامل ہو کہ جن کے بارے ميں روز قيامت کوئی تم سے حجت بازی نہيں کرسکتا۔ تم وه 
پہلے شخص ہو جو خدا پر ايمان الئے اور خدائی پيمانوں کے زياده وفا دار ہو او رفرماِن خد اکی اطاعت ميں تم زياده قيام 

  ١کرنے والے ہو
  کے حوالے سے نقل کی گئی ہے ۔ ۶۶ص  ١۔الغدير ميں يہ حديث حلية االولياء ج١

جيسا کہ ہم نے کہا ہے تاريخ ، تفسيراور حديث کی کتب ميں اس سلسلے ميں بہت سی روايات پيغمبر اکرم سے اور دوسروں 
١۴ص  ٣رکتاب احقاق الحق ج او ٢۴٠تا ص ٢٢٠ص  ٣سے نقل ہوئی ہيں ۔ شائقين مزيد توضيح کے لئے الغدير ( عربی) ج

  مالحظہ فر مائيں ۔ ١٢٠تا ص  ١
يہ امر الئق ِ توجہ ہے کہ بعض لوگ ايسے بھی ہيں جو ايمان اور اسالم ميں حضرت علی (ع) کی سبقت کا سيدھے طريقے 

سے کم  سے تو انکار نہيں کرسکے ليکن کچھ واضح البطالن علل کی بنياد پر ايک طريقے سے انکار کی کوشش کی ہے يا
اہم بنا کر پيش کيا ہے ۔ بعض نے کوشش کی ہے کہ ان کی جگہ حضرت ابو بکر کو پہال مسلمان قرارديں يہ لوگ کبھی 

کہتے ہيں کہ علی اس وقت دس سال کے تھے لٰہذا طبعاً نابالغ تھے اس بناء پر ان کا اسالم ايک بچے کے اسالم کی حيثيت 
ذ کے لئے کوئی اہميت نہيں رکھتا تھا ّ (يہ بات فخر الدين رازی نے اپنی تفسير سے دشمن کے مقابلے ميں مسلمانوں کے محا
  ميں زير نظر ٓايت کے ذيل ميں ذکر کی ہے )۔

يہ بات واقعاً عجيب ہے اور حقيقت ميں خود پيغمبر خدا پر اعتراض ہے کيونکہ ہميں معلوم ہے کہ يوم الدار ( دعوت ذی 
اسالم اپنے قبيلے کے سامنے پيش کيا او رکسی نے حضرت علی (ع) کے سوال اسے العشيره کے موقع پر) رسول هللا نے 

قبول نہ کيا ۔ اس وقت حضرت علی (ع) کھڑے ہوگئے اور اسالم کا اعالن کيا تو ٓاپ نے ان کے اسالم کو قبول کيا ۔ بلکہ 
  يہاں تک اعالن کيا کہ تو مير ابھائی ، ميرا وصی اور مير ا خليفہ ہے ۔

ہے جو شيعہ سنی حافظاِن حديث نے کتب ِ صحاح او رمسانيد ميں نقل کی ہے ۔اسی طرح کئی مورخين ِ اسالم  يہ وه حديث
نے اسے نقل کيا ہے يہ نشاندہی کرتی ہے کہ رسول هللا نے حضرت علٰی کی اس کم سنی ميں نہ صرف ان کا اسالم قبول کيا 

  3تعارف بھی کروايا ہے ۔  ہے بلکہ ان کا اپنے بھائی، وصی او رجانشين کی حيثيت سے
کبھی کہتے ہيں کہ عورتوں ميں پہليہ مسلمان خديجہ تھيں ، مردوں ميں پہلے مسلمان ابو بکر تھے او ربچوں ميں پہلے 



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

 
 

مسلمان علی تھے ۔ يوں در اصل وه اس امر کی اہميت کم کرنا چاہتے ہيں ( يہ تعبير مشہور او رمعتصب مفسر مٔولف المنار 
  کے ذيل ميں ذکر کی ہے )۔  نے زير بحث ٓايت

حاالنکہ اول تو جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں حضرت علی عليہ السالم کی اس وقت کم سنی سے اس امر کی اہميت کم نہيں 
  ہوسکتی خصوصاً جب کہ قرٓان حضرت يحيٰی کے بار ے ميں کہتا ہے : و ٰاتينا ه الحکم صبياً۔

  )١٢ہم نے اسے بچپن کے عالم مينحکم ديا ( مريم 
حضرت عيسٰی عليہ السالم کے بارے ميں بھی ہے کہ وه بچپن کے عالم ميں بھی بول اٹھے اور جو افراد ان کے بارے ميں 

  شک کرتے تھے اس سے کہا :
 ً   انی عبد هللا ، ٰاتانی الکتاب وجعلنی نبيا

  )٣٠ميں هللا کا بنده ہونمجھے اس نے ٓاسمانی کتاب دی اور مجھے نبی بنا يا ہے ۔ (مريم 
ايسی ٓايات کواگر ہم مذکوره حديث سے مالکر ديکھيں کہ جس ميں ٓاپ نے حضرت علی (ع)کو اپنا وصی ،خليفہ اورجانشين 
قرارديا ہےاور واضح ہوجاتاہے کہ صاحب المنار کی متعصبانہ گفتگو کچھ حيثيت نہيں رکھتی۔دوسری بات يہ ہے کہ يہ امر 

اسالم النےوالے تيسرے شخص ہيں بلکہ تاريخ و حديث کی بہت سی  تاريخی لحاظ سے مسلم نہيں ہے کہ حضرت ابوبکر
  کتب ميں ان سے پہلے بہت سے افراد کہ اسالم قبول کرنے کاذکر ہے ۔

يہ بحث ہم اس نکتہ پرختم کرتے ہيں کہ حضرت علی (ع) نے خود اپنے ارشادات ميں اس امر کی طرف اشاره کياہے کہ 
 کے ساتھ پہال نماز گزارہوناور اس سے ٓاپ نے اپنے مقام و حيثيت کو واضح کياہے ميں پہالمومن پہالمسلمان اور رسول هللا

  ، يہ بات ٓاپ سے بہت سی کتب ميں منقول ہے ۔ 
عالوه ازيں ابن ابی الحديد مشہور عالم ابوجعفر اسکافی معتزلی سے نقل کرتاہے کہ يہ جو بعض لوگ کہتے ہيں کہ ابوبکر 

گر يہ امر صحيح ہے توپھر خود انھوں نے اس سے کسی مقام پر اپنی فضيلت کا استدالل اسالم ميں سبقت رکھتے تھے ا
  )٢۴٠ص  ٢کيوں نہيں کيا اور نہ ہی ان کے حامی کسی صحابی نے ايسا دعوٰی کيا ہے ۔(الغدير ج

  ۔ کيا تمام صحابہ نيک اور صالح تھے ؟۴
نت عام طور پر عقيده رکھتے ہيں کہ رسول هللا کے تمام اس امر کی طرف ہم پہلے بھی اشاره کرچکے ہيں کہ علماء اہلس

اصحاب پاک ، نيکو کار،صالح ،شائستہ اور اہل جنت تھے۔ زير بحث ٓايت کو بعض لوگ اس دعوٰی کی قطعی دليل قرار 
خرابيوںديتے ہيں ۔اسی مناسبت سے ہم بات دوباره اس اہم بات کا تجزيہ و تحليل کرتے ہينکہ جو سالمی مسائل ميں بہت سی 

  اور اختالفات کا سر چشمہ ہے ۔
  بہت سے اہل سنت مفسرين زير نظر ٓايت کے ذيل ميں نقل کرتے ہيں :

حميد بن زياد کہتاہے کہ ميں محمد بن کعب قرظی کے پاس گيا ميں نے اس سے کہا کہ رسول هللا کے اصحاب کے بارے 
  مينتم کيا کہتے ہوکہ اس نے کيا کہا :

  (ص)فی الجنة محسنھم و مسيئھم جميع اصحاب رسول هللا
  يعنی رسول هللا کے تمام اصحاب جنتی ہيں چاہے وه نيکوکار ہو يا گناه گار

  ؟“يہ بات تم کہا سے کہہ رہے ہو ” ميں نے کہا : 
  والسابقون االولون من المہاجرين و االنصار” اس نے کہا اس ٓايت کو پڑھو

  نہوہانتک جہان فرماتا ہے رضی هللا عنھم و رضو اع
اس نے مزيدکہا ؛ ليکن تا بعين کے بارے ميں ايک ہے اور وه يہ کہ تابعين صحابہ کی صرف نيک کاموں ميں پيروی کريں 

  4( تابعين صرف اسی صورت ميں اہل نجات ہيں ليکن صحابہ کے لئے ايسی کوئی شرط نہيں )
  ليکن يہ دعوٰی بہت سے دالئل کی بناء پر غير قابل قبول ہے کيونکہ 

و زير نظر ٓايت مينمذکوره حکم تابعين کے بارے ميں بھی ہے اور تابعين سے مراد جيساکہ ہم اشاره کرچکے ہيں وه اول ت
تمام لوگ ہيں جو سابقين ِمہاجرين و انصار کی روش اور طريقے کی پيروی کرتے ہيں اس بناء پر تو تمام امت بغيرکسی 

  استثناء کے اہل نجات ہونا چاہئيے ۔
کی شرط “ احسان ”ہ محمد بن کعب والی روايت ميں اس بات کا جواب ديا گيا ہے کہ خدا نے تابعين کے لئے باقی رہا يہ ک

عائد کی ہے يعنی وه صحابہ کے صرف اچھے طور طريقوں کی پيروی کريں نہ کہ ان کے گناہوں کی يہ بات نہايت عجيب 
بڑھاديا جائے صحابہ کے تابعين کے لئے جب  مباحث ميں سے ہے کيونکہ اس کا مطلب تو يہ ہے کہ فرع کو اصل سے

  اعمال صالح ميں پيروی شرط نجات ہے توبطريق اولٰی يہ شرط خود صحابہ کےلئے بھی ہو نی چاہئيے ۔
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باالفاظ ديگر خداتعالٰی زير نظر ٓايت مينکہتا ہے کہ اس کی رضا اور خوشنودی ان تمام مہاجرين و انصار اور ان کے تابعين 
زندگی کا الئحہ عمل صحيح ہو نہ يہ کہسب مہاجرين و انصار سے وه راضی ہے چاہے وه اچھے ہوں  کےلئے ہے جن کی

  يابرے ليکن تا بعين کےلئے اس کی رضا مشروط ہے ۔
دوسرا يہ کہ يہ بات عقل سے سے قطعاً مطابقت نہيں رکھتی کيونکہ عقل اصحاب پيغمبر کے لئے دوسروں کی نسبت کسی 

وئی۔ ابوجہل ميں اور ان افراد ميں جو ٓانحضرت کے دين پرايمان الکر منحرف ہو گئے ہيں کيا فرق ہے امتياز کی قائل نہيں ہ
؟وه اشخاص جو رسول هللا کے صديوں بعد دنيا ميں ٓائے اور راه اسالم ميں ان کی فداکاری اور جانبازی پہلے اصحاب ِ 

بر اکرم جو ديکھے بغير پہچانا اور ان پر ايمان الئے کيسے رسول سے کمتر نہيں بلکہ ان کاامتياز يہ ہے کہ انھوں نے پيغم
هللا کی رحمت اور خوشنودی انھيں حاصل نہ ہوگی ۔وه قرٓان جوکہتا ہے کہ تم ميں سے زياده صاحِب تکريم خدا کے نزديک 

جواپنی مخلتف ٓايا وه ہے جو زياده پر ہيز گار ہے وه اس غير منطقی تبعيض اور ترجيح کو کيسے پسند کرسکتا ہے وه قرٓان 
ت ميں ظالموں او ر فاسقوں پر لعنت کرتا ہے اور انہيں عذاب اٰلہی کا مستحق شمار کرتا ہے وه کس طرح عذاب الٰہی سے 
صحابہ کی غير منطقی مصونيت اورتحفظ کی تائيد کرسکتا ہے کيا قرٓان کی ايسی لعنتيں اور دھکمياں قابل استناء ہيں اور 

  ہے؟ ٓاخر کيوں اور کس لئے ؟ايک گروه ان سے خارج 
 تمام چيزوں سے قطع نظر کيا ايسا فيصلہ صحابہ کو ہر قسم کے گناه او رنا فرمانی کی اجازت دينے کے مترادف نہيں ہے ؟
تيسرا يہ کہ ايسا فيصلہ اسالمی تاريخ سے کسی طرح بھی مناسبت نہيں رکھتا کيونکہ بہت سے لوگ تھے جو ايک دن انصار

ساتھ تھے بعد ازاں اس راستے سے منحرف ہو گئے اور رسول هللا ان سے خفا و ناراض ہو ئے اور ظاہر و مہاجرين کے 
ہے کہ رسول هللا کی ناراضگی غضب ِخدا کا باعث ہے کيا گذشتہ ٓايا ت ميں ہم نے ثعلبہ بن حاطب انصاری کی داستان نہيں 

زياده وضاحت سے ہم يہ کہہ سکتے ہيں کہ اگر ان لوگوں پڑھی کہ وه کس طرح منحرف ہو گيا اور مغضوب پيغمبر ہو گيا ۔
کی مراد يہ ہے کہ اصحاب رسول سب کے سب کسی قسم کے گناه کے مرتکب نہيں ہوتے تھے اور ہر معصيت سے 

معصوم او رپاک تھے تو يہ واضحات کے انکار کے مترادف ہے ۔ اگر مراد يہ ہے کہ انھوں نے گناه تو کئے ہيں اور غلط 
  ی انجام دئے ليکن پھر بھی خدا ان سے راضی ہے تو اس کا مفہوم يہ ہے کہ خدانے گناه پر رعايت دی ہے ۔اعمال بھ

طلحہ و زبير کے جو ابتداء ميں رسول هللا کے اصحاب خاص ميں سے تھے اور اسی طرح عائشہ جو رسول هللا کی زوجہ 
ن بر الذمہ قرار دے سکتا ہے ؟ کيا خدا ان تھيں انہيں جنگ جمل کے ستره ہزار مقتول مسلمانوں کے خون سے کو

  خونريزيوں پر راضی تھا ؟
علی (ع) کی مخالفت جو خليفہ رسولتھے فرض کريں کہ ان کی خالفت منصوص نہ تھی ۔مگر کم از کم وه امت کے اجماع و

ايسا عمل تھا ، جس پر اتفاق سے توچنے گئے تھے ، ان کے خالف اور ا ن کے اصحاب ِ با وفا کے خالف تلوار کھينچنا کيا 
ايک مفروضہ ہے جس کے طرفدارں نے اس بات پر اصرار کرکے اور “تنزيہ صحابہ ” خدا راضی تھا ؟حقيقت يہ ہے کہ 

دبأو ڈال کر اس اسالم کے پاکيزه چہرے کو بگاڑ ديا ہے جو ہر مقام پر شخصيت کی ميزان ايمان او ر عمل صالح کو قرار 
  ديتا ہے ۔

کہ خدا کی رضا اور خشنود ی جس کا ذکر زير نظر ٓايت ميں ہے چند امور کے ضمن ميں ہے اور وه ہيں ٓاخری بات يہ ہے 
ہجرت نصرت ،ايمان اور عمل صالح ۔تمام صحابہ اور تابعين جب تک ان کے مطابق رہے خدا کی رضا ان کے شامل حال 

  ور ہو گيا ۔رہی او رجس دن کوئی ان سے دور ہو گيا اس دن وه رضائے اٰلہی سے بھی د
جوکچھ ہم نے کہا اس سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ مذکور ه متعصب مفسريعنی مٔولف المنار نے شيعوں کی اس 

بات پر جو سر زنش کی ہے وه تمام صحابہ کی پاکيزگی اور درستی کا اعتقاد نہيں رکھتے اس کی کوئی قدر و قيمت نہيں ۔ 
يا کہ انھوں نے حکم ِ عقل ، شہادت ِ تاريخ اور قرٓان کی گواہی کو قبول کيا ہے اور شيعوں نے اس کے سوا کوئی گناه نہيں ک

  متعصب افراد کے فضول اور نادرست امتيازات پر کان نہيں دھرا۔
..............  

 ہے ۔ سے نقل کی گئی ٣۵٨ص  ٣اوار شرح ابن ابی الحديد ج ۴۵ص ٢، استعاب ج١٣۶ص  ٢۔ الغدير ميں يہ حديثمستدرک حاکم ج 1
۔ الغدير ی ہی ميں يہ حديث طبرانی اور بيہقی سے نقل کی گئی ہے نيز بيہقی نے مجمع ميں ، حافظ گنجی نے کفايہ اکمال ميں اور 2

  کنزل العمال ميں نقل کی ہے ۔
ہان الدين نے نجبا ۔ يہ حديث مختلف نقل ہوئی ہے او رجو کچھ ہم نے بيان کيا ہے اسے جعفر اسکافی نے کتاب نہج العثمانيہ ميں ،بر 3

تا ٢٧٨االنبياء ميں ، ابن ايثر کامل ميں اور بعض ديگر علماء نے نقل کيا ہے ( مزيد وضاحت کے لئے الغدير ، عربی کی جلد دوم ص
  کی طرف رجوع کريں ۔ ٢٨۶

 ۔تفسير المنار اور تفسير کبير از فخر رازی زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔ 4
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  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

ْن َحْولَُکْم ِمْن ااْلَْٔعَراِب ُمنَافِقُوَن َوِمْن ٔاَْھِل اْلَمِدينَِة َمَرُدوا َعلَی النِّفَاِق الَتَْعلَمھُْم نَ ١٠١ وَن ٕاِلَی ۔ َوِممَّ تَْيِن ثُمَّ يَُردُّ بُھُْم َمرَّ ْحُن نَْعلَُمھُْم َسنَُعذِّ
  َعَذاٍب َعِظيم۔

  ترجمہ
۔باديہ نشين اعراب جو تمہار ے اطراف ميں ہيں ان ميں ايک جماعت منافقين کی ہے اور ( خود) اہل مدينہ ميں سے ( ١٠١

بھی ) ايک گروه نفاق کا سخت پابند ہے انھيں تم نہيں پہچانتے اور ہم انہيں پہچانتے ہيں ۔عنقريب ہم انھيں دو مرتبہ عذاب ديں
کا عذاب اور دوسرا موت کے وقت کا عذاب ) اس کے بعد ( قيامت ميں ) عذاِب عظيم کی  گے ( ايک اجتماعی رسوائی
  طرف بھيجے جائيں گے ۔

  تفسير 
قرٓان مجيد بحث کا رخ دوباره منافقين کی طرف موڑ رہا ہے فرمايا گيا ہے : ان لوگوں کے درميان جو تمہارے شہر ( مدينہ) 

ْن َحْولَُکْم ِمْن ااْلَْٔعَراِب ُمنَاِفقُوَن )۔ کے اطراف ميں ہيں ايک گروه منافقين کا   موجود ہے (َوِممَّ
يعنی صرف داخلی منافقين پر توجہ نہ رکھو بلکہ ہوشيا ر ره کر باہر کے منافقين پر بھی نگاه رکھو ۔ان کی خطر ناک کار 

  گذاريوں پر نظر رکھو اور ان پر بھی ۔
  چکا ہے عام طور باديہ نشين عروبوں کے لئے بوالجاتا ہے ۔جيسا کہ پہلے بھی اشاره کيا جا“ اعراب ” لفظ 

پھر مزيد فرمايا گيا ہے : خود مدينہ ميں اور اس شہر کے رہنے والوں ميں ايک گروه ان لوگوں کا ہے کہ جن کا نفاق 
اْلَمِدينَِة َمَرُدوا َعلَی  سرکشی کی حد تک پہنچا ہوا ہے اور وه اس کے سخت پابند ہيں اور اس ميں تجربہ کار ہيں ( َوِمْن أَْھلِ 

  النِّفَاِق )۔
بر”سے ہے اس کا مطلب ہے مطلق طغيان سر کشی او ربے گانگی ۔ اصل ميں يہ “) سرد”بر وزن “ ( مرد”ماده “ مردودا” 

” ۔کہتے ہيں “ امرد”کے معنی ميں ٓايا ہے ۔ اسی بنا پر جن لڑکوں کے چہروں پر بال نہ اگے ہوں انھيں “ تجرد”اور “ ہنگی
ايسے شخص کو کہتے ہيں جو اطاعت حکم “ مارد”ايسے درخت کو کہتے ہيں جس پربالکل پتے نہ ہوں اور “ شجرة مرداء 

  سے بالکل نکل گيا ہو۔
ميں بھی اس “قاموس” تاج العروس اور((” بھی بيان کيا ہے “ تمرين ”بعض مفسرين اور اہل لغت نے اس ماده کا ايک معنی 

کر ہوا ہے )۔ يہ شايد اس بناء پر ہو کہ کسی چيز سے مطلق تجرد او رمکمل خروج بغير تمرين کےذ“ تمرين ”کا ايک معنی 
  ممکن ہيں نہيں ۔

بہر حال يہ منافقين حق و حقيقت سے اس قدر عاری اور اپنے کام ميں اتنے ماہر ہيں کہ وه اپنے ٓاپ کو سچے مسلمانوں ميں 
ق ہونے کا پتہ نہيں ۔ داخلی اور خارجی منافقين کے بارے ميں تعبير کا اس طرح شامل رکھتے ہيں کہ کسی کو ان کے مناف

يہ فرق جو زيرنظر ٓايت ميں دکھائی ديتاہے گويا اس نکتے کی طرف اشاره ہے کہ داخلی منافق اپنے کام ميں زياده ماہر ہيں 
ں اگر چہ خارجی منافقين سے بھی غافللٰہذا وه طبعاً زشياده خطر ناک ہيں اور مسلمانوں کو چاہئيے کہ ان پر کڑی نظر رکھي

  نہيں رہنا چاہئيے۔
ْم اسی لئے اس کے بعد بال فاصلہ فرمايا گيا ہے : تم انھيں نہيں پہچانتے ليکن ہم انھيں پہچانتے ہيں ( الَتَْعلَمھُْم نَْحُن نَْعلَُمھُ 

کہ وحی اور تعليم الٰہی کے ذريعے ٓاپ )۔البتہ يہ پيغمبر کے عمومی علم کی طرف اشاره ہے مگر يہ اس بات کے منافی نہين
  ان کے اسرار سے پوری طرح واقف تھے ۔

ٓايت کے ٓاخر ميں اس گروه کےلئے سزا اور سخت عذاب کو يوں بيان کيا گيا ہے : ہم عنقريب انھيں دو مرتبہ عذاب ديں گے 
بُھُْم َمرَّ  وَن ٕاِلَی َعَذاٍب َعِظيم)۔اور اس کے بعد و ه ايک عذاب عظيم کی طرف بھيجے جائيں گے (َسنَُعذِّ   تَْيِن ثُمَّ يَُردُّ

روز قيامت کے عذاب اور سزأوں کی طرف اشاره ہے ليکن يہ کہ اس سے پہلے “عذاب عظيم ” اس ميں کوئی شک نہيں کہ
دو عذابوں کا جو ذکر ہے اس سے کيامراد ہے اس سلسلے ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے او رانھوں نے بہت سے 
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الت ذکر کئے ہيں ليکن زياده تر معلوم ہوتا ہے کہ ان ميں سے ايک عذاب وہی اجتماعی سزا جو ان کی رسوائی اور ان احتما
کے اسرار منکشف ہو جانے کے بعد تمام معاشرتی وقار اور اہميت کھو جانے کی صورت ميں ہو گا اس کا ذکر شايد گذشتہ 

يا ہے کہ جب ان لوگوں کا معاملہ خطر ناک مراحل تک پہنچ جا تا تو ٓايا ت ميں موجود ہے اور بعض احاديث ميں بھی آ 
  رسول هللا ان کا تعارف کرواديتے يہاں تک کہ انھيں مسجد سے بھی نکال ديتے ۔
ميں اشاره ہو چکا ہے ۔ جہاں فرما يا گيا  ۵٠ان کے لئے دوسری سزا اور عذاب وہی ہے جس کی طرف سورهٔ  انفال کی ٓايہ

  ہے :
  اذيتوفی الذين کفروا المآلئکة يضربون وجوھھم و ادبار ھم الخولو ترٰی 

اگرتو کافر ونکو اس وقت ديکھے جب موت کے فرشتے ان کی جان لے رہے ہوں کہ کس طرح فرشتے ان کے چہروں اور 
  -پشتوں پر ماررہے ہيں او رانھيں سزا دے رہے تو تجھے ان کی حالت پر افسوس ہو گا 

سرا عذاب اندرونی اذيت او رروحانی سزا اور تکليف کی طرف اشاره ہو کہ جو مسلمانوں کی ہر يہ احتمال بھی ہے کہ دو
  طرف سے کاميابی کے زير اثر انھيں پہنچتی ہے ۔

  هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم ۔ ۔ َوآَخُروَن اْعتََرفُوا بُِذنُوبِِھْم َخلَطُوا َعَماًل َصالًِحا َوآَخَر َسيِّئًا َعَسی هللاُ ٔاَْن يَتُوَب َعلَْيِھْم ٕاِنَّ ١٠٢
  ترجمہ
۔ اور دوسرے گروه نے اپنے گناه کا اعتراف کيا ہے اور صالح اور غير صالح اعمال کو ٓاپس ميں مالديا ہے اميد ہے ١٠٢

  خدا ان کی توبہ کرلے۔ هللا غفور و رحيم ہے ۔

  شان ِ نزول 
ی ہيں ان ميں سے اکثر ميں ابو لبابہ انصاری کانام ملتا ہے ۔ زير نظر ٓايت کی شان ِ نزول کے بارے ميں کئی روايات نقل ہوئ

ايک روايت کے مطابق اس نے دو ياکچھ اصحاب پيغمبر کے ساتھ مل کر جنگ تبوک ميں شر کت نہ کی ليکن جب ان افراد 
پ کو مسجد نبوی نے وه ٓايات سنيں جو متخلفين کی مذمت ميں نازل ہوئی تھيں تو بہت پريشان او رپشيمان ہوئے اور اپنے آ 

کے ستونوں کے ساتھ باندھ ديا۔ رسول هللا نے ان کے بارے ميں استفسار کيا۔ ٓاپ کو بتايا گيا کہ انھوں نے قسم کھائی ہے کہ 
اپانے ٓاپ کو ستونوں سے نہيں چھڑائيں گے جب تک کہ خود رسول هللا ٓاکر انھيں نہ چھوڑ ديں ۔رسول هللا نے فرمايا کہ ميں 

  ا ہوں کہ يہ کام نہيں کروں گا مگر يہ کہ خدا مجھے اس کی اجازت دے ۔بھی قسم کھات
اس پر مندرجہ باال ٓايت نا زل ہوئی اور خدا نے ان کی توبہ قبول کی ۔ اس پر رسول هللا نے ٓاکرانھيں مسجد کے ستونوں سے 

  کھول ديا ۔
پيش کرديا اور عرض کيا يہ وہی مال و  اس کے شکرانے کے طور پر انھوں نے اپنا سار امال رسول هللا کی خدمت ميں

اسباب ہے جس سے دل بستگی کی خاطر ہم نے شريک جہاد ہونے سے گريز کيا تھا ۔ يہ سب کچھ ہم سے قبول کرکے راِه 
  خدا ميں خرچ کيجئے۔

  پيغمبر اکرم نے فرمايا :ابھی تک اس کے بارے ميں مجھ پرکوئی حکم نازل نہيں ہوا ۔
کہ بعد والی ٓايت نازل ہوئی او رٓاپ کو حکم ديا گيا کہ ان کے اموال ميں سے کچھ حصہ لے ليں اوتھوڑی ہی دير گذری تھی 

  ربعض روايات کے مطابق تيسرا حصہ قبول کرنے کاحکم ہوا۔
کچھ اور روايات ميں ہے کہ مندرجہ باالٓايت ابولبابہ کے بارے ميں بنی قريظہ کے واقعہ کے سلسلہ ميں ہے قريظہ يہودی 

نھوں نے ابو لبابہ سے مشوره کيا کہ کيا ہم پيغمبر کا فيصلہ مان ليں يانہ ۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے ان کا فيصلہ مان تھے ا
ليا تو ٓانحضرت (ع) تم سب کے سر اڑاديں گے ۔ اس کے بعد ابولبابہ اپنی اس بات پر پشيمان ہو ا اور توبہ کی اور اپنے ٓاپ 

  ١س کے بعد مندرجہ باال ٓايت نازل ہو ئی اور خدا تعالٰی نے اس کی توبہ قبول کرلی۔ کو مسجد کے ستون سے باندھ ديا۔ ا
..............  

  ۔ مجمع البيان اور ديگر تفاسير ۔١

  توبہ کرنے والے 

گزشتہ ٓايت ميں مدينہ داخلی اور خارجی منافقين کی کيفيت بتائی گئی تھی ان يہاں ايک گناہگار مسلمان گروه کی طرف اشاره
کيا گياہے انھوں نے توبہ کی اور اپنے برے اعمال کی تالفی کے لئے اقدام کيا ۔ ارشاد ہوتا ہے : ان ميں سے ايک گروه نے 
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( اپنے گناہوں کا اعتراف کرليا ہے ( َوآَخُروَن اْعتََرفُوا بُِذنُوبِِھْم)اور انھوں نے اچھے اور برے اعمال کو ٓاپس ميں مال ديا ہے 
  َصاِلًحا َوآَخَر َسيِّئًا )۔ َخلَطُوا َعَماًل 

اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے : اميد ہے خدا ان کی توبہ قبول کرلے اور اپنی رحمت ان کی طرف پلٹا دے (َعَسی هللاُ ٔاَْن 
  وٌر َرِحيٌم)۔اور وسيع و عريض رحمت کا مالک ہے (ٕاِنَّ هللاَ َغفُ “ کيونکہ خدا بخشنے واال اور مہر بان ہے ” يَتُوَب َعلَْيِھْم )۔

کی تعبير ٓائی ہے يہ عموماً کاميابی اور ناکامی کے اکٹھے احتمال کے مواقع پر ٓاتی ہے يہ شايد “عسیٰ ”مندرجہ باال ٓايت ميں 
اس بناء پر ہے کہ انھيں اميد و بيم اور خوف ورجاء کے درميان رکھا جائے کيونکہ يہ دونوں کيفيتيں تکامل اور ارتقاء او ر 

  ريعہ ہيں ۔تربيت کا ذ
کی تعبير اس طرف اشاره ہو کہ توبہ ، ندامت اور پشيمانی کے عالوه انھيں ديگر شرائط کو “ عسٰی ”يہ احتمال بھی ہے کہ 

بھی پورا کرنا چاہئيے اور اپنے نيک اعمال کے ذريعے گذشتہ کی تالفی کرنا چاہئيے ۔ ليکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے 
  ت کے ذکر سے مکمل کيا گيا ہے ، اس ميں اميد کا پہلو غالب ہے ۔کہ کہ ٓايت هللا کو غيران و رحم

يہ با ت بھی واضح ہے کہ ٓايت اگر چہ ابو لبابہ کے بارے ميں يا جنگ ِ تبوک کے ديگر متخلفين کے بارے ميں نازل ہوئی 
ہوئے ہے جو نيک وبد اعمال  ہے ليکن اس سے ٓايت کا وسيع معنی محدود نہيں ہو جاتا بلکہ ٓايت ان تمام افراد کا احاطہ کئے

کو خلط ملط کر ديتے ہيں اور پھر اپنے برے اعمال پر پشيمان ہوتے ہينض اسی لئے بعض علماء سے منقول ہے انھوں نے 
کہا ہے کہ مندرجہ باال ٓايت نہايت اميد بخش ٓايات ِ قرٓان ميں سے ہے کہ جس نے گنہ گاروں کے لئے کئی دروازے کھول 

  کرنے والوں کو اپنی طرف دعوت دی ہے ۔دئيے ہيں اورتوبہ 

  َسِميٌع َعلِيٌم۔۔ ُخْذ ِمْن ٔاَْمَوالِھْم َصَدقَةً تُطَھُِّرہُْم َوتَُزکيِھْم بِھَا َوَصلِّ َعلَيِھْم ٕاِنَّ َصاَلتََک َسَکٌن لَھُْم َوهللاُ ١٠٣
ِحيُم ۔۔ ٔاَلَْم يَْعلَُموا أَنَّ هللاَ ھَُو يَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَا١٠۴ اُب الرَّ َدقَاِت َؤاَنَّ هللاَ ھَُو التَّوَّ   ِدِه َويَأُْخُذ الصَّ
وَن ٕاِلَی َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّہَا١٠۵   َدِة فَيُنَبِّئُُکْم بَِما ُکنتُْم تَْعَملُوَن۔۔ َوقُْل اْعَملُوا فََسيََری هللاُ َعَملَُکْم َوَرُسولُہُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّ
  ہترجم
۔ انکے اموال سے صدقہ ( زکٰوة ) لے لوتاکہ انھيں اس کے ذريعے پا کرو اور ان کی تربيت کرو اور ( زکٰوة ليتے  ١٠٣

  وقت ) انھيں دعا دو کيونکہ تمہاری دعا ان کے سکون کا باعث ہے اور خدا سننے واال اور جاننے واال ہے ۔
توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات ليتا ہے اور خدا ہی توبہ قبول  ۔ کياوپہ جانتے نہيں کہ صرف خدا ہی اپنے بندوں کی١٠۴

  کرنے واال مہر بان ہے ۔
۔ کہہ دو ! عمل کر و خدا، اس کا رسول او رمومنين تمہارے عمل کو ديکھتے ہيں اور عنقريب اس کی طرف لوٹ کر ١٠۵

  جو کچھ تم کرتے ہو۔ جأو گے کہ جو پنہاں اور ٓاشکار کو جانتا ہے اور تمہيں اس چيز کی خبر دے گا

  زکٰوة فرد او رمعاشرے کو پا ک کرتی ہے 
پہلی زير نظر ٓايت ميں ايک اہم اسالمی حکم يعنی زکٰوة کی طرف اشاره ہوا ہے اور رسول هللا کو ايک عمومی قانون کے 

  َدقَةً )۔طور پر حکم ديا گيا ہے کہ ان کے اموال سے صد قہ يعنی زکٰوة وصول کرو (ِمْن ٔاَْمَوالِھْم صَ 
جو تبعيض کے لئے ہے نشاندہی کرتا ہے کہ زکٰوة مال کا ايک حصہ ہوتا ہے پورا مال نہيں اور نہ ہی اس کا “ من ”لفظ 

  پورا حصہ زکٰوة قرار پاتا ہے ۔
ساس کے بعد زکٰوة کے اخالقی ، نفسياتی اور اجتماعی فلسفہ کے دو پہلو ٔوں کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : ا
ل طرح سے تو انھيں پا ک کرتا ہے اور نشو و نما ديتا ہے ( تُطَھُِّرہُْم َوتَُزکيِھْم بِھَا )۔ انھی اخالقی رذائل، دنيا پرستی او ربخ

  سے پاک کرتا ہے اور انسان دوسری ، سخاوت اور دوسروں کے حقوق کی پاسداری کے لئے نشو و نما ديتا ہے ۔
ے کی محروميت سے جو خرابياں ، افالس ، گناه اور طبقاتی تفاوت جنم ليتی ہے ۔ اس سے قطع نظر معاشرے کے ايک طبق

اسے الٰہی فريضہ انجام دے کر ختم کرو اورمعاشرے کو ان ٓالودگيوں سے پا ک کردو ۔ عالوه بر اين اجتماعی وابستگی ، 
طرف سے معاشرے اور فرد کو پاک نمو ، اقتصادی پيش رفت ايسے ہی کاموں سے ہوتی ہے اس بناء پر زکٰوة کا حکم ايک 

کرتا ہے اور دوسری طرف انسانوں ميں فضيلت کے بيج کی نشو و نما کرتا ہے ۔ نيز معاشرے کی پيش رفت کا سبب بھی 
ہے اور زکٰوة کے بارے ميں پيش کی جا سکنے والی يہ بہترين تعبير ہے يعنی ايک طرف سے يہ ٓالودگيوں کو دھو ڈالتی 

کافاعل “تطھرھم” ء و تکامل کا ذريعہ ہے ۔ ٓايت کے معنی ميں يہ احتمال بھی ذکر کيا گياہے کہ ہے دوسری طرف ارتقا
کا فاعل پيغمبر اکرم ہوں ۔ اس بناء پر ٓايت کا معنی يہ ہوگا کہ زکٰوة انھيں پاک کرتی ہے اور اس کے “ تزکيھم” زکٰوة ہو اور 

معلوم ہوتاہے کہ دونوں کا فاعل ذات ِ پيغمبر ہے ۔ جيسا کہ ہم نے  ذريعے تو ان کی نشو ونما کرتاہے ليکن زياده ظاہر يہی
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  ابتداء ميں معنی کياہے اگر چہ نتيجہ کے لحاظ سے ان دونوں تعبيروں ميں کوئی زياده فرق نہيں ہے ۔
َصلِّ َعلَيِھْم اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے ۺ جس وقت وه زکٰوة ادا کريں تو ان کے لئے دعا کرو اور ان پر درود بھج دو( وَ 

  )۔
يہ بات نشاندہی کرتی ہے کہ واجب ذمہ دارياں ادا کرنے پر بھی لوگوں کی قدر دانی کی جانا چاہئيے اور خصوصيت سے 

معنوی اور نفسياتی طريقے سے انھيں تشويق دالنی چاہئيے لٰہذ اروايات ميں ہے کہ جب رسول هللا کی خدمت ميں زکٰوة لے 
  کہہ کر ان کے لئے دعا کرتے تھے ۔“ لھم صل عليھم ال”کر ٓاتے تھے تو ٓاپ 

  )۔بعد ميں مزيد فرمايا گيا ہے : تمہارا يہ دعا کرنا اور درود بھيجنا ان کے قلبی سکو کا سر مايہ ہے (ٕاِنَّ َصاَلتََک َسَکٌن لَھُْم 
کرتے ہيں عالوه ازيں رسول کيونکہ اس دعا سے ان کے قلب و روح پر رحمت ِ الٰہی کا نزول ہوتا ہے اور وه اسے محسوس

هللا يا ان کے جانشين لوگوں کی جو قدر دانی کرتے ہيں اور ان کے مال کی زکٰوة ليتے ہيں تو انھيں ايک قسم کا روحانی اور 
فکری سکون پہنچاتے ہيں يعنی اگر ظاہراً وه ايک چيز دے بيٹھے ہيں تو اس سے بہتر چيز انھوں نے حاصل کی ہے ۔ يہ 

جہ ہے کہ ہم نے ٓاج تک نہيں سنا کہ ماليات پر مامور افراد کی ذمہ داری ہو کہ وه لوگوں کا شکريہ ادا کريں بات قابل تو
  ليکن يہ ايک مستحب حکم اسالمی الئحہ عمل ميں موجود انسانی اقدار کے گہرے احترام کو واضح کرتا ہے ۔

سننے واال اور جاننے واال ہے ( َوهللاُ َسِميٌع َعلِيٌم)۔وه ٓايت کے ٓاخر ميں گذشتہ بحث کی مناسبت سے ارشاد ہو تاہے : خدا 
  پيغمبر کی دعا بھی سنتا ہے اور زکٰوة دينے والوں کی نيت کو بھی جانتا ہے ۔

  چند اہم نکات 
  

  ۔ قبول کی گئی زکٰوة :١

کہ يہ ٓايت ان ٓايا ت گزشتہ ٓايات کے بارے ميں جو شان ِ نزول ہم نے ذکر کی ہے اس سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے 
سے قريبی تعلق رکھتی ہے جن کا ربط ابو لبابہ اور اس کے ساتھيوں کی توبہ کے واقعہ سے ہے کيونکہ وه اپنی تو بہ قبول 

ہونے کے شکرانے پر اپنا سب مال رسول هللا کی خدمت ميں لے ٓائے اور ٓاپ نے ان کے مال ميں سے کچھ حصہ لے ليا 
کے منافی نہيں کہ ٓايت زکٰوة کے بارے ميں ايک عمومی حکم رکھتی ہو او ريہ جو بعض مفسرين  ليکن يہ شان ِ نزول ا س

نے ان دونوں کے درميان تضاد و خيال کيا ہے درست نہيں ہے جيسا کہ ہم نھے باقی ٓايات اور ان کی شان ، نزول کے بارے
  ميں کئی مرتبہ کہا ہے ۔

اس روايت کے مطابق رسول هللا نے ابو لبابہ اور اس کے ساتھيوں کے مال ميں  ايک ہی سوال باقی ره جاتا ہے وه يہ ہے کہ
نہيں ہے ۔ گندم، جو ، خرما اور کشمش ميں ٣/١سے ايک تہائی حصہ قبول کيا تھا جب کہ زکٰوة کی مقدار کسی مقام پر بھی 

زکٰوة ہوتی ہے اور گائے ، گوسفند اور فيصد ) ٢۔ ٢/١دسواں حصہ ہوتا ہے اور کبھی بيسواں ۔ سونا اور چاندی ميں ڈھائی ( 
  اونٹ ميں بھی زکٰوة کی مقدار ايک تہائی نہيں بنتی۔

ليکن اس سوال کا يہ جواب ديا جاسکتا ہے کہ رسول هللا نے ان کے اموال ميں سے ايک حصہ زکٰوة کے طور پر اور باقی 
ٰوة لی اور کچھ مقدارانھيں گناہوں سے پاک ان کے گناہوں کے کفارے پر وصول کيا اس بناء پر ٓاپ نے ان سے واجب زک

  حصہ بنتی ہے ۔ ٣/١کرنے کے لئے قبول کی جس کی کل مقداران کے اموال کا 

  کا مفہوم : “خذ”۔ ٢
يہ حکم اس امر کی واضح دليل ہے کہ اسالمی حکومت کا سر براه لوگوں سے زکٰوةلے سکتا ہے “ لے لو”اس کا معنی ہے 

  اگر لوگ چاہيں تو ادا کريں اور اگر نہ چاہيں تونہ کريں ۔ نہ يہ کہ وه منتظر رہے کہ

  :”کے حکم کی عموميت “ صل عليھم ”۔ ٣
اگر چہ رسول هللا سے خطاب ہے مگر واضح ہے کہ يہ ايک کلی اور عمومی حکم ہے ( کيونکہ کلی قانون يہ “ صل عليھم 

  ہے کہ پيغمبر کی خصوصيات کو دليل خاص کا ذريعہ ہو نا چاہئيے )۔
ہہ کر دعا دے سکتے ہيں ۔ک“ اللھم صلی عليھم ” لٰہذا بيت المال کے ذمہ دار اور نگران ہر زمانے ميں زکٰوة دينے والوں کو 

اس کے باوجود اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ اہل سنت ميں سے کچھ متعصب افراد ٓاِل نبی پر درود و صٰلوة کو بالکل جائز 
تو اسے ممنوع “ صلی علی فاطمة الزھرٓاء ” يا “ اللھم صلی علی ٓعلی امير المومنين ” نہيں سمجھتے يعنی اگر کوئی کہے 
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  2۔  شمار کرتے ہيں
  حاالنکہ ايسی دعا ممنوع ہونے کے لئے دليل کی ضرورت ہے نہ کہ جواز کے لئے دليل کی احتياج ہے ۔

عالوه ازيں جيسا کہ سطور باال ميں ہے قرٓان صراحت سے اجازت ديتا ہے کہ عام افراد کے بارے ميں ايسی دعا کی جائے 
ء ِ اٰلہی کے لئے ۔ ليکن کيا کيا جاسلتا ہے کہ بعض اوقات تعصبات ،چہ جائيکہ اہل بيت رسول ، ،جانشينان ، پيغمبر اور اوليا

  قرٓانی ٓايات بھی سمجھنے نہيں ديتے ۔
بعض گنہ گار مثالً جنگ تبوک سے پيچھے ره جانے والے رسول هللا سے اصرار کرتے تھے کہ ٓاپ ان کی تو بہ قبول 

کيا وه جانتے ” ہے کہ تو قبول کرنا رسول کا کام نہيں ہے  کرليں ۔ اس سلسلے ميں زير بحث دوسری ٓايت ميں اشاره کيا گيا
ه نہ فقط توبہ قبو ل کرنے نہيں کہ خدا ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے ( ٔاَلَْم يَْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ ھَُو يَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِدِه )۔و

طورپر يا پروردگار کے تقرب کے لئے دئيے جاتے ہيں وه بھی  واال ہے بلکہ زکٰوة يادوسرے صدقات جوگناه کے کفاره کے
َدقَاِت )۔   خدا ہی ليتا ہے ( َويَأُْخُذ الصَّ

اس ميں شک نہيں کہ زکٰوة و صدقات پيغمبر ، امام او رمسلمانوں کے پيشوا وصول کرتے ہيں يا مستحق افراد ليتے ہيں ۔ بہر
يکن چونکہ پيغمبر اور ہاديان ِ بر حق کا ہاتھ خد اکا ہاتھ ہے ( اس لئے کہ وهصورت بظاہر ان سے يہ چيزيں خد ا نہيں ليتا ۔ ل

خدا کے نمائدے ہيں ) تو گويا خدا ہی ان صدقات کو وصول کرتا ہے اس طرح ضرورت مند بندے جو خدا کی اجازت او 
ی خدا ہی کا ہاتھ ہے يہ ايک رفرمان سے ايسی مدد قبول کرتے ہيں در حقيقت اسی کے نمائندے ہيں اس طرح ان کا ہاتھ بھ

  انتہائی لطيف چيز ہے جو زکٰوة کے اس اسالمی حکم کی عظمت و شکوه کی تصوير کشی کرتی ہے ۔
اس عظيم خدائی فريضہ کی ادائيگی کے لئے مسلمانوں کو شوق دالنے کے عالوه اس طرح سے انھيں خبر دار کيا گيا ہے 

دب و احترام ملحوظ نظر رکھيں کيونکہ لينے واال خدا ہے کہيں ايسا نہ ہو کہ کہ وه زکٰوةو صدقات ادا کرنے ميں انتہائی ا
کوتاه فکری سے يہ تصور کرليا جائے کہ ضرورت مند شخص کی تحقير و تذليل ميں کوئی حرج نہيں يا اسے اس طرح 

پنے ولی نعمت کےزکٰوة دی جائے کہ اس کی شخصيت مجروح ہو بلکہ اس کے بر عکس چاہئيے کہ يہ انکساری کے ساتھ ا
  سامنے ادب کے اظہار کے ساتھ زکٰوة اس کے مستحق تک پہنچائی جائے ۔

  رسول اکرم سے مروی ہے کہ ٓاپ نے فرمايا :
  ان الصدقة تقع فی يد هللا قبل ان تصل الٰی يد السآئل

  صدقہ حاجت مند کے ہاتھ ميں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ ميں پہنچتا ہے ۔
  م سجاد (ع) سے منقول ہے :دوسری حديث ميں اما

  ان الصدقة التقع فی يد العبد حتٰی تقع فی يد الرب
  صدقہ بندے کے ہاتھ ميں اس وقت تک نہيں پہنچتا جب تک کہ پہلے پروردگار کے ہاتھ ميں نہ جائے

  
  3( پہلے خدا کے ہاتھ ميں جاتا ہے پھر بندے کے ہاتھ ميں جاتا ہے )

  يہاں تک کہ ايک روايت ميں ہے:
بندے کے تمام اعمال فرشتے اپنی تحويل ميں لے ليتے ہيں سوائے صدقہ کے کہ جو براه ِراست خدا کے ہاتھ ميں جاتا اس 

  4ہے ۔ 
يہی مضمون جو مختلف تعبيروں کے ساتھ ہم نے روايات اہل بيت (ع)ميں پڑھا ہے اہل سنت کے طرق سے بھی ايک اور 

  ح بخاری ميں ہے کہ رسول هللا نے فرمايا :تعبير کے ساتھ نقل ہوا ہے ۔ صحيح مسلم اور صحي
ما تصدق احد کم بصدقة من کسب حالل طيب والتقبل هللا اال الطيب اال اخذھا الرحمن بيمينہ و ان کانت تمرة فتربوا فی کف 

  الرحمن حتٰی تکون اعظم من الجبل ۔
مگر يہ  -ل کے عالوه قبول نہيں کرتاور البتہ خدا حال -تم ميں سے کوئی شخص حالل کمائی ميں سے صدقہ نہيں دے گا 

کہ خدا اسے اپنے دائيں ہاتھ سے لے گا ۔ اگر خرمے کا ايک دانہ ہو ۔ پھر وه خدا کے دست قدرت ميں بڑھنا شروع ہو گايہاں
  5تک کہ وه پہاڑ سے بھی بڑا ہو جائے گا ۔ 

مات ميں انسانی خد مت اور حاجت مندوں يہ حديث معنی خيز تشبيہات او رکنايہ جات سے معمور ہے ۔ اس سے اسالمی تعلي
  کی مدد کی بہت زياده اہميت واضح ہو تی ہے ۔

احاديث ميں اس ضمن ميں کئی ايک اور تعبيرات بھی ٓائی جو بڑی جاذب ِ نظر اور اہم ہيں ۔ ان ميں مکتب اسالم کے پرورش
گيا ہے گويا ھاجت مندوں نے مدد قبول کرکے ان پريافتہ افراد کو حاجت مندوں کو مدد ديتے ہوئے ايسا منکر بنا کر پيش کيا 
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احسان کيا ہے اور انھيں اعزاز و افتخار سے نوازا ہے ۔ مثالً بعض احاديث سے معلوم ہوتا ہے کہ ٓائمہ معصومين بعض 
پہلے  اوقات حاجت مند کو صدقہ دينے سے پہلے احترام اور تعظيم کی عالمت کے طور پر اپنے ہاتھ کا بوسہ ليتے يا يہ کہ

وه مال حاجت مند کو دے ديتے پھر اسے لے کر بوسہ ليتے اور سونگھتے پھر اسے واپس کرديتے چونکہ وه دسِت خدا کے 
رو برو ہوتے تھے ليکن وه لوگ ان تعليمات سے کس قدر دور ہيں کہ جو اپنے ضرورت مند بھائيوں يا بہنوں کی تھوڑی 

ن سے سختی يا بے اعتنائی سے پيش ٓاتے ہيں ۔ يہاں تک کہ بعض اوقات بےسی مدد کرتے ہوئے ان کی تذليل کرتے ہيں يا ا
  ادبی سے ان کی طرف پھينکتے ہيں ۔

البتہ جيسا کہ اپنے مقام پر ہم نے کہا ہے کہ اسالم اپنی پور ے اسالمی معاشرے ميں کوئی فقير اورحاجت مند نہ رہے ليکن 
و ناتواں، ننھے يتيم اور بيمار وغيره ہوتے ہيں جو کمانے کی طاقت اس ميں شک نہيں کہ ہر معاشرے ميں کچھ ٓابرو مند 

نہيں رکھتے ۔ ضروری ہے کہ بيت المال او رمتمکن افراد کے ذريعے انتہائی ادب و احترام سے ان کی ضروريات کو پورا 
  کيا جائے ۔

ِحيُم) ۔ٓايت کے ٓاخر ميں زياده تاکيد کے طور پر فرمايا گيا ہے : خدا توبہ قبول کرنے واال اُب الرَّ   مہربان ہے (َؤاَنَّ هللاَ ھَُو التَّوَّ
توبہ اور اس کی تالفی جيسا کہ قرٓان مجيد کی متعدد ٓايات سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ گناه پر صرف ندامت اور پشيمانی کانام

تالفی بھی شامل ہو ۔ ممکن ہےنہيں بلکہ ضروری ہے کہ ندامت کے ساتھ ساتھ اصالح اور تالفی بھی شامل ہو۔ ممکن ہے يہ 
يہ تالفی ضرورت مندوں کی بال عوض امداد کی صورت ميں ہو جيساکہ مندرجہ باال ٓايات ميں اور ابو لبابہ کے واقعہ ميں ہم
نے پڑھا ہے ۔ اس ميں کوئی فرق نہيں کہ گناه مالی امور سے متعلق ہو يا کسی اور سے متعلق ، جيسا کہ ہم جنگ تبوک سے

ه جانے والوں کے مسئلہ ميں پڑھ چکے ہيں ۔ در حقيقت مقصد يہ ہے کہ گناه سے ٓالوده روح کو نيک ، صالح او پيچھے ر
  رشائستہ عمل سے دھو يا جائے اور اسے پاک کيا جائے اور پہلی اور فطری پاکيز گی کو لوٹا يا جائے۔

ی ہے ۔ پيغمبر اکرم کو حکم ديا گيا ہے کہ تمام بعد والی ٓايت ميں گذشتہ مباحث کے بارے ميں نئی شکل ميں تاکيد کی گئ
لوگوں کو اس امر کی تبليغ کريں اور کہيں کہ اپنے اعمال او رذمہ دار ياں انجام دو او رجان لو کہ خدا ، اس کا رسول اور 

  ْؤِمنُوَن )۔مومنين تمہارے اعمال کو ديکھيں گے ( َوقُْل اْعَملُوا فََسيََری هللاُ َعَملَُکْم َوَرُسولُہُ َواْلمُ 
يہ اس طرف اشاره ہے کہ کوئی تصور نہ کرے کہ اگر وه کسی خلوت کے مقام پر يا کسی جماعت کے اندر کوئی عمل انجام
ديتا ہے تو وه علم خدا کی نگاه سے اوجھل ره جاتا ہے بلکہ خدا کے عالوه وه پيغمبر او رمومنين بھی اس سے ٓاگاه ہيں ۔ اس 

پر ايمان اعمال اور نيتوں کے پا ک رہنے کے لئے بہت مٔوثر ہے عام طور پر اگر انسان يہ  حقيقت کی طرف توجہ اور اس
احساس کرکہ اسے ايک ٓادمی ديکھ رہا ہے تو وه اپنی کيفيت ايسی بنالے گا کہ جو قابل اعتراض نہ ہو چہ جائيکہ اسے يہ 

ريب تم ايسی ہستی کی طرف لوٹ جأو گے جو احساس ہو کہ خدا و رسول او رمومنين اس کے اعمال سے باخبر ہيں ۔ عنق
وَن ٕاِلَی َعالِِم مخفی اور ٓاشکار سے ٓاگاه ہے اور وه تمہيں تمہارے عمل کی خبر دے گا اور اس کے مطابق جزا دے گا (َوَستَُردُّ

ہَاَدِة فَيُنَبِّئُُکْم بَِما ُکنتُْم تَْعَملُوَن)۔   اْلَغْيِب َوالشَّ
..............  

  يان ، زيربحث ٓايے کے ذيل ميں ۔۔ مجمع الب١
صلی ” ۔ان لوگوں کی ايل بيت رسالت سے دشمنی اس حد تک ہے کہ ٓانحضرت کے لئے بھی صلی هللا عليہ و ٓالہ وسلم کہتے ہيں اور 2

يا ہے ۔ کدا وند قرار د“ دم کٹی صلوات” نہيں کہتے ۔ جب کہ رسول هللا نے خود ٓال کے ذکر کے بغير صلٰوت کو “ هللا عليہ و ٓالہ وسلم 
  عالم مسلمانوں کو عظلمت اہل ِ بيت (ع) کا اقرار کرنے کی توفيق عطا فرمائے ( مترجم )

  ۔ تفسير صافی زير بحث ٓايت کے ذيل ميں بحوالہ تفسير عياشی ۔ 3
  ۔ تفسير بر ہان زی بحث ٓايت کے ذيل ميں بحوالہ تفسير عياشی ۔4
ص  ٩۶اہِل بيت سے امام صادق عليہ السالم سے بھی نقل ہوئی ہے ۔ بحار االنوار ج يہ حديث طرق(  ٣٣ص  ١١۔ تفسير المنار ج 5

  طبع جديد کی طرف رجوع فرمائيں ) ١۴٣

  ايک اور گروه فر مان خدا سے نکل گيا ۔ 

۔ اعمال پيش ہونے کا مسئلہ : بہت سی روايات او رخبريں جو ٓائمہ سے پہنچی ہيں ان کے پيش نظر مکتب اہل بيت کے ١
روں کايہ مشہور و معروف عقيده ہے کہ پيغمبر اکرم اور ٓائمہ ہداٰی تمام امت کے اعمال سے ٓاگاه ہوجاتے ہيں يعنی خدا پي

  تعالٰی مخصوص طريقوں سے امت کے اعمال ان کے سامنے پيش کرديتاہے ۔
پر ان ميں سے مختلف قسم کیاس سلسلے ميں منقول روايات بہت زياده ہيں اور شايد حد تواتر تک ہوں ۔ ہم نمونے کے طور 

  چند روايات ذيل ميں درج کرتے ہيں ۔
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  ۔ امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے ،ٓاپ (ع) نے فرمايا :١
تعرض االعمال علٰی رسول هللا اعمال العباد کل صباح ، ابرارھا و فجار ھا ، فاحذروھا ، وھو قول هللا عز وجل و قل اعملو ا 

  ہ ، وسکت۔فسيری هللا عملکم و رسول
لوگوں کے تمام اعمال ہر روز صبح کے وقت رسول خدا کے سامنے پيش ہوتے ہيں ، چاہے وه نيک لوگوں کے اعمال ہو ں 

کا “ قل اعملو ا فسيری هللا عملکم و رسولہ” يا برے لوگوں کے ،لٰہذا متوجہ رہو ( اور اسے ڈرو) اور خدا تعالٰی کے ارشاد 
  1موش ہو گئے۔ يہی مفہوم ہے يہ کہہ کر ٓاپ خا

  ۔ امام محمد باقر عليہ السالم سے ايک حديث منقول ہے جس ميں ٓاپ (ع) فرماتے ہيں :٢
  ان االعمال تعرض علی نبيکم کل عشية الخميس فليستح احدکم ان تعرض علی نبيہ العمل القبح۔

بات پر شرم کرو کہ تمہاری  تمہارے تمام اعمال ہر جمعرات کو عصر کے وقت رسول خدا کے پاس پيش ہوتے ہيں لٰہذا اس
  2طرف سے کوئی بر اعمل خدمت پيغمبر ميں پيش ہو ۔

۔ نيز ايک اور روايت امام علی بن موسٰی رضا عليہ السالم سے منقول ہے کہ ايک شخص نے ٓاپ (ع) کی خدمت ميں ٣
  عرض کيا ميرے لئے اور ميرے گھر والوں کے لئے دعا کيجئے۔

  تو ٓاپ (ع) نے فرمايا :
  ميں دعا نہيں کرتا، تو کيا

  و هللا ان اعمالکم لتعرض علٰی فی کل يوم و ليلة
  ( خدا کی قسم تمہارے اعمال ہر روز شب ميرے سامنے پيش ہوتے ہيں )

  راوی کہتا ہے کہ يہ بات مجھ پر گراں گذری ، امام متوجہ ہوئے اور مجھ سے فرمايا:
  ۔“عملکم و رسولہ والمٔو منون ھو و هللا علی بن ابی طالبو قل اعملوا فسيری هللا ” اما تقرء لتاب هللا عزو جل 

عمل کر و، خدا ، اس کا رسول اور مومنين تمہارے عمل کو ديکھتے ہيں ۔” کيا تونے هللا کی کتاب نہيں پڑھی جو کہتی ہے ۔ 
  3خد اکی قسم مومنين سے مراد علی بن ابی طالب ( اور ان کی اوالد مينسے دوسرے امام ) ہيں ۔ 

تہ بعض روايات ميں صرف رسول هللا کے بارے ميں بات کی گئی ہے ۔ کچھ حضرت علی (ع) کے بارے ميں اور بعض الب
ميں پيغمبر اکرم اور تمام ٓائمہ کا ذکر ہے اسی طرح کچھ روايات صرف جمعرات کو عصر کے وقت اعمال پيش ہونے کے 

، کچھ ميں ہفتہ ميں دو مرتبہ ، بعض ميں ہر ماه کے  بارے ميں ہيں ، بعض ميں ہر روز اعمال پيش ہونے کا تذکره ہے
  شروع ميں اوربعض ميں موت کے وقت او ر قبر ميں رکھے جانے کے وقت کا ذکر ہے ۔

واضح ہے کہ يہ روايات ٓاپس ميں ايک دوسرے کے منافی نہيں ہيں او رہوسکتا ہے کہ سب صحيح ہوں۔ ٹھيک اسی طرح 
ی کار گزاری روزانہ ، ہفتہ کی کار گزاری ہفتے کے ٓاخر ميں او رمہينے يا سال جيسے بہت سے اداکاروں ميں ہر روز ک

  کی کار گزاری مہينے يا سال کے ٓاخر ميں اعلٰی افسروں کو پيش کی جاتی ہے ۔
 يہاں يہ سوال پيش ٓاتاہے کہ کيا خود زيرنظر ٓايت اور اس کی تفسير ميں وارد روايات سے يہ بات معلوم ہوسکتی ہے يا جيسا
کہ اہل سنت کے مفسرين نے کہا ہے کہ ٓايت ايک عام مسئلے کی طرف اشاره کررہی ہے وه يہ کہ انسان جو بھی عمل کرتا 

ہے چاہے نہ چاہے ظاہر ہو ہی جات اہے اور خدا کے عالوه پيغمبر اور تمام مومنين عام طريقوں ہی سے اس سے ٓاگاه ہو 
  جاتے ہيں ۔

  کہ انصاف يہ ہے کہ خود ٓايت ميں اس بارے ميں کچھ شواہد موجود ہيں ۔اس سوال کے جواب مينکہنا چاہئيے 
پہال يہ کہ ٓايت مطلق ہے اور اس ميں تمام اعمال شامل ہيں اور ہم جانتے ہيں کہ تمام اعمال معمول کے طريقوں سے رسول 

م پاتے تھے او راکثر اوقات هللا او رمومنين پر ٓاشکار نہيں ہوتے تھے کيونکہ بہت سے غلط اعمال مذخفی طور پر انجا
  پوشيده ره جاتے تھے يہاں تک کہ بہت سے اچھے اعمال بھی اسی طرح چھپے رہتے تھے ۔

اگر ہم يہ دعوی کريں کہ تمام نيک اعمال ميں سے اکثر سب پر واضح ہو جاتے تھے تو يہ ايک بے ہوده بات ہو گی۔ 
  اہی غير معمولی طريقوں اور خدائی تعليم ہی سے ہو سکتی ہے ۔لٰہذالوگوں کے اعمال سے رسول هللا کی اور لوگوں کی ٓاگ

خد اتمہيں قيامت ميں اس سے ٓاگاه کرے گا جو تم عمل کرتے تھے ) “فينبئکم بما کنتم تعملون”دوسرا يہ کہ ٓايت کے ٓاخر ميں 
يا ٓاشکار اور ٓايت کا اس ميں شک نہيں کہ اس جملے کے مفہوم ميں انسان کے تمام اعمال شامل ہيں چاہے وه مخفی ہوں 

کا ايک ہی مفہوم ہے لٰہذا آيت کی ابتداء ميں ٓاشکار و مخفی تمام اعمال “ عمل”ظاہر يہ ہے کہ ٓايت کی ابتداء اور ٓاخر ميں 
کے بارے ميں ہے اور اس ميں شک نہيں کہ ان تمام سے ٓاگاہی معمول کے طريق سے ممکن نہيں ہے ۔ دوسرے لفظوں ميں 

ری حصہ تمام اعمال کی جزا کے بارے ميں ہے ۔ اس لئے ٓاغاز بھی خدا ، رسول او رمومنين کی تمام اعمال ٓايت کے کا ٓاخ
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سے ٓاگاہی سے متعلق ہے ۔ ايک آگاہی کا مرحلہ ہے اور دوسرا جزاء کا اور بات دونوں ميں ايک ہی موضوع سے متعلق 
  ہے ۔

کہ مراد سب اعمال ہوں اور غير معمولی طريقوں سے معلوم کا ذکر اسی صورت ميں صحيح ہے “ مومنين ” تيسرا يہ کہ 
  ہوں ۔ ورنہ جو اعمال ٓاشکار اور واضح ہيں وه تومومنين اور غيرمومنين سب ديکھتے ہيں ۔

يہاں سے ضمنی طور پر يہ نکتہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس ٓايت ميں مومنين سے مراد سب صاحب ايمان افراد نہيں ہيں 
 کچھ مخصوص افراد ہيں جو حکم خدا سے اسرار غيبی سے ٓاگاه ہيں يعنی رسول هللا کے حقيقی جا نشين ۔بلکہ ان ميں سے 

ايک اہم نکتہ جس کی طرف يہاں توجہ کرنا چاہئيے يہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی اشاره کيا جا چکا ہے کہ اعمال کے پيش 
ھتا ہے کيونکہ جب ہميں يہ معلوم ہو کہ خدا جوکہ ہر جگہ ہونے کا مسئلہ اس کے معتقدين کے لئے بہت زياده تربيتی اثر رک

ميرے ساتھ ہے اس کے عالوه پيغمبر اکرم اور ہمارے محبوب پيشوا ہر روز يا ہر ہفتے ميرے ہر عمل سے چاہے وه اچھا 
بالکل اسی طرح  ہو يا برا ٓاگاه ہو جاتے ہيں تو بال شبہ ہم زياده احتياط کريں گے اور اپنے اعمال کی طرف متوجہ رہيں گے

جيسے کسی ادارے ميں کام کرنے والوں کو معلوم ہو کہ ہر روز ہر ہفتے ان کے تمام پوری تفصيل سے اعلٰی افسروں کے 
  سامنے پيش کئے جاتے ہيں اور وه ان سب سے باخبر ہو جاتے ہيں تو وه اپنے کاموں کو بڑی توجہ سے انجام ديں گے ۔

ميں روئيت معرفت “ فسيری هللا عملکم ” ميں ہے ؟ بعض مفسرين ميں مشہور ہے کہ  ۔ کيا روئيت يہاں ديکھنے کے معنی٢
کے معنی ميں ہے نہ کہ علم کے معنی ميں کيونکہ اس کا ايک سے زياده مفعول نہيں ہے اور وه کہتے ہيں کہ ہم جانتے ہيں 

  کہ اگر روئيت علم کے معنی ميں ہوتو اس کے دو مفعول چاہئيے ہو ں گے ۔
ميں کوئی حرج نہيں کہ روئيت کو اس کے اصل معنی ميں ليا جائے يعنی محسوسات کا مشاہده نہ کہ علم يا معرفت  ليکن اس

۔ يہ بات خدا کے بارے ميں تو جو ہر جگہ حاضر و ناضر ہے اور تمام محسوسات پر احاطہ رکھتا ہے قابل، بحث نہيں ليکن 
ں کہ وه خود اعمال کو ديکھيں کہ جب ان کے سامنے پيش ہو ں کوينکہ ہم پيغمبر اور ٓائمہ (ع) کے متعلق بھی کوئی مانع نہي

  جانتے ہيں کہ انسانی امعال فانی نہيں ہيں بلکہ قيامت تک باقی رہيں گے ۔
سے کيا مراد ہے : اس ميں شک نہيں کہ خدا اعمال سے پہلے ہيں ان سے ٓاگاه ہے اور يہ“ ۔ عنقريب خدا اعمال ديکھے گا ٣

ٓايا ہے ، يہ اعمال کی کيفيت کی طرف اشاره ہے جو ان “ يعنی عنقريب تمہارے اعمال ديکھے گا “ فسيری هللا ”جو ٓايت ميں 
  کے وجو د اور تحقيق کے بعد ہو گی ۔ 

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

  باب عرض االعمال )(  ١٧١ص  ١اصول کافی جلد  1
  ۔١۵٨ص  ٢۔ تفسير برہان جلد 2
  االعمال )۔ باب عرض(  ١٧١ص  ١۔ اصول کافی جلد 3

 

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

ا يَتُوُب َعلَْيِھْم َوهللاُ َعلِيٌم َحِکيٌم۔١٠۶ بُھُْم َوٕاِمَّ ا يَُعذِّ   ۔َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن اِلَْٔمِر هللاِ ٕاِمَّ
  ترجمہ
۔ ايک اور گروه فر مان خدا سے نکل گيا ۔ وه تو انھيں سزا دے گا اور يا ان کی توبہ قبول کرلے گا (جس کے وه الئق ١٠۶

  ہو ں گے) خدا دانا اور حکيم ہے ۔

  شان ِ نزول 
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ه بن بعض مفسرين کا کہنا ہے کہ مندرجہ باال ٓايت جنگ تبوک سے واپس ره جانے والے تين اشخاص ہالل بن اميہ ، مرار
کے  ١١٨ربيع اور کعب بن مالک کے بارے ميں ہے ۔ کہ جن کی پشيمانی کی تشريح اور توبہ کی کيفيت اسی سوره کی ٓايہ 

  ذيل ميں ٓائے گی۔
کچھ اور روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ مندرجہ باال ٓايت بعض کفار کے بارے ميں ہے جنھوں نے مسلمانوں کے خالف 

وں مثالً سيد الشہداء حضرت حمزه اور ايسے ديگر افراد کو شہيد کيا تھا ۔ اس کے بعد وه مختلف جنگو نميں عظيم شخصيت
  شرک سے دستبردار ہو گئے اور دين اسالم کی طرف ٓاگئے۔

  تفسير 
اس ٓايت ميں ايک اور گنہ گار کی طرف اشاره ہوا ہے ۔ ان لوگوں کا انجام صحيح طور پر واضح نہيں ہے نہ تووه ايسے ہيں 

حمت الٰہی کے مستحق سمجھے جائيں اورنہ ايسے ہيں کہ ان کی بخشش سے بالکل مايوس ہو جا ئے لٰہذا قرٓان ان کے کہ ر
بارے ميں کہتا ہے : ايک اور گروه کا معاملہ فرماِن خد اپر موقوف ہے يا وه انھيں سزا دے گا اور يا ان کی توبہ قبول کرلے 

ا يَتُوُب َعلَْيِھْم )۔گا (َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن اِلَْٔمِر هللاِ  بُھُْم َوٕاِمَّ ا يَُعذِّ    ٕاِمَّ
سے ليا گيا ہے ۔جس کا“ رجاء ”سے ہے ۔ يہ تاخير اور توقف کے معنی ميں ہے ۔اصل ميں يہ “ ارجاء” کا ماده “ مرجون ” 

ہے يہ لفظ تاخير  معنی اميد ہے ۔اس لحاظ سے کہ بعض اوقات انسان کسی کام کو کسی ہدف کے ماتحت تاخير ميں ڈال ديتا
  کے معنی ميں ٓايا ہے ليکن ايسی تاخير جس ميں اميد شامل ہو ۔

حقيقت ميں يہ لوگ نہ تو ايسے پا ک مضبوط ايمان اور نيک اعمال کے مالک ہيں کہ انھيں سعادت مند اور اہل نجات سمجھا 
اجائے اور انھيں بد بخت سمجھ ليا  جاسکے اور نہ ہی ايسے ٓالوده اور منحرف ہيں کہ ان کے رخ پر سرخ خط کھينچ دی

  جائے يہاں تک کہ ( ان کے روحانی مقام و مرتبہ کے مطابق ) لطف ِ الٰہی ان کے بارے ميں فيصلہ کرے گا ۔
ٓايت کے ٓاخر ميں مزيد فرمايا گيا ہے کہ خدا ان کے ساتھ حساب کتاب کے بغير کو ئی سلوک نہيں کرے گا ۔ بلکہ علم و 

  َوهللاُ َعلِيٌم َحِکيٌم)۔“(خد اعليم وحکيم ہے ”طابق ہی ان سے سلوک کرے گا کيونکہ حکمت کے تقاضے کے م

  ايک سوال اور اس کا جواب 
يہاں ايک اہم سوال سامنے ٓاتا ہے ا س کے بارے ميں مفسرين نے بہت کم ہی کہيں جامع بحث کی ہے سوال يہ ہے کہ اس 

ميں گذر چکی ہے کيا فرق ہے دونوں گروه گنہ گار تھے ١٠٢کی ٓايہ  گروه ميں اور اس گروه ميں جس کی حالت اسی سوره
اور دونوں نے اپنے گناه سے توبہ کی۔ پہلے گروه نے اپنے گناه کا اعترافکرکے پشمانی کا اظہار کيا ااور دوسرے گروه 

وه رحمت الٰہی کی توقع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بھی توبہ کی ۔ اسی طرح دونوں گر“ امايتوب عليھم ” کے بارے ميں 
  رکھتے تھے ۔ اور دونوں خوف و رجاء کے درميان تھے ۔

  اس کا جواب يہ ہے کہ ہم دو طريقوں سے ان دونوں گروہوں ميں فر ق کرسکتے ہيں ۔
  ۔ پہلے گروه نے فوراً توبہ کی اور کھلے بندوں پشيمانی کی عالمت کے طور پر ٓاپ کو مسجد کے ستون سے باندھ ديا١

بو لبابہ کے بارے ميں ٓاپ پڑھ چکے ہيں ۔مختصر يہ کہ انھوں نے اپنی ندامت کا اظہار صراحت کے ساتھ کيا او جيسے ا
  ربدنی اور مالی طور پر ہر قسم کی تالفی کے لئے اپنی ٓامادگی ظاہر کردی ۔

ہيں کی اگر چہ وه دل ميں جبکہ دوسرے گروه کے افراد ايسے تھے جنھوں نے اپنی پشيمانی کی ابتداء ميں اپنی کيفيت ظاہرن
پشيمان ہوئے تھے اور انھوں نے گزشتہ کی تالفی کے لئے اپنی ٓامادگی کا اظہار نہيں کيا۔ حقيقت ميں وه چاہتے تھے کہ ساد

گی اور ٓاسانی سے اپنے گناہوں سے گذر جائيں ۔ ان کی واضح مثال وه تين افراد تھے جن کی طرف سطور باال ميں اشاره 
کی حالت کی وضاحت عنقريب ٓائے گی يہ لوگ خوف و رجاء کے درميان تھے لٰہذا ہم ديکھتے ہيں کہ رسول هللا ہوا ہے ۔ ان 

نے حکم ديا کہ لوگ ان سے عليحده رہيں اور ان سے روابط منقطع رکھيں ۔، اس طرح وه معاشرے کے شديد دبأو کا شکار 
  ہ اختيار کريں ۔تھے اور ٓاخر کار وه مجبور ہوئے کہ پہلے گروه کا ساراست

ايسے اشخاص کی توبہ کی قبوليت کا اعالن چونکہ ٓايت نازل ہو نے کی صورت ميں ہوا لٰہذا پيغمبر اکرم اس مدت تک وحی 
کے انتظار ميں تھے يہاں تک کہ پچاس دنوں ميں يا اس سے کم مدت ميں ان کی تو بہ قبول ہو ئی اسی لئے ہم ديکھتے ہيں 

کا جملہ ٓايا ہے ۔ کہ جس ميں “وهللا عليم حکيم ” جبتک انھوں نے اپنی روش کو تبديل نہيں کيا  کہ پہلے گروه کے بارے ميں
  توبہ قبول ہونے کی کوئی بات نہيں ہے ۔

البتہ باعث تعجب نہيں کہ بڑے بڑے گناہوں کے بارے ميں خصوصاً نزول ٓايات کے زمانے ميں صرف ندامت و پشيمانی 
ہ ہو ۔ بلکہ تالفی کے لئے اقدام ، واضح طور پر گناه کا اعتراف اور اس کے بعد ٓايت کا توبہ قبول ہونے کے لئے کافی ن
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  نزول توبہ قبول ہو نے کے لئے شرط ہو۔
۔ دوسرا فرق جو ممکن ہے دونوں گروہوں کے درميان ہو يہ ہے کہ پہلے گروه نے اگر چہ ايک عظيم اسالمی فريضہ ٢

اسرار دشمن کو بتائے تھے تا ہم ان کے ساتھ سيد الشہداء حمزه کے قتل جيسے  يعنی جہاد سے تخلف کيا تھا يا بعض جنگی
عظيم گناہوں سے ٓالوده نہ تھے اس لئے ان کی توبہ او رتالفی کے لئے ٓامادگی کے بعد خدا تعالٰی نے ان کی توبہ قبول کرلی 

روه کی نجات حکم ِ خدا سے وابستہ تھی کہ ليکن جناب حمزه کا قتل ايسا گناه نہ تھا ج سکی تالفی ہو سکے ۔ اس لئے اس گ
  وه انھيں اپنی عفو بخشش سے نوازتا ہے يا انھيں سزا اور عذاب ميں مبتال کرتا ہے ۔

بہر حال پہال جواب ٓايت کی شان نزول کے بارے ميں مروی ان روايات سے مطابقت رکھتا ہے جو محل بحث ٓايت کو جنگ 
رکھتی ہيں دوسرا جواب ان روايات سے موافقت رکھتا ہے جو طرق اہل بيت(ع)  تبوک سے متخلف تين افراد کے ساتھ ربط

  ١سے پہنچی ہيں اور جن ميں ہے کہ يہ ٓايت حمزه ، جعفر او راس قسم کے ديگر افراد کے بارے ميں ہے ۔ 
ت کی تفسير ميںاگر صحيح غور و فکر کيا جائے تو يہ دونوں جوابات ايک دوسرے کے منافی نہيں ہيں اور ممکن ہے کہ ٓاي

  دونوں ہی مراد ہوں ۔
..............  

  کی طرف رجوع فرمائيں ۔ ١٠۶ص  ٢اور تفسير بر ہان جلد ٢۶۵ص  ٢۔ ان روايات کو جاننے کے لئے تفسير نور الثقلين جلد ١

ْرَصاًدا لَِمْن َحاَرَب هللاَ َوَرُسولَہُ ِمْن قَْبُل َولَيَْحلِفُنَّ ٕاِْن ٔاََرْدنَا ٕاِالَّ ۔ َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُکْفًرا َوتَْفِريقًا بَْيَن اْلُمْؤِمنِيَن َوإِ ١٠٧
  اْلُحْسنَی َوهللاُ يَْشہَُد ٕاِنّھُْم لََکاِذبُوَن ۔

ِل يَْوٍم ٔاََحقُّ ٔاَْن تَقُ ١٠٨   وَم فِيِہ فِيِہ ِرَجاٌل يُِحبُّوَن ٔاَْن يَتَطَھُروا َوهللاُ يُِحبُّ اْلُمطّھِِّريَن ۔۔ الَتَقُْم فِيِہ ٔاَبًَدا لََمْسِجٌد ٔاُسَِّس َعلَی التَّْقَوی ِمْن ٔاَوَّ
َّ ۔ ٔاَفََمْن ٔاَسََّس بُْنيَانَہُ َعلَی تَْقَوی ِمْن هللاِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر ٔاَْم َمْن ٔاَسََّس بُْنيَانَہُ َعلَی َشفَا ُجرُ ١٠٩ َم َوهللاُ الَيَْھِدیٍف ہَاٍر فَاْنہَاَر بِِہ فِی نَاِر َجہَن

  اْلقَْوَم الظَّالِِميَن ۔
  ۔۔ الَيََزاُل بُْنيَانُھُْم الَِّذی بَنَْوا ِريبَةً فِی قُلُوبِِھْم ٕاِالَّ ٔاَْن تَقَطََّع قُلُوبُھُْم َوهللاُ َعلِيٌم َحِکيمٌ ١١٠

  ترجمہ
اور کفر ( کوتقويت دينے ) کے لئے اور  ۔ (مزيد بر ٓاں ) وه لوگ ہيں جنھوں نے ( مسلمانوں کو ) نقصان پہنچائے١٠٧

مومنين ميں تفرقہ ڈالنے کی خاطر ايسے افراد کے لئے کمين گاه مہيا کرنے کے جنھوں نے پہلے ہی هللا اور اس کے رسول 
کے ساتھ جنگ کی ہے ، مسجد بنائی ہے وه قسم کھاتے ہيں کہ ہمرا مقصد سوائے نيکی ( اور خدمت) کے اور کچھ نہيں 

  گوہای ديتا ہے کہ وه جھوٹے ہيں ۔ ليکن خدا
۔ اس ميں ہر گز قيام ( او رعبادت ) نہ کرنا ۔ وه مسجد جو روز اول سے تقوٰی کی بنياد پربنی ہے زياده حق رکھتی ہے ١٠٨

کہ تم اس ميں قيام ( اور عبادت ) کرو ۔اس ميں ايسے مرد ہيں جو پاک او رپا کيزه رہنا پسند کرتے ہيں اور خدا پاک رہنے 
  والوں کو دوست رکھتا ہے ۔

۔ کيا وه شخص جس نے اس کی بنيادتقوٰی اٰلہی اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہے بہتر ہے ياوه شخص جو نے اس کی ١٠٩
بنياد گرنے والی کمزور جگہ پررکھی ہے کہ جو اچانک جہنم کی ٓا گ ميں گرجائے گی اور خدا کی ظالم گروه کو ہدايت 

  نہيں کرتا ۔
) يہ بنياد جو انھوں نے رکھی ہے، اس کے دلوں ميں ہميشہ شک اور تردد کے ذريعے کے طور پر باقی رہے ۔ (ليکن ١١٠

گی۔ مگر يہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوجائيں(اور وه مر جائيں ورنہ چيز ان کے دلوں سے نہيں نکلے گی ) اور خدا
  دانا و حکيم ۔

  شان نزول 
وه کے بارے ميں ہيں ۔ جنھوں نے اپنی منحوس سازشوں کی تکميل کے لئے مدينہ ميں زير نظر ٓايات منافقين کے ايک گر

کے نام سے مشہور ه وئی ۔ يہ بات تمام اسالمی مفسرين اور بہت سی “ مسجد ضرار” ايک مسجد قائم کی تھی جو بعد ميں 
مختلف تفاسير اور احاديث سے جو کتب حدث و تاريخ نے ذکر کی ہے ،اگر چہ اس کی تفصيالت ميں کچھ فرق نظر ٓاتا ہے ۔

  کچھ معلوم ہوتا ہے اس کے پيش نظر اس واقعہ کا خالصہ کچھ اس طرح ہے :
کچھ منافقين رسول هللا کے پاس ٓائے عرض کی ا: ہميں اجازت ديجئے کہ ہم قبيلہ بنی سالم کے درميان ، مسجد قبا کے قريب 



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

 
 

کوئی کام نہيں کرسکتے اس ميں نماز پڑھ ليا کريں ۔ اسی طرح راتوں ايک مسجد بناليں تاکہ ناتواں ، بيمار اور بوڑھے جو 
  ميں بارش ہوتی ہے ان ميں جو لوگ ٓاپ کی مسجد ميں نہيں ٓاسکتے اپنے اسالمی فريضة کو اس ميں انجام دے ليا کريں ۔

  يا کريں ۔يہ اس وقت کی بات ہے جب پيغمبر خدا جنگ تبوک کا عزم کرچکے تھے ٓانحضرت نے انھيں اجازت دے ل
انھوں نے مزيد کہا : کيا يہ بھی ممکن ہے کہ ٓاپ خود ٓاکر اس ميں نماز پڑھيں ؟ بنی اکرم نے فرمايا: اس وقت تو ميں سفر 

  کا اراده کرچکا ہو ں البتہ واپسی پر خدا نے چاہا تو اس مسجد ميں ٓاکر نماز پڑھو ں گا ۔
اور کہنے لگے :ہماری در خواست ہے کہ ٓاپ ہماری مسجد ميں  جب ٓاپ جنگ تبوک سے لوٹے تو يہ لوگ ٓاپ کے پاس ٓائے
  ٓاکر نماز پڑھائيں اور خدا سے دعا کريں ہميں برکت دے ۔

يہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی ٓانحضر ت مدينہ کے دروازے ميں داخل نہيں ہوئے تھے اس وقت وحی خدا کا حامل 
  ان کے کرتوت سے پرده اٹھا يا ۔فرشتہ نازل ہوا اور مندرجہ باال ٓايات اليا اور 

اس کے فوراً بعد رسول هللا نے حکم ديا کہ مذکوره مسجد کو جال ديا جائے اور اس کے باقی حصے کو مسمار کرديا جائے 
  اور اس کی جگہ کو ڑا کرکٹ ڈال جايا کرے ۔

کہ کيا بيماروں اور بوڑھوں کی ان لوگوں کے ظاہراً کام کو ديکھا جا ئے تو ہميں شروع ميں تو اس حکم پر حيرت ہو گی 
سہولت کے لئے اور اضطراری مواقع کے لئے مسجد بنانا برا کام ہے جبکہ يہ ايک دينی اور انسانی خدمت معلوم ہوتی ہے 
کيا ايسے کام کے بارے ميں يہ حکم صادر ہو اہے ؟ ليکن اگر ہم اس معاملہ کی حقيقت پر نظر کرينگے تو معلوم ہوگاکہ يہ 

  بر محل و جچا تال تھا ۔ حکم کس قدر
اس کی وضاحت يہ کہ ابو عامر نامی ايک شخص نے عيسائيت قبول کرلی تھی اور راہبوں کے مسلک سے منسلک ہو گيا 

تھا ۔ اس کا شمار عابدوں اور زاہدوں ميں ہوتا تھا ۔ قبيلہ خزرج ميں اس کا گہرا رسوخ تھا ۔ رسول هللا نے جب مدينہ کی 
ان ٓاپ کے گرد جمع ہو گئے تو با وعامر جو خود کبھی پيغمبر کے ظہور کے خبر دينے والوں طرف ہجرت کی اور مسلم

ميں سے تھا نے ديکھا کہ اس کے گرد ا گرد سے لوگ چھٹ گے ہيں اس پر وه اسالم کے مقابلے کے لئے اٹھ کھڑاہوا۔ وه 
نگ کے لئے مدد چاہی اور قبائل عرب کو مدينہ سے نکال اور کفار کے پاس پہنچا اس نے ان سے پيغمبر اکرم کے خالف ج

بھی تعاون کی دعوت دی ۔ وه خود مسلمانوں کے خالف جنگ ِ اھد کی منصوبہ بندی ميں شريک رہا تھا اور راہنمائی کرنے 
والوں ميں سے تھا ۔ اس نے حکم ديا کہ لشکر کی دو صفو ں کے در ميان گڑھے کھودے جائيں ۔ اتفاقاً پيغمبر ِ اسالم ايک 

  ے ميں گر پڑے ، ٓاپ کی پيشانی پر زخم ٓائے اور دندان ِ مبارک ٹوٹ گئے۔گڑھ
جنگ احدختم ہوئی ، مسلمانوں کو اس ميدان ميں ٓانے والی مشکالت کے باوجوداسالم کی ٓاواز بلند تر ہوئی او رہر طرف 

تا کہ اس سے مدد چاہے اور صدائے اسالم گونجنے لگی ۔ تو مدينہ سے بھاگ گيا اور بادشاه روم ہر قل کے پاس پہنچا 
  مسلمانوں کی سر کوبی کے لئے ايک لشکر مہيا کرے ۔

کا لقب دے رکھا “ فاسق ”اس نکتے کابھی ذکر ضروری ہے کہ ان کی ان کارستانيوں کی وجہ سے پيغمبر اسالم نے اسے 
  تھا ۔

دوسری کتب ميں ہے کہ وه ہر قل بعض کہتے ہيں کہ موت نے اسے مہلت نہ دی کہ اپنی ٓارزو ہر قل سے کہتا ليکن بعض 
  سے جاکر مال اور اس کے وعدوں سے مطمئن اور خوش ہوا ۔

بہر حال اس نے مرنے سے پہلے مدينہ کے منافقين کو ايک خط لکھا اور انھيں خوشخبری دی کہ روم کے ايک لشکر کے 
ايک مرکز بنائيں تاکہ اس کے ٓائنده کی ساتھ وه ان کی مدد کو ٓائے گا ۔ اس نے انھيں خصوصی تاکيد کی کہ وه اس کے لئے 

کا گذار يوں کے لئے وه کام دے سکے ليکن ايسا مرکز چونکہ مدينہ ميں اسالم دشمنوں کی طرف سے اپنے نام پر قائم کرنا 
عملی طو رپر ممکن نہ تھا ۔ لٰہذا منافقين نے مناسب يہ سمجھا کہ مسجد کے نام پر بيماروں ار معذروں کی مدد کی صور ت 

  ميں اپنے پروگرام کو عملی شکل ديں ۔
ٓاخر کار مسجد تعمير ہو گئی يہاں تک کہ مسمانوں ميں سے مجمع بن حارثہ( يامجمع جاريہ ) نامی ايک قرٓان فہم نوجوان کو 

  مسجد کی امات کے لئے بھی چن ليا گيا ليکن وحی اٰلہی نے ان کے کا مسے پرده اٹھا ديا۔
ک کی طرف جانے سے قبل ان کے خالف سخت کار روائی کاحکم نہيں ديا اس کی وجہ يہ جو پيغمبر اکرم نے جنگ تبو

شايد يہ ہوکہ ايک تو ان کی حقيقت زياده واضح ہوجائے اور دوسرا يہ کہ تبوک کے سفر ميں اس طرف سے کوئی اور ذہنی 
ڑھی بلکہ بعض مسلمانوں ( مالک بنپريشانی نہ ہو۔ بہر حال جو کچھ بھی تھا رسول هللا نے نہ صرف يہ کہ مسجد ميں نماز پ

خشم ، معنی بن عدی اور عامر بن سکر يا عاصم بن عدی ) کو حکم ديا کہ مسجد کو جال ديں اور پھر اس کی ديواروں کو 
  ١مسمار کرواديا۔ اور ٓاخر کار اسے کوڑا کر کٹ پھينکنے کی جگہ قرار دے ديا۔ 
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..............  

  وح رازی ، تفسير المنار ، تفسير الميزان ، تفسير نور الثقلين اور ديگر کتب۔مجمع البيان ، تفسير ابو الفت-1

  مسجد کے روپ ميں بت خانہ 

گذشتہ ٓايات ميں مختلف مخالف گروہوں کی کيفيت کی نشاندہی کی گئی ہے ۔ زير بحث ٓايات ايک اور گروه کا تعارف کرواتی 
ت ميدان ميں داخل ہوئے هللا کی رحمت مسلمانوں کے شامل ِ حال ہيں ۔يہ لوگ بڑے ماہرانہ منصوبہ اور سازشوں کے تح
  ہوئی اور ان کا يہ منصوبہ اور سازش نقش بر ٓاپ ہوگئی۔

پہلی ٓايت ميں قرٓان کہتا ہے : ان ميں سے ايک گروه نے مدينہ ميں ايک مسجد بنائی ۔ مسجد کے مقدس نام کے پيچھے انھوں 
  ٢الَِّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجًدا)۔نے اپنے منحوس مقاصد چھپارکھے تھے( وَ 

۔ مفسرين نے اس جملے کی ترکيب کے سلسلے ميں اگر چہ ادبی لحاظ سے مختلف نظر يات پيش کئے ہيں ليکن ظاہر يہ ٢
منھم الذين اتخذوا ” ہے کہ يہ جملہ گذشتہ جملوں پر عطف ہے جو منافقين کے بارے ميں ہيں اور اس کی تقدير يہ ہے 

  ۔“مسجداً 
  بعد ان کے چار طرح کے مقاصد کا خالصہ بيان کيا گيا ہے : اس کے

جانن بوجھ ” کا معنی ہے “ ضرار ”ا۔ ايک مقصد ان کا يہ تھا کہ اس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائيں ( ِضَراًرا )۔ 
ه بيمار اور ناتواں ۔ دعوٰی تو يہ کرتے تھے کہ ان کا مقصد مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ ہے اور و“کر نقصان پہنچا نا 

لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہيں ۔ درحقيقت وه اس کے برعکس اپنے کاموں سے پيغمبر اسالم کا خاتمہ اور مسلمانوں کی سر 
  کوبی چاہتے تھے يہاں تک کہ اگر ان کے بس ميں ہوتا تو اسالم ہی کو صفحہ ہستی سے مٹا دينا چاہتے تھے ۔

وں کو تقويت پہنچانا تھا ۔ وه ان لوگوں کو اسالم سے پہلے کی سی حالت پر پلٹادينا چاہتے ۔ دوسرا مقصد ان کا کفر کی بنياد٢
  تھے ۔ ( َوُکْفًرا)۔

۔ وه مسلمانوں ميں صف ميں تفرقہ ڈالنا چاہتے تھے کيونکہ اس مسجد ميں کچھ لوگ جمع ہو نے لگتے تو اس سے مسجد ٣
 فاصلے پر تھی ، کی رونق ختم ہو جاتی ( َوتَْفِريقًا بَْيَن اْلُمْؤِمنِيَن)۔ قبا جو اس کے نزديک تھی يا مسجد نبوی جو اس سے کچھ

جيسا کہ بعض مفسرين نے کہا ہے ، اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کے درميان فاصلہ اتنا کم نہيں ہو نا چاہئيے کہ 
ا ذاتی اغراض کی بنياد پر مسجد کے پاس دوسری مسجد کے اجتماع پر اثر انداز ہو ۔ اس بناء پر وه لوگ جو قومی تعصب ي

ايک مسجد بناليتے ہيں ، اور يوں مسلمانوں کے اجتماعات کے منتشر کرتے ہيں اور ان کے اس اقدام سے دوسری مساجد 
  کی صفيں خالی ، بے رونق اور بے روح ہوجاتی ہيں وه اہداف اسالمی کے خالف عمل کرتے ہيں ۔

يسے شخص کے لئے ايک مر کز قائم کريں جو پہلے سے خدا اور اس کے رسول کے ۔ ان کا ٓاخری مقصد يہ تھا کہ ا۴
خالف بر سر پيکار تھا اور اس کے سابقہ برے کار نامے لوگوں پر واضح تھے اور وه اس مرکز سے اپنے منصوبوں کی 

  تکميل چاہتا تھا( َوٕاِْرَصاًدا لَِمْن َحاَرَب هللاَ َوَرُسولَہُ ِمْن قَْبُل)۔
ب کی بات يہ ہے کہ ان تمام برے اغراض اور منحوس مقاصد کو انھوں نے ايک خوب صورت اور پر فريب الس ليکن تعج

ميں چھپا رکھا تھا ۔ يہاں تک کہ وه قسم کھاتے تھے کہ ہمارا نيکی کرنے کے عالوه اور کوئی مقصد اور اراده نہيں ( 
  َولَيَْحلِفُنَّ ٕاِْن ٔاََرْدنَا ٕاِالَّ اْلُحْسنَی )۔

نافقين کا ہر دور اور زمانے ميں يہی دستور رہا ہے وه اپنے مقا صد کو خوشنما پردوں ميں چھپا ئے رکھتے ہيں اور عام م
لوگوں کو منحرف کرنے کےلئے طرح طرح کی قسموں کا سہارا ليتے ہيں ۔ ليکن قرٓان مزيد کہتا ہے : وه خدا جو سب کے 

و شہود يکساں ہے ، گواہی ديتا ہے کہ يقينا وه جھوٹے ہيں (َوهللاُ يَْشہَُد  اندرونی رازوں سے واقف ہے اور جس کے لئے غيب
  ٕاِنّھُْم لََکاِذبُوَن )۔

  اس جملے ميں ان کے مختلف تاکيدں نظر ٓاتی ہيں :
  پہلی يہ کہ يہ جملہ اسميہ ہے ۔

  کے لئے ۔“ تاکيد “ ان ”دوسری يہ کہ لفظ 
  تاکيد کے لئے ۔ميں الم ابتداء اور “ لٰکذبون” تيسری يہ کہ 

  کا ٓانا ان کے جھوٹ بولنے کے استمرار اور دوام کی دليل ہے ۔“ ٰکذبون ”چوتھی يہ کہ فعل ماضی کی جگہ 
  اس طرح سے خدا تعالٰی ان کی بڑی بڑی قسموں کا شديد ترين طريقے سے تکذيب کرتا ہے ۔
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فرماتا ہے : اس مسجد ميں ہر گز قيام نہ کرواور بعد والی ٓايت ميں اس حيات بخش حکم کی مزيد تاکيد کے لئے خدا تعالٰی
  اس ميں نماز نہ پڑھو

  
  ( الَتَقُْم فِيِہ ٔاَبًَدا)۔

بلکہ اس مسجد کی بجائے زياده مناسب يہ ہے کہ اس مسجد ميں عبادت قائم کرو جس کی بنياد پہلے تقوٰی پر رکھی گئی ہے 
ِل  يَْوٍم ٔاََحقُّ ٔاَْن تَقُوَم فِيِہ )۔نہ يہ کہ يہ مسجد جس کی بنياد روز اول ہی سے کفر ، نفاق ، بے ( لََمْسِجٌد ٔاُسَِّس َعلَی التَّْقَوی ِمْن ٔاَوَّ
  دينی اور تفرقہ پر رکھی گئی ہے ۔

يعنی زياده مناسب اور سزا وار ) اگر چہ افضل التفضيل ہے ليکن يہاں ليا قت اور اہليت کے لئے دو چيزوں “( احق ”لفظ 
ے معنی ميں نہيں ٓايا بلکہ مناسب ، لياقت اور عدم لياقت کے موازنہ کے لئے ٓايا ہے ۔ قرٓانی ٓايات ، کے درميان موازنہ ک

احاديث اور روز مره ميں ايسی گفتگؤو ں کے بہت سے نمونے موجود ہيں ۔مثالً بعض اوقات ناپاک اور برے ٓادمی سے ہم 
ے اس بات کا يہ معنی نہيں کہ ناپاک رہنا اور برکام کرنا اچھا ہے کہتے ہيں کہ پاکيزگی اور اچھا کام کرنا تيرے لئے بہتر ہ

  ليکن بری چيز )۔
مفسرين نے کہاہے کہ جس مسجد کے بارے ميں مندرجہ باال جملے ميں کہا گيا ہے کہ زياده مناسب يہ ہے کہ پيغمبر اس 

  بنائی تھی ۔ ميں نماز پڑھيں اس سے مراد مسجد قبا ہے کہ جس کے قريب منافقين نے مسجد ضّرار
اول” البتہ يہ احتمال بھی ذکر کيا گيا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی يا وه تمام مساجد ہوں کہ جن کی بنياد تقوٰی پر ہو ليکن 

روز اول ) کی تعبير کی طرف توجہ کرتے ہوئے اور يہ ديکھتے ہوئے کہ مسجد قبا پہلی مسجد تھی جو مدينہ ميں “ ( يوم 
  )١٠٧ص ٢بن ايثر جلد بنائی گئی ۔(کامل ا

  پہال احتمال ہی زياده مناسب معلوم ہوتا ہے اگر چہ دوسری مساجد مثالً مسجد نبوی کے لئے بھی يہ لفظ مناسب ہے ۔
اس کے بعد قرٓان مزيد کہتا ہے کہ عالوه اس کے کہ اس مسجد کی بنياد تقوٰی پر رکھی گئی ہے ، مردوں کاايک گروه اس 

پسند کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پاکيزه رکھے اور خدا پاکزاد لوگوں کو دوست رکھتا ہے (فِيِہ ِرَجاٌلميں مشغول ِ عبادت ہے جو 
  يُِحبُّوَن ٔاَْن يَتَطَھُروا َوهللاُ يُِحبُّ اْلُمطّھِِّريَن )۔

ے اس سلسلے ميں اس پاکيز گی سے مراد ظاہری اور جسمانی پاکيز گی ہے يا معنوی اور باطنی پاکيزگی ، مفسرين ک
درميان اختالف ہے۔ تفسير تبيان اور مجمع البيان ميں اس ٓايت کے ذيل،ميں رسول هللا سے ايک روايت نقل ہوئی ہے جس ميں

  ہے کہ ٓاپ نے مسجد قبا والوں سے فرمايا:
  ما ذا تفعلون فی طھر کم فان هللا تعالٰی قد احسن عليکم الثناء ، قالوا الغسل اثر الغائط

  کرتے وقت کيا کام انجا م ديتے ہوکہ خدا نے تمہاری اس طرح سے مدح و ثناء کی ہے ۔تم اپنے آپ کو پاک 
  انھوں نے کہا : ہم اپنے پائيخانہ کے اثر کو پانی سے دھوتے ہيں ۔

اسی مضمون کی روايات امام محمد باقر عليہ السالم سے نقل ہوئی ہيں ليکن جيسا کہ ہم نے بار ہا اشاره کيا ہے ايسے 
ئے اس قسم کی روايات مفہوم ِ ٓايت کو منحصر کرنے کے لئے نہيں ہيں بلکہ جيسا کہ ٓايت کا ظہور مطلق ہے مصداق کے ل

اور يہ گواہی ديتا ہے کہ طہارت يہاں ايک وسيع مفہوم رکھتی ہے اس ميں شرک و گناه کے ٓاثارسے روح کی پاکيز گی اور 
  ں ۔جسمانی کثافتوں کے ٓاثار سے جسم کی پاکزگی سب شامل ہي

زير بحث تيسری ٓايت ميں دو گروہوں کے مابين موازنہ کيا گيا ہے ايک گروه مومنين کا ہے جو مسجد قبا کی طرح کو 
مساجد کو تقوٰی کی بنياد پر بناتے ہيں اور دوسرا گروه منافقين کا ہے جو مسجد کو کفر و نفاق اور تفرقہ و فسادکی اساس پر 

  تعمير کرتے ہيں ۔
ہے : کيا وه شخص جس نے مسجد کی بنياد تقوٰی ، حکم اٰلہی کی مخالفت سے پرہيز اور اس کی رضا طلب پہلے فرمايا گيا 

کرتے ہوئے رکھی ہے بہتر يا وه شخص جس نے اس کی بنياد کمزور اور گرجانے والی جگہ پر جہنم کے کنارے رکھی 
لَی تَْقَوی ِمْن هللاِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر ٔاَْم َمْن ٔاَسََّس بُْنيَانَہُ َعلَی َشفَا ُجُرٍف ہے جو عنقريب جہنم ميں گر جائے گی( ٔاَفََمْن ٔاَسََّس بُْنيَانَہُ عَ 

  ھَاٍر فَاْنھَاَر بِِہ فِی نَاِر َجھَنَّم)۔
  مصدر ہے اور اسم مفعول کے معنی ميں ہے يعنی بنياد اور عمارت۔“بنيان ”
  کسی چيز کے کنارے يا کنگره کو کہتے ہيں ۔“ شفا”
  نہر يا کنوئيں کا وه حاشيہ اور کناره ہے جس کے نچلے حصے کو پانی نے خالی کرديا ہو۔ “حرف ”
  اس کمزور شخص يا کمزور عمارت کو کہتے ہيں جو گررہی ہو ۔“ ہار”

مندرجہ باال تشبيہ منافقين کے کام کی بے ثباتی اور کمزوری کو اور اہل ايمان کے کام اور الئحہ عمل کے استحکام اور بقا 
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  روشن اور واضح کررہی ہے۔ کو
مومن کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ايک عمارت بنانے کے لئے بڑی مضبوط زمين منتخب کرے اور اس کی بياد بھی

  مضبوط اور قابل اطمنان مصالح سے رکھے ۔
دوسری طرف مناطق کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی عمارت دريا کے کنارے ايسی جگہ بنائے جس کے نچلے 

حصہ کی مٹی سيالب بہا لے گيا ہواور جو ہر وقت گر نے کو تيار ہو ۔ نفاق کی بھی يہی صورت ہے اس کا بھی ظاہر ہے 
اور باطن کچھ نہيں اسی طرح اس عمارت کا بھی ظاہر ہے ليکن جس کی کوئی اساس نہيں يہ عمارت کسی بھی وقت گر 

کے باعث کسی بھی وقت تباہی اور رسوائی کے انجام کو پہنچ  سکتی ہے ۔ اہل نفاق کا مکتب و مذہب بھياپنے کھلے باطن
  سکتا ہے ۔

پرہيز گارياور رضائے الٰہی کو طلب کرنا يعنی حقيقت سے ہم ٓاہنگ ہونا، جہاِن خلقت اور اسرار حيات سے ہم قدم ہونا بال 
سے بغاوت بال شبہ زوال اور فنا شبہ بقاء اور ثبات کاعامل ہے ۔ليکن نفاق يعنی حقائق سے بے گانگی اور قوانيِن فطرت 

  کاعامل ہے۔
منافقين چونکہ اپنے ٓاپ سے بھی ظلم کرتے ہيں اور معاشرے ست بھی لٰہذا ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گياہے ، خدا ظالموں کو 

  ہدايت نہيں کرتا۔(َوهللاُ الَيَْھِدی اْلقَْوَم الظَّالِِميَن )۔
وندی يعنی مقصد تک پہنچنے کے لئے مقد مات کی فراہمی صرف ان کے لئے ہے  جيسا کہ ہم نے بر ہا کہاہے ، ہدايت ِ خدا

  ۔
جو اس کا استحقاق اور اہليت رکھتے ہيں ۔ ليکن وه ظالم جن ميں يہ اہليت نہيں ہے يہ لطف و کرم ہرگز ان کے شامل حال 

  نہيں ہوتا کيونکہ خدا حکيم ہے اور اس کی مشيت حساب و کتاب پر مبنی ہے ۔
ٓاخری ٓايت ميں منافقين کی ہٹ دھرمی ڈھٹائی کی طرف اشارہکرتے ہوئے کہا گيا ہے کہ وه اس طرح اپنے کام ميںزير نظر 

ہٹ دھرم ہيں اور نفاق و کفر کی تاريکی ميں اس طرح سے سر گرداں ہيں کہ جو عمارت وه خود کھڑی کرتے ہيں وه شک 
پر ان کے دلوں ميں باقی ره جاتی ہے مگريہ کہ ان کے دل و تردد کے عامل کے طور پر ياشک و تردد کے نتيجہ کے طور

الَّ ٔاَْن تَقَطََّع کے ٹکڑے ٹکڑے ہوجائيں اور وه موت کی ٓاغوش ميں چلے جائيں ( الَيََزاُل بُْنيَانُھُْم الَِّذی بَنَْوا ِريبَةً فِی قُلُوبِِھْم إِ 
  قُلُوبُھُْم)۔

بسر کرتے ہيں اور يہ مرکز نفاق اور مسجد ضرارجو انھوں نے بناتھی وه ہميشہ حيرت و سرگردانی کے عالم ميں زندگی 
ايک ہٹ دھرمی اور تردد کے عامل کی صورت ميں ان کی روح ميں اسی طرحباقی تھی ۔ اگر چہ رسول هللا نے عمار ت کو

  ل نہ ہوگا ۔جلوديا تھا اور مسمار کرواديا تھا ؛ليکن ايسے تھا جيسے اس کا نقش ان کے شک زده دل سے کبھی زائ
  ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے : اور خدادانا و حکيم ہے ( َوهللاُ َعلِيٌم َحِکيٌم)۔

خدا تعالٰی نے اگر رسول هللا کو ان کے خالف اقدام کا حکم ديا اور ان کی ايسی عمارت کو مسمار کرنے کے لئے کہا کہ جو 
لوں کی بری نيتوں سے ، بد باطنی اور اس عمارت کی حقيقت سے ظاہر حق کے لئے تھی تو يہ اس لئے تھا کہ وه بنانے وا

ٓاگاه تھا۔۔ يہ حکم عين حکمت و مصلحت کے مطابق تھا اس کا مقصد اسالمی معاشرے کی بھالئی اور درستی تھا۔ يہ نہيں کہ 
  يہ کوئی جلد بازی کا فيصلہ تھااور نہ ہی يہ غيض و غضب کا نتيجہ تھا ۔

  چند اہم نکات 
  

  يم درس :۔ عظ١

مسجد ضرار کا واقعہ تمام مسلمانوں کے لئے پوری زندگی ميں ايک درس ہے ۔ کالم ِ خدا اور عمل رسول واضح طور پر 
نشان دہی کرتا ہے کہ مسلمانوں کو کبھی بھی ايسا ظاہر بين بھی نہيں ہونا چاہئيے کہوه صرف ظاہر ی طور پر کاموں کے 

ے اصلی اغراض و مقاصد سے بے خبر اور التعلق رہيں ۔ مسلمان وه ہے جو نفاق حق بجانب ہونے پر نظر رکھيں اور ان ک
او رمنافق کو ہر وقت ، ہر جگہ ، ہر لباس ميں اور چہرے ميں پہچان لے ۔ اگر چہ دين و مذہب کے چہرے اور قرٓان مسجد 

  کی حمايت کے لباس ہی ميں کيوں نہ ہو۔
چيز نہيں ۔ استعمار گروں ، جابر حکمرانوں اور منافقوں کے طور طريقے  مذہب سے مذہب کے خالف فائده اٹھا ناکوئی نئی

ہميشہ ہرمعاشرے ميں يہی رہے ہيں ۔ اگر لوگ کسی خاص مطلب کی طرف جھأو رکھتے ہيں تو وه پہلے انھيں تو وه پہلے 
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تک کہ وه مذہب کے خالف انھيں اسی جھأو سے غافل کرتے ہيں اور پھر اپنے استعماری مقاصد بروئے کار التے ہيں يہاں 
  مذہب ہی کی قوت سے مدد ليتے ہيں ۔

اصولی طور پر جعلی پيغمبروں اور باطل مذاہب گھڑنے کا يہی فلسفہ تھا کہ اس راستے سے لوگوں کے مذہبی جھکأو اور 
  ميالن کو اپنی پسند کی راه پر ڈال ديا جائے ۔

ے زمنے ميں جب اسالم اور قرٓان لوگوں ميں بہت زياده نفوذ کر واضح رہے کہ مدينہ کے ماحول ميں ، وه بھی رسول هللا ک
چکا تھا ، اسالم کے خالف کھلے بندوں جنگ ممکن نہ تھی بلکہ ضروری تھا کہ بے دينی کو دين کے پيکٹ ميں پيش کيا 

د کو عملی جامہ جائے اور باطل کو حق لباس پہنا کر اليا جائے تاکہ ساده دل لوگوں کو کھينچا جاسکے او ريوں برے مقاص
  پہنايا جاسکے ۔

ليکن سچا مسلمان وه نہيں جو ايسا سطحی اور ساده ہو کہ ايسے ظواہر سے دھوکا کھالے ۔ اسے چاہئيے کہ ايسے کاموں 
کے عوامل ، ان کے پيچھے کار فرما ياتھوں اور دوسرے قرائن کوسامنے رکھکر ان کی حقيقت معلوم کرے اور ظاہری 

  ے باطنی چہرے کو بھی ديکھے ۔چہرے ک پيچھے لوگوں ک
مسلمان وه نہيں جو ہر پکار کو صرف يہ ديکھ کر قبول کرلے کہ يہ حق کی ٓاواز ہے چاہے وه جس گلے سے بھی نکل رہی 
ہو اور نہ وه مسلمان ہے جو اپنی طرف بڑھنے والے ہرہاتھ کو پکڑلے ۔ ہر کام جو ظاہر دينی ہو اسے ديکھتے ہيں اس کے 

، اسالم کو ہوشيار ، ٓاگاه،حقيقت شناس ، مستقبل پر نظر رکھنے واالاور تمام معاشرتی مسائل کا تجزيہ و ہم قدم ہو جائے 
تحليل کرنے کے قابل ہونا چاہئيے ۔ چاہيئے کہ وه فرشتوں کے لباس ميں جنو کو پہچان لے ۔ چرواہے کے لباس ميں بھڑئيے 

  ابلے کے لئے تيار کرے ۔کو پہچان لے اور اپنے ٓاپ کو دوست نماز دشمنوں سے مق
اسالم ميں ايک بنيادی چيز يہ ہے کہ ہر چيز سے پہلے نيتوں اور ارادوں کو ديکھا جائے ۔ اسالم کی نظر ميں ہر عمل کی 

قدر و قيمت اس کی نيت کے ساتھ وابستہ ہے نہ کہاس کے ظاہر کے ساتھ ۔ نيت اگر چہ ايک باطنی چيز ہے تا ہم ممکن نہيں 
ی نيت صرف دل ميں رکھے رہے اور اس کا اثر اس کے عمل ميں ظاہر ہو اگر چہ وه رازی داری ميں کہ کوئی شخص اپن

  بڑا ماہر اور استاد ہی کيوں نہ ہو۔
يہاں سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ اتنا با عظمت مقام يعنی مسجد اور خانۂ  خدا ہونے کے باوجود اسے 

جس کی ريت کا ايک ذره باہر نہيں جا سکتا اسے کيوں تباه کرديا اور وه مقام کہ اگر جالنے کا حکم کيوں ديا؟ وه مسجد 
  نجس ه وجائے تو فوراً پاک کرنا چاہئيے اسے شہر کی گندگی پھينکنے کامقام کيوں قرار ديا؟

مقدس جگہ نہ تھیان سواال ت کا ايک ہی جواب ہے اور وه يہ کہ مسجد ضرارمسجد ہی نہ تھی ، در حقيقت وه بت خانہ تھا ۔ 
افتراق اور نفاق کا مرکز تھا خدا کا گھر نہ تھا بلکہ شيطان کا گھر تھا۔ ظاہر نام اور نقاب کسی چيز کی حقيقت کو نہيں بدل 

  سکتے۔
  يہ ہے وه عظيم درس جو مسجد ضرار کی داستان نے ہر دور کے تمام مسلمانوں ديا ہے ۔

سلمانوں کی صفوں ميں اتحاد و اتفاق کی اسالم کی نظر اس قدر اہميت ہے اس بحث سے يہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ م
کہ اگر ايک مسجد کا دوسری مسجد کے قريب بنانا مسلمانوں کی صفوں کے درميان تفرقہ بازی ، اختالف اور شگاف پيدا 

  ہونے کا باعث ہوتو وه تفرقہ انداز مسجد غيرمقدس ہے ۔

  ۔ صرف نفی کافی نہيں :٢
جو ہميں مندرجہ باال ٓايات سے ملتا ہے يہ ہے کہ خدا اپنے پيغمبر کو حکم ديتا ہے کہ مسجد ضرار ميں نماز نہ  دوسرا درس

  پڑھو بلکہ اس مسجد ميں نماز پڑھو جس کی بنياد تقوٰی پر رکھی گئی ہے ۔
ڑے پرگرام ميں جلوه گر سے لے کر اس کے ہر چھوٹے ب“ الالہ اال هللا ” اسالم کے اصلی شعار “ اثبات” اور “ نفی ”يہ 

ہے يہ امر اس حقيقت کو بيان کرتا ہے کہ ہميشہہ رنفی کے ساتھ ايک اثبات ہونا چاہئيے تاکہ وه خود جامہ عملی پہنے ۔ اگر 
ہم لوگوں کو برائی کے مراکز ميں جانے سے منع کرتے ہيں تو ضروری ہے کہ ان کے مقابلے ميں پاک و پاکيزه مراکز 

ے او رجميعت کی روح تسکين کا باعث ہوں ۔ اگر غلط تفريح سے لوگوں کو روکتے ہيں تو ہميں صحيحقائم کريں جو معاشر
تفريح کے مواقع فراہم کرنا چاہييں ۔ اگر ہم سامراجی مدارس اور تعليمی ادراروں ميں جانے سے منع کرتے ہيں تو ضروری 

ی اور بے عفتی کی مذمت کرتے ہيں تو ہميں نوجوانوں کے ہے کہ صحيح مراکز ِ تعليم و تربيت مہيا کريں ۔ اگر ہم بے حيائ
  لئے شادی کے آسان وسائل فراہم کرنا چاہييں ۔

ميں استعمال کرتے ہيں اور ان کے الئحہ عمل ميں اثبات کا کوئی نام و نشان نہيں ، “ نفی ” وه لوگ جو اپنی تمام تر قوت 
فائده نہيں ہے کيونکہ سنت خلقت ہے کہ تما غرائز او رجذبات کو  انھيں يقين کرلينا چاہئيے کہ ان کی نفی کا کوئی خاص
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کےس اتھ باہم ہونا چا ہئيے “ االّ ”کو “ ال ” صحيح راستے سے سيراب کيا جائے ۔ کيونکہ اسالم کا يہ مسلمہ طريقہ ہے کہ 
  تاکہ اس سے حيات بخش توحيد پيدا ہو سکے ۔

بہت سے مسلمان فراموش کرچکے ہيں اور پھر بھی شکايت کرتے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وه يہ درس ہے کہ جسے 
ہيں کہ اسالمی پرگراموں ميں پيش رفت کيوں نہيں ہوتی حاالنکہ ان کے خياالت کے بر عکس اسالم کا پر گرام نفی ميں 

  منحصر نہيں ہے اگر وه نفی اور اثبات کو ساتھ ساتھ رکھتے تو اسالمی پيش رفت حتمی اور يقينی ہوتی ۔

  ۔ دو بنيادی شرطيں :٣
تيسرا قيمتی درس جو ہميں مسجد ضرار کے واقعہ سے اور زير بحث ٓايت سے ملتا ہے يہ ہے کہ ايک فعال او رمثبت دينی 

  اور اجتماعی مرکز وه ہے جو دو مثبت عناصر سے تشکيل پائے۔
  پہاليہ کہ اس کی بنياد اور مقصد پاک ہو ( اسس علی التقوٰی من اول يوم )۔

ا يہ کہ اس کے حامی اور نگہبان پاک ، صالح ، صاحب ايمان ، مضبوط دل او رمخلص ہوں (فيہ رجال يحبون ان دوسر
  يتطھروا (َ۔

 ان دو منيادی ارکان کے نتيجہ اور مقصد حاصل نہيں کيا جاسکتا ۔

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

 فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن َوْعًدا َعلَْيِہ َحقًّا فِی التَّْوَراِة ۔ ٕاِنَّ هللاَ اْشتََری ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن ٔاَنفَُسُ◌ْم َؤاَْمَوالَھُْم ِبٔاَنَّ لھُْم اْلَجنَّةَ يُقَاتِلُوَن فِی َسبِيِل هللاِ ١١١
نِجيِل َواْلقُْرآِن َوَمْن ٔاَْوفَی بِعْھِدِه    ِمْن هللاِ فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعُکْم الَِّذی بَايَْعتُْم بِِہ َوَذلَِک ھَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيُم ۔َوااْلِٕ

اِکُعوَن السَّاِجُدوَن اآْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاہُونَ ١١٢ ائُِحوَن الرَّ فِظُوَن لُِحُدوِد هللاِ  َعْن اْلُمنَکِر َواْلَحا۔ التَّاِئبُوَن اْلَعابُِدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّ
ْر اْلُمْؤِمنِيَن۔   َوبَشِّ

  ترجمہ
۔ خدا مومنين سے ان کی جانيں اور مال خريد تا ہے کہ تاکہ ( ان کے بدلے ) ان کے لئے جنت ہو( اس طرح سے کہ ) ١١١

ور قراں ميں ذکر وه راه ِخدا ميں جنگ کرتے ہيں ، قتل کرتے ہيں ۔يہ سچا وعده اس کے ذمہ ہے جو اسنے توريت ، انجيل ا
فرماياہے اور خدا سے بڑھ کراپنا وعده وفا کرنے واال کون ہے ۔ اب تمہارے لئے خوش خبری ہے اس خريد و فريخت کے 

  بارے ميں جو تم نے خدا سے کی ہے اور يہ ( تمہارے لئے ) عظيم کاميابی ہے ۔
ثنا کرنے والے ، سيا حت کرنے والے ، رکوع ۔ ( مومن وه ہيں جو ) توبہ کرنے والے ، عبادت کرنے والے ، حمد و ١١٢

کر نے والے ، سجده کرنے والے ، برائی سے روکنے والے اور خدائی حود ( اور سر حدوں ) کی حفاظت کرنے والے ہيں 
  اور ( ايسے ) مومنين کو خوشخبری دو۔

  ايک بے مثال تجارت 
ميں گفتگو کی گئی ہے لٰہذا ان دو ٓايات ميں ايک عمده  گذشتہ ٓايات ميں چونکہ جہاد سے پيچھے ره جانے والوں کے بارے

مثال کے ساتھ صاحب ايمان مجاہدين کے بلند مقام کا ذکر کيا گيا ہے ۔ اس مثال ميں خدا نے اپنا خريد ار کی حيثيت سے 
س مال و متاع تعارف کروايا ہے ارشاد ہوتا ہے : خدا نے مومنين سے ان کی جانيں اور ان کے اموال خريد لئے ہيں اور ا

  کے بدلے انھيں جنت دے گا (ٕاِنَّ هللاَ اْشتََری ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن ٔاَنفَُسُ◌ْم َوأَْمَوالَھُْم بِٔاَنَّ لھُْم اْلَجنَّةَ)۔
  ہر خريد و فروخت کے معاملے ميں پانچ بنيادی اراکين ہوتے ہيں جو يہ ہيں :۔

  ۔ خريد ار١
  ۔ بيچنے واال٢
  ۔ مال و متاع٣
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  ور۔ قيمت ا۴
  ۔ معاملہ کی سند ۔۵

اس ٓايت ميں خدا تعالٰی نے ان تمام چيزوں کی طرف اشاره کيا ہے ۔اپنے ٓاپ کو خريد ار ، مومنين کو بيچنے واال، مومنين کی
جانوں اور مالوں کو مال متاع اور جنت کو اس معالے کی قيتم قرار ديا ہے البتہ اس مال و متاع کو ادا کرنے کی طرز کے 

وه راه خدا ميں جنگ کرتے ہيں اور دشمنان ِ حق کو قتل کرتے ہيں يا اس ” طيف تعبير استعمال کی گئی ہے يعنی لئے ايک ل
  يُقَاتِلُوَن فِی َسبِيِل هللاِ فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن )۔“ ( راه ميں قتل ہو جاتے ہيں او رجام ِ شہادت نوش کرتے ہيں 

  صرف ہونے والے متاع ِ جان ومال کو لينے کےلئے کھال ہے ۔در حقيقت خدا کا ہاتھ ميدان جہاد ميں 
اس کے بعد پانچويں رکن کی طرف اشاره ہے جو کہ معامے کی محکم سند ہے فرمايا گيا ہے : يہ خدا کے ذمہ سچا وعده 

نِجيِل َواْلقُْرآِن )۔ہے جو تين ٓاسمانی کتابوں تورات، انجيل اور قرٓان ميں ٓايا ہے (َوْعًدا َعلَْيِہ َحقًّا فِی التَّْورَ    اِة َوااْلِٕ
کی تعبير کی طرف توجہ کرتے ہوئےاچھی طرح واضح ہوجاتاہے کہ خدا ان جانوں ِ مساعی اور “ فی سبيل هللا ”البتہ 

مجاہدات کا خريدار ہے جو اس راه ميں صرف ہوتی ہيں يعنی خدا ہر اس کو شش کو خريدار ہے جو حق و عدالت کے لئے 
  وں کو کفر ظلم اور فساد کے چنگل سے نجات دالنے کے لئے ہو۔ہو او رجو انسان

اس کے بعد قرٓان اس عظيم معاملے کے لئے تاکيد کرتے ہوئے مزيد کہتا ہے : خدا سے زياده اپنے وعدے کو پورا کرنے 
)۔يعنی اگر چہ ا س معالے کی قيمت فوراً ادا نہيں   ١کی جائے گی تاہم بيع نسيہ واال کون ہے (َوَمْن ٔاَْوفَی بِعْھِدِه ِمْن هللاِ

کے خطرات ميں نہيں کيونکہ خد ااپنی قدرت اور بے نيازی کے سبب ہر شخص کی نسبت اپنے عہدوپيمان کو زياده پو را 
کرنے واال ہے ۔ نہ وه بھولتا ہے اور نہ ادا کرنے سے عاجز ہے اور نہ ہی پورا کرنے کے بارے ميں اور وعده کے مطابق 

  متعلق کوئی شک و شبہ باقی نہيں رہتا۔قيمت ادا کرنے سے 
سب سے زياده جالب ِ نظر امر يہ ہے کہ ا س معاملے کے مراسم کی انجام دہی کے بعد کہ تجارت کرنے والوں کا معمول 

ہے کہ دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے ، خدا تعالٰی معاملے کو سود مند قرار دےتے ہوئے کہتا ہے : تمہيں خوشخبری 
  املہ پر ، جو تم نے انجام ديا ہےہو ا س مع

  
  ٢( فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعُکْم الَِّذی بَايَْعتُْم بِِہ )۔

  ، ميں فرمايا گيا ہے ۔١٢، ١١، ١٠ايسی نظير دوسری عبارتوں ميں بھی ٓائی ہے ۔ مثالً سوره صف کی ٓايات 
ن با و رسول و تجاھدون فی سبيل هللا باموالکم و انفسکم يا ايھا الذين ٰامنوا ھل ادلکم علی تجارة تنجيکم من عذاب اليہ تٔومنو

ذٰالکم خيرلکم انکنتم تعلمون يغفرلکم ذنوبکم ويدخلکم جٰنات تجری من تحتھا االنھار و مٰسکن طيبة فی جنات عد ٰذلک الفوز 
  العظيم ۔

ے نجات دے ۔ هللا اور ا س کے يعنی اے ايمان والو! کيا تمہيں ايسی تجارت کی رہبری کروں جو تمہيں دردناک عذاب س
رسول پر ايمان الٔو اور اپنے مالوں ا ور جانوں کے ساتھ هللا کی راه ميں جہاد کرو۔ يہ تمہارے لئے بہتر ہے ۔ اگر تم جانو۔ وه
تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہيں ايسی بہشتوں ميں داخل کرے گا جن کے درختوں کے نيچے نہريں جاری ہوں گی 

  نات عدن ميں رہنے کی پاکيز ه جگہيں ہوں گی ۔ يہ بہت بڑی کاميابی ہے ۔اور ج
يہاں انسان پروردگار کے اس لطيف پر حيرت ميں ڈوب جاتا ہے وه خدا جو تمام عالم ہستی کا مالک ہے او رتمام جہاں 

طا کرده نعمتيں اپنےٓافرينش پر حاکم ِ مطلق ہے اور ہرشخص کے پاس جو کچھ ہے اسی کيطرف سے ہے جب وه اپنی ہی ع
  بندوں سے خريد نے پر ٓاتا ہی ہے تو انھيں ہزارہا گناقيمت پر خريدتا ہے ۔

زياده عجيب تو يہ بات ہے کہ جہاد جو انسان کی اپنی سر بلندی اور ہر قوم و ملت کی کاميابی و افتخار کا ذريعہ ہے او راس 
اس متاع کی ادائيگی کا ذريعہ شمار کيا گيا ہے ۔ نيز اگر چہ کے ثمرات ٓاخر کار خود انسان ہی کو حاصل ہوتے ہيں اسے 

ضروری ہے مال و متا ع اور قيمت کے درميان کچھ توازن ہو نا چاہئيے ليکن اس پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے او رايک 
ں) اس کے بدلے نائيدار متاع جو بہر حال فنا ہونے والی سے ( چاہے بيماری کے بستر پرختم ہو جائے يا ميدان جنگ مي

  سعادت ابدی عطا کرتا ہے ۔
اس سے زياده اہم يہ ہے کہ اگر چہ خدا تمام سچوں سے زياده سچا ہے اور اسے کسی سند اور ضمانت کی احتياج نہيں ا س 

کے باوجود وه اپنے بندوں کے لئے اہم ترين اسناد اور ضمانتيں پيش کرتا ہے ۔ پھر اس عظيم معاملہ کے ٓاخر ميں انھيں 
بارک ديتاہے اور بشات ديتا ہے کيا اس سے باالتر کسی لطف و کرم اور محبت و رحمت کا تصور ہو سکتا ہے اور کيا م

کوئی معاملہ اس سے بڑھ کر سود مندہو سکتا ہے ۔ اسی لئے ايک حديث ميں جابر بن عبد هللا انصاری سے مروی ہے کہ 
تھے ٓاپ نے اس ٓايت کو بلند ٓاواز ميں تالوت کيا، اور لوگوں نے  جب زير نظر ٓايت نازل ہوئی تو پيغمبر اکرم مسجد ميں
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تکبير کہی۔ انصار ميں سے ايک شخص سامنے ٓايا ۔ اس نے بڑے تعجب سے پيغمبر سے پوچھا: کيا واقعاً يہ ٓايت تھی جو 
  نازل ہو ئی ہے ۔

  پيغمبر نے فرمايا:ہاں
  وه انصاری کہنے لگا : بيع ربيح النقيل وال نستقيل

ی ہم اس معاملہ کو نہيں لوٹائيں گے اور اگرہم سے چاہا گيا کہ اس سودے کو واپس کرديں تو تو ہم قبول نہيں کريں گے ۔ يعن
3  

جيسا کہ قرٓان کی روش ہے کہ ايک ٓايت ميں ايک بات کو اجمال کے ساتھ پيش کرتا ہے اور بعد والی ٓايت ميں اس کی 
ٓايت ميں مومنين جو خدا کے پاس اپنی جان و مال بيچنے والے ہيں ، کا واضحتشريح و توضيح کرتا ہے ۔ دوسری محِل بحث 

  صفات کے ساتھ کا تعارف کرواتا ہے :
  ۔ وه توبہ کرنے والے ہيں اپنے قلب و روح کی ٓالودگی کو توبہ کے پانی سے دھوتے ہيں ( التَّائِبُوَن )۔١
اور اس کی پاک ذات کی پرستش سے خود سازی کرتے ہيں ۔ وه عبادت کرنے والے ہيں خدا سے راز و نياز کے ذريعے ٢

  او راپنی اصالح کرتے ہيں ۔ (اْلَعابُِدوَن)۔
  ۔ وه پر وردگا رکی مادی او رمعنوی نعمتون پر اس کی حمد و ثنا کرتے ہيں ( اْلَحاِمُدوَن)۔٣
ائُِحوَن )۔اسی ۴ طرح ان کا عبادت کے ذريعے خود ۔ وه ايک مرکز عبادت سے دوسرے مرکز کی طرف ٓاتے جاتے ہيں ( السَّ

سازی کا الئحہ عمل محدود ماحول ميں منحصر نہيں رہتا اور کسی خاص عالقے سے تعلق نہيں رکھتا بلکہ ان کے لئے ہر 
جگہ پر وردگار کی عبادت خو دسازی او رتربيت کا مر کز موجود ہے اور جہاں کہيں بھی اس سلسلے ميں کوئی درس مل 

  ب ہيں ۔سکتا ہووه اس کے طال
  کے ماده سے جاری رہنے اور استمرار کے معنی ميں ليا گيا ہے ۔“ سياحت”اور “ سيح” اصل ميں “ سائح”

سے مراد کس قسم کی سياحت اور استمرار مراد لی ہے ۔ رسول هللا کی ايک حديث ميں “ مسائح ”يہ کہ زير نظر ٓايت ميں 
  ہے :۔

  سياحة امتی فی المساجد
  حت مساجد ميں ہے ۔( تفسير الميزان ، زير بحث ٓايت کے ذيل ميں )ميری مات کی سير و سيا

يعنی روزه دار ) کے معنی ميں ليا ہے کيو نکہ روزه پورے دن ميں ايک مسلسل کام ہے ۔ “ صائم ”کو “ صائح ”بعض نے 
  ايک اور حديث ميں پيغمبر اکرم نے فرمايا ہے :۔

  ان السائحين ھم الصائمون
  ۔( تفسير نور الثقلين اور ديگر تفاسير ) سائحون روزه دارہی ہيں

بعضدوسرے مفسرين نے سياحت کو روئے زمين ميں سير و گردش، عظمت ِ خدا کے ٓاثار کا مشاہده ، انسانی معاشروں کی 
پہچان اور مختلف اقوام کی عادات ورسول او رعلوم دانش سے ٓاشنائی جو کہ انسانی افکار کو زنده اور پختہ کرتی ہے ، 

  ا ہے ۔سمجھ
بعض دوسرے مفسرين سيا حت کو ميدان جہاد ار دشمن سے مقابلے کے لئے سير و حرکت کے معنی ميں سمجھتے ہيں اس 

  سلسلے ميں وه اس مشہور حديثِ  رسول کو شاہد قرار ديتے ہيں ، کہ :
  ان سياحة امتی الجھاد فی سبيل هللا

۔ ( تفسير الميزان اور تفسير المنار ، محل ِ بحث ٓايت کے ذيل ميں  ميری امت کی سيرو سياحت هللا کی راه ميں جہا د کرنا ہے
  )۔

  کچھ نے اسے جہان ہستی ، عوامل سعادت اور اسبا ب شکست سے مربوط عقل و فکر کی سير کے معنی ميں سمجھا ہے ۔
م معانی ميں پہال ليکن قبل اور بعد کے جو اوصاف شمار کئے گئے ہيں ان کی طرف توجہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تما

معنی زياده مناسب معلوم نظر ٓاتا ہے ۔ اگر چہ تمام معانی بھی اس لفظ سے مراد لئے جاسکتے ہيں کيونکہ يہ تمام مفاہيم سير 
  و سياحت کے مفہوم ميں جمع ہيں ۔

اِکُعوَن)۔۵   ۔ وه عظمت اٰلہی کے سامنے رکوع کرتے ہيں (الرَّ
  رتے ہيں ( السَّاِجُدوَن )۔۔ وه اس کے ٓاستانہ پر جبّہ ٓاسائی ک۶
  ۔ وه لوگوں کو نيکيوں کی دعوت ديتے ہيں (اآْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف )۔٧
۔ وه صر ف نيکی کی دعوت دينے کا فريضہ ادا نہيں کرتے بلکہ ہر قسم کی برائی اور منکر سے بھی جنگ کرتے ہيں ( ٨

  َوالنَّاہُوَن َعْن اْلُمنَکِر)۔
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عن المنکر کی ادائيگی کے بعد اپنی ٓاخری اور زياده اہم اجتماعی ذمہ داری يعنی حدود خداندی کی ۔ امر بالمعروف اور نہی٩
  حفاظت ، اس کے قوانين کا اجراء اور حق و عدالت کے قيام کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہيں ( َواْلَحافِظُوَن لُِحُدوِد هللاِ )۔

سچے او رمکتب ايمان و عمل کے تربيت يافتہ مومنين کو تشويق  يہ نو صفات بيان کرنے کے بعد خدا تعالٰی دوباره ايسے
ْر اْلُمْؤِمنِيَن)۔   دالتا ہے اور پيغمبر اکرم سے کہتا ہے : ان مومنين کو بشارت دو: (َوبَشِّ

وم يہاں يہ نہيں بتا يا گيا کہ کس چيز کی بشارت ہے يا دوسرے لفظوں ميں بشارت بطور مطلق ٓائی ہے لٰہذا وه ايک وسيع مفہ
رکھتی ہے جس ميں ہر طرح کی خير وسعادت شامل ہے يعنی انھيں ہر خير ، ہر سعادت ، ہر افتخار اور ہر اعزاز کی 

  بشارت دو۔
اس نکتے کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ ان نو قسم کی صفات ميں سے بعض( چھ پہلی صفات ) خو د سازی اور 

را حصہ ( ساتويں اور ٓاٹھويں صفت ) اجتماعی فرائض سے متعلق ہے افراد کی تربيت کے ساتھ مربوط ہيں اور ان کا دوس
اور معاشرے کو پا ک رکھنے کی طرف اشاره ہے اور ٓاخری صفت سب لوگوں کی ذمہ داری بيان کررہی ہے اور وه ہے 

  صالح حکومت کا قيام او رمثبت سياسی امور ميں بھر پور شر کت ۔
..............  

  و چيز بيچی جائے وه تو خريدنے والے کو دے دی جائے ليکن اس کی قيمت بعد ميں ادا کرنا ہو ۔ ( مترجم )۔ بيع نسيہ يہ ہے کہ ج١
يعنی چہره کے معنی سے ليا گيا ہے اور خوشی کی طرف اشاره ہے جس کے ٓاثار “ بشره ”در اصل “ بشارت“ ماده ” فاستبشروا”٢

  چہرے پر ظاہر ہوتے ہيں ۔
  کاميابی ہے ( َوَذلَِک ُھَو اْلفَْوُز اْلَعِظيُم )۔اور يہ تم سب کے لئے عظيم 

  ۔ تفسير الميزان بحوالہ در المنثور۔3

  ُب اْلَجِحيِم ۔َما تَبَيََّن لَھُْم ٔاَنَّھُْم ٔاَْصَحا۔ َما َکاَن ِللنَّبِیِّ َوالَِّذيَن آَمنُوا ٔاَْن يَْستَْغفُِروا لِْلُمْشِرِکيَن َولَْو َکانُوا ٔاُْولِی قُْربَی ِمْن بَْعِد ١١٣
ا تَبَيََّن لَہُ ٔاَنَّ ١١۴ اهٌ َحلِيٌم۔۔ َوَما َکاَن اْستِْغفَاُر ٕاِْبَرِھيَم اِلَٔبِيِہ ٕاِالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدہَا ٕاِيَّاهُ فَلَمَّ ٔاَ ِمْنہُ ٕاِنَّ ٕاِْبَراِھيَم اَلَٔوَّ ِ تَبَرَّ َّ ِ   ہُ َعُدوٌّ 

  ترجمہ
لئے مناسب نہيں تھا کہ مشرکين کے لئے ( خدا سے ) بخشش طلب کريں اگر چہ وه ان کے ۔ پيغمبر او رمومنين کے ١١٣

  قريبی کيوں نہ ہوں جبکہ ان پر روشن ہو گيا کہ يہ لوگ اصحاب ِ دوزخ ہيں ۔،
۔اور ابراہيم (ع) کی استغفار اپنے ( بمنزلہ) باپ ( چچا ٓازر) کے لئے صرف اس وعده کی وجہ سے تھی کہ جو اس ١١۴
يا گيا تھا ( تاکہ اسے ايمان کی طرف ترغيب ديں )ليکن جب اس پر واضح ہو گيا کہ وه دشمن ِ خدا ہے تو اس سے سے ک

  بيزاری کی ۔ کيونک ابرہيم (ع) مہر بان او ربرد بار ہے ۔

  شان نزول 
بعض مسلمان پيغمبر اکرم تفسير مجمع البيان ميں مندرجہ باال ٓايات کی شان نزول کے ابرے ميں يہ روايت نقل ہو ئی ہے کہ 

سے کہتے تھے کہ کيا ٓاپ ہمارے ٓاباء و اجداد جو زمانہ جاہليت ميں مر گئے تھے ، کے لئے طلب بخشش نہيں کرتے اس پر
  مندرجہ باال ٓايات نازل ہوئيں اور انھيں خبردار کيا گيا کہ کوئی شخص حق نہيں رکھتا کہ مشرکين کے لئے استغفار کرے۔

  نزول کے بارے ميں کچھ اور مطالب بھی بيان کئے گئے ہيں جو آيت کی تفسير کے ٓاخر ميں ٓائيں گے۔ ان ٓايات کی شان

  دشمنوں سے التعلقی ضروری ہے 
پہلی ٓايت ايک اچھی اور قطعی تعبير کے ساتھ پيغمبر اور مومنين کو مشرکين کے لئے استغفار سے منع کرتی ہے اور کہتی 

اور صاحب ايمان افراد مشرکين کے لئے طلب مغرفت کريں ( َما َکاَن لِلنَّبِیِّ َوالَِّذيَن آَمنُوا ٔاَْن ہے :مناسب نہيں کہ پيغمبر 
  يَْستَْغفُِروا لِْلُمْشِرِکيَن )۔

اس کے بعد تاکيد کے طور پر اور عموميت کے لئے مزيد کہا گيا ہے : يہاں تک کہ وه ان کے نزديکی ہی کيوں نہ ہوں (َولَْو 
  ْولِی قُْربَی )۔َکانُوا ٔاُ 

اس کے بعد اس امر کی دليل بيان کی گئی ہے : جب مسلمانوں پر واضح ہو گيا کہ مشرکين اہل جہنم ہيں اب ان کے لئے 
ٓارزو ہے نامناسب طلب مغفرت کے کوئی معنی نہيں ہيں ( ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَھُْم ٔاَنَّھُْم ٔاَْصَحاُب اْلَجِحيم)ِ ۔يہ بالکل فضول کا م اور 

۔ کيونکہ مشرک کسی طرح بھی قابل بخشش نہيں ہے اور جو شرک کی راه پر ہيں ان کے لئے راه نجات کا تصور نہيں 
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  ہوسکتا۔
عالوه ازيں استغفار اور طلب بخشش ايک طرح سے مشرکين کے ساتھ محبت ، وابستگی اور لگأو کا اظہار بھی ہے او ريہ 

  منع کيا گيا ہے ۔ وه چيز ہے جس سے قرٓان ميں بار ہا
قرٓان سے ٓاگاه اور ٓاشنا مومنين نے چونکہ اس ٓاسمانی کتاب ميں پڑھ رکھا تھا کہ حضرت ابراہيم (ع) نے اپنے چچا ٓازر کے 
لئے استغفار کی تھی تو ممکن تھا ان کے ذہن ميں فوراً يہ سوال پيدا ہوتا کہ ٓازر مشرک تھا او راگر يہ کام ممنوع ہے تو خدا 

ظيم پيغمبر (ع) نے کيوں انجام ديا لٰہذا زير نظر ٓايت ميں اس سوال کا جواب ديتے ہوئے فرمايا گيا ہے : ابرہايم کیکے اس ع
استغفار اپنے بات (کے بمنزلہ چچا) کے لئے ايک وعده کی بنا پر تھی جو انھوں نے ا س سے کيا تھا ليکن جب وه ان پر 

ے اس سے بيزاری اختيار کرلی اور پھر ا س کے لئے استغفار نہيں کی ( َوَما واضح ہو گيا کہ وه دشمن خدا ہے تو انھوں ن
ا تَبَيََّن لَہُ ٔاَنَّہُ َعُدوٌّ  ٔاَ ِمْنہُ)۔َکاَن اْستِْغفَاُر ٕاِْبَرِھيَم اِلَٔبِيِہ ٕاِالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدہَا ٕاِيَّاهُ فَلَمَّ ِ تَبَرَّ َّ ِ    

تا ہے : ابراہيم وه تھے جو بار گاه خدا ميں خاضع اور غضب الٰہی سے خائف بزرگوار تھے ٓايت کے ٓاخر ميں قرٓان مزيد کہ
  اورحليم و برد بار تھے ۔

  
  (ان ابراھيم ال واه حليم )۔

ہوسکتا ہے يہ جملہ ابراہيم (ع) کے ٓازر کے لئے استغفار کرنے کے وعده کی دليل کے طور پر ہو کيونکہ ايک تو ٓاپ حليم 
بيان ہو ئی ہے جو بعض تفاسير کے مطابق رحيم اور رحمن کے معنی “ اواه ”ے اور دوسری صفت ٓاپ کی و بر د بار تھ

ميں ہے۔ ان صفات کا تقاضا تھا کہ ٓاپ ٓازر کی ہدايت زياده کوشش کرتے اگرچہ وه وعدٔه استغفار اور اس کے گذشتہ گناہوں 
  کےلئے طلب بخشش کی صورت ميں ہو۔

رجہ باال جملہ اس امر کے لئے ہو کہ حضرت ابراہيم (ع) ميں جو خشوع و خضوع تھا اور ٓاپ ميں يہ احتمال بھی ہے کہ مند
خدا کی مخالفت کا جو خوف تھا اس کی وجہ سے وه حق کے دشمنوں کے لئے استغفار کرنے کو بالکل تيار نہ تھے ۔ بلکہ 

ٰہذا صرف ا س کی دشمنی واضح ہوتے ہی ٓاپ يہ کام اس زمانے سے مخصوص تھا جب ٓاپ کو ٓازرکی ہدايت کی اميد تھی ل
  نے اس کام سے صرف نظر کرليا ۔

اگر سوال ہو کہ اس وقت مسلمانوں کو کيسے معلوم ہوگيا کہ ابراہيم (ع) نے ٓازر کے لئے استغفار کی تھی تو ہم جواب 
دا کی عمر کے ٓاخری حصے ميں مينکہيں گے سورٔه توبہ کی يہ ٓايات، جيسا کہ ہم ابتداء ميں اشاره کرچکے ہيں پيغمبر خ

”پڑھ چکے تھے ۔ اس ميں ہے کہ حضرت ابراہيم (ع) نے  ۴٧نازل ہوئی تھيں جبکہ مسلمان پہلے سے سورهٔ  مريم کی ٓايت 
کہہ کر ٓازر سے استغفار ککا وعده کيا تھا ۔ اور يہ بات مسلم ہے کہ خدا کا پيغمبر کسی سے فضول اور “سٔاستغفرک ربی 
  ہيں کرتا اور جب وه وعده کرتا ہے تو اس کی وفا بھی کرتا ہے ۔بالوجہ وعده ن

ميں بھی وه پڑھ چکے تھے کہ حضرت ابراہيم کی استغفار صراحت سے ٓائی ہے ۔ ارشاد ہوتا  ۴نيز سورهٔ  منتحہ کی ٓايت 
  ہے :

  )٨۶و اغفرلی البی انہ کان من الضآلّين ( الشعراء ۔

  چند اہم نکات 
  

  ت :۔ ايک جعلی رواي١

کئی سنی مفسرين نے صحيح بخاری ، مسلم اور ديگر کتب سے سعيد بن مسيب کے واسطے سے اس کے باپ سے ايک 
جعلی رويات نقل کی ہے وه يہ ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت ٓايا تو پيغمبر اکرم ان کے پاس گئے جبکہ ابو جہل اور 

کہيں تاکہ ميں اس “ ال الہ االهللا ” اکرم نے ان سے فرمايا: اے چچا ٓاپ عبد هللا بن اميہ ان کے پا س بيٹھے تھے تو پيغمبر 
کے ذريعے پروردگارکے ہاں ٓاپ کی شفاعت کروں ۔ اس وقت ابو جہل اور عبد هللا بن اميہ نے ابو طالب کی طرف رخ کيا 

دا نے ان سے وہی بات بار بار کہی ۔ اور کہا: کيا تم چاہتے ہو کہ ( اپنے باپ ) عبد هللا کے دين سے منہ پھير لو۔ پيغمبر خ
عبد المطلب کے ” مگر ابو جہل اور عبد هللا وہی کہتے ہوئے روکتے رہے ۔ ٓاخری بات جو ابو طالب نے کہی وه يہ تھی ۔ 

ں گا کہنے سے اجتناب کيا ۔ اس وقت پيغمبر اکرم نے فرمايا : ميں ٓاپ کے لئے استغفار کرتار ہو“ ال الہ اال هللا ” دين پر اور 
تفسير المنار او راہل “ ( ما کان للنبی و الذين ٰامنوا ” يہاں تک کہ مجھے اس سے روکاجائے اس وقت يہ ٓايت نازل ہو ئی 
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  سنت کی ديگر تفاسير )
  اس حديث ميں جعلی ہونے کی نشانياں صاف نظر ٓارہی ہيں ۔

ھ ء ميں نازل ہوئی بلکہ بعض کے  ٩ٔ برٔات پہلی بات تو يہ ہے کہ مفسرين اور محدثين کے درميان مشہور ہے کہ سوره
نظرئيے کے مطابق يہ ٓاخری سورت ہے جو پيغمبر اکرم پر نازل ہوئی ۔ جبکہ مٔورخين نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب کی 

  وفات مکہ ميں رسول هللا کی ہجرت سے پہلے ہوئی ہے ۔
أوں مار ے ہيں ۔ کبھی کہا ہے کہ يہ ٓايت دو مرتبہ نازل اسی واضح تضاد کی بناء پر متعصبين مثال ًصاحب المنار نے ہاتھ پ

ء ھ ميں ۔ اس بے دليل دعوٰی سے انھوں نے اپنے خيال ميں اس واضح ٩ہوئی ، ايک دفعہ مکہ ميں اور ايک دفعہ مدينہ ميں 
وقت نازل تضاد کو بر طرف کرنے کی کوشش کی ہے کبھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے يہ ٓايت مکہ ميں وفات ابوطالب کے 

  ہوئی ہو ۔
پھر بعد ميں رسول هللا کے حکم سے سورٔه توبہ ميں رکھ دی گئی ہو جبکہ يہ دعوٰی بھی بالکل دليل سے عاری ہے ۔ کيا بہتر

  نہ تھا کہ بجائے ايسے بے سند توجہات کرنے مذکوره روايت اور ا س کی صحت ميں تردد کيا جاتا۔
ضرت ابو طالب کی وفات سے پہلے خدا تعالٰی قرٓان کی چند ٓايات ميں دوسری بات يہ ہے کہ اس ميں شک نہيں کہ ح

مسلمانوں کو مشرکين کی دوستی اور محبت سے منع کرچکا تھا اور ہم جانتے ہيں کہ استغفار کرنا دوستی اورمحبت کے 
طور پر چلےاظہار کا ايک واضح ترين مصداق ہے اس کے باوجود کسی طرح ممکن ہے کہ ابو طالب دنيا سے مشرک کے 

جائيں اور پھر رسول هللا قسم کھائيں کہ ميں تو اسی طرح تمہارے لئے استغفار کرتا رہوں گا جب تک خدا مجھے اس سے 
  منع نہ کر دے۔

تعجب کی بات يہ ہے کہ فخرالدين رازی اس کا تو انکار نہيں کرسکا کہ يہ ٓايت باقی سوره تو بہ کی ٓايات کی طرح مدينہ ميں
کی ٓاخری عمر ميں نازل ہوئی ہے ليکن ايسے مسائل ميں اپنے مشہور تعصب کی بناء پر ايک اور توجيہ کرتا  پيغمبر اکرم

ہے اور وه يہ ہے کہ رسو ل هللا ابو طالب کی وفات کے بعد اسی طرح مسلسل سوره توبہ کے نزول تک ان کے لئے استغفار 
ر انھيں منع کيا گيا ۔ اس کے بعد کہتا ہے : اس ميں کيا حرج ہے کرتے رہے ۔ يہاں تک ايک مندرجہ باال ٓايت نازل ہوئی او

  کہ يہ چيز پيغمبر اور مومنين کے لئے اس وقت تک جائز ہو۔
اگر فخرالدين رازی اپنے ٓاپ کو تعصب کی قيد سے ٓازاد کرليتا تو اس حقيقت کی طرف متوجہ ہوجاتا کہ يہ ممکن نہيں ہے 

يک مشرک شخص کے لئے استغفار کريں جبکہ بہت سی قرٓانی ٓايا ت جو اس وقت تک کہ پيغمبر اکرم اتنی طويل مدت تک ا
  ١نازل ہو چکی تھيں ۔ مشرکين کے ساتھ ہر قسم کی محبت اور دوستی کی مذمت کرچکی تھيں ۔ 

تيسری بات يہ ہے کہ وه اکيال شخص جس نے يہ روايت نقل کی ہے وه سعيد بن مسيب ہے اور اس کی امير المومنين 
ت علی عليہ السالم سے دشمنی مشہور ہے ۔ اس بناء پر اس کی بات پر حضرت علی (ع) ان کے والد اور ان کی اوالد حضر

  کے بارے ميں ہر گز اعتماد نہيں کيا جاسکتا ۔
عالمہ امينی نے مذکوره بات کی طرف اشاره کرنے کے بعد واقدی سے ايک بات نقل کی ہے جو قابل توجہ ہے واقدی کہتا 

  ہے :۔
سعيد بن مسيب حضرت امام سجاد علی بن الحسين عليہ السالم کے جنازے کے قريب سے غذرا او ران کی نماز جنازه نہ 
پڑھی( اور ايک فضول عذر کے ) اس کام سے اجتناب کيا ليکن ابن حزم کے بقول جب لوگوں نے اسے پوچھا کہ کيا تم 

  ہم حجاج سے بد تر کے پيچھے نما پڑھ ليتے ہيں ۔ حجاج کے پيچھے نماز پڑھتے ہو يا نہيں تو اس نے کہا کہ
چوتھی بات يہ ہے کہ جيسا کہ اسی تفسير کی پانچويں جلد ميں ہم کہہ ٓائے ہيں کہ اس ميں شک نہيں کہ حضرت ابو طالب 

کہ جو پيغمبر اسالم پر ايمان لے ٓائے تھے ۔ اس سلسلے ميں ہم نے واضح مدرک اور دالئل پيش کئے ہيں اور ثابت کيا ہے 
کچھ جناب ابو طالب کے ايمان نہ النے کے بارے ميں کہا گيا ہے وه ايک بہت بڑی تہمت ہے ۔ تمام شيعہ علماء او ربہت 

سے سنی علماء مثالًابن ابی الحديد نے شرح نہج البالغہ ميں قسطالنی نے ارشاد الباری ميں اور زينی وحالن نے تفسير حلبی
  ہے ۔ کے حاشيہ پر اس امر کی تصريح کی

ايک باريک بين محقق اگر اس لہر کی طرف توجہ کرے جو بنی اميہ کے حکام کی طرف سے حضرت علی (ع) کے خالف 
سياسی مقاصد کے تحت اٹھی تھی تو وه اچھی طرح اندازه لگا سکتا ہے کہ جو شخص بھی ٓاپ سے رشتہ اور تعلق رکھتا تھا 

ت ابو طالب کا اس کے عالوه کوئی گناه نہيں تھا کہ وه اسالم کے وه اس سازش سے امان ميں نہيں تھا ۔ در حقيقت حضر
عظيم پيشوا علی بن ابی طالب عليہ السالم کے باپ تھے ۔ کياان لوگوں نے ابو ذر جيسے عظيم مجاہد ِ اسالم پر حضرت علی 

  (ع) سے عشق و محبت اورمکتب عثمان سے مقابلے کی وجہ سے ايسی تہمتيں نہيں لگائيں ۔
طالب جو ساری زندگی پيغمبر اسالم کے حامی اور ان کے محافظ رہے اور ٓاپ ہر طرح سے فرمانبرداری  حضرت ابو
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(  ١٧١تا صفحہ ١۶۶کرتے رہے ، ان کے ايمان کے سلسلے ميں مزيد اطالع کے لئے اسی تفسير کی جلد پانچ کے صفحہ
  اردو ترجمہ ) کی طرف رجوع فرمائيں ۔

  سے استغفار کاوعده کيوں کيا؟۔ حضرت ابراہيم (ع) نے ٓازر ٢
دوسرا سوال جو يہاں سامنے ٓاتا ہے يہ ہے کہ حضرت ابراہيم نے اپنے چچا ٓازر سے استغفار کاوعده کيونکر کيا جبکہ زير 
بحث ٓايت اور قرٓان کی ديگر ٓايات کے مطابق ٓاپ نے يہ وعده پورا کيا ، حاالنکہ وه ہر گز ايمان نہيں اليا اور وه مشر کوں 

  ر بت پرستوں ميں سے تھا او رايسے افراد کے لئے استغفار کرنے کی ممانعت ہے ۔او
اس سوال کے جواب ميں اس نکتے کی طرف توجہ کرنا چاہئيے کہ مندرجہ باال ٓايت سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ 

ل ه وجائے گا اور ان کی استغفار ابراہيم کو توقع تھی کہ انتظار تھا کہ اس طريقے سے ٓازر، ايمان او ر توحيد کی طرف مائ
حقيقت ميں يہ تھی کہ خدا وند اسے ہدايت کر اور اس کے گذشتہ گناہوں کو بخش دے ليکن جب ٓازر نے حالت شرک ميں 

اپنی ٓانکھيں دنيا سے بند کيں اور حضرت ابراہيم کے لئے مسلم ہو گيا کہ وه پر وردگار کی دشمنی ميں امر ہے اور اب اس 
  کوئی گنجائش نہيں رہی تو ٓاپ نے اس کے لئے استغفار کو ختم کرديا ۔ کی ہدايت کی

اس معنی کے مطابق مسلمان بھی اپنے مشرک دوستوں اور رشتہ داروں کے لئے، جب تک وه بقيد حيات ہيں اور ان کی 
يکن جب وه ہدايت کی اميد ہو سکتی ہے استغفارکريں يعنی خدا سے ان کے لئے ہدايت اور بخشش دونوں طلب کريں ل

  حالت ِکفر ميں مر جائيں تو ان کے لئے اب استغفار کا کوئی موقع نہ رہے گا۔
باقی رہا يہ جو بعض روايات ميں ٓايا ہے کہ امام صا دق (ع) نے فرمايا کہ حضرت ابراہيم (ع) نے وعده کيا تھا کہ اگر ٓازر 

سے پہلے ) اور جس وقت ان پر واضح ہو گيا کہ وه دشمناسالم لے ٓايا تو اس کے لئے استغفار کريں گے( نہ کہ اسالم النے 
خدا ہے تو ٓاپ نے اس سے بيزاری اختيار کی ۔ اس بناء پر ابراہيم کا وعده مشروط تھا اور چونکہ شرط پوری نہ ہوئی اس 

  لئے انھوں نے کبھی اس کے لئے استغفا رنہيں کی۔
يات ِ قرٓان کے مخالف ہے کيونکہ زير بحث ٓايت کا ظہور يہ يہ روايت مرسل اور ضعيف ہونے کے عالوه ظاہر يا صريح آ 
ميں صراحت سے ہے کہ ابراہيم (ع) نے خدا سے اس کی  ٨۶ہے کہ حضرت ابراہيم نے استغفار کی ۔ سورٔه شعراء کی ٓايت 

  بخشش کا تقاضا کيا تھا ۔ ارشاد ہوتا ہے :
  واغفر البی انہ کان من الصآلّين

ر جملہ ہے جو ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ جن تک ٓازر زنده تھا حضرت ابراہيم نے بار ہا اس اس کا دوسرا شاہد وه مشہو
کے لئے استغفار کی ليکن جب وه حالِت کفر ميں مر گيا اور اس کی دين ِ حق سے عداوت مسلم ہو گئی تو ٓاپ بھی اس کام 

  سے رک گئے۔
ميں مر گئے تھے استغفارکرنا چاہتے تھے لٰہذا قرٓان نے  بعض مسلمان چونکہ اپنے بزرگ مشرکين کے لئے جو حالت کفر

صراحت کے ساتھ انہيں منع کيا اور تصريح کی ابراہيم کا معاملہ بالکل ان سے مختلف تھا وه تو ٓازر کی زندگی ميں اور ا س
  کے ايمان کی اميد پر ايسا کرتے تھے نہ کہ اس کی موت کے بعد ۔

  وڑ لينا چاہئيے :۔ دشمنوں سے ہر قسم کا تعلق ت٣
زير بحث ٓايت کوئی واحد ٓايت نہيں ہے جو مشرکين سے ہر قسم کا رابطہ منقطع کرنے کی بات کرتی ہے ۔ بلکہ قرٓان کی 

متعدد ٓايات سے يہ امر اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کا رابطہ ، رشتہ داری ، قطع تعلق اور عدم رشتہ داری مکتبی 
ہو نا چاہئيے اور يہ رشتہ ( خدا پر ايمان اور اس قسم کے شرک اور بت پرستی سے مقابلہ )مسلمانوں اور مذہبی بنيادوں پر 

کے تمام روابط پر حاوی ہو نا چاہئيے کيونکہ يہ رشتہ داری بنيادی ہے او ريہ رابط تمام اجتماعی اور معاشرتی امور پر 
کرسکتے۔ يہ درس کل کے لئے بھی تھا اور ٓاج کے لئے  حاکم ہے ۔ سطحی اور ظاہری رشتے ناتے اس کی ہر گز نفی نہيں

 بھی ہے ۔يہ ہر زمانے اور ہر دور کے لئے ايک سبق ہے ۔

 

  08تفسير نمونہ جلد 
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  ٍء َعلِيٌم ۔۔ َوَما َکاَن هللاُ لِيُِضلَّ قَْوًما بَْعَد ٕاِْذ ھََداھُْم َحتَّی يُبَيَِّن لَھُْم َما يَتَّقُوَن ٕاِنَّ هللاَ بُِکلِّ َشیْ ١١۵
  ۔۔ ٕاِنَّ هللاَ لَہُ ُمْلُک السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض يُْحِی َويُِميُت َوَما لَُکْم ِمْن ُدوِن هللاِ ِمْن َولِیٍّ َوالَنَِصيرٍ ١١۶
  ترجمہ
۔ ايسا نہ تھا کہ خدا کسی قوم کو ہدايت ( اور ايمان ) کے بعد سزا دے مگر يہ کہ جس سے انھيں بچنا چاہئيے اسے ان ١١۵

  يان کردے( او رو ه اس کی مخالفت کريں ) کيونکہ خدا ہر چيز سے دانا ہے ۔کے لئے ب
۔ ٓاسمانوں اور زميں کی حکومت اس کے لئے ہے ( وه ) زنده کرتا ہے او رمارتا ہے اور خدا کے عالوه کوئی ولی اور ١١۶

  مدد گار نہيں ہے ۔

  شان نزول 
ات کے نزول سے پہلے اس دنيا سے چل بسے ۔کچھ لوگ رسول بعض مفسرين نے کہا ہے کہ کچھ مسلمان فرائض ، و واجب

هللا کی خدمت ميں ٓائے اور ان کے انجام کے بارے ميں پريشانی کا اظہار کيا ان کا خيال تھا کہ شايد فوت شده مسلمان عذاب 
ل ہوئی اور اس با ت کی الٰہی مينگرفتار ہوں کيونکہ انھوں نے يہ فرائض انجام نہيں دئيے تھے اس پر مندرجہ باال ٓايت ناز

  نفی کی گئی ۔ (مجمع البيان ، محل ٓايت کے ذيل ميں )۔
بعض دوسرے مفسرين نے کہا ہے کہ يہ ٓايت سابقہ ٓايات ميں وارد صريح ممانعت سے پہلے مسلمانونکے مشرکين کے لئے 

داليا ہے کہ ان کی استغفار جو استغفار کرنے اور ان سے اظہار محبت کرنے کے بارے ميں نازل ہوئی اور انھيں اظمينان 
  خدا کی ممانعت سے پہلے تھی اس پر ان کا مواخذه نہيں ہوگا۔

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

ميں اور سوره آل ِ عمران بھی برٔات سے پہلے نازل ہوئی  ١٣٩۔ سورهٔ  نساء مسلماً سوره برٔات سے پہلے نازل ہوئی اس کی ٓايت ١
ستی اور محبت کرنے کو منع کيا گيا ہے اور خو د اسی سوره توبہ کی زير بحث ٓايت ميں صراحت سے کفار سے دو ٣٨اس کی اايت 

سے پہلے کی ٓايات ميں خدا تعالٰی اپنے پيغمبر سے بالصراحت کہتا ہے :۔ ان ( کفار ) کے لئے استغفار کرو يانہ کرو خداانھيں نہيں 
  بخشے گا ۔

  واضح حکم کے بعدسزا 

می قانون کی طرف اشاره ہے کہ جس کی عقل بھی تائيد کرتی ہے اور وه يہ کہ جب تک خدا مندرجہ باال پہلی ٓايت ايک عمو
کوئی حکم بيان نہ فرمائے اور شريعت ميں اس کے بارے ميں وضاحت نہ ٓاجائے کسی شخص کو اس کے سلسلے ميں سزا 

” ے اس چيز کو علم ِ اصول ميں نہيں دے گا دوسرے لفظوں ميں مسئوليت اور جوابدہی ہميشہ احکام بيان کرنے کے بعد ہ
  سے تعبير کيا جاتاہے ۔“ قاعده بال بيان 

لٰہذا ابتداء ميں فرما يا گيا ہے : ايسا نہ تھا کہ خدا کسی گروه کو ہدايت کے بعد گمراه کردے جب تک جس چيز سے اسے 
  ْعَد ٕاِْذ ھََداھُْم َحتَّی يُبَيَِّن لَھُْم َما يَتَّقُوَن )۔پرہيز کرنا چاہئيے وه اس سے بيان نہ کردے ( َوَما َکاَن هللاُ لِيُِضلَّ قَْوًما بَ 

اصل ميں گمراه کرنے کے معنی ميں ہے اس سے مراد گمراہی کا حکم لگا نا ہے جيسا کہ بعض مفسرين کو احتمال“ يضل ”
  ١ہے جيسے تعديل اور تفسيق ۔ عدالت اور فسق۔ عدالت کا حکم لگانے کے معنی ميں ہيں ۔ 

  قد اکفرونی بحبکم و طائفة
  يعنی ايک گروه نے ٓاپ کی محبت کی وجہ سے مجھ پر کفر کا حکم لگا يا ہے ۔

ياروز قيامت ثواب و جزا کے راستے سے گمراه کرنے کے معنی ميں ہے جو در اصل سزا دينے کے مفہوم ميں ہوگا ياپھر 
ه ہے نعمت ِ توفيق سلب کرنا اور انسان کو سے مرد وہی ہے جس کی طرف پہلے بھی اشاره کرچکے ہيں اور و “ اضالل ” 

اس حالت پر چھوڑ دينا ۔ اس کا نتيجہ طريق ہدايت سے گمراہی اور سر گر دانی يہ تعبير اس حقيقت کی طرف ايک لطيف 
  ٢اشاره ہے کہ گناہوں کا تسلسل زياده گمراہی اور طريق ہدايت سے دور رہنے کا سر چشمہ ہے ۔ 

يا : خد اہر چيز کو جانتا ہے ( ٕاِنَّ هللاَ بُِکلِّ َشْیٍء َعلِيٌم) ۔يعنی خد اکے علم کا تقاضا ہے کہ جب تک ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گ
اس نے کسی کے بارے ميں اپنے بندوں سے کچھ کہا نہيں اس کے بارے ميں کسی کو جوابده نہ سمجھے اور اس سے 

  مواخذه نہ کرے ۔
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باب افعال ” ہے جو کبھی حکم لگانے کے معنی ميں بھی ٓاتا ہے حاالنکہ يہ حکم“ باب تفعيل”کہ صرف  ۔ بعض يہ خيال کرتے ہيں١
ميں ديکھا گيا ہے ۔ مثال کميت شاعر کا مشہو رشعر ہے جواس خاندان ِ رسالت سے اپنے عشق کے اظہار کے لئے کہا ہے ، اس ميں “

  ہے :۔
اردو ترجمہ ( ١۴١تا ص  ١۴٠ں مزيد وضاحت کے لئے تفسير نمونہ جلد اول ص ۔ قرٓان ميں ہدايت وضاللت کے معنی کے بارے مي٢

  )کی طرف رجوع کريں ۔

  ايک سوال اور اس کا جواب 

بعض مفسرين اور محدثين کا خيال ہے کہ مندرجہ بآايت اس پر دليل کہ مستقالت عقليہ جب تک شرعی طريق سے بيان نہ 
يں رکھتا ( مستقالت عقليہ ان چيزوں کو کہتے ہيں جن کی اچھائی يا برائی ہوں کوئی شخص ان کے بارے ميں مٔسلويت نہ

کو انسان حکم ِ شريعت کے بغير اپنی عقل سے سمجھ ليتا ہے مثالً ظلم کی بدی، عدالت کی اچھائی يا چوری ، جھوٹ، تجاوز
 شريعت کے ذريعہ تائيد ہو نا  ِاور قتل فنس وغيره کی برائی ) گويا ان کے خيال کے مطابق تمام احکام ِ عقلی کی حکم

چاہئيے تاکہ لوگوں کی ان کے بارے ميں مٔسوليت ہو۔ اس خيال کی بناء پر شريعت کے نزول سے پہلے لوگ مستقالت عقليہ
يہاں “( حتٰی يبين لھم ” کے بارے ميں کوئی بھی جوابدہی نہں رکھتے تھے ليکن اس کا خيال بطالن واضح ہے کيونکہ جملہ 

ے بيان کرے ) ان کا جواب ديتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ يہ ٓايت اور ايسی ٓايات ان مسائل سے مربوط تک کہ ان س
ومخصوص ہے جو پرؤه ابہام ميں ہيں اور بيان ووضاحت کے محتاج ہيں اور يہ مسلم ہے کہ مستقالت عقليہ کے بارے ميں 

  س ميں کوئی ابہام نہيں ہے جو وضاحت کا محتاج ہو۔يہ بات نہيں ہو سکتی کيونکہ ظلم برا ہے اور عدالت اچھی ہے ا
جولوگ ايسی باتيں کرتے ہيں وه اس طرف متوجہ نہيں ہيں کہ اگر يہ بات صحيح ہو تولوگوں پر ضرور ی نہيں رہتا کہ 

انبياء کی دعوت پر لبيک کہيں اور ان کی صداقت معلوم کرنے کے لئے دعؤی نبوت کے مدعی اور اس کے معجزات کا 
عہ کريں کيونکہ ان کے تو ابھی پيغمبر کی سچائی اور حکم اٰلہی واضح نہيں ہوا( لٰہذا ضروری نہيں کہ وه ان کے مطال

دعوٰی کی تحقيقی کريں اور کا مطالعہ کريں ۔ لٰہذا جيسے مدعيان ِ نبوت کے دعوٰی کا مطالعہ عقل و خرد کے حکم سے 
ے ہے ايسے ہيں ديگر مسائل جنھيں عقل و خرد وضاحت سے واجب ہے اور اصطالح کے مطابق مستقالت عقليہ ميں س

  پہچانتی ہے ، واجب االتباع ہيں ۔
اس گفتگو کی شاہد وه تعبير ہے جو طرق اہل بيت (ع) کی بعض احاديث ميں نظر ٓاتی ہے ۔ کتاب ِ توحيد ميں امام صادق عليہ

  :السالم سے منقول ہے کہ ٓاپ (ع) نے اس ٓايت کی تفسير ميں فر مايا 
  حتٰی يعرفھم مايرضيہ و ما يسخطہ

يعنی خد اکسی کو عذاب نہيں کرتا جبتک اسے سمجھا نہ لے کہ کونسی چيزيں اس کی رضا کا سبب ہيں اور کون سی اس 
  1کے غضب کا موجب ہيں ۔ 

يہ کہ جب تک  بہر حال يہ ٓايت اور اس قسم کی ديگر ٓايات ايک کلی حکم اور اصولی قانون کی بنياد شمار ہوتی ہيں اور وه
کسی چيز کے وجوب يا حرمت کے لئے ہمارے پاس دليل نہ ہو اس کے بارے ميں ہماری کوئی مٔسوليت نہيں ہے ۔ دوسرے 

لفظوں ميں ہمارے لئے تمام چيزيں جائز اور مباح ہيں مگريہ کہ ان کے وجوب يا حرمت کے لئے کوئی دليل موجود ہو ۔ 
  اصل برٔات کہتے ہيں ۔” اسی بات کو 

د والی ٓايت ميں اس مسئلہ پر تاکيدکے حوالے سے کہا گيا ہے : آسمانوں اور زمينوں کی حکومت خدا کے لئے ہے ( ٕاِنَّ بع
  هللاَ لَہُ ُمْلُک السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض )۔

  (موت و حيات کانظام اس کے قبضہ قدرت ميں ہے وہی ہے جو زنده کرتا ہے او رمارتا ہے (يُْحِی َويُِميُت )۔
تمہارا خدا کے عالوه کوئی ولی ، سر پرست ، دوست اور ياور نہيں ہے (َوَما لَُکْم ِمْن ُدوِن هللاِ ِمْن َولِیٍّ ” اس بناء پر 
  َوالَنَِصيٍر)۔

يہ اس طرف اشاره ہے کہ عالم ہستی کی تمام قدرتيں اور تمام حکومتيں اس کے ہاتھ ميں اور اس کے زير فرمان ہيں ۔ تم اس
سہارا نہ لو۔ غير خدا کو پناه گاه قرار نہ دو اور استغفار وغيره کے ذريعے خدا کے دشمنوں سے اپنی محبت کا  کے غير کا

  رشتہ قائم اور محکوم کرو۔

ِد َما َکاَد يَِزيُغ قُلُوُب فَِريٍق ِمْنھم ثُمَّ تَاَب ۔لَقَْد تَاَب هللاُ َعلَی النَّبِیِّ َواْلُمھاِجِريَن َوااْلَٔنَصاِر الَِّذيَن اتَّبَُعوهُ فِی َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن بَعْ ١١٧
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  َعلَْيِھْم ٕاِنَّہُ بِِھْم َرئُوٌف َرِحيٌم ۔
َمْلَجٔاَ ِمْن هللاِ ٕاِالَّ ٕاِلَْيِہ ثُمَّنفُُسھُْم َوظَنُّوا ٔاَْن الَ ۔ َوَعلَی الثَّاَلثَِة الَِّذيَن ُخلِّفُوا َحتَّی ٕاَِذا َضاقَْت َعلَْيِھْم ااْلَْٔرُض بَِما َرُحبَْت َوَضاقَْت َعلَيِھْم ٔاَ ١١٨

ِحيُم ۔ اُب الرَّ   تَاَب َعلَْيِھْم لِيَتُوبُوا ٕاِنَّ هللاَ ھَُو التَّوَّ
  ترجمہ

  
۔خدا اپنی اپنی رحمت پيغمبر اور ( اسی طرح ان ) مہاجرين و انصار کے شامل حال کی کہ جنھوں نے عسرت و شدت ١١٧

ں )ان کی پيروی کی کہ جب کہ قريب تھا کہ ان ميں سے ايک گروه کے دل حق سے کے وقت کے وقت (جنگ تبوک مي
منحرف ہو جائيں ( اور وه ميدان ِ جنگ سے پلٹ ٓائيں اس کے بعد خدا نے ان کی توبہ قبول کرلی وه ان پر مہر با ن اور 

  رحيم ہے ۔
وں نے تبوک ميں شر کت نہيں کی تھی اور ۔ ( اسی طرح) ان تين افراد کہ جو مدينہ ميں ) وه گئے تھے ( اور انھ١١٨

مسلمانوں نے ان سے قطع روابط کرليا گيا) يہاں تک کہ زمين اپنی وسعت کے باوجود ان پر جنت ہو گئی تھی اور (عالم يہ 
يہ تھا کہ)انھيں اپنے وجود ميں بھی کوئی جگہ نہيں ملتی تھی اور انھوں نے سمجھ ليا کہ خدا کی طرف سوائے اس کے 

پناه گاه نہيں ہے ۔ اس وقت خدا نے اپنی رحمت ان کے شامل حال کی اور خدا نے ان کی توبہ قبول کرلی کيونکہ خدا کوئی 
  تو بہ قبول کرنے واال مہر بان ہے ۔

  شان نزول
  ايک عظيم درس

بارے ميں  مفسرين نے کہا ہے کہ پہلی ٓايت جنگ تبوک کے بارے ميں اور اس ميں مسلمانوں کو پيش ٓامده مشکالت کے
نازل ہوئی۔ يہ مشکالت اس قدر تھيں کہ کچھ لوگوں نے پلٹ ٓانے کا راده کرليا ۔ ليکن خدا کا لطف و کرم اور ا س کی تو فيق 

  ان کے شامل حال ہوئی اور وه اسی طرح سے جمے رہے ۔
و اصحاب ِ پيغمبر ميں سے تھا جن افراد کے بارے ميں يہ ٓايت نازل ہوئی ، کہا جاتا ہے کہ ان ميں سے ايک ابو حيثمہ ہے ج

  ، منافقين ميں سے نہ تھا ليکن سستی کی وجہ سے پيغمبر اکرم کے ساتھ ميدان ِ تبوک ميں نہ گيا ۔
اس واقعہ کو دس دن گزرگئے ۔ ہو اگرم اور جالدينے والی تھی ، ايک دن اپنی بيويوں کے پاس ٓايا انھوں نے ايک سائبان تان

کررکھا تھا اور بہترين کھا نا تيار کررکھا تھا ۔ وه اچانک غور و فکر ميں ڈوب گيا او راپنے پيشوا  رکھا تھا ، ٹھنڈا پانی مہا
  رسول هللا کی ياد سے ستانے لگی ۔ اس نے کہا :۔

ٔں رسول هللا کہ جنھوں نے کبھی گناه نہيں کيا اور خدا ان کے گذشتہ اور ٓائنده کاذمہ دار ہے : بيا بان کی جال ڈالنے والی ہواو
ميں کندھے پر ہتھيار اٹھائے اس دشوار گذار سفر کی مشکالت اٹھا رہے ہيں اور ابو حيثمہ کو ديکھو کہ ٹھنڈے سائے ميں 

  تيار کھانے اور خوبصورت بيويوں کے پاس بيٹھا ہے ، کيا يہ انصاف ہے ؟
  اس کے بعد اس نے اپنی بيويوں کی طرف رخ کيا اور کہا :

ے ساتھ ميں بات نہ کروں گا اور سائبان کے نيچے نہيں بيٹھوں گا جب تک پيغمبر سے نہ خدا کی قسم تم ميں سے کسی ک
  جاملوں۔

يہ بات کہہ کر اس نے زاد راه ليا ،اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور چل کھڑا ہوا۔ اس کی بيويوں نے بہت چاہا کہ اس سے بات 
  کہ تبوک کے قريب جاپہنچا ۔ کريں ليکن اس نے ايک لفظ نہ کہا اور اسی طرح چلتا رہا يہاں تک

مسلمان ايک دوسرے سے کہنے لگے : يہ کوئی سوار ہے جو سڑک سے گذررہاہے ْ ليکن پيغمبر اکرم نے فرمايا : اے 
  سوار تم ابوحيثمہ ہو تو بہتر ہے ۔

  جب وه قريب پہنچا اور لوگوں نے اسے پہچان ليا تو کہنے لگے جی ہاں ! ابو حيثمہ ہے ۔
  زمين پربٹھا يا اور پيغمبر اکرم کی خدمت ميں سالم عرض کيااور اپنا مجرا بيان کيا ۔اس نے اپنا اونٹ 

  رسول هللا نے اسے خوش ٓامديد کہا اور اس کے حق ميں دعا فرمائی۔
اس طرح وه ايک ايسا شخص تھا جس کا دل باطل کی طرف مائل ہوگيا تھا ليکن اس کی روحانی ٓامادگی کی بناء پر خد انے 

  ی طرف متوجہ کيا اور اسے ثباِت قدم بھی عطا کيا ۔اسے حق ک
  دوسری ٓايت کے بارے ميں ايک شان نزول منقول ہے ا س کاخالصہ يہ ہے :

مسلمانوں ميں سے تين افراد کعب بن مالک ، مراه بن ربيع اور بالل بن اميہ نے جنگ تبوک ميں شر کت نہ کی اور انھوں 
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يکن وه منافقين ميں شامل نہيں ہو نا چاہئيے تھے بلکہ ايسا انھوں نے سستی اور کاہلی نے پيغمبر خدا کے ہمراه سفر نہ کيا ل
  کی بناء پرکيا تھا ۔

  تھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا کہ وه اپنے لئے نادم اور پشيمان ہو گئے ۔
هللا نے ان  جب رسول هللا ميدان تبوک سے مدينہ لوٹے تو وه آنحضرت کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور معذرت ليکن رسول

سے ايک لفظ تک نہ کہا اور مسلمانوں کو بھی حکم ديا کہ کوئی شخص اس سے بات چيت نہ کرے وه ايک معاشرتی دبأو 
کاشکار ہوگئے ۔ يہاں تک کہ ان کے چھوٹے بچے اور عورتيں رسول هللا کے پاس ٓائيں اور اجازت چاہی کہ ان سے الگ ہو 

ازت تو نہ دی ليکن حکم ديا کہ ان کے قريب نہ جائيں ۔ مدينہ کی فضا وسعت کے جائيں ، ٓاپ نے انھيں عليحدگی کی اج
باوجود ان پر تنگ ہو گئی ۔ وه مجبور ہو گئے کہ اس اتنی بڑی ذلت اور رسوائی سے نجات حاصل کرنے کے لئے شہر 

  چھوڑ ديں اور اطراف مدينہ کے پہاڑوں کی چوٹی پر جاکر پناه ليں ۔
  نے ان کے جذبات پر شديد ضرب لگائی ان ميں سے ايک يہ تھی کہ کعب بن مالک کہتا ہے :جن باتوں نے جن باتوں 

ميں ايک دن بازار مدينہ ميں پريشانی کے عالم ميں بيٹھا تھا کہ ايک شامی عيسائی مجھے تالش کرتا ہوا ٓايا۔ جب اس نے 
اس ميں لکھا تھا کہ اگر تيرے ساتھی نے تجھے مجھے پہچان ليا تو باد شاه غسان کی طرفسے ايک خط ميرے ہاتھ ميں ديا ۔ 

دھتکار ديا ہے تو ہماری طرف چلے ٓأو ۔ ميری حالت منقلب اور غير ہوگئی اور ميں نے کہا وائے ہو مجھ پرمير امعاملہ اس 
  حد تک پہنچ گيا کہ دشمن ميرے بارے ميں اللچ کرنے لگے ہيں ۔

لے ٓاتے مگر ان سے ايک لفظ بھی نہ کہتے ۔ کچھ مدت اسی صورت خالصہ يہ کہ ان کے اعزو اقارب ان کے پاس کھانا 
ميں گزر گئی اور وه مسلسل انتظار ميں تھے کہ ان کی توبہ قبول ہو اور کوئی ٓايت نازل ہو جو ان کی توبہ کی دليل بنے ۔ 

  مگر کوئی خبر نہ تھی ۔
کہا کہ اب جبکہ لوگوں نے ہم سے قطع تعلق  اس دوران ان ميں سے ايک کے ذہن ميں يہ بات ٓائی اور اس نے دوسروں سے

کرليا ہے کيا ہی بہتر ہو کہ ہم بھی ايک دوسرے سے قطع تعلق کرليں ( يہ ٹھيک ہے کہ ہم گنہ گار ہيں ليکن مناسب ہے کہ 
  دوسرے گنہ گار سے خوش اور راضی نہ ہوں )

اور ان ميں سے کوئی ايک دوسرے کے  انھوں نے ايسا کيا يہاں تک کہ ايک لفظ بھی ايک دوسرے سے نہيں کہتے تھے
ساتھ نہيں رہتا تھا۔اس طرح پچاس دن انھوں نے توبہ و زاری کی اور ٓاخر کار ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس پر مندرجہ باال 

  ٓايت ان کے بارے ميں نازل ہوئی ہے ۔
..............  

  ۔٢٧۶صفحہ  ٢۔ تفسير نو ر الثقلين جلد 1

  رتی دبا ٔو گنہ گاروں کے لئے معاش

  يہ ٓايات بھی جنگ تبوک سے متعلق اور اس عظيم اسالمی واقعے کے بارے ميں مختلف مطالب پر مشتمل ہيں ۔
پہلی ٓايت ميں پرور دگار کی اس المتناہی رحمت کی طرف اشاره ہے جو ايسے حساس لمحات ميں پيغمبر اور مہاجرين و 

کی رحمت پيغمبر اور ان کے مہاجرين و انصار کے شامل حال ہوئی جو انصار کے شامل حال ہوئی ۔ ارشاد ہوتا ہے : خدا 
يَن اتَّبَُعوهُ فِی شدت اور بحران کے موقع پر ٓانحضرت کی پيروی کرتے ہيں (لَقَْد تَاَب هللاُ َعلَی النَّبِیِّ َواْلُمھاِجِريَن َوااْلَٔنَصاِر الَّذِ 

  َساَعِة اْلُعْسَرِة ) ۔
ہے : يہ رحمت الٰہی اس وقت شامل حال ہوئی جب شدت حوادث اور پريشانيوں کے دبأو کی وجہ  اس کے بعد مزيد فرمايا گيا

سے قريب تھا کہ مسلمانوں کا ايک گروه راه حق سے پھر جائے ( اور تبوک سے واپسی کااراده کرلے ) (ِمْن بَْعِد َما َکاَد 
  يَِزيُغ قُلُوُب فَِريٍق ِمْنھم ) ۔

اس صورت ِ حالکے بعد هللا نے اپنی رحمت ان کے شامل حال کر دی اور ان کی توبہ قبول کرلی  دوباره تاکيد کی گئی ہے :
روه کيونکہ وه مومنين پر مہر بان اور رحيم ہے ( ثُمَّ تَاَب َعلَْيِھْم ٕاِنَّہُ بِِھْم َرئُوٌف َرِحيٌم ) ۔اس کے بعدنہ صرف اس عظيم گ

ا بلکہ ان تين افراد پر بھی اپنا لطف و کرم کيا جو جنگ ميں شريک نہ پراپنی رحمت نازل کی کہ جو جہاد ميں شريک ہو
سے  ہوئے تھے اس لئے مجاہدين انھيں پيچھے چھوڑ گئے تھے ( َوَعلَی الثَّاَلثَِة الَِّذيَن ُخلِّفُوا ) ۔ليکن يہ لطف الٰہی انھيں ٓاسانی

الک ، مراره بن ربيع اور ہالل بن اميہ جن کے بارے ميں ميسر نہيں ٓايا بلکہ ايسا اس وقت ہوا جب يہ تين افراد ( کعب بن م
يہاں ” شاِن نزول ميں بتا يا جاچکا ہے ) شديد معاشرتی دبأو ميں ره چکے تھے اور تمام لوگوں نے ان کا بائيکات کرديا تھا 
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اْلَْٔرُض بَِما َرُحبَْت ) ۔اور ان کے سينےَحتَّی ٕاَِذا َضاقَْت َعلَْيِھْم ا“( تک کہ زمين اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی 
اور عالم يہ تھا کہ انھوں “ انھيں اپنے وجود ميں بھی جگہ نہ ملتی تھی ” اس طرح سے غم اندوه سے معمور تھے کہ گويا 

اور ”و گئے تھے نے ايک دوسرے سے بھی رابطہ منقطع کرليا تھا (َوَضاقَْت َعلَيِھْم ٔاَنفُُسھُم)اس طرح ان پر تمام راستے بند ہ
“ انھوں نے يقين کرليا تھا کہ اس کی طرف باز گشت کے عالوه غضِب خدا سے بچنے کے لئے کوئی اور پناه گاه نہيں ہے 

  ( َوظَنُّوا ٔاَْن الََمْلَجٔاَ ِمْن هللاِ ٕاِالَّ ٕاِلَْيِہ ) ۔
اور مخلصانہ توبہ اور باز گشت ان  ۔ اور اس رحمت نے ان کے لئے حقيقی“دوباره رحمت ِ خدا انک ے شامل حال ہوئی 

ِحيُم ) ۔کے لئے ٓاسان کردی ( ثُمَّ تَاَب َعلَْيِھْم لِيَتُوبُوا ) ۔ کيونکہ خدا توبہ قبول کرنے واال اور رحيم ہے ۔( ٕاِنَّ هللاَ ھَُو ال اُب الرَّ   تَّوَّ

  چند اہم نکات 
  

  سے کيامراد ہے ؟ :“ ۔ تاب هللا علی النبی ١

  آيت ميں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے پيغمبر ، مہاجرين اور انصارپر توجہ کی اور ان کی توبہ قبول کیمحل بحث پہلی 
اس ميں شک نہيں کہ معصوم پيغمبر کا تو گناه ہی نہ تھا کہ خدا اس پر توجہ کرتا اور اس کی تبہ قبول کرتا، اگر چہ اہل 

تبوک کے واقعہ ميں پيغمبر سے کوئی لغزش ہونے کی دليل  سنت کے بعض مفسرين ِ حديث نے مندرجہ باال تعبير کو جنگ
قرار ديا ہے ليکن خود اس ٓايت ميں اورقرٓان کی دوسری ٓايات ميں غو ر خوض کيا جائے تو يہ تفسير غلط معلوم ہوتی ہے 

  کيونکہ :
اور بندوں کی طرف توجہ “ اس اپنی رحمت کے ساتھ لوٹ ٓانا ” پہلی بات تو يہ ہے کہ پر وردگار کی توبہ کا معنی ٰ ہے 

کرنا اور اس کے مفہوم ميں گناه يالغزش نہيں ہے جيسا کہ سورٔه نساء ميں بعض احکام ِ اسالم کا ذکر کرنے کے بعد فرمايا 
  گيا ہے :

  يريد هللا ليبين لکم و يھديکم سنن الذين من قبلکم و يتوب عليکم و هللا عليم حکيم
ان کرے اور جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی اچھی سنت اور روش کی تمہيں ہدايت خد اچاہتا ہے کہ تم سے اپنے احکام بي

  کرے اور خدا عالم و حکيم ہے ۔“ توبہ ”کرے اور تم پر 
اس ٓايت ميں اور ا س سے پہلے گناه اور لغزش کی کوئی بات نہيں کی گئی۔ بلکہ اس ٓايت کی تصريح کے مطابق گفتگو 

ر گذشتہ لوگوں کی اچھی طرح سنتوں کی ہدايت کے بارے ميں ہورہی ہے يہ چيز خود احکام بيان کرنے کے حوالے سے او
  نشان دہی کرتی ہے کہ يہاں توبہ کا معنی ہے بندوں کے لئے رحمت ِاٰلہی شمول ۔

دوسری بات يہ ہے کہ کتب ِ لغت ميں بھی توبہ کا ايک يہی معنی مذکور ہے ۔ مشہور کتاب قاموس ميں تو بہ کا ايک معنی 
  طرح ذکر ہوا ہے : اس

  رجع عليہ بفضلہ و قبولہ
  يعنی اس کی طرف لوٹا اپنے فضل و قبول کرنے سے ۔

تيسری بات يہ ہے کہ زير بحث ٓايت ميں مومنين کے صرف ايک گروه کے انحراف ِ حق کا ذکر ہے حاالنکہ خدائی توبہ سب
ہ گناه پر بندوں کی معذرت قبول کرنے کے معنی ميںکے لئے قرار دی گئی ہے يہ امر نشان دہی کرتا ہے کہ يہاں خدائی توب

نہيں ةے بلکہ يہاں اس سے مراد خدا کی خاص رحمت ہے جو ان سخت لمحات ميں پيغمبر اور تمام مومنين کی مدد کے لئے 
  ٓائی ۔ اس ميں مہاجرين و انصار ميں سے کسی کے لئے استثناء نہيں ہے اور اس رحمت نے انھيں جہادميں ثابت رکھا۔

  کيوں کہاگيا ؟:“ ساعة العسرة” ۔ جنگ تبوک کو٢
لغت کے اعتبار سے وقت کے ايک حصہ کو کہتے ہيں ، چاہے وه چھوٹا ہويا بڑا۔ البتہ زياده لمبے زمانے کو “ ساعت”لفظ 

  مشقت اور سختی کے معنی مينہے ۔“ عسرت ” ساعت نہيں کہا جاسکتا ہے اور 
تاريخ اسالم نشاندہی کرتی ہے کہ مسلمان کبھی بھی جنگ تبوک کے موقع کی طرح مشکل صورت ِ حال ، دبأو اور زحمت 

ميں مبتال نہيں ہوئے تھے ۔ کيونکہ ايک تو سفر تبوک سخت گرمی کے عالم ميں تھا ۔ دوسرا خشک سالی سے لوگو ں کو 
سے پھل اتارنے نے دن تھے اور اسی پر لوگوں کی سال بھر کی تنگ اور ملول کررکھا تھا اور تيسرا اس وقت درختوں 

  ٓامدنی کا انحصار تھا ۔
ان تمام چيزوں کے عالوه مدينہ اور تبوک کے درميان بہت زياده فاصلہ تھا اور مشرقی روم کی سلطنت کا انھيں سامنا تھا 
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  جو اس وقت کی سپر پاور تھی ۔
پاس اتناکم تھا کہ بعض اوقات دو افراد مجبور ہوتے تھے کہ ايک ہی سواری مزيد بر ٓان سوارياں اور رسد مسلمانوں کے 

پرباری باری سفر کريں بعض پيدل چلنے والوں کے پاس جو تا تک نہيں تھا اور وه مجبور تھے کہ وه بيا بان کی جالنے 
ايک دانہ چند آدمی يکے بعد ديگرے  والی ريت پر پا بر ہپنہ چليں ۔ ٓاب و غذا کی کمی کا يہ عالم تھا کہ بعض اوقات خرمہ کا

منہ ميں رکھ کر چوستے تھے يہاں تک کہ اس کی صرف گھٹلی ره جاتی پانی کا ايک گھنونٹ چند آدميوں کو مل کر پينا 
  پڑتا۔

ان تمام باتوں کے باوجود اکثر مسلمان قوی اور مستحکم جذبہ رکھتے تھے اور تمام مشکالت کے باوجود رسول ِ خدا کے 
دشمن کی طرف چل پڑے اور اس عجيب استقامت اور پا مردی کا مظاہره کرکے ہر دور کے تمام مسلمانوں کے لئے  ہمراه

  انھوں نے ايک عظيم درس يا دگار کے طور پر چھوڑا۔ 
  ايسا درس جو تمام نسلوں کے لئے کافی ہے يہ درس عظيم اور خطرناک دشمنوں پر کاميابی کا وسيلہ ہے ۔

مسلمانوں ميں ايسے افراد تھے جن کے دل کمزور تھے اور يہی کمزور دل واپس لوٹ جانے کی  اس ميں شک نہيں کہ
  فکرميں تھے ان کے بارے ميں قرٓان کہتا ہے ۔

  من بعد ما کاد يزيغ قلوب فريق منھم
  کے ماده سے ہے اس کامطلب ہے حق سے باطل کی طرف انحراف۔“ زيغ“ ’يزيغ”

کثريت کے عالم جذبات نے اور لطِف پر وردگار نے انھيں بھی اس فکر سے پلٹا ديا اور ليکن جيسا کہ ہم نے ديکھا ہے کہ ا
  وه بھی راِه حق کے مجاہدين ميں شامل ہو گئے ۔

  کی تعبير :“ خلفوا” ۔ تين افراد کے لئے ٣
انھيں پيچھے چھوڑ ديا” کی تعبير ٓائی ہے يعنی “ خلفوا”مندرجہ باال ٓايات ميں سست او رسہل انگار تين افراد کے بارے ميں 

  ۔“گيا تھا 
يہ تعبير يا تو اس بناء پرہے کہ جب ايسے افراد سستی کرتے تو مسلمان انھيں پيچھے چھوڑ جاتے اور ان کی پر واه کے 

لئے بغير ميداِن جہا د کی طرف پيش قدمی کرجاتے تھے اور يا اس بناء پرہے کہ جس وقت وه عذر خواہی کے لئے پيغمبر 
  اس ٓائے تو ٓاپ نے ان کا عذر قبول نہ کيا اور ان کی توبہ قبول کرنے کو پس پشت ڈال ديا ۔اکرم کے پ

  ۔ ايک دائمی اور عظيم سبق :۴
زير بحث ٓايات سے جو اہم مسائل معلوم ہوتے ہيں ان ميں سے ايک مسئلہ مجرموں اور فاسدوں کو معاشرتی دبأو اور 

  ۔ بائيکات کے ذريعے سزا دينے سے متعلق ہے
ہم اچھی طرح سے ديکھ رہے ہيں کہ جنگ ِ تبوک سے پيچھے ره والے افراد سے بائيکاٹ سے وه کيسی سختی ، تنگی اور 

دبأو ميں مبتال ہوئے يہ بائيکاٹ ان کے لئے ہر قسم قسم کے قيد خانے سے سخت تر تھايہاں کہ اس اجتماعی بائيکاٹ کی 
طرف سے نااميد ہو گئے اس طريقے سے اس وقت کے مسلمانوں کے  وجہ سے ان کی جان لبوں تک ٓاپہنچی او روه ہر

معاشرے پر اس کا ايسا وسيع اثر ہوا کہ اس کے بعد بہت کم افراد ايسی جرٔات کرتے تھے کہ وه ايسے گناه کے مرتکب ہوں 
  ۔

ايسی سزا سستی و کاہلی کا ايسی سزا سے نہ تو قيد خانوں کا مسئلہ پيدا ہوتا ہے نہ ايسی سزأوں پر کوئی خرچ اٹھتا ہے نہ 
  جنم ديتی ہے اور نہ ہی برے اخالق کو پنپنے ديتی ہے ليکن کی تاثير ہر قيد خانہ سے زياده اور بہت ہی دردناک ہے ۔

د رحقيقت يہ ايک بائيکاٹ اور معاشرے کی طرف سے ايسے برے اور فاسد افراد کے خۺاف منفی جنگ ہے جو حساس ذمہ
ہ موڑ ليتے ہيں اگر مسلمان ہر دور اور ہر زمانے ميں ايسے لوگونکے خالف اس طرح کا اقدام داريوں کی ادائيگی سے من

کريں تو انھيں کاميابی حاصل ہو نا يقينی ہو جائے ۔ اس طرح سے مسلمان اپنے معاشرے کو پا ک کرسکتے ہيں ليکن بد 
اری تقريبا ً ايک ہمہ گير بيماری کی قسمتی سے ٓاج کے اسالمی معاشروں ميں ايسے جرائم سے چشم پوش اور سازش ک

شکل اختيار کی چکی ہے يہ صورت حال نہ صرف يہ کہ ايسے افراد کو روک نہيں سکتی بلکہ انھيں ان کے برے اعمال 
  ميں مزيد دلير اور الپر وه کرديتی ہے ۔

  ۔ جنگ تبوک سے مسلمانوں کی دھاک بيٹھ گئی:۵
ميں ايک “ تبوک”تھا جہاں پيغمبر اکرم نے اپنی جنگوں ميں پيش قدمی کی ۔  کا مقام ان تمام مقامات سے دور“ تبوک ” 
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محکم اور بلند قلعہ کا نام تھا ۔ جو حجاز اور شام کی سر حد پر واقع تھا ۔ اسی وجہ سے اس عالقے کو سر زمين تبوک کہتے
  تھے ۔

اطراف کے تمام ممالک ميں گونجنے لگی  جزيره نما عرب ميں اسالم کے تيز رفتار نفوذ کی وجہ سے رسول هللا کی شہرت
۔ باوجوديکہ وه اس وقت حجاز کی اہميت کی قائل تھے ليکن طلوع ِ اسالم اور لشکر اسالم کی طاقت کہ جس نے حجاز کو 

  ايک پر چم تلے جمع کرليا ، نے انھيں اپنے مستقبل کے بارے ميں تشويش ميں ڈال ديا۔
۔ اس حکومت کو خيال ہوا کہ کہيں اسالم کی تيز رفتار ترقی کی وه پہلی قربانی مشرقی روم کی سر حد حجاز سے ملتی تھی 

نہ بن جائے لٰہذا اس نے چاليس ہزار کی زبر دست مسلح فوج جو اس وقت کی روم جيسی طاقتوں کے شايان شان تھی۔ اکھٹی
کے کانوں تک پہنچی ۔ رسول هللا کی اور اسے حجاز کی سر حد پر الکھڑا کيا يہ خبر مسافرو ں کے ذريعے پيغمبر اکرم 

  نے روم اور ديگر ہمسايوں کو درس عبرت دينے کے لئے توقف کيے بغير تياری کا حکم صادر فرمايا۔
ٓاپ کے مناديوں نے مدينہ اور دوسرے عالقوں تک ٓاپ کا پيغام پہنچا يا ۔ تھوڑے ہی عرصے ميں تيس ہزار افراد روميوں 

  ۔ ان ميں دس ہزار سوار اور بيس ہزار پياده تھے ۔ سے جنگ کرنے کے لئے تيار ہو گئے
موسم بہت گرم تھا ، غلے کے گودام خالی تھے ، اس سال کی فصل ابھی اٹھائی نہيں گئی تھی ۔ان حاالت ميں سفر کرنا 

ر مدينہ اور مسلمانوں کے لئے بہت ہی مشکل تھا۔ ليکن چونکہ خدا اور رسول کا فرمان تھا لٰہذا ہر حالت ميں سفر کرنا تھا او
تبوک کے درميان پر خطر ، طول صحرا کو عبور کرنا تھا ۔ اس لشکر کو چونکہ اقتصادی طور پر بہت زياده مشکالت کا 

سامنا کرنا پڑا ، اس کا راستہ بھی طوالنی تھا راستے ميں جالنے دالی زہريلی ہوائيں چلتی تھيں سنگريزه اڑتے تھے جھکڑ 
يعنی سختيوں واال لشکر )کے نام سے مشہور ہوا۔ ا “ ( جيش العسرة ” تھيں ، اس لئے يہ چلتے تھے سوارياں بھی کافی نہ 

س نے تمام سختيوں کو جھيال اورماه شعبان کی ابتداء ميں ہجرت کے نويں سال سر زمين تبوک ميں پہنچا جبکہ رسول هللا 
ميں حضرت علی عليہ السالم شريک نہيں  حضرت علی کو اپنی جگہ پر مدينہ ميں چھوڑ ٓائے تھے ۔ يہ واحد غزوه ہے جس

  ہوئے ۔
رسول هللا کا اقدام بہت ہی مناسب اور ضروری تھا کيونکہ بہت احتمال تھا کہ بعض پيچھے رہنے والے مشرکين يا منافقين 

يں او جو حيلوں بہانوں سے ميدان ِ تبوک ميں شريک نہ ہوئے تھے رسول هللا اور ان کی فوج کی طويل غيبت سے فائده اٹھائ
رمدينہ پر حملہ کرديں ۔ عورتوں اور بچونکو قتل کرديں اور مدينہ کو تاخت و تاراج کرديں ليکن حضرت علی (ع) کا مدينہ 

  ميں ره جانا ان کی سازشوں کے مقابلے ميں ايک طاقتور بند تھا ۔
ظر نہ ٓايا ۔ عظيم سپاه اسالم چونکہ بہت حال جب رسول هللا تبوک ميں پہنچے تو وہاں آپ کو رومی فوج کا کوئی نام و نشان ن

کئی جنگوں ميں اپنی عجيب و غريب جرٔات وشجاعت کا مظاہره کر چکی تھی جب ان کے ٓانے کی خبر روميوں کے کانوں 
تک پہنچی تو انھوں نے اسی کو بہتر سمجھا کے اپنے ملک کے اندر چلے جائيں اور اس طرح سے ظاہر کريں کہ مدينہ پر 

لئے لشکر ِ روم کی سر حدوں پر جمع ہو نے کی خبر ايک بے بنياد افواه سے زياده کچھ نہ تھی کيونکہ وهحمل ه کرنے کے 
ايک ايسی خطرناک جنگ شروع کرنے سے ڈرتے تھے کہ جس کا جواز بھی ان کے پاس کوئی تھا ليکن لشکر اسالم اس 

  ئی درس سکھائے ، مثالً:طرح سے تيز رفتاری سے ميدان تبوک ميں پہنچنے سے دشمنان اسالم کو ک
۔ يہ بات ثابت ہو گئی کہ مجاہدين اسالم کا جذبہ جہاد اس قدر وقی ہے کہ وه اس زمانے کی نہايت طاقت در فوج سے نہيں ١

  ڈرتے ۔
۔ بہت سے قبائل اور اطراف، تبوک کے امراء پيغمبر اسالم کی خدمت ميں ٓائے اور ٓاپ سے تعرض او رجنگ نہ کرنے ٢

  ن پر دستخظ کيے اس طرح مسلمان ان کی طرف سے ٓاسوده خاطر ہو گئے ۔کے عہد و پيما
۔ اسالم کی لہريں سلطنت ِ روم کی سر حدوں کے اندر تک چلی گئيں اور اس وقت کے ايک اہم واقعے کے طور پر اس کی٣

  ٓاواز ہر جگہ گونجی اور روميوں کے اسالم کی طرف متوجہ ہونے کے لئے زمين ہموار ہوگئی۔
راستہ طے کرنے اور زحمتوں کو بر داشت کرنے سے ٓاينده شام کا عالقہ فتح کرنے کے لئے راه ہموار ه وگئی اور ۔ يہ ۴

  معلوم ہو گيا کہ ٓاخر کار يہ راستہ طے کرنا ہی ہے ۔
  يہ عظيم فوائد ايسے تھے کہ جن کے لئے لشکر کی زحمت بر داشت کی جا سکتی تھی ۔

کے مطابق اپنی فوج سے مشوره کيا کہ پيش قدمی جاری رکھی جائے يا واپس پلٹ جايا  بہر حال پيغمبر اکرم نے اپنی سنت
جائے ۔ اکثريت کی رائے يہ تھی کہ پلٹ جانا بہتر ہے اور يہ اسالمی اصولوں کی روح سے زياده منا سبت رکھتا تھا 

ج کے سپاہی تھکے ہوئے خصوصاً جبکہ اس وقت طاقت فرمسا سفر اور راستے کی مشقت و زحمت کے باعث اسالمی فو
  تھے اور ان کی جسمانی قوت مزاحمت کمزور پڑچکی تھی ۔
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 رسول هللا نے اس رائے کو صحيح قرار ديا اور لشکر اسالم مدينہ کی طرف لوٹ ٓايا ۔

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

اِدِقيَن ۔١١٩   ۔ يَأاَيھَُ◌ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َوُکونُوا َمَع الصَّ
  ترجمہ
  ۔ اے ايمان والو! خدا ( کے ہر حکم کی مخالفت ) سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو ۔١١٩

  سچوں کا ساتھ دو 
گذشتہ ٓايات ميں متخلفين اور جنگ سے منہ موڑ نے والوں کے بارے ميں گفتگو تھی ۔ متخلفين وه لوگ تھے جنھوں نے خدا 

اور رسول سے کئے ہوئے عہد کو توڑ ڈاال وه لوگ جو عملی طو رپر خدا اور قيامت پر اپنے اظہار ايمان کی تکذيب 
  وابط کرکے انھيں کس طرح سے تنبيہ کی ۔کرچکے تھے اور ہم نے ديکھا کہ مسلمانوں نے قطع ر

زير بحث ٓايت ميں ان کے مد مقابل دوسرے لوگوں کی طرف اشاره کرتے ہوئے انھيں حکم ديا گيا ہے کہ اپنا رابطہ سچے 
  لوگوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو اپنے عہد پر قائم ہيں ، مستحکم رکھو۔

ی مخالفت سے بچوں( يَأاَيّھَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ) ۔اور اس بناء پر کہ اہل ايمانپہلے فرمايا گيا ہے : اے ايمان والو! حکم خدا ک
تقوٰی کی پر پيچ وخم راه کو غلطی اور انحراف کے بغير طے کر سکيں ، مزيد فرمايا گيا ہے سچوں کا ساتھ دو ( َوُکونُوا َمَع 

اِدقِيَن ) ۔   الصَّ
، مفسرين نے مختلف احتماالت ذکر کئے ہيں ليکن اگر ہم راستے کو مختصر کرنا چاہيں کون ہيں “صادقين ” اس بارے ميں

  کی تفسير کی ہے ۔“ صادقين ”تو ہميں خود قرٓان کو طرف رجوع کرنا چاہيئے جس نے متعدد ٓايات ميں 
  سورهٔ  بقره ميں ہے :۔

ا و اليوم ااٰلخر و المآلئکة و الکتاب النبيين و ٰاتيال مال ليس البر ان تولّوا وجوھکم قبل المشرق و المغرب وٰلکن البر من ٰامن ب
دھم علٰی حبہ ذوی القربٰی و اليٰتمٰی و المٰساکين و ابن السبيل و السآئلين و فی الرقاب و اقام الصٰلواة و ٰاتی الزکٰوة و الموفون بعھ

  )١٧٧الذين صدقوا و اوٰلٓئک ھم المتقون۔(بقره۔ اذا ٰعھدوا و الصا برين فی البٔاسآء و الضٓراء حين البٔاس اوٰلٓئک 
اس ٓايت ميں ہم ديکھتے ہيں کہ قبلہ کی تبديلی کے مسئلے ميں مسلمانونکو زياده باتيں کرنے سے منع کيا گيا ہے اور پھر اس

  کے بعد نيکی کی حقيقت کی اس طرح وضاحت کی گئی ہے ۔
  پر ايمان النا۔خدا روز قيامت ، مالئکہ ، ٓاسمانی کتب اور انبياء 

  اس کے بعد فرمايا :
راه خدا ميں حاجت مندوں اور محروم لو گوں پر خرچ کرنا ، نماز قائم کرنا ، زکٰوة ادا کرنا ، عہد و پيمان پو را کرنا او 

  رجہاد کے وقت مشکالت کے سامنے صبر و استقامت دکھانا ۔ ان سب چيزوں کے ذکر کے بعد فرمايا گيا ہے :
  کے حامل ہوں وه صاد ق اور پرہيزگار ہيں ۔ جو لوگ ان صفات

  اسی طرح صادق وه ہے جو تمام مقدسات پر ايمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ميدان ميں عمل بھی کرتا ہو۔
  ميں ہے : ١۵سورٔه حجرات ٓايہ 

  سبيل هللا اوٰلئک ھم الصادقون ۔انما المومنون الذين ٰامنوا با و رسولہ ثم لم يرتابوا وجاھدوا باموالھم و انفسھم فی 
يعنی .( اس مال ميں ) ان مفلس مہاجروں کا ( حصہ ) ہے جو اپنے گھروں سے او رمالوں سے دور کردئيے گئے ( اور جو 
  ) خدا کے فضل اور خوشنودی کے طلب گار ہيں اور خدا کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہيں ۔ يہی لوگ سچے ہيں ۔

وم مومنين کہ جنھوں نے تمام مشکالت کے باوجود پا مردی ار استقامت دکھائی اور اپنے گھر بار اور اس ٓايت ميں وه محر
مال و منال سے زبر دستی الگ کردئے گئے اور جن کا ہدف رضائے الٰہٰ◌ی اور نصرت ، پيغمبر کے عالوه اور کچھ نہ تھا

  قرار ديا گيا ہے ۔“ صا دقين ” ۔ انھيں 
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نظر رکھتے ہوئے ہم نتيجہ نکالتے ہيں کہ صادقين وه ہيں جو پر وردگار پر ايمان النے کے نتيجے ميں ان تمام ٓايات کو پيش 
اپنے اوپر عائد ہونے والی ذمہ دار يوں کو اچھی طرح سے انجام ديتے ہيں نہ شک و تردد کا شکار ہوتے ہيں ، نہ پأوں 

مختلف طرح سے فداکاری کے کے اپنے ايمان کی سچائی  پيچھے ہٹاتے ہيں، نہ ہی ہجوم ِ مشکالت سے گھبراتے ہيں بلکہ
  کا ثبوت ديتے ہيں ۔

اس ميں شک نہيں کہ ان صفات کے کئی مداج اور مراتب ہيں ۔ ممکن ہے بعض لوگ سب سے باال درجے پر فائز ہوں 
  کہتے ہيں اور بعض نچلے مراحل ميں ہوں ۔“ معصوم ” جنھيں ہم 

  يں ؟ کيا صادقين سے مراد صرف معصومين ہ
کا مفہوم اگر چہ وسيع ہے مگر بہت سی روايات سے معلوم ہوتا ہے “ صادقين ” جيسا کہ ہم نے سطور باال ميں ذکر کياہے 

  کہ اس سے يہاں مراد صرف معصومين ہيں ۔
نے ان سليم بن قيس ہاللی بيان کرتے ہيں کہ ايک دن امير المومنين عليہ السالم کچھ مسلمانوں سے محِو گفتگو تھے ۔ ٓاپ 

  سے ديگر باتوں کے عالوه فرمايا :
اِدقِيَن )کا حکم ميں تمہيں خدا کی قسم ديتا ہوں ، کيا تمہيں معلو م ہے کہ جد خدا نے ( يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َوُکونُوا مَ  َع الصَّ

ے يا خاص؟ تو رسول هللا نے فرمايا: اس نازل ہو اتو سلمان نے عر ض کيا: اے خدا کے رسول ! کيا اس سے مراد عام ہ
کا مفہوم مخصوص ہے ميرے بھائی علی کے لئے اور روز “ صادقين ” حکم کے مامور اور ذمہ دار تمام مومنين ہيں ليکن 

  قيامت تک اس کے بعد اوصياء کے لئے ۔
 ٢سنی تھی ۔( تفسير برہان جلد  جب علی (ع) نے يہ سوال کيا تو حاضرين نے کہا : جی ہاں ! يہ بات ہم نے رسول هللا سے

  ۔) ١٧٠ص 
  نافع نے عبد هللا بن عمر سے اس ٓايت کی تفسير ميں يوں نقل کيا ہے :

اِدقِيَن ” خدا نے پہلے مسلمانوں کا حکم ديا ہے کہ وه خدا سے ڈريں ، اس کے بعد فرمايا ہے :  يعنی مع محمد “ُکونُوا َمَع الصَّ
  ۔) ١٧٠ص  ٢ت کا ساتھ دو )( تفسير برہان جلد و اھل بيہ (محمد اور ان کے اہل بي

مع محمد و ” اہل سنت کے بعض مفسرين مثالً صاحب المنار مندرجہ باال روايت کے ذيل ميں اس طرح نقل کيا ہے کہ 
محمد اور ان کے اصحاب کے ساتھ )ليکن مفہوم ٓايت کی طرف توجہ کريں تو معلوم ہوتا ہے کہ وه عام ہے اور “ ( اصحابہ 

زمانے کے لئے ہے اور ہم جانتے ہيں کہ رسول هللا کے صحابہ ايک محدود زمانھے ميں تھے لٰہذا عبد هللا بن عمر سے ہر 
  جو روايت شيعہ کتب ميں ٓائی ہے ۔ صحيح تر دکھائی ديتی ہے ۔

حمد نے تفسير بر ہان کے مصنف نے اسی طرح کا مضمون اہل تسنن کے طرق سے نقل کيا ہے اور کہا ہے : موفق ابن ا
  اپنی اسناد ابن ِ عباس سے مندر جہ باال ٓايت کے ذيل ميں اس طرح سے نقل کيا ہے :وھو علی بن ابی طالب

  يعنی وه علی بن ابی طالب ہيں ۔
  اس کے بعد کہتا ہے :

  )١٠٠ص  ٢يہی مطلب عبد الرزاق نے کتاب رموز الکنوز ميں درج کيا ہے ۔ ( تفسير بر ہان جلد 
اور اس کے بعد سچوں کا “ تقوٰی اختيار کرو ” ہے کہ مندرجہ باال ٓايت ميں پہال حکم يہ ديا گيا ہے کہ  زياده اہم مسئلہ يہ

کا مفہوم ٓايت ميں عام ہوتا او رتمام سچے اور با استقامت مومنين اس ميں “ صادقين ” ساتھ دينے کا حکم ديا گيا ہے اگر 
  غور کيجئے گا ) ۔“ ( سچوں کے ساتھ دو” ی سچونميں سے رہنا نہ کہ يعن“ وکونوا مع الصادقين ” شامل ہوتے تو کہا جاتا

  ٓايت ميں ايک خاص گروه کے لئے ٓايا ہے ۔“ صادقين ” يہ امر خود اس بات کا قرينہ ہے کہ 
  دوسری بات يہ ہے کہ ساتھ دينے سے مراد ساتھ رہنا نہيں بلکہ بال شبہ اس سے مراد ان کے نقِش قدم پر چلنا ہے ۔

لہ يہ بھی ہے کہ کيا کسی غير معصوم کی پيروی اور نقش قدم پر چلنے کا حکم بغير کسی قيد اور شرط کے ديا جا ايک مسئ
  ہيں ۔“ معصومين ” سکتا ہے کيا يہ خود اس امر پر دليل نہيں کہ صادقين سے مراد صرف 

  سے بھی معلوم ہوتا ہے لٰہذ اجوکچھ روايات سے معلوم ہوتا ہے اگر غور و خوض کريں تو وہی مفہوم خود ٓايت
يہ بات جانب ِ توجہ ہے کہ معروف مفسری فخر رازی نے جو تعصب اور شک پيدا کرنے ميں مشہور يہ حقيقت قبول کی 

  ہے ( اگر چہ زياده تر اہل سنت مفسرين اس مسئلہ سے خاموشی سے گذرگئے ہيں ) وه کہتا ہے :
ذا ٓايت اس بات پر داللت کرتی ہے کہ جو لوگ جائز الخطاء ہيں وه خدا مومنين کو سچوں کا ساتھ دينے کا حکم ديا ہے لہٰ 

کسی معصوم کی پيروی کريں تاکہ اس پيروی کے ذريعے خطاء سے محفوظ رہيں اور يہ مفہوم ہر دور کے لئے ہونا 
  چاہئيے اور زمانۂ  پيغمبر ميں اسے مخصوص کرنے کے لئے کوئی دليل ہمارے پاس نہيں ہے ۔
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  يد کہتا ہے :ليکن بعد ميں مز
ہم تسليم کرتے ہيں کہ ٓايت کا مفہوم يہی ہے اور ہر زمانے ميں معصوم ہونا چاہئيے ، ليکن ہم اس معصوم کو مجموعِ  امت 

سمجھتے ہيں نہ کہ کوئی ايک فرد۔ بالفاظ ديگر يہ ٓايت اجماع ِ مومنين کی حجيّت او رمجموع امت کے خطا نہ کرنے کی 
  1دليل ہے ۔ 

ٓادھا راستہ تو ٹھيک طرح سے طے کرليا ليکن باقی نصف راه ميں اشتباه کا شکا رہو گيا اگر وه ايک نکتے يوں فخر رازی 
کی طرف توجہ کرتاجو متن ٓايت ميں موجود ہے تو باقی نصف راستہ بھی صحيح طرح سے طے کرليتا اور وه نکتہ يہ ہے 

جموع کا جز ہے اور يوں در اصل پيرو کا رپيشوا کا کہ اگر صادقين سے مراد ساری امت ہے تو خود يہ پيرو بھی اس م
حصہ ہو جائے گا او رتابع و متبوع کا اتحاد اور ايک ہونا الزم ٓائےگا حاالنکہ ظاہر ٓايت يہ ہے کہ پيرو کار اور ہيں اور 

  پيشوا اور ہيں يعنی تابعين او رمتبوعين جد اجدا اور عليحده عليحده ہيں ( غور کيجئے گا ) ۔
  کہ مندرجہ باال ٓايت ان آيات ميں سے ايک ہے جو ہر زمانے ميں موجود معصوم پر داللت کرتی ہيں ۔ خالصہ يہ

  جمع ہے لٰہذا ضروری ہے کہ ہر زمانے ميں متعدد معصوم ہوں ۔“ صادقين ” ايک سوال باقی ره جاتا ہے اور وه يہ کہ 
مانے کے لوگوں نہيں ہيں بلکہ ٓايت تمام زمانوں اس سوال کا جواب بھی واضح ہے اور وه يہ ہے کہ مخاطب صرف ايک ز

  کے لئے ہے لٰہذا گفتگو متعدد معصومين کے بارے ميں ہو گی نہ کہ ايک فرد کے بارے ميں ۔
اس امر کا بولتا ہوا گواه يہ ہے کہ زمانۂِ رسول ميں سوائے ٓانحضرت کے کوئی اور واجب االطاعت نہ تھا۔ جبکہ ٓايت مسلمہ 

ے مومنين کے لئے بھی تھی ۔ لٰہذا ہم سمجھتے ہيں کہ جمع سے مراد ايک زمانے کے افراد نہيں بلکہ جمعطور پر اس زما ن
  زمانوں کے مجموعہ کے لئے ہے ۔

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

  ۔٢٢١، ص ٢٢٠ص  ١۶۔ تفسير فخر رازی ج1

يَتََخلَّفُوا َعْن َرُسوِل هللاِ َوالَيَْرَغبُوا بِٔاَنفُِسِھْم َعْن نَْفِسِہ َذِلَک بِٔاَنَّھُْم الَيُِصيبُھُْم ۔ َما َکاَن اِلَْٔھِل اْلَمِدينَِة َوَمْن َحْولَھُْم ِمَن ااْلَْٔعَراِب أَْن ١٢٠
ُکتَِب لَھُْم بِِہ َعَمٌل َصالٌِح ٕاِنَّ هللاَ   نَْياًل ٕاِالَّ ظََمٔاٌ َوالَنََصٌب َوالََمْخَمَصةٌ فِی َسبِيِل هللاِ َوالَيَطَئُوَن َمْوِطئًا يَِغيظُ اْلُکفَّاَر َوالَيَنَالُوَن ِمْن َعُدوٍّ 

  الَيُِضيُع ٔاَْجَر اْلُمْحِسنِيَن۔
  َسَن َما َکانُوا يَْعَملُوَن۔۔ َوالَيُنفِقُوَن نَفَقَةً َصِغيَرةً َوالََکبِيَرةً َوالَيَْقطَُعوَن َواِديًا ٕاِالَّ ُکتَِب لَھُْم لِيَْجِزيَھُْم هللاُ ٔاَحْ ١٢٢

  ترجمہ
  

نہيں کہ اہل مدينہ اور باديہ نشين جو اس کے اطراف ميں ہيں ، رسول هللا سے اختالف کريں اور اپنی جان بچانے کےمناسب 
لئے ان کی جان سے الپرواہی کريں يہ اس لئے ہے کہ انھيں کوئی پياس نہيں لگے گی ، نہ خستگی ہو گی ، نہ راه ِ خدا ميں 

ہيں کہ جو کافروں کے غضب کاموجب ہو او رنہ دشمن سے کوئی ضرب  بھوک لگے گی ، نہ وه کوئی ايسا قدم اٹھاتے
کھاتے ہيں مگر يہ کہ ا سکی وجہ سے ان کے لئے اچھا عمل لکھا جاتا ہے کيونکہ نيک لوگوں کی اجرت ( او رجزا) ضائع 

  نہيں کرتا ۔
( ميدان جہاد کی طرف جاتے  ۔ اور وه کسی چھوٹے يا بڑے مال کو ( راه خدا ميں خرچ نہيں کرتے اور کسی زمين کو١٢١

ہوئے يا اس سے پلٹتے ہوئے ) خرچ نہيں کرتے اور کسی زمين کو ( ميدان جہاد کی طرف جاتے ہوئے اس سے پلٹتے 
  ہوئے ) عبور نہيں کرتے مگر يہ کہ ان کے لئے لکھا جاتا ہے تاکہ خدا ان کے بہترين اعمال کے لحاظ سے انہيں جزا دے ۔

  جزا ضرور ملے گی  مجاہدين کو مشکالت پر
گذشتہ ٓايات ميں جنگ تبوک سے پيچھے ره جانے والوں کے بارے ميں سر زنش ٓائی تھی ۔ زير بحث دو ٓايات اس سلسلے 

  ميں ايک کلی قانون کے طور پر ٓاخری اور بنيادی بحث کرتی ہيں ۔
اطراف ميں زندگی بسر کرتے ہيں انھيں پہلے فرمايا گيا ہے : مدينہ کے لوگ او رباديہ نشين جو اس مر کز اسالم شہر کے 

َن ااْلَْٔعَراِب حق نہيں پہنچتا کہ رسول هللا سے اختالف کريں اور انھيں چھو ڑ کربيٹھ جائيں (َما َکاَن اِلَْٔھِل اْلَمِدينَِة َوَمْن َحْولَھُْم مِ 
) ۔   ٔاَْن يَتََخلَّفُوا َعْن َرُسوِل هللاِ

جان کی حفاظت کو رسول کی جان کی حفاظت پر مقدم رکھيں ( َوالَيَْرَغبُوا بِٔاَنفُِسِھْم َعْن اور نہ انھيں يہ حق پہنچتا ہے کہ اپنی
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  نَْفِسِہ) ۔
کيونکہ امت کے رہبر ، هللا کے رسول اور ملت اسالم کی بقا اور حيات کی عالمت ہيں انھيں اکيال چھوڑ دينا نہ صرف 

  د مومنين کا وجود اور حيات کا بھی حقيقتاً خطرے ميں پڑ جائے گی ۔پيغمبر کو خطرے ميں ڈالے گا بلکہ دين ِ خدا اور خو
در حقيقت قرٓان ايک جذباتی بيان کے ذريعے تمام اہل ايمان کو پيغمبر کی حفاظت کرنے پر ابھارتاہے اور مشکالت و 

زيز تر نہيں ہے اورمصائب ميں ان کی حمايت اور دفاع کی ترغيب ديتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جان اس کی جان سے ع
نہ تمہاری زندگی اس کی حيات سے زياده قيمتی ہے ۔ کيا تمہارا ايمان اس کی جازت ديتا ہے کہ وه ہستی جو بہت ہی زياده 
پر ارزش ہے اور جس کا وجود تمہاری نجات اور رہبری کے لئے ، وه خطرے ميں پڑجائے اور تم سالمت طلب اپنی جان 

  کی راه ميں قربانی سے دريغ کرو۔ اس کی جان بچانے کے لئے اس
مسلم ہے کہ مدينہ اور اطراف مدينہ کے لئے تاکيد اس بنا پر ہے کہ اس زمانے ميں مرکز اسالم مدينہ ميں تھا ورنہ يہ حکم 
نہ مدينہ اور اس کے اطراف کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ ہی پيغمبر خدا کے ساتھ مخصوص ہے ۔ تمام مسلمانوں کی ہر 

ہ داری ہے کہ وه اپنے رہبروں کو اپنی جان کی طرح بلکہ اس سے بھی زياده گرامی اور عزيز سمجھيں اور ان دور ميں ذم
کی حفاظت کی کوشش کريں او رمشکالت ميں انھيں اکيال نہ چھوڑيں کيونکہ ان کے لئے خطره پوری امت کے لئے خطره 

  ہے ۔
مشکالت کا مجاہدانہ مقابلہ کرنے سے مجاہدين کو نصيب اس کے بعد اس اجر و جزا کی طرف اشاره ہے جو ہر قسم کی 

  ہوتی ہے ان مشکالت ميں سے سات اقسام کی نشاندہی کی گئی ہے :
  َذلَِک بِٔاَنَّھُْم الَيُِصيبُھُْم ظََمٔا) ۔“( يہ اس بنا پر ہے کہ انھيں کوئی پياس نہيں لگتی”۔ ١
  َصٌب) ۔َوالَنَ “ ( نہ انھيں کوئی خستگی اور تکان ہوتی ہے ” ۔ ٢
) ۔“ ( نہ راه خدا ميں انھيں کوئی بھوک دامن گير ہوتی ہے ” ۔ ٣   َوالََمْخَمَصةٌ فِی َسبِيِل هللاِ
  َوالَيَطَئُوَن َمْوِطئًا يَِغيظُ اْلُکفَّاَر ) ۔“ ( نہ کفار کے غيظ و غضب کی وجہ سے کسی خطرے سے دوچار ہوتے ہيں ” ۔ ۴
  (َوالَيَنَالُوَن ِمْن َعُدوٍّ نَْياًل) ۔“ ضرب لگتی ہے  اور نہ انھيں دشمن کی طرف سے کوئی” ۔ ۵

مگر يہ کہ اس کے ساتھ ان کے لئے عمل صالح لکھاجاتاہے ( ٕاِالَّ ُکتَِب لَھُْم بِِہ َعَمٌل َصالٌِح ) ۔مسلم ہے کہ خدائے بزرگ و 
اجر ضائع نہيں کرتا ہے ( ٕاِنَّ برترکی طرف سے انھيں ايک ايک کرکے جزا اور اجر ملے گا ، کيونکہ خدا نيک لوگوں کا 

  هللاَ الَيُِضيُع ٔاَْجَر اْلُمْحِسنِيَن) ۔
  وه تھوڑايا زياده مال راه خدا ميں خرچ نہيں کرتے ( َوالَيُنفِقُوَن نَفَقَةً َصِغيَرةً َوالََکبِيَرةً) ۔” ۔ اسی طرح ۶
يں کرتے مگر يہ کہ يہ تمام قدم اور يہ ۔ اورميدان جہاد ميں جاتے ہوئے لوٹتے ہوئے وه کسی سر زمين کو عبور نہ٧

  َوالَيَْقطَُعوَن َواِديًا ٕاِالَّ ُکتَِب لَھُْم) ۔“ ( اخراجات ان کے لئے ثبت ہو ہو جاتے ہيں اور لکھ لئے جاتے ہيں 
  وَن) ۔تاکہ ٓاخر خدا اعمال کے لحاظ سے انھيں بدلہ اور جزا دے ( لِيَْجِزيَھُْم هللاُ ٔاَْحَسَن َما َکانُوا يَْعَملُ 

  چند قابل توجہ نکات 
  

  کا مفہوم :“۔ الينا لون من عدو نيال١

جيسا کہ سطور باال ميں ذکر ہوا ہے اس جملے اکثر مفسرين نے يہ مراد ليا ہے کہ مجاہد ين راه ِ خدا ميں دشمن سے بی 
کی صورت ميں ہو خدائی جز ا تکليف اٹھائيں چاہے وه زخم کی صورت ميں ہو يا قيد و بد کی صورت ميں يا پھر قتل ہونے 

  کے لئے ان کے نامٔہ اعمال ميں لکھی جاتی ہے اور ہر ايک کی مناسبت سے انھيں اجر ملے گا ۔
اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ٓايت مجاہدين کی مشکالت شمار کر رہی ہے يہی معنی مناسب معلوم ہوتا ہے ليکن اگر خود 

الفاظ کی مناسبت سے اس کی تفسير کريں تو پھر اس کا معنی يہ ہوگا کہ وه  اس جملے کی ب بندی کا سہارا ليں اور اس کے
لغت ميں دشمن پر “ نال من عدوه ”پيکر دشمن پر ج وبھی ضرب لگاتے ہيں ان کے نامہ عمل ميں لکھی جائے گی کيونکہ 

  ضب بلگانے کے معنی ميں ہے ليکن پوری ٓايت کے لئے توجہ گذشتہ تفسير کے لئے قرينہ ہے ۔

  سے کيا مراد ہے ؟“ ۔ احسن ماکانوا يعلون ٢
ان کے افعال کی صفت ہے اور دوسرا يہ کہ ان کی جزا“ احسن ” اس جملے کی دو تفسيرں ذکر کی گئی ہيں ايک يہ کہ لفظ 

  کی صفت ہے ۔
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جاہدين کے پہلی صفت ہم نے اوپر انتخاب کی ہے يہی ظاہر ٓايت سے بھی زياده منافق ہے ۔ اس تفسير کے مطابق ايسے م
  اعمال ان کی زندگی کے بہترين اعمال قرار دئيے گئے ہيں اور خدا ان کی جزا ان کے تناسب کے لحاظ سے دے گا ۔

کی تقدير کی محتاج ہے اس کے مطابق خدائی جزا ان کے اعمال سے بہتر“ من ” کے بعد لفظ “ احسن ” دوسری تفسير لفظ 
جملے کی تقدير اس طرح ہو گی :ليجزيھم هللا احسن مما کانوا يعملون ۔ يعنی جو  اور باالتر قرار دی گئی ہے ۔ اس کے مطابق

  کچھ وه انجام دے چکے ہيں خدا انھيں اس سے بہتر جزا دے گا ۔

  ۔ يہ ٓايت ہر دور کے مسلمانوں کے لئے ہے :٣
ے مسلمانوں کے لئے ہيں ۔ اس مندرجہ باال ٓايات صرف گذشتہ مسلمامنوں کے لئے نہ تھيں بلکہ ٓاج کے بھی اور ہر دور ک

ميں شک نہيں کہ ہر جہاد ميں چاہے وه چھوٹا ہو يا بڑا، طرح طرح کی مشکالت اور پريشانياں ہوتی ہيں ليکن جب مجاہدين 
قلب و روح کو خد اپر ايمان اور ا س کے عظيم وعدوں سے روشن کريں او رجان ليں کہ ہر سانس ، ہر بات اور ہر قدم جو ا 

ميں اٹھائيں گے وه ضائع نہيں ہوگا بلکہ اس کا حساب بغير کسی کم و کاست کے انتہائی باريک بينی سے س کے راستے 
محفوظ ہے اور خدا انھيں ان کے بدلے ميں انھيں بہترين اعمال شمار کرتے ہوئے اپنے لطف کے بحر بيکراں سے مناسب 

ھی نہيں گھبرائيں گے اور مشکالت کی کثرت سے ترين جزا دے گا تو ان حاالت ميں وه مشکالت بر داشت کرنے سے کب
نہيں ڈريں گا اور جہاد کتنا ہی طوالنی ، کھٹن اور حادثات سے معمور ہووه کسی قسم ضعف ہووه کسی قسم کی ضعف اور 

 سستی کا مظاہره نہيں کريں گے ۔

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

يِن َولِيُنِذُروا قَْوَمھُْم ٕاَِذا َرَجُعوا ٕاِلَْيِھْم لََعلَھُْم ۔ َوَما َکاَن اْلُمْؤِمنُوَن لِيَنفُِروا َکافَّةً فَلَْوالَنَفََر ِمْن ُکلِّ فِْرقٍَة ِمْنھُْم طَائِفَةٌ لِيَتَفَقھُوا فِی ال١٢٢ دِّ
  يَْحَذُروَن ۔
  ترجمہ
۔ مناسب نہيں کہ سب مومنين ( ميدان جہاد کی طرف ) کوچ کريں ۔ ہر گروه ميں سے ايک طائفہ کيوں خرچ نہيں کرتا( ١٢٢

اور ايک حصہ باقی نہيں رہتا) دين ( اور اسالمکے معارف و احکام ) سے ٓاگاہی حاصل کريں اور اپنی قوم کی طرف باز 
  خدا کی مخالفت سے ) ڈريں اور رک جائيں ۔ گشت کے وقت انھيں ڈرائيں تاکہ وه ( حکم

  شان نزول 
مرحوم طبری نے مجمع البيان ميں ابن عباس سے روايت کی ہے کہ جس وقت پيغمبر اکرم ميدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے

ن کی نازل تو سب مسلمان ٓاپ کے ساتھ نکل پڑتے ۔ پيچھے معذور افراد اور منافقين ره جاتے ليکن جب کچھ ٓايات منا فقي
ہوئيں اور خصوصاً جنگ تبوک سے منہ موڑنے والوں کو جس طرح سے وعيد و مالمت نے ٓاگھيرا اس سے مومنين جہاد 
کے ميدانوں ميں شرکت کے لئے اور زياده پختہ ہو گئے ۔ يہاں تک کہ وه جنگيں جن ميں پيغمبر ذاتی طور پر شرکت نہيں 

  پڑتے تھے اور رسول هللا کو تنہا چھوڑ ديتے تھے ۔کرتے تھے ان ميں شرکت کے لئے بھی سب نکل 
اس صورت حال کے پيش نظر مندر جہ باال ٓايت نازل ہوئی اور انھيں بتا يا گيا کہ ضرورت کے عالوه مناسب نہيں کہ سب 
میمسلمان ميدان جنگ کی طرف جائيں بلکہ ايک گروه مدينہ کی طرف جائے او رمدينہ ميں جانے والے رسول هللا سے اسال

  معارف و احکام کی تعليم حاصل کريں اور اپنے مجاہددوستوں کو واپس ٓانے کے بعد تعليم ديں ۔
اس عظيم مفسر نے اس اضمون کی ايک اور شاِن نزول نقل کی ہے : اصحاب پيغمبر ميں سے کچھ افراد تبليغ دين کے لئے 

پسند کيا اور ان سے اچھا سلوک کيا ليکن بعض نے ان پر باديہ نشين قبائل کے پاس گئے ،۔ باديہ نشينوں نے ان کی ٓامد کو 
اعتراض کيا کہ تم لوگ کويں رسول هللا کو چھوڑ کر ہمارے پاس ٓا گئے ہو۔ يہ بات سن کر وه پريشان اور افسرده ہوئے اور 

ن کی پريشانی کو دور پيغمبر خدا کی خدمت ميں پلٹ ٓائے اس پر يہ ٓايت نازل ہوئی او ران کے تبليغی کام کی تائيد کی اور ا
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  کيا ۔
تفسير تبيان ميں اس ٓايت کی ايک اور شاِن نزول بھی نقل ہوئی ہے اور وه يہ کہ جب باديہ نشين لوگ مسلمان ہو گئے تو 

احکام ِ اسالم معلوم کرنے کے لئے سب کے سب مدينہ کی طرف چل پڑے اس سے مدينہ ميں اجناس کی قيمتيں چڑھ گئيں 
  پيدا ہوگئيں ۔اور کئی اور مشکالت 

اس پر يہ ٓايت نازل ہوئی اور انھينحکم ديا گيا کہ ضروری نہيں کہ تم سب سے اپنے شہر اور گھروں کو خالی چھوڑ کر 
  معارف ِ اسالم سمجھنے کے لئے مدينہ ٓاجأو بلکہ اگر کچھ لوگ ٓاجائيں تو کافی ہے ۔

  جہالت اور دشمن کے خالف جہاد 
لے ميں گزشتہ ٓايات سے تعلق رکھتی ہے يہ ايک ايسی حقيقت کی طرف اشاره کرتی ہے جو زير نظر ٓايت ، جہاد کے سلس

مسلمان کے لئے حيات ٓافرين حيثيت رکھتی ہے اور وه يہ کہ جہاد بہت اہميت رکھتا ہے اور اس سے پيچھے ره جانا ننگ و 
مسلمان ميداِن جہاد ميں شرکت کريں عار اور گناه ہے ليکن بعض مواقع پر جہاں ضرورت تقاضا نہيں کرتی کہ تما م 

مناسب نہيں کہ سب جہا د کے لئے چل پڑيں بلکہ ضروری ” خصوصاً ان مواقع پر جب پيغمبر خود مدينہ ميں ره جائيں تو 
ہے کہ مسلمانوں کی ہر جماعت کے دوحصے ہوں ۔ ايک حصہ فريضہ جہاد کو انجام دے اور دوسرا حصہ مدينہ ميں ره کر

يِن) َوَما َکاَن اْلُمْؤِمنُوَن لِيَنفُِروا َکافَّةً فَلَْوالَنَفََر ِمْن ُکلِّ فِْرقٍَة ِمْنھُْم طَائِفَةٌ ِليَتَفَقھُوا فِی الدِّ “(کی تعليم حاصل کرے  اسالم کے معارف
کی  ۔اور جب ان کے دوست مجاہدين ميدن سے پلٹ کر ٓائيں تو خدا کے احکام و فرامين کی انھيں تعليم ديں اور انھيں ان

لَْيِھْم ) ۔ہو سکتا ہے اس طرح سے فرمان خدا کی مخالفت سے پرہيز کريں “ ( مخالفت سے ڈرائيں  َولِيُنِذُروا قَْوَمھُْم ٕاَِذا َرَجُعوا ٕاِ
  (لََعلَھُْم يَْحَذُروَن) ۔“ اور اپنے فرائض انجام ديں 

  چند قابل توجہ امور 
تفسير ميں جو کچھ کہا ہے وه مشہور شاِن نزول ميں مطابقت رکھنے کے  ۔ ٓايت کی تفسير ميں مختلف احتماالت: ٓايت کی١

عالوه ٓايت کے ظاہری مفہوم سے بھی ديگر ہر تفسير کی نسبت زياده موافق ہے ايک چيز البتہ يہاں قابل غور ہے اور وه يہ 
عنی ہر جماعت ميں سے ايک ايک گروه باقی رہے ) مقدر سمجھا جائے ي“ ( لتبقی طائفة” کے بعد “ کل فرقة طائفة” کہ 

گروه چالجائے اور ايک گروه ره جائے ٓايت ميں موجود قرائن کی طرف توجہ کی جائے تو اس سے کوئی مشکل پيدا نہيں 
  ہوتی ( غور کيجئے گا )

ايک  ليکن بعض مفسرين نے يہ احتمال پيش کيا ہے کہ ٓايت ميں کسی قسم کی تقدير نہيں ہے او رمراد يہ ہے کہ مسلمانوں کا
گروه واجب کفائی ہے طور پر ميداِن جہاد ميں جائے اور وہاں اسالمی تعليمات سے ٓاگاہی حاصل کرے دشمنوں پر مسلمانوں

کی کاميابی کو اپنی ٓانکھوں سے ديکھے جو کہ اس دين کی عظمت و حقانيت کا نمونہ ہے اور واپسی پر يہ ٓاگاہی اپنے 
  ١دوستوں کو منتقل کرے ۔

بعض بعض دوسرے مفسرين نے ذکر کيا ہے اور وه يہ کہ مباحث جہاد سے الگ ، ٓايت ايک مستقل حکم بيان تيسرا احتمال 
کررہی ہے اور وه يہ کہ مسلمانوں پر فرضہے کہ واجب کفائی کے طو رپر ان کی ہر جميعت ميں سے ايک گروه اٹھ کھڑا 

مراکز کی طرف جائے او رعلوم حاصل کرنے کےہو جو اسالمی تعليمات و معارف حاصل کرنے کے لئے اسالم کے عظيم 
بعد اپنے شہروں اور گھروں کو پلٹ ٓائے اور دوسروں کو ان کی تعليم دے ۔ (يہ تفسير تبيان ميں شيخ کی بيان کی گئی شان ِ 

  نزول سے مطابقت رکھتی ہے)
ور اگر چہ تمام معانی مرادلينا بھی البتہ جيسا کہ ہم نے کہا ہے پہلی تفسير ٓايت کے مفہوم سے زياده مناسبت رکھتی ہے ا

  ٢زياده بعيد نہيں ہے ۔
۔ ايک اشکال اور اس کا جواب :بعض نے خيال کيا ہے کہ اس ٓايت اور گزشتہ ٓايات کے درميان ايک طرح کا اختالف زير ٢

والوں کی سخت سر بحث ٓايت ميں حکم ديا گيا ہے کہ سب کو ميدان ِ جہادميں شرکت کا حکم ديا گيا ہے اور پيچھے ره جانے
  نزش کی گئی ہے ليکن زير بحث ٓايت ميں حکم ديا گيا ہے کہ سب لوگ ميدان ِ جہاد کی طرف نہ چل پڑيں ۔

ليکن واضح ہے کہ يہ دونوں حکم مختلف حاالت کے پيش نظر دئيے گئے ہيں مثالً تبوک کے موقع پ رجبکہ روم کی شاہی 
س کے عالوه چاره ہی نہ تھا کہ تمام مسلمان چل پڑيں خصوصاًايسے مواقع پر حکومت کی طاقتور فوج کا سامنا تھا ، وہاں ا

جبکہ رسول هللا خود مدينہ ميں ره جائيں تو مدينہ خالی نہيں چھوڑ نا چاہئيے اور اس صورت ميں اھتمالی خطرات کو نظر 
يے ۔ لٰہذ امندرجہ باال ٓايات ميں کوئیانداز نہيں کرنا چاہئيے نيز اسالمی احکام و معارف کے حصول سے غافل نہيں رہنا چاہئ

  نسخ نہيں ہے اور بعض نے جويہ خيال کيا ہے وه اشتباه ہے ۔
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سے مراد تمام اسالمی معارف و احکام کا حصول “ تفقہ فی الدين ”کا وسيع مفہوم :اس ميں شک نہيں کہ “تفقہ فی الدين ”۔٣
کہ تفقہ کے مفہوم ميں يہ تمام امور جمع ہيں لٰہذ ا مندرجہ باال ہے چاہے ان کا تعلق اصول دين سے ہو يا فروع دين سے کيون

ٓايت اس بات پر واضح دليل ہے کہ مسلمانوں ميں سے ايک گروه ہميشہ واجب کفائی انجام دينے کے لئے تمام اسالمی مسائل 
کی طرف جائے ، ميں تحصيل علم کرے اور فارالتحصيل ہونے کے بعد اسالمی احکام کی تبليغ کےلئے مختلف عالقوں 

  خصوصاً اپنی قوم اور جميعت کی طرف ٓائے اور اسے اسالمی مسائل سے ٓاشنا کرے ۔
لٰہذا مندرجہ باال آيت کے اسالمی مسائل کے تعليم و تعلم کے وجوب پر ايک واضح دليل ہے دوسرے لفظوں ميں تعليم حاصل

تعليم پر فخر کرتی ہے تو قرٓان نے چوده سو سال پہلے اس  کرنا بھی واجب ہے اور تعليم دينا بھی ۔ ٓاج کی دنيا اگر جبری
  سے بھی بڑھ کر معلمين پر بھی يہ کام فرض کيا ہے ۔

۔ اجتہاد اور تقليد کے جواز پر استدالل : بعض علماء اسالم نے زير نظر ٓايت سے مسئلہ جواز تقليد پر استدالل کيا ہے ۔ ۴
روع کو دوسروں تک پہنچا نا اور سننے والوں کے لئے ان کی الزمی طور پر کيونکہ تعليمات ِ دين حاصل کرنا اورمسائل ف

  پيروی کرنا . يہی تقليد ہے ۔
البتہ جيسا کہ ہم نے کہا ہے کہ زير بحث ٓايت صرف فروع دين سے بحث نہيں کرتی اور اس کے مفہوم ميں مسائل ِ اصول 

  ہيں ۔ بھی شامل ہيں ليکن بہر حال فروع دين اس کے مفہوم ميں داخل
واحد اعتراض جو يہاں نظر ٓاتا ہے يہ ہے کہ اس وقت اجتہاد اور تقليد کی بات نہيں تھی اس زمانے ميں جو لوگ مسائل دين 
سيکھتے اور اسے دوسروں تک پہنچاتے ان کی کيفيت ہمارے زمانے کے مسائل بيان کرنے والے حضرات کی سی نہ تھی 

نی پيغمبر اکرم سے مسائل معلوم کرکے بعينہ بغير کسی قسم کے اظہار ِ نظر نہ وه مجتہدين کی سی حيثيت رکھتے تھے يع
  کے دوسروں کے سامنے نقل کرديتے تھے ۔

  اگر ہم اس طرف توجہ ديں کہ اجتہاد اور تقليد کا ايک وسيع مفہوم ہے تو مندر باال اعتراض کا جواب مل سکتا ہے ۔
کو جو موجود ه وسعت حاصل ہے يہ اس زمانے ميں نہ تھی اور  اس کی وضاحت يہ ہے کہ اس ميں شک نہيں کہ علم فقہ

مسلمان ٓاسانی سے پيغمبر اکرم سے مسائل معلوم کرليتے تھے ليکن اس کے باوجود ايسا نہ تھا کہ تما م بزرگان ِ اسالم 
کی ذمہ  ہمارے زمانے کے مسائل بيان کرنے والے حضرات کی طرح ہوں ۔ ان ميں سے بہت سے افراد قضاوت يا امارت

دايوں کی ادائيگی کے لئے دوسری جگہوں کی طرف جايا کرتے تھے ۔ فطرتا ً انھيں کچھ ايسے مسائل پيش ٓاتے تھے جو 
بعينہ انھوں نے پيغمبر اکرم سے نہ سنے تھے ۔ ليکن وه ٓايا ت قرٓان کے عمومات اور اطالق سے استفاده کرتے تھے ۔ مسلماً

سے ان مسائل “ رّد اصول بر فروع ”اور “رّد فروع بر اصول ” عملی اصطالح ميں وه کليات کی تطبيق پر کرتے تھے ۔
  کے احکام سمجھتے تھے اور يہ ايک قسم کا ساده اور ٓاسان اجتہاد تھا ( غور کيجئے گا ) ۔

جود تھیمسلم ہے کہ يہ کام اور ايسے معامالت رسول هللا کے زمانے مينتھے ۔ اس طرح سے اجتہاد کی بنياد صحابہ ميں مو
  اگر چہ تمام اصحاب اس مد ميں ٓاتے تھے ۔

زيرنظر ٓايت چونکہ عمومی مفہوم رکھتی ہے لٰہذا مسائل بيان کرنے والے افراد کی بات قبول کرنے اور مجتہدين کا قول 
جاسکتا  قبول کرنے کے دونوں مفہوم اپنے دامن ميں لئے ہوئے ۔ اس طرح ٓايت کی عموميت سے جواِز تقليد پر استدالل کيا

  ہے ۔
۔ تعليم اور تعلّم کی اہميت : ايک اور اہم مسئلہ جو ٓايت سے معلوم کيا جاسکتا ہے وه يہ ہے کہ اسالم کی نظر ميں تعليم اور ۵

تعلّم کا ايک خاص احترام اور اہميت ہے يہاں تک کہ اسالم مسلمانوں پر الزم قرار ديتا ہے کہ سب کے سب ميداِن جنگ ميں 
لکہ ايک گروه ٹھہر جائے اور معارف اسالم حاصل کرے يعنی جہالت کے خالف جہاد کرنا دشمن کے شرکت نہ کريں ب

خالف جہاد کرنے کی طرح فرض ہے اور ايک کی دوسرے سے کم اہميت نہيں ہے بلکہ جب تک جہا لت کے خالف جہاد 
م ہميشہ شکست خورده ہوتی ہے ۔ ايک کرنے ميں کامياب نہ ہوں دشمن سے جہاد ميں کامياب نہيں ہو سکتے کوينکہ جاہل قو

  معاصر مفسرے نے اس ٓايت کے ذيل ميں ايک جالب ِ نظر بات بيان کی ہے ۔
ميں طرابلس ميں تحصيل علم ميں مشغول تھا ايک دن وہاں کا ڈپٹی کمشنر جو معارِف اسالمی کے بارے ميں ” وه کہتا ہے : 

  :۔خود بھی اچھی ٓاگاہی رکتھا تھا ، مجھ سے کہنے لگا 
حکومت کس بناء پر علماء اور علوم دينی کے طلباء کو فوجی خد مات سے مستثنٰی قرار ديتی ہے جب کہ يہ مقدس خدمت ”

شرعی طور پر سب پر واجب ہے او رعلوم دين کے طلبہ اس دينی فريضہ کی انجام دہی کے لئے ديگر لوگوں کی نسبت 
  “زياده حق رکھتے ہيں ، کيا يہ کام غلط نہيں ہے ؟ 

  فوراً زيرنظر ٓايت مجھے ياد ٓائی اور ميں نے بغير کسی تمہيد کے کہا:
اس معاملے کی بنياد قرٓان ميں موجود ہے اور اس سلسلے ميں وه کہتا ہے کہ اگر ايک گر وه جہاد کرے اور ايک گروه ” 
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  ۔“علم حاصل کرے 
الب علم سے يہ جواب سنا جب کہ ميں اسے اس جواب سے بہت لطف ٓايا ، خصوصاً جب کہ اس نے مجھ جيسے ابتدائی ط

  ۔) ٧٨ص  ١١نے ابھی تازه تازه ہی تحصيِل علم کا سلسلہ شروع کيا تھا ۔( المنار ج
..............  

۔ قر طبی کے مطابق يہ تفسير طبری نے اپنی تفسير ميں انتخاب کی ہے ۔ بعض مفسرين نے بھی احتمال کے طور پر ٓايت کے ذيل ميں ١
  ۔اسے ذکر کيا ہے 

  ۔ توجہ رہے کہ ہمارے نزديک کسی لفظ کا ايک سے زياده معانی ميں استعمال صحيح ہے ۔ ٢

  َٔنَّ هللاَ َمَع اْلُمتَّقِيَن۔۔ يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا قَاتِلُوا الَِّذيَن يَلُونَُکْم ِمْن اْلُکفَّاِر َوْليَِجُدوا فِيُکْم ِغْلظَةً َواْعلَُموا ا١٢٣

  ترجمہ
ے ايمان والو! ان کفار کے ساتھ جنگ کرو جو تمہارے زياده قريب ہيں ( اور دور کا دشمن تمہيں نزديک کے دشمن ۔ ا١٢٣

  سے غافل نہ کردے ) اور وه تمام ميں شدت او رسختی محسوس کريں اور جان لو خدا پر ہيز گاروں کے ساتھ ہے ۔

  قريب کے دشمن کی خبر 
  ن ميں زير نظر ٓايت ميں دو مزيد احکام بيان کئے گئے ہيں ۔جہاد کے بارے ميں جاری مباحث کے ضم

پہلے روئے سخن مومنين کی طرف کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : اے ايمان والو! ان کفار سے جنگ کرو جو تمہارے ٓاس 
  پاس ہيں (يَأاَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا قَاتِلُوا الَِّذيَن يَلُونَُکْم ِمْن اْلُکفَّاِر ) ۔

ست ہے کہ تمام دشمنوں کے خالف جنگ کرنا چاہتے اور اس سلسلے ميں کوئی امتياز نہيں ليکن جنگی تيکنک کے يہ در
لحاظ سے بال شبہ پہلے قريب ترين دشمن کے خالف جنگ کرنا چاہئيے ۔ کوينکہ قريب کے دشمن کا خطره زياده ہوتا ہے يہ 

طرف ہدايت کرنے کے وقت بھی زياده نزديک ہے ان  اسی طرح ہے جيسے اسالم کی طرف دعوت دينے اور دين حق کی
  سے ٓاغاز کيا جانا چاہئيے ۔

رسول هللا نے حکم خدا سے اپنی دعوت کا ٓاغاز اپنے رشتہ داروں سے کيا تھا اس کے بعد مکہ کے لوگوں کو تبليغ کی ۔ اس
کو خطوط لکھے اور بال شبہ طريقہ کے بعد سارے جز يرٔه عرب کی طرف مبلّغ بھيجے اور پھر ساری دنيا کے باد شاہوں 

  کاميابی کے زياده قريب ہے ۔
البتہ ہر قانون ميں کچھ استثنائی پہلو ضرور ہوتے ہيں ممکن ہے کچھ ايسے امور خالِف معمول پيش ٓاجائيں کہ دور کا دشمن 

ے يہ ايک استثناء ہے نہ کہ بہت زياده خطر ناک ہو لٰہذا پہلے اس کی سر کوبی کے لئے جانا پڑے ليکن جيسا کہ ہم نے کہا ہ
  ايک کلی قانون ۔

  يہ جو ہم نے کہا ہے کہ قريب کے دشمن سے نپٹنا زياده ضروری ہے اس کے دالئل واضح ہيں ۔
  پہلی بات تو يہ ہے کہ قريب کے دشمن کا خطره دور کے دشمنوں سے زياده ہوتا ہے ۔

کے بارے ميں زياده ہوتی ہيں اور يہ خود کاميابی کے دوسری بات يہ ہے کہ ہماری ٓاگاہی اورا طالعات قريب کے دشمن 
  لئے ممدو معاون ہيں ۔

تيسری بات يہ ہے کہ دور والے دشمن کی طرف جانا اور نزديک والے دشمن کو ٓازاد چھوڑ دينا اس خطرے کا باعث بھی 
ميں اسے درہم برہم کردے ہوسکتا ہے کہ قريب واال دشمن پيچھے سے حملہ کر دے يا مرکز ِ اسالم خالی ہونے کی صورت 

  ۔
چوتھی بات يہ ہے کہ نزديک کے دشمن کے مقابلے ميں وسائل اور سازو سامان نسبتاً کم درکار ہوتا ہے اور قريبی محاذ پر 

  قبضہ کرنا مقابلتاً ٓاسان ہے ۔
  ان وجوه کی بنا پر اور ايسی ديگر وجوه کے پيش نظر ايسے دشمن کو دفع کرنا زياده ضروری ہے ۔

کتے کا ذکر بھی بہت ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت زير نظر ٓايت نازل ہو ئی اس وقت اسالم تقريبا ً سارے اس ن
  جزيرٔه عرب کو اپنے زير نگين کر چکا تھا

اس بناء پر اس وقت نزديک ترين دشمن مشرقی روم کی حکومت ہی تھی کہ جس کے مقابلے کےلئے مسلمان تبوک کی 
  طرف گئے تھے ۔

کو بھی فراموش نہيں کرنا چاہئيے کہ زير نظر ٓايت اگر چہ مسلح جنگ اور فاصلٔہ مکانی کے بارے ميں گفتگو  اس بات



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

 
 

کررہی ہے ليکن بعيد نہيں کہ ٓايت کی روح منطقی جنگوں اور معنوی فاصلوں کے بارے ميں بھی حکم ديتی ہويعنی مسلمان 
يسے لوگوں کا مقابلہ کريں جن کا خطره اسالمی معاشرے کے لئے دشمنوں سے منطقی اور تبليغا تی مقابلے کے لئے پہلے ا

بہت نزديک ہو۔ مثالً ہمارے زمانے ميں الحاد اور ماديت کا خطره تمام معاشروں کو دستک دے رہا ہے ۔ لٰہذباطل مذاہب سے 
ز حملے کا رخ زياده خطر مقابلے کی نسبت اس کے مقابلے کومقدم رکھنا چاہئيے يہ نہيں کہ انھيں بھال ديا جائے ۔ بلکہ تي

ناک گروه کی طرف ہونا چاہئيے يا مثالً فکری يا سياسی اور اقتصادياستعمار سے مقابلے کے پہلے درجے ميں رکھنا 
  چاہئيے ۔

جہادکے متعلق ٓايت باال ميں دوسرا حکم شدت عمل کا ہے ، ٓايت کہتی ہے : دشمنوں کو تم ميں ايک طرح کی سختی کا 
( َوْليَِجُدوا فِيُکْم ِغْلظَةً ) ۔يہ اس طرف اشاره ہے کہ قيام کے لئے اور دشمن کا سختی سے مقابلہ کرنے  احساس ہونا چاہئيے

کے لئے صرف باطنی شجاعت و شہامت اور قلبی ٓامادگی کافی نہيں ہے بلکہ اپنی اس ٓامادگی اور شدت کا دشمن کے سامنے
يں ايسا جذبہ موجود ہے اور اور يہی چيز اس کی عقب نشينی اور شکست اظہار بھی ہونا چاہئيے تاکہ اسے معلوم ہو کہ تم م

کا باعث بن جائے اور دوسرے لفظوں ميں قوت اور طاقت کا ہونا کافی نہيں ہے بلکہ دشمن کے مقابلے ميں طاقت کا اظہار 
  بھی ہو نا چاہئيے ۔

زيارت کےلئے ٓائے تو پيغمبر اکرم نے انھيں اسی لئے تاريخ اسالم ميں ہے کہ جس وقت مسلمان مکہ ميں خانٔہ کعبہ کی 
حکم ديا کہ طواف تيزی کے ساتھ کريں بلکہ ڈوڑيں اور ان دشمنوں کے سامنے جو انھيں ديکھ رہے ہيں شدت و سرعت اور 

  اپنی قوت و طاقت کا مظاہره کريں ۔
يابان ميں ٓاگ روشن کريں تاکہ مکہنيز فتح مکہ کے واقعہ ميں ہے کہ رسول هللا نے رات کے وقت حکم ديا کہ سب مسلمان ب

کے لوگ لشکر اسالم کی عظمت اور کثرت سے ٓاشنا ہوں او ر ايسا ہی ہوايہ چيز ان کے دلوں پر اثر انداز ہوئی ٓاپ نے يہ 
بھی حکم ديا کہ کفار مکہ کے سر براه ابو سفيان کو ايک جگہ کھڑا کرکے طاقتور لشکر اسالمی کو ايک ايک دستہ کر کے 

  سامنے سے گزارا جائے ۔اس کے 
 ٓاخر ميں قرٓان مسلمانوں کو ان الفاظ ميں فتح و کامرانی کا نويد ديتا ہے : جان لو خدا پرہيز گاروں کے ساتھ ہے (َواْعلَُموا ٔاَنَّ 

ے ساتھ ہو نا هللاَ َمَع اْلُمتَّقِيَن) ۔ہو سکتا ہے يہ تعبير مزيد بر ٓاں اس طرف بھی اشاره ہو کہ شدت ِ عمل کو پر ہيز گاری ک
 چاہئيے اور حدوِد انسانی سے کسی صورت ميں بھی تجا وز نہيں کيا جا نا چاہيئے ۔

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

ا الَِّذيَن آَمنُوا ١٢۴   فََزاَدْتھُْم ٕاِيَمانًا َوھُْم يَْستَْبِشُروَن۔۔ َوٕاَِذا َما ٔاُنِزلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنھُْم َمْن يَقُوُل ٔاَيُُّکْم َزاَدْتہُ ھَِذِه ٕاِيَمانًا فَٔاَمَّ
ا الَِّذيَن فِی قُلُوبِِھْم َمَرٌض فََزاَدْتھُْم ِرْجًسا ٕاِلَی ِرْجِسِھْم َوَماتُوا َوھُْم َکافُِروَن۔١٢۵   ۔ َؤاَمَّ
  ترجمہ
۔ اورجب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان ميں سے بعض ( دوسروں سے ) کہتے ہيں کہ اس سورت نے تم سے کس ١٢۴

کہہ دو )جو لوگ ايمان الئے ہيں ، اس سے ان کا ايمان بڑھا ہے اوروه ( خد اکے کے ايمان ميں اضافہ کيا ہے ۔ (ان سے 
  فضل و کرم سے ) خوش ہيں ۔

۔ ليکن جن کے دلوں ميں بيماری ہے ان کی ناپاکی ہی کا اضافہ ہوا ہے اور وه دنيا سے اس حالت ميں گئے ہيں کہ وه ١٢۵
  کافر تھے ۔

  دلوں پر ٓايات قرانی کی تاثير ۔ پاک اور ناپاک 
منافقين اور مونين کے بارے ميں گزشتہ مباحث کی مناسبت سے ان دو ٓايات ميں ان دونوں گروہوں کی ايک واضح نشانی 

  کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔
پہلے ارشاد ہوتا ہے : جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافقين ايک دوسرے سے کہتے ہيں کہ يہ سورت نازل 
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  ١ے کس کا ايمان بڑھا ہے ( َوٕاَِذا َما ٔانِزلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنھُْم َمْن يَقُوُل ٔايُُّکْم َزاَدْتہُ ھَِذِه ٕاِيَمانًا ) ۔ہونے سے تم ميں س
ايسی باتيں کرکے وه قرٓان کی سورتوں کی عدم تاثير اور ان کے بارے ميں بے اعتنائی کااظہار کرنا چاہتے تھے وه ظاہر 

يات کسی اہم اور قابل ِ توجہ مفہوم کی حامل نہيں ہيں ۔ ليکن قرٓان انھيں قطعی لب و لہجہ ميں جواب کرنا چاہتے تھے کہ يہ آ 
ديتا ہے اور لوگوں کے دو گروہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتا ہے : رہے وه لوگ جو ايمان الئے ہيں ، تو ان ٓايات کا 

ا الَِّذيَن آَمنُوا فََزاَدْتھُْم نزول ان کے ايمان ميں اضافہ کرتا ہے اور ان کے چہروں سے  مسرت کے ٓاثار ظاہر ہوتے ہيں ( فَٔاَمَّ
ليکن جن جن کے دلوں ميں نفاق ، جہالت اور عناد اورحسد کی بيماری ہے ان کی ناپاکی پر ايک ” ٕاِيَمانًا َوھُْم يَْستَْبِشُروَن) ۔

ا الَِّذيَن فِی قُلُوبِ “ ( ناپاکی کا اضافہ ہوجا تا ہے  ِھْم َمَرٌض فََزاَدْتھُْم ِرْجًسا ٕاِلَی ِرْجِسِھْم ) ۔ٓاخر کار وه کفر اور بے ايمانی کی َؤاَمَّ
  حالت ميں اس دنيا سے جائيں گے ( َوَماتُوا َوھُْم َکاِفُروَن) ۔

  چند قابل توجہ نکات 
  ۔ قرانی ٓايا کے مختلف لوگوں پر مختلف اثرات:١

کی تاکيد کرتی ہيں کہ صرف حيات بخش تعليمات اور اچھا الئحہ عمل ہی کسی قرٓان کی مندرجہ باال دو ٓايت اس حقيقت 
فرياگروه کی سعادت کے لئے کافی نہيں بلکہ اس کے مقدمات کی فراہی اور بيادوں کا مہيا ہونا بھی ايک بنيادی شرط سمجھا 

  جانا چاہئيے ۔
زار اگاتے ہيں تھور والی زمين ميں خس و قرٓانی ٓايات بارش کے حيات بخش قطروں کی طرح ہيں جو باغ ميں سبزه 

  خاشاک۔
جو لوگ تعليم اور ايمان کے جذبے سے اور حقيقت سے عشق کے ساتھ ان کی طرف ديکھتے ہيں وه ہر سورت بلکہ ہر ٓايت 
 سے نيا درس ليتے ہيں ۔ جو ان کے ايمان کی پرورش کرتا ہے اور ان ميں انسانيت کی واضح مصفات کو تقويت پہنچا تا ہے
۔ ليکن جو لوگ ہٹ دھرمی ، غرور اور نفاق کے تاريک شيشوں کے پيچھے ان ٓايا ت کی طرف ديکھتے ہيں وه نہ صرف 

  ان سے فائده اٹھاتے بلکہ ان کے کفر اور عناد کی شدت ميں اضافہ ہوجا تا ہے ۔
ہر حکم کے بارے ميں نئی سر دوسرے لفظوں ميں ہر نئے فرمان کے بارے ميں وه نئی نافرمانی اور نيا گناه کرتے ہيں ، 

کشی اور ہر حقيقت کے سامنے نئی ہٹ دھرمی کرتے ہيں اس طرح ان کے وجود ميں عصيان ، نافرمانياں اور ہٹ دھرمياں 
تہ در تہ جمع ہو جاتی ہيں اس طرح ان کی روح ميں ان بری صفات کی جڑيں مضبوط ه وجاتی ہيں ٓاخر کار وه حالت کفر 

  اپسی کا راستہ ان کے لئے بالکل بند ہو جاتا ہے ۔ميں مر جاتے ہيں اور و
ايک اور تعبير ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ کسی بھی تربيتی پر وگرام ميں فاعل کی فاعليت کا فی نہيں ہے بلکہ روِح قبوليت 

  اور قابل کی قابليت بھی بنياد ی شرط ہے ۔

  کا مفہوم :“ رجس ”۔٢
وجود اور راغب نے اپنی کتاب مفردات ميں لکھا ہے کہ پليدی چار “ ناپاک ” اور  “پليد ” کا معنی ہے “ رجس ” لغت ميں 

  قسم کی ہے ۔
  ۔ عقل و فکر کے زاويہ سے ،٢۔ طبيعت کے لحاظ سے ، ١
  ۔ کبھی تمام پہلؤوں سے ۔۴۔شريعت کے حوالے سے اور ۔  ٣

ميں شدت سے پيدا ہو تی ہے ، ايک قسم کی  البتہ اس ميں شک نيہں کہ وه پليدی جو نفاق ، ہٹ دھرمی اور حق کے مقابلے
  باطنی اور معنوی ناپاکی ہے جس کا اثر ٓاخر کار انسان کے تما م وجود ، گفتار اور کردار ميں ظاہر ہوتا ہے ۔

  کا مطلب :“ وھم يستبشرون ” ۔ ٣
ہرے سے ظاہر ہوتےکی اصل کی طرف توجہ کرتے ہوئے يہ جملہ ايسے سور اورخوشی کے ٓاثار ان کے چ“ بشارت ”لفط 

ہيں ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آذيات قرٓانی کاتربيتی اثر مومنين ميں اس قدر ٓاشکار تھا کہ اس کی عالمات فوراً انک ے 
  چہروں ميں نماياں ہو جاتی تھيں ۔

  ۔ دل کی بيماری :۴
” جيسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ مندرجہ باال ٓايات ميں نفاق اور اس کی گندگی صفات کو دل کی بيماری کہا گيا ہے 

ايسے مواقع پر روح اور عقل کے معنی ميں ہے اور دل کی بيماری ان مواقع رذائل اور روحانی انحرافات کے معنی “ قلب 
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ميں ہے اور يہ تعليم نشاندہی کرتی ہے کہ انسان کی روح اور عقل اگر صحيح و سالم ہو تو ان پر بری صفات ميں سے کوئی
س کے وجود ميں اپنی جڑيں پيد انہيں کرسکتی اور ايسا اخالق جسمانی بيماری کی طرح طبيعت کے بر خالف ہو گا ۔ بھی ا

  2لٰہذا ايسی صفات سے ٓالودگی اصلی طبعی راستے سے انحراف اور روحانی بيماری کی دليل نہيں ہيں۔

  ۔ ايک درس :۵
تی ہے يہ ٓايات اس حقيقت کی ترجمانی کرتی ہيں کہ جب کوئی مندرجہ باالٓايت ہم سب مسلمانوں کو ايک عجيب درس دي

قرٓانی سورت نازل ہوتی ہے تو پہلے مسلمانوں ميں ايک تازه روح پيدا ہوجاتی تھی اور انھيں نئی تربيت حاصل ہوتی تھی ، 
مان افراد کو ديکھتےاس طرح کہ اس کے ٓاثار بہت جلد ان کے چہروں سے نماياں ہوجاتے تھے حاالنکہ ٓاج کل ہم بظاہر مسل

ہيں کہ نہ صرف يہ کہ ايک سورت پڑھ کر ان پر کوئی اثر نہيں ہوتا بلکہ قرٓان ختم کرکے بھی ان پر تھوڑا سا اثر بھی دکھا 
  ئی نہيں ديتا ۔

برے اعمال تو کيا قرٓان کی سورتيں اور ٓايتيں اپنا اثر کھو بيٹھی ہيں يا پھر افکار کی ٓالودگی ، دلوں کی بيماری اور ہمارے 
کے حجابوں نے ہمارے دلوں کو اثر پذير بنا ديا ہے ايسی حالت پر ہميں خدا سے پناه مانگنا چاہئيے اور اس کے درگاه ِ پاک 

  سے پہلے وقت کے مسلمانوں کے دل عطا ہونے کی دع ا کرنا چاہئيے ۔
..............  

ہے جو حرف شرط “ ماصلہ ” اکيد کے لئے ہے ۔ بعض نے کہا ہے کہ يہ ہے اور ت“ مازائده ”در حقيقت“ ما ”ميں لفظ “۔ اذا ماانزلت ١
  کو اس کی جزا پرمسلط کرتا ہے اورجملے کی تاکيد کرتا ہے ۔“ اذا”يعنی 

  ار دو ترجمہ ) پر ايک اور بحث کرچکے ہيں ۔(  ٩٩۔ دل کی بيماری اور قرٓا ن ميں اس کے مفہوم کے بارے ميں ہم جلد اول ص 2

  

تَْيِن ثُمَّ الَيَتُوبُوَن َوالَھُْم يَذَّکَُّروَن ۔۔ ٔاََوالَ ١٢۶ ةً ٔاَْو َمرَّ   يََرْوَن أَنَّھُْم يُْفتَنُوَن فِی ُکلِّ َعاٍم َمرَّ
  ْم بِٔاَنّھُْم قَْوٌم الَيَْفقَھُوَن ۔لُوبَھُ ۔ َوٕاَِذا َما ٔاُنِزلَْت ُسوَرةٌ نَظََر بَْعُضھُْم ٕاِلَی بَْعٍض ھَْل يََراُکْم ِمْن ٔاََحٍد ثُمَّ انَصَرفُوا َصَرَف هللاُ قُ ١٢٧

  ترجمہ
۔ کياوه نہيں ديکھتے کہ سال ميں ايک يا دو مرتبہ ان کی ٓازمائش ہو تی ہے پھر بھی وه تو بہ نہيں کرتے اور متوجہ ١٢۶

  نہيں ہوتے ۔
کہ کيا تمہيں  ۔ اور جس وقت کوئی سورت نازل ہوتی ہے ان( منافقين ) ميں سے ايک دوسرے کی طرف ديکھتے ہيں١٢٧

کوئی ديکھ تو نہيں رہا ؟( اور اگر ہم بارگاه پيغمبر سے باہر چلے جائيں تو کوئی ہماری طرف متوجہ نہيں ہوگا ) اس کے بعد
وه لوٹ جاتے ہيں ( اور باہر چلے جاتے ہيں ) خد انے ان کے دلوں کو حق سے پھير ديا ہے کيونکہ وه ايسے لوگ ہيں جو 

  بے علم ہيں ) ۔ سمجھتے نہيں ہيں ( اور

  تفسير 
ان ٓايا ت ميں بھی منافقين کے بارے ميں گفتگو جاری ہے اور انھيں سر زنش کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : کيا وه ديکھتے 

ةً ٔاَ  تَْيِن ) ۔تعجب کی بات ہے نہيں کہ ہر سال ايک يا دو مرتبہ انھيں ٓازمايا جاتا ہے ( ٔاََوالَيََرْوَن ٔاَنَّھُْم يُْفتَنُوَن فِی ُکلِّ َعاٍم َمرَّ ْو َمرَّ
کہ ان پے در پے ٓازمائشوں کے باجود غلط را ستوں پر چلنے سے بعض نہيں ٓاتے اور توبہ نہيں کرتے اور متذکر نہيں 

  ہوتے (ثُمَّ الَيَتُوبُوَن َوالَھُْم يَذَّکَُّروَن ) ۔
تبہ تکرار ہوتا ہے ۔ مفسرين کے در ميان اختالف اس سلسلے ميں اس ٓازمائش سے کيا مراد ہے جس کا ساالنہ ايک يا دو مر

  ہے ۔
  بعض انھيں بيمارياں قرار ديتے ہيں ۔

  بعض بھوک ، ننگ اور دوسری سختياں مراد ليتے ہيں ۔
بعض جہاد کے ميدانوں ميں عظمِت اسالم کے ٓاثار اور حقانيت ِ پيغمبر کا مشاہده سمجھتے ہيں کيونکہ منافقين ماحول کی 

  ث ان ميں شريک ہوتے ہيں ۔مجبوری کے باع
  بعض منافقين کے بھيد کھل جانا مراد ليتے ہيں ۔
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اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ يہ “ وه متذکر نہيں ہوتے” ليکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ٓايت کے ٓاخر ميں ہے کہ
  کوئی ايسی ٓازمائش ہو نا چاہئيے جو ان لوگوں کی بيداير کا باعث ہو۔

يو ں معلوم ہوتا ہے کہ يہ ٓازمائش ان عمومی ٓازمائشوں سے الگ ہے جن کا عام لوگوں ميں اپنی زندگی نيز تعبير ٓايت سے 
  ميں سامنا کرنا پڑتا ہے ۔

اس امر کی طرف توجہ کرتے ہوئے يوں لگتا ہے کہ چوتھی تفسير يعنی ان کے برے اعمال سے پرده اٹھنا اور ان کے باطن
  زياده قريب ہے ۔کا ظاہر ہونا ، ٓايت کے مفہوم سے 

  يہ احتمال بھی ہے کہ زير بحث ٓايت ميں ٓازمائش ايک جامع مفہوم رکھتی ہو جس ميں يہ تمام امو رشامل ہوں ۔
ان کے بعد انکار ٓاميز حرکات کی طرف اشاره کيا گای ہے جو وه ٓايات ِ خدا وندی سن کر کيا کرتے تھے ، ار شاد ہوتا ہے : 

ہوتی ہے تو وه اس کے بارے ميں حقارت اور انکار کی نظر سے ايک دوسرے کی طرف جب کوئی قرٓان کی سورت نازل 
لَی ديکھتے وه ٓانکھوں کی حرکات سے ظاہر کرتے ہيں کہ انھيں کس قدر پريشانی ہے ( َوٕاَِذا َما ٔاُنِزلَْت ُسوَرةٌ نَظََر بَْعُضھُْم إِ 

  بَْعٍض ) ۔
ں اس سورت کا نزول ان کے لئے کوئی نئی رسوائی اور ذلت فراہم نہ انھيں تکليف اور پريشانی اس وجہ سے ہے کہ کہي

کردے يا اس وجہ سے ہے کہ کور باطنی کے باعث وه اس ميں سے کچھ سمجھ نہيں پاتے اور انسان اس چيز کا دشمن ہے 
  جسے وه نہيں جانتا ۔

ی زمزمے نہ سنيں البتہ انھيں اس بات کا ڈر بہر حال وه پختہ اراده کرليتے ہيں کہ مجلس سے باہر نکل جائيں تاکہ يہ ٓاسمان
ہے کہ کہيں نکلتے وقت کوئی انھيں ديکھ نہ لے لٰہذا ٓاہستہ سے ايک دوسرے سے پوچھتے ہيں کہ کوئی ہماری طرف متوجہ

پيغمبر اکرم کی  ھَْل يََراُکْم ِمْن ٔاََحٍد) ۔ جب انہيں اطمينان ہو جاتا ہے کہ لوگ“( کيا کوئی تمہيں ديکھ رہا ہے ” تو نہيں ہے 
  گفتگو سننے ميں مشغول ہيں اور ان کی طرف متوجہ نہيں ہيں تو وه مجلس سے باہر نکل جاتے ہيں ( ثُمَّ انَصَرفُوا ) ۔

کيا کوئی تمہيں ديکھ رہا ہے ).يہ جملہ وه زبان سے کہتے يا ٓانکھوں کے اشارے سے ا شارے کی “ ( ھَْل يََراُکْم ِمْن أََحدٍ ” 
ھل يراکم” کا جملہ اس کے ساتھ مل کر ايک ہی مفہوم بيان کرتا ہے اور حقيقت ميں “ ظر بعضھم الٰی بعض ن” صورت ميں 

  ان کے ايک دوسرے کی طرف ديکھنے کی تفسير ہے ۔“ من اھد 
ٓايت کے ٓاخر ميں اس بات کی علت کا ذکر کرتے ہوئے کہا گيا ہے کہ کلمات ِ خدا سننے پر اس لئے بے کيف اور پريشان 

خدا نے ان کے دلوں کو ان کی ه دھرمی ، عناد اور گناہوں کی وجہ سے حق سے پھير ديا ہے ( اور وه حق ” ہوتے ہيں کہ 
  وَن ) ۔سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہيں ) کيونکہ وه بے فکر اور ناسمجھ افراد ہيں (َصَرَف هللاُ قُلُوبَھُْم بِٔاَنّھُْم قَْوٌم الَيَْفقَھُ 

  کے بارے ميں مفسرين نے دو احتماالت ذکر کئے ہيں :“لُوبَھُمَصَرَف هللاُ قُ ”
  پہال يہ جملہ جملہ خبر يہ ہے جسيا کہ ہم نے اوپر تفسير کی ہے اور ،

دوسرا يہ کہ يہ جملہ انشائيہ ہے اور نفرين اور بد عا کے معنی ميں ہے يعنی خدا نے ان کے دل حق سے منصرف کردئے 
  ہيں ۔

  صحيح دکھائی ديتا ہے ۔ليکن پہال احتمال زياده 

  ٌم۔۔ لَقَْد َجائَُکْم َرُسوٌل ِمْن ٔاَنفُِسُکْم َعِزيٌز َعلَْيِہ َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعلَْيُکْم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرئُوٌف َرِحي١٢٨
  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ۔ ۔ فَإِْن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبِی هللاُ الَٕاِلَہَ ٕاِالَّھَُو َعلَْيِہ تََوکَّْلُت َوھَُو َربُّ ١٢٩
  ترجمہ
۔ تم ميں سے تمہاری طرف رسول ٓايتا کہ جسے تمہاری تکاليف اور رنج و الم ناگوار ہيں اور جو تمہاری ہدايت پر ١٢٨

  اصرار کرتا ہے اور مومنين پر رٔوف و مہر بان ہے ۔
کہ خدا ميری کفايت کرے گا۔ اس کے عالوه کوئی ۔ اگر وه ( حق سے ) منہ پھير ليں ( تو تم پريشان نہ ہو جانا ) کہہ دو ١٢٩

  معبود نہيں ہے ميں نے اس پر توکہ کيا ہے اور وه عرش عظيم کا پر وردگار( اور مالک )ہے ۔

  نازل ہو نے والی ٓاخری ٓايات 
بعض مفسرين کے بقول زير نظر ٓايات رسول هللا پر نازل ہونے والی ٓاخری ٓايات ہيں ۔ سورٔه برٔات ان پر ختم ہو رہی ہے ۔ يہ 

ٓايات فی الحقيقت ان تمام مسائل کی طرف اشاره ہيں جو اس سوره ميں گزر چکے ہيں ، کيونکہ ،ايک طرف تو ان ميں تمام 
منافق کہا گيا ہے کہ پيغمبر اور قرٓان کی طرف سے سخت گير ياں اور ظاہری سختياں لوگوں کو چاہے وه مومن ہو ں ، يا 

جن کے نمونے اس سوره ميں ٓائے ہيں سب اس لئے ہيں کہ پيغمبر کو ان کی ہدايت ، تربيت ، تکامل اور ارتقاء سے عشق 
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  ہے ۔
نافرمانيوں پر جن کے بہت سے واقعے دوسری طرف پيغمبر اکرم کو بھی خبر دی گئی ہے کہ وه لوگوں کی سر کشی اور 

اس سوره ميں گذرے ہيں پريشان اور کبيده خاطر نہ ہوں او ريہ يقين رکھيں کہ خدا وند عالم ہر حالت ميں ان کا پشتيبان ، 
  دوست اور يا ور ہے ۔

ے تمہاری طرف ٓايا لٰہذا پہلی ٓايت ميں روئے سخن لوگوں کی طرف کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : پيغمبر جو خود تمہی سے ہ
  ہے ( لَقَْد َجائَُکْم َرُسوٌل ِمْن ٔاَنفُِسُکْم ) ۔

يہ خصوصيت سے پيغمبر اکرم کے لوگوں سے شدت ارتباط کی طرف اشاره “ من انفسکم ” کی بجائے “ منکم ” ٓايت ميں 
ل ميں ظاہر ہوا ہے ۔ ہے گويا وه خود لوگوں کی جان کا ايک ٹکڑا ہے اور معاشرے کی روح کا ايک حصہ پيغمبر کی شک

يہی وجہ ہے کہ وه ان کے تمام دکھ درد جانتا ہے ، ان کی مشکالت سے ٓاگاه ہے اور پريشانی اور غم و اندوه ميں ان کا 
شريک ہے . ان حاالت ميں يہ تصور بھی نہيں کيا جا سکتا کہ وه ان کے فائدے کے سوا کوئی بات کہے اور حقيقت ميں يہ 

  ے جو مندرجہ باال ٓايات ميں پيغمبر اکرم کے لئے ذکر ہوئی ہے ۔پيغمبر کی پہلی صفت ہ
تعجب کی بات ہے کہ بعض مفسرين جو نسلی اور عربی تعصبات کے زير اثر تھے انھوں نے کہا ہے کہ اس ٓايت ميں 
ٓايت مخاطب عرب نسل کے لوگ ہيں يعنی پيغمبر اس نسل ميں سے تمہاری طرف ٓايا ہے ۔ ہمارے نظرئيے کے مطابق اس 

  کے لئے ذکر ہونے والی يہ بد ترين تفسير ہے ۔
يا ايھا ” کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ وه چيز کا قرٓان ميں ذکر تک نہيں ہے وه نسل پرستی ہے کوينکہ قرٓان ميں تمام جگہوں پر 

“ يا ايھا العرب ” بھی  اور اس قسم کے ديگر الفاظ سے خطاب کيا گيا ہے اور کسی جگہ پر“ يا ايھا الذين ٰامنوا ” ، “ الناس 
  وغيره کا وجود نہيں ہے ۔“ يا قريش” اور 

يہ جملہ بھی “ بالمومنين رٔوف رحيم ” اس کے عالوه ٓاخری حصہ ميں ارشاد ہوتا ہے : وه مومنين پر رٔوف اور مہر بان ہے 
وم و ملت او رکسی وضاحت سے اس کی تفسری کی نفی کرتا ہے کيونکہ تمام مومنين کے بارے ميں ہے چاہے وه کسی ق

  نسل و خاندان سے ہوں ۔
افسوس کا مقام ہے کہ بعض متعصب علماء قراان کو اس کے عالمی اور انسانی مرتبے سے نيچے لے ٓائے ہيں اور چاہتے 

  ہيں کہ اسے چھوٹے سے نسلی دائرے ميں محصور اور محدود کرديا جائے ۔
هللا کی چار ممتاز صفات کی طرف اشاره کی اگيا ہے يہصفات  کی صفت بيان کرنے کے بعد رسول“من انفسکم ” بہر حال 

  لوگوں کے ميالنات کی تحريک کے لئے ان کے احساساو جذبات کو جذب کرنے کے لئے گہرا اثر رکھتی ہيں ۔
پہلے فرمايا گيا ہے : تمہيں کوئی بھی تکليف ، ضراور نقصاب پہنچے ،پيغمبر کے لئے سخت اور ناراضی کا باعث ہے 

يٌز َعلَْيِہ َما َعنِتُّْم ) ۔ يعنی وه نہ صرف تمہاری تکليف سے خوش نہيں ہوتا بلکہ وه اس تکليف سے الگ نہيں ره سکتا، (َعزِ 
تماہيرے رنج و غم سے رنجيده ہوتا ہے اور اگر تمہاری ہدايت اور طاقت فرسا، پر زحمت جنگوں پر اصرار کرتا ہے تو وه 

  بد بختی کے چنگل سے تمہاری رہائی کے لئے ہے ۔ بھی تمہاری نجات اور ظلم ، گناه اور
اور تمہاری ہدايت سے عشق رکھتا ہے ( َحِريٌص “ وه تمہاری ہدايت سے سخت لگأو رکھتا ہے ” دوسری بات يہ ہے کہ 

  َعلَْيُکْم) ۔
بطور اطالق ۔ يہ بات جاذب نظر ہے کہ زير بحث ميں “ کسی چيز سے شديد لگأو رکھنا ” کا معنی ہے “ حرص”لغت ميں 

نہ ہدايت کے بارے ميں بات کی گئی ہے اور نہ ہی کسی اور چيز کے بارے ميں ۔ يہ “ تم پر حريص ہے ” کہا گيا ہے کہ 
اس طرف اشاره ہے کہ اسے تماہری ہر طرح کی سعادت پيش رفت ، ترقی اور خوش بختی سے عشق ہے ( اصطالح ميں 

۔ اس کے بعد تيسری اور چوتھی صفت کی طرف اشاره کرتے “) ليل ہے متعلق کا خذف ہو نا عموم کی د” کہتے ہيں کہ 
  ہوئے قرٓان کہتا ہے : وه مومنين کے لئے رٔوف و رحيم ہے ( بِاْلُمْؤِمنِيَن َرئُوٌف َرِحيٌم) ۔

لٰہذا اگر وه مشکل اور طاقت فرسا حکم ديتا ہے تو يہ بھی اس کی طرف سے ايک طرح کی محبت اور لطف ہے يہانتک کہ 
رميوں کے موسم ميں طاقتور دشمن کے مقابلے ميں جنگ تبوک کے لئے بھوک اور پياس کے ساتھ طويل اور جالنے گ

  والے بيا بانوں سے گذرنا بھی اس کے مہر و محبت کی عالمت ہے ۔
ہترين ميں کيا فرق ہے . اس سلسلے ميں مفسرين ميں اختالف ہے ليکن ايسا معلوم، ہوتا ہے کہ ب“ رحيم ”اور “ رٔوف ”

تفسير يہ ہے کہ رٔوف فرمانبر داروں کے لئے مخصوص محبت و لطف کی طرف اشاره ہے جب کہ رحيم گناه گاروں کے 
  لئے رحمت کی طرف اشاره ہے ۔

البتہ اس بات کا فراموش نہيں کرنا چاہئيے کہ يہ دونوں الفاظ جب الگ الگ ہوں ہوتو ہو سکتا ہے کہ ايک ہی معنی ميں 
  جہاں ايک دوسرے کے ساتھ استعمال ہوں تو بعض اوقات دو مختلف معانی ديتے ہيں ۔ استعمال ہوں ليکن
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بعد والی ٓايت ميں جوکہ اس سوره کی ٓاخری ٓايت ہے ، پيغمبراکرم کی دلجوئی کرتے ہوئے کہ وه لوگوں کی سر کشيوں اور 
خدا ميرے لئے ” ريشان نہ ہو اور کہہ دے کہ نافرمانيوں سے ملول نہ ہوں فرمايا گيا ہے : اگر حق سے منہ نہ پھير ليں تو پ

  کيونکہ وه ہر چيز پر قدرترکھتا ہے ( فَإِْن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبِی ) ۔“ کافی ہے 
  لٰہذا وہی اکيال پناه گاه ہے (هللاُ الَٕاِلَہَ ٕاِالَّھُوا) ۔“ وہی خد اکہ جس کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے ” 

ود پر تکيہ کيا ہے اور اس کے ساتھ ہی دل باندھا ہے اور اپنے کام اسی کے سپرد کئے ہيں جی ہاں ميں نے صرف اسی معب
  ( َعلَْيِہ تََوکَّْلت) ۔

  اور وہی عرش عظيم کا مالک اور پر وردگار ہے ( َوھَُو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم) ۔
يں ہے اور ا س کی حمايت و کفالت ميں عرش، عالم باال ماوائے طبيعت اپنی پوری عظمت کے ساتھ اس کے قبضہ قدرت م

ہے تو کيونکر ممکن ہے کہ وه مجھے اکيال چھوڑ دے اور دشمن کے مقابلے ميں ميری مدد کرے ؟ کيا کوئی قدرت اس کی 
قدرت کے مقابلے ميں ٹھہر سکتی ہے يا کوئی رحمت و مہر بانی اس کی رحمت و مہر بانی اس کی رحمت و مہر بانی سے 

  سکتی ہے ۔ باالتر تصور ہو
خد ايا ! اس وقت جبکہ ہم يہ سوره ختم کررہے ہيں او ريہ سطور لکھ رہے ہيں دشمنوں نے ہميں ہر طرف سے گھيررکھا 

ہے اور ہماری رشيد اور بہادر قوم ظلم ، برائی اور استبداد کے خاتمے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی ہے ، تمام صفوں اور طبقوں
پيد اہو گيا ہے جس کا تصور نہيں ہوتا تھا يہاں تک کہ ننھے ننھے بچے بھی اس جہاد ميں ميں ايسا بينظير اتحاد و اتفاق 

  شريک ہيں اور کوئی بھی کسی قسم کی فدا کاری اور قربانی سے دريغ نہيں کر رہا ہے ۔
سے کاميابی اورپر ور دگار! تو ان تمام چيزوں کو جانتا ہے اور ديکھتا ہے ، ت ومہر و محبت کا مر کز ہے تو نے مجاہدين 

کامرانی کا وعده کررکھا ہے ۔ پس اپنی نصرت و مدد قريب کردے او رہميں ٓاخری اور مکمل فتح عطا فرما اور ان پياسوں 
اور عاشقوں کو ايمان ، عدل اور ٓازادی کے شفاف پانی سے سيراب فرما انک علی کل شیء قدير ( تو ہر چيز پر قادر ہے ) 

  ١۔
..............  

 صہ انقالب اسالمی حکومت کے قيام سے پہلے شاه کے خالف قيام کے زمانے ميں لکھا گيا ہے ۔۔يہ ح١
 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

  سوره يونس 
  اس سوره کے مضامين اور فضيلت 

يہ سورة مکی ہے ، بعض مفسرين کے بقول سوره بنی اسرائيل کے بعد اور سوره ہود سے پہلے نازل ہوئی ہے ۔ ديگر مکی 
سورتوں کی طرح يہ بھی چند اصولی اور بنيادی مسائل پر مشتمل ہے ان ميں سے سب سے اہم مبداء اور معاد کا مسئلہ ہے 

فتگو کی گئی ہے اس کے بعد عظمت ٓافرينش کی نشانياں بيان کی گئی ہيں البتہ پہلے وحی اور مقام پيغمبر کے بارے ميں گ
جو کہ عظمت خدا کی عالمت ہيں ۔ بعد از اں لوگوں کو مادی زندگی کی نا پائيداری اور دار ٓاخرت کی طرف متوجہ کيا ہے 

ناسبت سے بزرگ انبياء کی اور اس کے لئے ايمان اور عمل صالح کے ذريعے تياری پر ابھارا گيا ہے ۔ انھی مسائل کی م
زندگی کے مختلف پہلٔووں کو بيان کيا گيا ہے ۔ مثال حضرت نوح، حضرت موسٰی اور حضرت يونس عليہم السالم کے 

  تذکرے ہيں ۔ اسی حوالے سے سوره کا نام سورٔه يونس رکھا گيا ہے ۔
زاجی کا ذکر ہے ۔ ہر جگہ خدا کا اس کے بعد مذکوره مباحث کی تائيد کے لئے بت پرستوں کی ہٹ دھرمی اور سخت م

حضور و شہود ان کے لئے ثابت کيا گيا ہے خصوصيت سے اس مسئلہ کے اثبات کے لئے ان کی فطرت کی ٓاگاہی سے مدد 
  لی گئی ہے ۔ وہی فطرت کہ جو مشکالت کے وقت ظاہر ہوتی ہے اور وه خدائے يکتا کو ياد کرتے ہيں ۔

  يک روايت ميں مروی ہے :اسی لئے امام صادق عليہ السالم سے ا
  من قرء سورة يونس فی کل شھرين او ثالثہ لم يخف عليہ ان يکون من الجاہلين وکان يوم القيامة من المقربين ۔
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جو شخص سورٔه يونس ہر دو يا تين ماه ميں ايک دفعہ پڑھے تو اس کے لئے يہ خوف نہيں کہ وه جاہلوں ميں سے قرار پائے
  ١بين ميں سے ہوگا ۔۔ نيز قيامت کے دن وه مقر

يہ اس بناء پر ہے کہ اس سوره ميں خبر دار اور بيدار کرنے والی بہت سی ٓايات ہيں اور اگر انہيں غور و خوض سے پڑھا 
جائے تو جہالت کی تاريکی انسانی روح سے دور کر ديتی ہيں اور اس کے اثرات کم از کم چند ماه تک انسان کے وجود ميں

ه کے مضاميں کو سمجھنے کے عالوه ان پر عمل بھی کيا جائے تو يقينی طور پر قيامت کے دن رہتے ہيں اور اگر سور
  پڑھنے واال مقربين کے زمزه ميں قرار پائے گا ۔

شايد ياددہانی کی ضرورت نہ ہو کہ سورتوں کے فضائل جيسا کہ ہم کہ پہلے بھی کہہ چکے ہيں ، صرف ٓايات کی تالوت 
  غير اس کے مضامين پر عمل کيے فراہم نہيں ہوتے۔سے بغير معانی سمجھے اور ب

  کيونکہ تالوت سمجھنے کا مقدمہ اور سمجھنا عمل کرنے کی تمہيد ہے ۔
..............  

  اور ديگر تفاسير ٢٩٠ص  ٢تفسير نور الثقلين ج  ١

حيمِ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم هللاَّ
  ۔ الر تِْلَک آياُت اْلِکتاِب اْلَحکيِم ۔١
ِر الَّذيَن آَمنُوا ٔاَنَّ لَھ۔ ٔاَ  ٢ ْم قََدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربِِّھْم قاَل اْلکافُِروَن ٕاِنَّ ھذا کاَن لِلنَّاِس َعَجباً ٔاَْن ٔاَْوَحْينا ٕاِلی َرُجٍل ِمْنھْم ٔاَْن ٔاَْنِذِر النَّاَس َو بَشِّ

  لَساِحٌر ُمبين۔

  ترجمہ
  بخشنے والے مہربان خدا کے نام سے ۔

  وه کتاب حکيم کی ٓايات ہيں ۔۔ . ل. ر. ١
۔ کيا يہ چيز لوگوں کے ليے با عث تعجب ہے کہ ان ميں سے ايک کی طرف ہم نے وحی بھيجی کہ لوگوں کو ڈرأو ۔ اور ٢

  جو ايمان الئے ہيں انھيں بشارت دو کہ ان کے لئے ان کے پروردگار پاس مسلم جزا ہے ۔

  تفسير 
سامناہے اور يہ ہيں الف ، الم اور راء۔ سورٔه بقره ، سوره ٓال عمران اور سوره  اس سوره ميں پھر ہميں حروف مقطعات کا

اعراف کی ابتداء ميں ہم ايسے حروف کے بارے ميں کافی بحث کر چکے ہيں ۔ ٓائنده بھی انشاء هللا اس سلسلے ميں مناسب 
  موقع پر بحث کريں گے ، اور اس ميں نئے مطالب کا اضافہ کريں گے ۔

: وه کتاب حکيم کی ٓايات-ت کے بعد پہلے آيات قرٓان کی عظمت کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماياکيا گيا ہے حروف مقطعا
  ہيں ۔

  ( الر تِْلَک آياُت اْلِکتاِب اْلَحکيِم )
ميں اسم اشاره بعيد ) سے ابتداء کی گئی ہے اس کی نظير سوره بقره کی ابتدا “ ( وه ” اسم اشاره قريب کی )بجائے “ ( يہ ” 

بھی موجود ہے يہ قرٓان کريم کی لطيف تعبيرات ميں سے شمار ہوتی ہے اور يہ قرٓان کريم کے مفاہيم کی عظمت اور بلندی 
کے لئے کنايہ ہے۔ کيونکہ سامنے پڑے ہوئے اور عام مطالب کے لئے زياده تر اسم اشاره قريب استعمال کيا جاتا ہے ليکن 

يا ٓاسمانوں کی بلندی ميں ايک افق اعلٰی ميں موجود ہينانھيں اسم اشاره بعيد کے ساتھ اہم مطالب جو بلند سطح کے ہوں جو گو
بيان کرتے ہيں اور اتفاق کی بات ہے کہ ہم روزمره کی تعبيرات ميں بھی ايسی تعبير استعمال کر تے ہيں مشالبعض اشخاص

چہ وه پاس ہی بيٹھے ہوں ليکن انکساری کےاستعمال کرتے ہيں اگر“ٓانحضرت”يا“ ٓانجناب” کی عظمت کے اظہار کے ليے 
  کہا جاتا ہے ۔“ اينجانب ” اظہار کے لئے 

استعمال کيا گيا ہے يہ اس طرف اشاره ہے کہ ٓايت قرٓانی استحکام“ حکيم ” ٓاسمانی کتاب يعنی قرٓان کی تعريف کے لئے لفظ 
ول باتوں سے اور ہزل گوئی سے دور ہيں اور نظم و ضبط اور حساب و کتاب کی حامل ہيں اور ہر قسم کے باطل سے ، فض

  قرٓان حق کے سوا کچھ نہيں کہتا اور سوائے راه حق کے کسی چيز کی دعوت نہيں ديتا ۔
اس اشارے کی مناسبت سے جو پہلی ٓايت ميں قرٓان مجيد ميں وحی ٓاسمانی کے لئے ہے دوسری ٓايت ميں رسول هللا کے 

کيا گيا ہے يہ وہی اعتراض ہے جس کا قرٓان مجيد ميں کئی مرتبہ ذکر کيا گيا ہے  بارے ميں مشرکين کا ايک اعتراض بيان
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اس کا تکرار نشان دہی کرتا ہے کہ مشرکين يہ اعتراض بار بار کيا کرتے تھے اور وه يہ کہ ٓاسمانی وحی کيوں خدا کی 
  ے ذمہ کيوں نہيں ہوئی ۔طرف سے ايک انسان پر نازل ہوئی ہے اور عظيم رسالت کی يہ ذمہ داری کسی فرشتے ک

ايسے سواالت کے جواب ميں قرٓان کہتا ہے کيا لوگوں کے لئے يہ امر باعث تعجب ہے کہ ہم نے ان ميں سے ايک شخص 
  کی طرف وحی بھيجی ہے ۔

  (ٔاَ کاَن لِلنَّاِس َعَجباً ٔاَْن ٔاَْوَحْينا ٕاِلی َرُجٍل ِمْنھْم )
(ان کی نوع سے )کے ذريعہ ديا گيا ہے يعنی اگر رہبروراہنما اپنے پيرو “ منھم”درحقيقت ان کے اعتراض کا جواب لفظ 

کاروں کا ہم نوع ہو اور ان کے درداور تکاليف کو جانے اور ان کی ضروريات سے ٓاگاه ہو تو کوئی تعجب کا مقام تو نيہں 
و نے کی وجہ سے ان کی ہے بلکہ تعجب کا مقام تو يہ ہے کہ انکی نوع ميں سے نہ ہواوران کی کيفيت سے بے خبر ہ

  رہبری نہ کر سکے ۔
اس کے بود اس ٓاسمانی وحی سے مضمون کا دو چيزوں ميں خالصہ بيان کيا گيا ہے پہلی يہ کہ ہم نے تيری طرف وحی کی 

کو بشارت دو کہ صاحب ايمان افراد” تا کہ لوگوں کو کفر و گناه کے انجام سے ڈر أو ( ٔاَْن ٔاَْنِذِر النَّاَس ) ۔ اور دوسرا يہ کہ ” 
  “صدق ہے ” ان کے لئے بارگاه خدا ميں 

ِر الَّذيَن آَمنُوا ٔاَنَّ لَہُْم قََدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربِِّھم)   ( ٔاَْن ٔاَْنِذِر النَّاَس َو بَشِّ
سے سے کيا مراد ہے ، اس سلسلہ ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے ليکن ان کی پيش کرده تمام تفاسير ميں“ قدم صدق ” 

  تين ايسی ہيں جن ميں سے ايک تفسير قابل قبول ہے يا پھر تينوں اکھٹی قبول کی جا سکتی ہيں ۔
رکھتا ہے اور حقيقت ميں مومنين نے ايمان کو ظاہر کرکے اپنے “ فطری سابقہ ” پہلی يہ کہ اس طرف اشاره ہے کہ ايمان 

  ہے ) جيسا کہ کہتے ہيں :“ سابقہ ” ايک معنی  کا“ ودم ” تقاضائے فطرت کی تصديق اور تاکيد کی ہے ( کيونکہ 
  لفالن قدم فی االسالم او قدم فی الحرب ۔

  يعنی ۔۔۔۔۔فالں شخص اسالم يا جنگ ميں سابقہ رکھتا ہے ۔
“ مقام ” کا ايک معنی “ قدم ” دوسری ۔۔۔۔ يہ کہ يہ مسئلہ معاد و قيامت اور ٓاخرت کی نعمتوں کی طرف اشاره ہے کيونکہ 

بھی ہے ( اس مانسبت سے کہ انسان اپنے پأوں کے ساتھ اپنی منزل ميں داخل ہوتا ہے ) يعنی صاحب ايمان “ لت منز” اور 
  افراد کے لئے خدا کی بارگاه ميں مسلما اور يقينا مقام و منزلت ہے کہ جسے کوئی چيز متغير نہيں کر سکتی ۔

يعنی مومنين کے لئے سچا پيشوا اور رہبر بھيجا گيا ہے اس ٓايت پيشوا اور رہبر کے معنی ميں ہے “ قدم ” تيسری ۔۔۔۔۔ يہ کہ 
کی تفسير پيغمبر اکرم کی ذات يا واليت علی . سے کی “ قدم صدق ” ْکے ذيل ميں سنی شيعہ تفاسير ميں متعدد روايات ميں 

  ١گئی ہے يہ روايات اس معنی کی مٔويد ہيں ۔ 
  مقصد ان تمام امور کی بشارت دينا ہو ۔جيسا کہ ہم نے کہا ہے ، ہو سکتا ہے اس تعبير کا

ٓايت کے ٓاخر ميں پھر ايک ايسے اتہام کی طرف اشاره ہے جو مشرکين بار ہا رسول هللا پر باندھتے تھے ارشاد ہوتا ہے : 
  کافر کہتے ہيں کہ يہ شخص واضح جادو گر ہے۔ ( قاَل اْلکافُِروَن ٕاِنَّ ہذا لَساِحٌر ُمبين۔)

” يہ سب اس تاکيد کی عالمت ہے جو وه اس تہمت کے بارے ميں کرتے تھے اور “ مبين” اور صفت  الم تاکيد“ انّ ” لفظ 
(جو کہ اسم اشاره قريب ہے ) کی تعبير اس لئے تھی کہ وه مقام پيغمبر کی تحقير کريں ۔ رہا يہ سوال کہ وه پيغمبر “ ھذا 

ہے کيونکہ ٓاپ کی پر اعجاز باتوں ، در خشاں  اکرم کی طرف جادو کی نسبت کيوں ديتے ہيں ، تو اس کا جواب واضح
منصوبہ جات ، روشن قوانين اور ديگر معجزات کا ان کے پاس کوئی اطمينان بخش جواب نہيں تھے ۔ سوائے اس کے کہ ان 

کی خارق عادت اور غير معمولی ہونے کو وه جادو قرار دے ديں تا کہ اس طرح وه ساده لوح افراد پر جہالت کا پرده ڈال 
سکيں ۔ رسول هللا کے دشمن کی طرف سے ايسی تعبيريں خود اس بات کی دليل ہيں کہ ٓاپ کے کام خارق عادت اور غير 

معمولی تھے جو لوگوں کے قلب و نظر کو اپنی طرف جذب کرليتے تھے ۔ خصوصا ان کا قرٓان مجيد کو جادو قرار دينا اس 
ہائی قوت جاذبہ سے لوگوں کو دور رکھنے کے لئے اس تہمت کا سہارا بات کازنده شاہد ہے کہ وه اس ٓاسمانی کتاب کی انت

  ليتے تھے ۔
  انشاء هللا متعلقہ ٓايات کے ذيل ميں اس سلسلے ميں ہم پھر گفتگو کريں گے ۔

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

  ٣١۴۵ص  ۵اور تفسير قرطبی ۔ ج  ١٧٧ص  ٢تفسير برہان۔ ج  ١

ُ الَّذی َخلََق ا٣ ُ لسَّماواِت َو ااْلَْٔرَض فی ِستَِّة ٔاَيَّاٍم ثُمَّ اْستَوی َعلَی اْلَعْرِش يَُدبُِّر ااْلَْٔمَر ما ِمْن َشفيٍع ٕاِالَّ ِمْن ۔ ٕاِنَّ َربَُّکُم هللاَّ بَْعِد ٕاِْذنِِہ ذلُِکُم هللاَّ
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  َربُُّکْم فَاْعبُُدوهُ ٔا فاَل تََذکَُّروَن ۔
ِ حَ ۴ الِحاِت بِاْلقِْسِط َو الَّذينَ ۔ ٕاِلَْيِہ َمْرِجُعُکْم َجميعاً َوْعَد هللاَّ َکفَُروا لَھُْم  قًّا ٕاِنَّہُ يَْبَدُؤا اْلَخْلَق ثُمَّ يُعيُدهُ لِيَْجِزَی الَّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ

  َشراٌب ِمْن َحميٍم َو َعذاٌب ٔاَليٌم بِما کانُوا يَْکفُُرون۔

  ترجمہ
ر زمين کو چھ دن ميں پيدا کيا اس کے بعد عرش ( قدرت ) پر بقرار ہوا ۔ تمہارا پروردگار وه خدا ہے جس نے ٓاسمانوں او٣

اور ( عالم کے ) کام کی تدبير کی ۔ اس کے اذن کے بغير کوئی شفاعت کرنے واال نہيں ۔ يہ ہے خدا تمہارا پروردگار ، پس 
  اس کی پرستش کرو ، کيا تم غور نہيں کرتے ۔

نے حق وعده فرمايا ہے اس نے مخلوق کا ٓاغاز کيا اس کے بعد انہيں پلٹائے ۔ تم سب کی باز گشت اس کی طرف ہے ۔ خدا ۴
گا تا کہ ايمان النے والوں اور نيک عمل کرنے والوں کو ياد عادالنہ جزا دے اور جو کافر ہوگئے ہيں ان کے پينے کے لئے 

  جالنے والی مائع اور درد ناک عذاب ہے کيونکہ انھوں نے کفر اختيار کيا ہے ۔

  دا شناسی اور قيامت خ
وحی اور نبوت کے مسئلہ کی طرف اشاره کرنے کے بعد ، اس سوره کی ابتدائی ٓايات ميں قرٓان تمام انبياء کی تعليمات کے 

دو بنيادی اصولوں يعنی مبداء اور معاد کا رخ کرتا ہے زير نظر دو ٓايت ميں ان دو اہم اصولوں کو مختصر اور واضح 
يا ہے پہلے فرمايا گيا ہے : تمہارا پروردگار وہی خدا ہے جس نے ٓاسمانوں اور زمين کو چھ دنوں ميں عبارت ميں بيان کيا گ

ُ الَّذی َخلََق السَّماواِت َو ااْلَْٔرَض فی ِستَِّة ٔاَيَّام)جيسا کہ ہم پہلے بھی اشاره کر  عربی “ يوم ” چکے ہيں لفظ پيدا کيا ( ٕاِنَّ َربَُّکُم هللاَّ
فارسی زبان ميں اور اسی طرح دوسری زبانوں ميں ان کے متبادل الفاظ بہت سے موقع پر دور کے “ روز ” زبان ميں اور 

معنی ميں استعمال ہوتے ہيں جيسا کہ ہم کہتے ہيں کہ ايک دن تھا جب استبداد کا دور تھا اور اس دور کے خاتمے پر لوگوں 
  ١کی نجات اور ٓازادی کا دور ٓان پہنچا ہے ۔ 

ر مندرجہ باال جملے کا مفہوم يہ ہوگا کہ پروردگار نے ٓاسمان اور زمين کو چھ ادوار ميں پيدا کيا اور چونکہ ان چھ اس بناء پ
  ا ٢ادوار کے بارے ميں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہيں لہذا يہاں تکرار نہيں کرتے ۔ 

عنی ميں بوال جاتا ہے جو چھت بعض اوقات چھت کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس چيزکے م“ عرش ” لفظ 
مثالً ہم “ قدرت ” کے رکھتی ہو اور بعض اوقات يہ اونچے پأوں والے تخت کے معنی ميں ٓاتاہے اس کا اصلی معنی ہے 

کہتے ہيں فالں شخص بيٹھا يا اس کے تخت کے پائے گر گئے يا اس ے تخت سے اتار ديا گيا ۔ يہ سب اقتدار حاصل کرنے 
کے معنی “ استوی علی العرش ” ے کے لئے کنايہ ہيں حاالنکہ ہوسکتا ہے ، تخت اصالً ہو ہی نہيں ۔ لٰہذا يا اقتدار کھو دين

  ٣ہيں خدا نے امور عالم کی باگ دوڑ اپنے دست قدرت ميں لی ۔
نی کسی چيز کے پيچھے اور انجام کے مع“) ابر”بر وزن ) “ ( دبر ” کے ماده سے مشتق ہے اور در اصل “ تدبير “ تدبر ”

کاموں کے انجام کی تحقيق کرنے او رمصالح کو منظم کرکے ان کے مطابق عمل کرنے کے “تدبير ” ميں ہے اس بناء پر
  معنی مينہے ۔

جب يہ واضح ہو گيا کہ خالق هللا ہے او ر عالم ہستی کو وہی چالتا ہے او رتما م امو رکی تدبير اس کے فرمان سے ہو تی 
اور ناتواں بتوں انسانوں کی سر نوشت ميں کوئی اثر نہيں ہے اس لئے بعد والے جملہ ہے واضح ہے کہ بے جان ، عاجز 

  ۴ميں فرماياگيا ہے : اس کے اذن کے بغير کوئی شفاعت کرنے واال نہيں ہے ( ما ِمْن َشفيٍع ٕاِالَّ ِمْن بَْعِد ٕاِْذنِہ)۔ 
ُ َربُُّکْم جی ہاں .حقيقت يہی ہے کہ هللا تمہارا پر وردگار ہے لٰہذا اس کی پر ستش کرو نہ کہ اس کے غير کی (ِ ذلُِکُم هللاَّ

  فَاْعبُُدوهُ)۔
  کيا اس واضح دليل سے تم متذکر اور متوجہ نہيں ہوتے ( ٔاَ فاَل تََذکَُّروَن )۔

بعد والی ٓايت ميں معاد اور قيامت کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے اور چھوٹے چھوٹے ” جيسا کہ ہم اشار ه کرچکے ہيں 
  لوں ميں يہ معاملہ ، اس کی دليل اور اس کا مقصد بيان کيا گيا ہے ۔جم

  پہلے قرٓان کہتا ہے : تم سب کی باز گشت خدا کی طرف ہے ( ٕاِلَْيِہ َمْرِجُعُکْم َجميعاً)۔
ِ َحقًّا)۔   اس کے بعد تاکيداً فرماياگيا ہے : خدا کا يہ قطعی وعده ہے ( َوْعَد هللاَّ

ی طرف اشاره کرتے ہوئے کہا گيا ہے : خد انے خلقت کی ابتداء کی اور پھر اس کی تجديدکرے گا (بعد از ٓاں اس کی دليل ک
  ٕاِنَّہُ يَْبَدُؤا اْلَخْلَق ثُمَّ يُعيُدهُ)۔

  يعنی جو لوگ معاد اور قيامت کے بارے ميں شک کرتے ہيں انھيں ٓاغازخلقت کے بارے ميں غور و فکر کرنا چاہئيے ۔
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بتداء ميں ايجادکيا وه اسے دوبار پيدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے يہ استدالل ايک دوسری شکل ميں خدا جس نے دنيا کو ا
ميں ايک مختصر سے جملہ ميں بيان ہوا ہے اس کی تفصيل سوره اعراف کی تفسير ميں گذر چکی  ٢٩سوره اعراف ٓايت 

  ہے ۔
مخالفين کے شک کی سب سے بڑی دليل يہ تھی کہ قيامت او رمعاد سے مربوط ٓايات نشان دہی کرتی ہيں کہ مشرکين اور 

انھيں ايسی چيز کے امکان ميں شک تھا اور تعجب سے سوال کرتے تھے کہ کيا يہ بوسيده اور خا ک بنی ہوئيں ہڈياں دوباره
  لباس حيات پہنيں گی اور اپنی پہلی شکل ميں پلٹ ٓائيں گی ۔

کھی ہے اور کہتا ہے : اس ذات کو فراموش نہ کرو جو اس جہاں کو اس لئے قرٓان نے بھی اس مسئلہ کے امکان پر انگلی ر
 از سر نو ساز و سامان بخشے گا او رمردوں کو زنده کرے گا کيونکہ وہی ٓافريدگار ہے جس نے ٓاغاز ميں يہی کا م کيا تھا ۔

  اس کے بعدمعادکے مقصد کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے ۔
کہ خدا ايسے افراد کو جو ايمان الئے ہيں اور انھوں نے نيک اعمال انجام دئيے ہيں انھيں ارشاد ہوتا ہے : يہ اس بناء پر ہے 

  عادالنی جزا او ربدلہ دے گا ۔
بغير اس کے کہ ان کا کوئی چھوٹا سا عمل بھی بغير لطف و رحمت کی نظر سے مخفی رہے اور اجر و ثواب کے بغير ره 

الِحاِت بِاْلقِْسِط)۔جائے ( لِيَْجِزَی الَّذيَن آَمنُوا َو َعمِ    لُوا الصَّ
اور وه لوگ کہ جنہوں کفر اور انکا ر کا راستہ طے کيا ہے اور پھر فطری طور پر ان کاکوئی نيک عمل بھی نہ تھا ( ” 

کيونکہ اچھے عمل کی جڑ اچھا عقيده ہے ) ان کے درد ناک سزا ہے ۔ ان کے پينے کے لئے گرم اور جالنے واال پانی ہے 
کفر کی وجہ سے عذاب اليم ان کے انتظار ميں ہے ( َو الَّذيَن َکفَُروا لَہُْم َشراٌب ِمْن َحميٍم َو َعذاٌب ٔاَليٌم بِما کانُوا اور ان کے 
  يَْکفُُرون)۔

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

ميں کے ذيل  ۵۴مزيد توضيح اور اس سلسلے ميں عربی فارسی مثالوں کے لئے تفسير نمونہ جلد ششم سوره اعراف کی آيت  - ١
  رجوع کريں ۔

اس کے بعد قرٓان مزيد کہتا ہے : خدا نے عالم کو پيدا کرنے کے بعد اس کے امور کی باگ ڈور اپنے دست قدرت ميں لی ( ثم استوی -2
  علٰی العرش) ۔ تمام کام اس کے فرمان سے ہوتے ہيں اور تمام چيزيں اس کے قبضہ تدبير ميں ہيں ( يد بر االمر )

ص  ٢اردو ترجمہ ) اور ج( ١٨٠ص ۶کے مختلف معانی سے باخبر ہونے کےلئے تفسير نمونہ جلد “ عرش”۔زياده وضاحت اور ٣
  اردو ترجمہ )(  ١۵٨
( ١۵۵اردو ترجمہ ) اور جلد دوم ص (  ١٨٧شفاعت جيسے اہم مسئلہ پر ہم بحث پہلے ہی کرچکے ہيں اس کے لئے جلد اول ص- ۴

  اردو ترجمہ ) کی طرف رجوع فرمائيں ۔

  ل توجہ نکات دو قاب

  کا مفہوم :“ اليہ مرجعکم جيمعاً ” ۔ ١

اگر چہ خد اکے لئے مکان و محل نہيں ہے ۔ اس کے باوجود اس جہاں ميں وه ہرجگہ ہے اور ہم سے ہمارے نسبت زياده 
ً ” قريب ہے ۔ اس کے امر کے سبب مفسرين نے زير نظر ٓايت ميں  ت کی اور قرٓان کی ايسی ديگر ٓايا“ اليہ مرجعکم جميعا

  مختلف تفسيريں کی ہيں ،
  کبھی کہا جاتا ہے کہ مراد يہ ہے کہ ثواب اور جزا کی طرف پلٹ جائيں گے۔

نيز شايد بعض جاہل افراد اسے قيامت ميں خدا کے مجسم ہو نے کی دليل سمجھيں کہ جس عقيده کا بطالن اس قدر واضح ہے
  کہ محتاج بيان نہيں ۔

رو فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے وه يہ کہ عالم حيات ايسے کاروں کی طرح جو جہان ليکن . جو کچھ ٓايات قرٓان ميں غو
عدم سے چال ہے اور اپنے المتناہی سفر اور گردش ميں المتناہی کی طرف ہی ٓاگے بڑھ رہا ہے جو کہ خدا کی ذات پاک ہے

اس کا سفر تکامل رکتا ۔ يہاں تک کہ قيام )نہيں ہوتا پھر بھی Infiniteاگر چہ مخلوق محدود ہے اور محدود کبھی المتناہی (
  1قيامت کے بعد بھی يہ سير ت کامل جاری و ساری رہے گی ( جيسا کہ ہم نے معادکی بحث ميں اس کی تشريح کی ہے )

  قرٓان کہتا ہے : ۔
  يا ايھا االنسان انک کادح الی ربک کدحاً ۔

  ہا ہے ۔اے انسان !تو سعی وکو شش کے ساتھ اپنے پر وردگارکی طرف جار
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  نيز کہتا ہے :۔
  يا اايتھا النفس المطمئنہ الی ربک ۔

اے وه روح کہ جوايمان اور عمل صا لح کے ذريعے سکو ن واطمينان کی سرحد تک پہنچ گئی ہے، اپنے پروردگار کی 
  طرف پلٹ ٓا ۔

ہو ا ہے نيزيہ ارتقائی  اس تحر يک کی ابتدا . خدا کی طرف سے ہوئی ہے اور زند گی کا پہال شعلہ اس کی طرف سے ظا ہر
  اوربازگشت سے تعبيرکيا جا تا ہے.“ رجوع ” ---سفر اور حرکت اسی کی طرف ہے جسے 

المختصر ايسی تعبير يں عالوه اس کے کہ موجو دات کی خدا کی طرف عمومی حرکت کی طرف اشاره ہيں اس حرکت کے 
  مقصد کو بھی مشخص کرتی ہيں اور وه اس کی پاک ذات ہے ۔

مقدم ہے اور اس کا مقد م ہونا انحصار کی دليل ہے واضح ہو جا تا ہے کہ “ اليِہ◌ِ ” توجہ کرتے ہوئے کہ لفظ اس طرف 
انسان کی ارتقائی اور تکا ملی حرکت کا مقصد اس کی پاک ذات کے عالوه کوئی وجود نہں ہو سکتا نہ بت اور نہ ہی کوئی 

  کی راه غير محدود ہے ۔ اور مخلوق ۔کيونکہ يہ سب چيزيں محدود ہيں اور انسان

  کا مفہوم :“قسط ” ۔ ٢

لغت ميں دوسرے کاحصہ اداکرنے کے معنی ميں ہے لہذا اس ميں انصاف کا مفہوم چھپا ہوا ہے ۔يہ بات جاذب نظر “ قسط ”
ے ہيں ہے مندرجہ باال آيت مينيہ لفظ صرف ا ن افراد کے ليے بوالگيا ہے جو عمل صا لح بجاالتے ہيں اور اچھی جزا چا ہت
“ قسط ” ليکن بدکارو ں کی سزا کے ذکر ميں يہ لفظ نہيں ٓايا کيونکہ عذاب اور سزاميں کوی حصہ نہيں ہو تا ۔با لفا ظ ديگر

  صرف نيک جزا کيلئے مناسب ہے ،سزا کے ليے مناسب نہيں ہے۔
..............  

 ے ۔کی طرف رجوع کر“ معاد و جہان پس از مرگ ” ۔زياده وضاحت کے لئے کتا ب  1
 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

نيَن َو اْلِحساَب م ۵ ُل ۔ ہَُو الَّذی َجَعَل الشَّْمَس ِضياء ً َو اْلقََمَر نُوراً َو قَدََّرهُ َمناِزَل لِتَْعلَُموا َعَدَد السِّ ُ ذلَِک ٕاِالَّ بِاْلَحقِّ يُفَصِّ ا َخلََق هللاَّ
  اآْلياِت لِقَْوٍم يَْعلَُموَن ۔

ُ فِی السَّماواِت َو ااْلَْٔرِض آَلياٍت لِقَْوٍم يَتَّقُوَن ۔۶   ۔ ٕاِنَّ فی اْختِالِف اللَّْيِل َو النَّھاِر َو ما َخلََق هللاَّ
  ترجمہ

۔ وه وه ہے کہ جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور قرار ديا ہے اور اس کے لئے منزليں مقرر کی ہيں تا کہ تم  ۵
ور ( کاموں کا ) حساب جان لو۔ خدا نے اسے سوائے حق کے پيدا نہيں کيا ۔ وه (اپنی ) ٓايات صاحبان علم برسوں کی تعداد ا

  کے لئے تفصيل و تشريح کے ساتھ بيان کرتا ہے ۔
۔ مسلم ہے کہ رات اور دن کے ٓانے جانے ميں اور ان چيزوں ميں کہ جنھيں خدا نے ٓاسمانوں اور زمين ميں پيدا کيا ہے ، ۶

  گوں کے لئے ٓايات ( اورنشانياں ) ہيں جو پرہيزگار ہيں ( اور گناه نے ان کے دل کی ٓانکھ کو اندھا نہيں کر ديا ) ۔ان لو

  عظمت الہی کی نشانياں 
گزشتہ ٓايت ميں مبداء اور معاد کے مسئلہ کی طرف اشاره کيا گيا تھا ليکن ان ٓايات کے بعد ان دو اصولی مسائل کو شرح و 

کيا گيا ہے کيونکہ يہ مسائل دعوت انبياء کے اہم ترين ارکان ہيں ۔ با الفاظ ديگر ٓانے والی ٓايات گزشتہ ٓايات کی بسط سے بيان
  نسبت تفصيلی ہيں ۔

زير نظر پہلی ٓايت ميں جہان ٓافرينش ميں عظمت خدا کی نشانيوں کے ايک حصہ کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے
  سورج کو ضياء اور چاند کو نور قرار ديا (ہَُو الَّذی َجَعَل الشَّْمَس ِضياء ً َو اْلقََمَر نُوراً ) : وه وه ہے کہ جس نے
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سورج اپنے عالمگير نور سے نہ صرف موجودات کے وجود کو گرم کرتا اور روشنی بخشتا ہے بلکہ سبزه زاروں کی نشو 
کرتاہے اصولی طور پر ہر حرکت وجنبش جو کره زمين و نما اور جانوروں کی پر ورش ميں عمده اوربنيادی کردارادا

موجود ہے۔ يہاں تک کہ ہواوں کے چلنے ميں درياوں کی موجونميں نہرونکی لہروں ميناورٓابشارونکی روانی ميں ، اگر 
صيح طور پرغور و فکر کيا جا ئے تو يہ نور ٓافتاب کی برکت ہے اور اگر کسی دن يہ حيات بخش شعا عيں ہما رے کره 

  اکی سے منقطع ہو جائيں تو قليل عرصے ميں تاريکی ہسکوت اور موت تمام جگہوں پر چھاجائے ۔خ
چاند اپنے خوبصورت نور کے ساتھ ہماری تاريک راتونکا چراغ ہے ۔ماه تاباں نہ صرف بيابانوں ميں رات کے مسافروں کی

نے والوں کے ليے سکون وٓارام اور نشاط و رہبری کرتاہے بلکہ اس کی مناسب اور مالئم روشنی سارے کره ارضی کے رہ
مسرت کا باعث ہے ۔اس کے بعد چاند کے وجودکے ايک اور مفيداثر کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : خدا نے 

ِزَل ْاس کے لئے کئی منزليں مقرر کی ہيں تا کہ وه اپنے برسوں کی تعداد اور زندگی کے حسابات جان سکيں ۔ ( َو قَدََّرهُ َمنا
نيَن َو اْلِحساَب)۔يعنی اگر تم ديکھتے ہو کہ پہلی رات ميں چاند ايک باريک سا ہالل ہو تا ہے اور پھر ہر  روز لِتَْعلَُموا َعَدَد السِّ

بڑھتا رہتا ہے ، تقريباً ٓادھے مہينے تک يوں ہی بڑھتا چال جاتا ہے اور پھر ٓاہستہ ٓاہستہ کم ہوتا جاتا ہے يہاں تک کہ مہينے 
  ١ٓاخری دودن ميں محاق کے 

کی تاريکی ميں ڈوب جاتا ہے اور پھر دوباره ہالل کی شکل ميں ظاہر ہوتا ہے اور انھيں پہلی منزلوں کو طے کرتا ہے تو يہ
  ٢ہے  -تبدلی عبث اور فضول نہينہے بلکہ يہ ايک بہت ہی وقيق اور زنده طبيعی تقوييم

مور حيات کا حساب رکھ سکتے ہيں اور روشنی کے عالوه ہمارے جسے عالم وجاہل پڑھ سکتے ہيں اور اس سے اپنے ا
  لئے چاند کا يہ ايک اور فائده ہے ۔

” اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے کہ مہرومہ کی يہ ٓافرينش و گردش بغير سوچے سمجھے اور کھيل کود کے لئے نہيں ہيں 
ُ “ ( خدا نے انھيں صرف حق کے ساتھ پيدا کيا ہے    ذلَِک ٕاِالَّ بِاْلَحقِّ ) ۔ ما َخلََق هللاَّ

ٓايت کے ٓاخر ميں تاکيدا ً فرمايا گيا ہے : خدا سمجھنے والوں کے لئے اپنی نشانياں شرح و بسط کے ساتھ بيان کرتا ہے 
ُل اآْلياِت لِقَْوٍم يَْعلَُموَن ) ۔   (يُفَصِّ

اتے ہيں ليکن ان سے کچھ نہيں سمجھتے ۔باقی رہے بے خبر و بے بسر تو وه بارہا خدا کی ان نشانيوں کے پاس سے گزر ج
۔دوسری ٓايت ميں هللا تعالٰی ٓاسمان و زميں ميں اپنے وجود کی کجھ مزيد نشانياں اور دالئل بيان کرتا ہے ، فرماتا ہے : رات 

ں ہيں ( ٕاِنَّ دن کے ٓانے جانے ميں اور جو کچھ خدا نے ٓاسمانوں اور زمينوں ميں پيدا کيا اس ميں پرہيزگاروں کے لئے نشانيا
ُ فِی السَّماواِت َو ااْلَْٔرِض آَلياٍت لِقَْوٍم يَتَّقُوَن )۔   فی اْختِالِف اللَّْيِل َو النَّہاِر َو ما َخلََق هللاَّ

نہ صرف ٓاسمان اور زمين خدا کی نشانياں ہيں بلکہ موجودات کے تمام ذرات جو ان ميں موجود ہيں ہر کوئی ايک نشانی ہے 
وہی لوگ سمجھ جاتے ہيں جنہوں نے تقوٰی اور گناه سے پرہيز کے سائے ميں روح کی پاکيزگی اور  ليکن انھيں صرف

  روشن بينی حاصل کی ہے جو حقيقت اور جمال کا مشاہده کر سکتے ہيں ۔
..............  

  کہتے ہيں ۔ (مترجم )“ ماساو” ۔ چاند کا گھٹنا ، چاند کی وه ٓاخری تين تاريخيں جن ميں وه نظر نہيں ٓاتا ۔ ہندی ميں اسے ١
اس بارے ميں کہ چاند ايک فطری تقويم ہے، اس کے مختلف حاالت سے مہينہ کے دنوں کو غور و خوض سے معين کيا جا  ٢

  اردو ترجمہ ) پر بحث کر چکے ہيں ۔(  ٢٢سکتاہے۔اس سلسلے ميں تفسير نمونہ جلد دوم ، ص 

  چند اہم نکات 

  

  ۔ ضيا اور نور ميں فرق :١

  سلسلے ميں مفسرين ميں بہت اختالف ہے ۔اس 
  بعض دونوں کو مترادف اور ہم معنی سمجھتے ہيں ۔

بعض کہتے ہيں کہ ضياء جو مندرجہ باال ٓايت ميں سورج کی روشنی کے لئے استعمال ہوا ہے وه قوی اور طاقتور نور ہے 
  ہے ۔جو چاند کے بارے مينآيا ہے ، کمزور نور کے بارے ميں “ نو ر ” ليکن لفظ

ذاتی طور پر يہ نور کے معنی ميں ہے ليکن نور ايک عام مفہوم رکھتا ہے جو ذاتی اور “ ضياء ” تيسرا نظريہ يہ ہے کہ 
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دوسرے سے حاصل کرده دونوں کے لئے ہے ۔ اس صورت ميں مندرجہ باال ٓايت ميں تعبير کا فرق اس نکتے کی طرف 
قرار ديا ہے جبکہ چاند کا نور دوسرے سے حاصل کرده ہے اور اس کا  اشاره ہے کہ خدا نے سورج کو نور پھوٹنے کا منبع

  سر چشمہ سورج ہے ۔
  قرٓان کی کچھ ٓايات کی طرف توجہ کرنے سے يہ فرق زياده واضح طور پر دکھائی ديتا ہے ۔

  ميں ہے : ١۶سوره نوح کی ٓايہ 
  و جعل القمر فيھن نوراً وجعل الشمس سراجاً 

  سورج کو چراغ قرار ديا ہے ۔ ان ميں سے چاند کو نور اور
  :-ميں ہے  ۶١سوره فرقان ٓايہ 

  و جعل فيھا سراجا و قمرامنيرا۔
  ان ميں سے چراغ اور روشنی دينے واال چاند قرار ديا ہے۔

يعنی چراغ) اپنی طرف سے نور برساتا ہے اور وه نور کا منبع اور سر “ ( سراج ” اور اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ 
ورج کو مندرجہ باال دو ٓايات ميں چراغ سے تشبيہ دی گئی ہے واضح ہو جاتا ہے کہ زير بحث ٓايات ميں چشمہ ہے اور س

  بھی يہ فرق بہت ہی مناسب معلوم ہوتا ہے ۔

  جمع ہے يا مفرد :“ ضياء ” ۔٢
ليکن زجاج اس سلسلے ميں اہل ادب اور اہل لغت ميں اختالف ہے ۔ مٔولف قاموس کی طرح بعض نے اسے مفرد سمجھا ہے 

کی جمع قرار ديا ہے ۔ تفسير المنار اور تفسير قرطبی کے مٔولفين نے“ ضو”کو “ ضياء ” کی طرح بعض دوسرے افراد نے 
  بھی دوسرا معنی قبول کيا ہے ۔

  خصوصاً المنار کے مٔولف نے اسی بنياد پرٓايت سے بہت استفاده کيا ہے ۔ وه کہتا ہے :
کا جمع کی صورت ميں ذکر اس چيز کی طرف اشاره ہے جسے اس “ ضياء ” ميں سورج کے نور کے بارے ميں قرٓان 

زمانے کی سائنس نے کئی صديوں کے بعد ثابت کيا ہے اور وه يہ کہ سورج کا نور سات انوار سے مرکب ہے يا دوسرے 
روشنی ميں لفظوں ميں سات رنگوں ميں ہے وہی رنگ جو قوس قزح ميں اور بلوريں سوراخوں سے گذرتے ہوتے ہوئے 

  نظر ٓاتے ہيں ۔
  ليکن يہ سوال باقی ره جاتا ہے کہ چاند کا نور اگر چہ ضعيف ہے پھر بھی کيا وه مختلف رنگوں سےمرکب نہيں ہے ؟

  کی ضمير:“ قدره منازل ”۔ ٣
ی اسکے لئے کئی منزليں مقرر کيں )کی ضمير کا مرجع صرف چاند ہے يا يہ چاند اور سورج دونوں ک“( قدره منازل ”

طرف اشاره ہے ۔ اس سلسلے ميں مفسرين ميں اختالف ہے بعض کا نظريہ ہے کہ يہ ضمير اگر چہ مفرد ہے پھر بھی دونوں
کی طرف لوٹتی ہے ۔ ايسی نظيريں عربی ادب ميں بہت ہے ۔ اس نظريہ کا انتخاب اس بنياد پر کيا گيا ہے کہ صرف چاند ہی 

وه ہر وقت کسی مخصوص برج ميں ہوتا ہے ۔برجونکايہی اختالف تاريخ کی نہيں بلکہ سورج کی بھی منزليں ہيں اور 
  اورشمسی مہينونکے بننے کی بنيادہے۔

کی طرف لوٹتی ہے جواس کے قريب “ قمر ”ليکن انصاف يہ ہے کہ ٓايت کاظہورنشاندہی کرتا ہے کہ يہ ضميرمفرد صرف 
  ہے اوراس ميں بھی ايک نکتہ ہے۔۔۔۔۔کيونکہ:

اسالم ميں قانونی طور پر قبول کيا گيا ہے ، قمری مہينے ہيں اور دوسری بات يہ ہے کہ چاند ايک وه مہينے کہ جنہيں 
متحرک کّره ہے اور اس کی کئی منزليں ہيں ليکن سورج نظام شمسی کے وسط ميں ہے اور اس نظام ميں اس کی کوئی 

  حرکت نہيں ۔
ی سير کہ جو حمل سے شروع ہوکر حوت پر جا کر ختم ہوتیباقی رہا برجوں کا اختالف اور باره فلکی برجوں ميں سورج ک

ہے تو وه سورج کی حرکت کی وجہ نہيں ہے بلکہ زمين کی چاند کے گرد حرکت کی وجہ سے ہے اور زمين کی يہ گردش 
سبب بنتی ہے کہ ہم سورج کو ہر مہينے ميں باره آسمانی برجوں ميں سے ايک ميں ديکھتے ہيں ۔ لہذا سورج کی مختلف 

  منزليں نہيں ہيں بلکہ صرف چاند ہی کی منزليں ہيں ۔
  (غور کيجئے گا )

مندرجہ باال ٓايات در حقيقت ايک علمی مسئلے کی طرف اشاره کرتی ہے کہ جو ٓاسمانی کرات سے مربوط ہے اس زمانے 
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  حرکت نہيں رکھتا ۔ ميں يہ بات نوع بشر کے علم کی نگاه سے پوشيده تھی اور وه يہ کہ چاند حرکت کرتا ہے ليکن سورج

  ۔ رات دن کا ٓانا جانا :۴
زير نظر ٓايت ميں رات دن کے ٓانے جانے کو خدا کی ايک نشانی شمار کيا گيا ہے اور يہ اس بنا پر ہے کہ اگر سورج کی 

کے  روشنی ايک ہی طرح مسلسل زمين پر پڑتی رہتی تو يقينا زمين کا درجہ حرارت اتنا بٹرھ جاتا کہ وه زندگی گزارنے
شب و روز کے برابر ہے )  ١۵قابل نہ رہتی ( جيسے چاند پر جالنے والی حرارت ہے جو کہ اس کے دنوں ميں زمين کے 

  اور اگر اسی طرح رات مسلسل جاری رہتی تو تمام چيزيں سردی کی شدت سے خشک ہوجاتيں
  

ے قرار ديا ہے تا کہ زندگی کو کرهٔ ارض پر ( جيسا کہ چاند کی طويل راتيں ہيں ) ليکن خدا نے ان دونوں کو يکے بعد ديگر
  1باقی رکھے ۔ 

عدد ، حساب ، تاريخ ، سال اور مہينہ کا انسانی نظام حيات ، اس کے معاشرتی رابطوں اور کام کاج پر اثر سب پر واضح 
  ہے ۔
ی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔ تقويم اور تاريخ کا مسئلہ : مندرجہ باال ٓايت ميں تقويم اور تاريخ کے حساب کے جس مسئلے ک۵

  وه انسانی زندگی کے اہم ترين مسائل ميں سے ہے ۔
ہم جانتے ہيں کہ کسی نعمت کی اہميت اس وقت واضح ہوتی ہے جب زندگی کو اس کے بغير ديکھيں اگر ہم اس حوالے سے 

  )DATEغور کريں کہ اگر تاريخ (
  

سانی زندگی سے ہٹا دی جائے مثال ہفتے کے دن واضح نہ ہوں ، ( جو کہ دنوں ، مہينوں اور سالوں کا امتياز کرتی ہے ) ان
نہ مہينے کا حساب ہو اور نہ سال کا حساب ہو تو تمام تجارتی و اقتصادی معامالت ، تمام معاہده اور مدت کے تعين کا نظام 

اور کارخانوں کی حالت درہم برہم ہو جائے اور کسی کام ميں نظم و ضبط نہ رہے يہاں تک کہ کھيتی باڑی ، سرمايہ کاری 
بھی حرج مرج کا شکار ہو جائے ليکن خدا نے چونکہ انسان کو ايک سعادت بخش زندگی کے لئے پيدا کيا ہے جس کا ايک 

  نظم و ضبط ہے اسلئے اس نظام کے وسائل بھی اسے مہيا کئے ہيں ۔
منظم کر سکتا ہے ليکن اگر يہ حساب يہ ٹھيک ہے کہ انسان کسی ايک نظام تاريخ کے مطابق کسی حد تک اپنے کاموں کو 

  کسی فطری ميزان کے مطابق نہ ہو تو نہ اس ميں عموميت ہو سکتی ہے اور نہ ہی يہ قابل اعتماد ہو سکتا ہے ۔
گردش مہر و ماه ( يا زياده صحيح لفظوں ميں زمين کی سورج کے گرد گردش ) اور اس کی منزليں ايک فطری تقويم کی 

  جو ہر جگہ اور تمام لوگوں کے لئے واضح اور قابل اعتماد ہے ۔ بنياد قائم کرتی ہيں ،
جيسا کہ رات دن کی مقدر جو کہ ايک چھوٹا سا ارصہ ہے ايک طبيعی عامل کے ما تحت يعنی زمين کے اپنے محور کے 

ونا چاہيےگرد حرکت کرنے سے وجود ميں ٓاتی ہے اسی طرح مہينہ اور سال کا حساب بھی کسی طبيعی گردش کی بنياد پر ہ
۔ اس کے لئے کرٔه ارض کے گرد چاند کی حرکت ايک بڑی اکائی ہے ( اسی کی بنياد پر بنتا ہے جو تقريبا تيس دن کے 

  مساوی ہے ) اور زمين کی سورج کے گرد حرکت عظيم تر اکائی ہے جس سے سال معرض وجود ميں ٓاتا ہے ۔
پر ہے ۔ يہ درست ہے کہ باره برجوں ميں سورج کی گردش بھی ہم نے کہا ہے کہ اسالمی تقويم چاند کی گردش کی بنياد 

تقويم کے حساب کے لئے ايک اچھا ذريعہ ہے اور اس سے شمسی مہينوں کا تعين ہوتا ہے ۔ تا ہم يہ سب کے لئے فائده مند 
 نہيں ہے اور اس کی تشخيص صرف علم فلکيات کے ماہرين رصد گاہوں کے ذريعے کر سکتے ہيں لہذا دوسرے لوگ

مجبور ہيں کہ ان تقويموں کی طرف رجوع کريں جو علم فلکيات کے ماہرين نے مرتب کی ہيں ۔ليکن زمين کے گرد چاند کی
منظم گردش ايسی واضح تقويم پيش کرتی ہے کہ ان پڑھ اور بيابانوں ميں رہنے والے بھی اس کے نقوش اور خطوط پڑھ 

چاند کی ايک خاص کيفيت ہوتی ہے جو پہلے اور بعد کی رات سے سکتے ہيں اسکی وضاحت يہ ہے کہ ٓاسمان پر ہر رات 
مختلف ہو تی ہے اس طرح سے کہ پورے مہينوں کی دو راتوں ميں ٓاسمان پر چاند کی کيفيت اور شکل و صورت ايک 

ئے گی اور ہم جيسی نہيں ہوتی ۔ ہر رات کے چاند کی کيفيت پر اگر ہم تھوڑا سا غور کريں تو ٓاہستہ ٓاہستہ ہميں عادت ہو جا
  پورے طور پر معين کر سکيں گے کہ يہ مہينے کی کون سی رات ہے ۔

ہو سکتا ہے بعض لوگ يہ تصوير کرےں کہ مہينے کے دوسرے نصف ميں بعينہ پہلے نصف کے منظر کا طريقہ ہوتا ہے 
شتباه ہے کيونکہ چاند کا مثال اکيسويں شب چاند کا چہره ٹھيک ساتويں رات کے چہرے کی طرح ہوتا ہے ليکن يہ ايک بڑا ا

ناقص حصہ پہلے نصف مہينے ميں اوپر کی طرف ہوتا ہے جبکہ دوسرے نصف حصہ ميں ناقص حصہ نيچے کی طرف 
ہوتا ہے ۔ دوسرے لفظوں ميں ٓاغاز ماه ميں ھالل کے کونے مشرق کی سمت ہوتے ہيں جبکہ مہينے کے دوسرے حصے 
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الوه ازيں مہينے کے اوائل ميں چاند مغرب کی طرف نظر ٓاتا ہے ليکن ميں چاند کی نوکيں مغرب کی طرف ہوتی ہيں ۔ ع
  نصف ماه کے بعد زياده تر مشرق کی طرف ہوتا ہے اور بہت دير کے بعد طلوع کرتا ہے ۔

اس طرح چاند کی بدلتی صورت سے ايک دن کا حساب کيا جا سکتا ہے اور شکل ہی پر غورو خوض کرنے سے يہ اندازه 
ے کہ مہينے کی کون سی تاريخ ہے بحر حال يہ نظام تقويم ايک بڑی نعمت ہے جس پر ہم ٓافرينش خدا وندی لگايا جا سکتا ہ

کے ممنون احسان ہيں اور اگر چاند ، سورج اور زمين کی حرکات نہ ہوتيں تو ہماری زندگی ميں ايسا حرج مرج ہوتا اور ہم 
  ھی نہيں کر سکتے ۔ايسی پريشانی سے دوچار ہوتے کہ جس کا اس وقت ہم تصور ب

وه قيدی جو کسی تاريک کوٹھڑی ميں قيد تنہائی ميں ہوتے ہيں اور انھيں وقت کا پتہ نہيں چلتا وه اس مصيبت کا پورے طور 
  پر احساس کرتے ہيں ۔

ہمارے زمانے ميں ايک قيدی تقريبا ايک ماه کے لئے استبداد کے ايجنٹوں کے ہاٹھوں گرفتار رہا ، اسے ايک تاريک 
ميرے پاس وقت نماز کی تشخيص کا اس کے سوا کوئی ذريعہ ” ڑی ميں قيد تنہائی ميں رکھا گيا تھا وه بيان کرتا ہے : کوٹھ

نہ تھا کہ جب وه دوپہر کا کھانا التے تو ميں ظہر اور عصر کی نمازيں پڑھ ليتا اور جس وقت وه رات کا کھانا التے تو ميں 
ور نماز صبح بھی عموما جب وه ناشتہ التے پڑھ ليتا ۔اگر دنوں کو شمار کرنا چہتا مغرب اور عشاء کی نمازيں ادا کر ليتا ا

تو کھانوں کی تعداد اور حساب کو نظر ميں رکھتا ۔ کھانے کے تين اوقات کو ايک دن شمار کرتا تھا ۔ ليکن نہ معلوم کيا ہوا 
  “مختلف ہو چکا تھا ۔  کہ جب ميں زندان سے باہر نکال تو ميرا حساب باہر کے لوگوں کے حساب سے

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

اردو ترجمہ ) پر بھی اس کے بارے ميں وضاحت کی جا چکی( ١۶٠اردو ترجمہ ) اور جلد سوم ص (  ٣٩٧جلد اول تفسير نمونہ ص  1
 ہے ۔

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

ْنيا َو اْطَمٔاَنُّوا بِھا َو الَّذيَن ھُْم َعْن آياتِنا ٧   غافِلُوَن ۔۔ ٕاِنَّ الَّذيَن ال يَْرُجوَن لِقاء َنا َو َرُضوا بِاْلَحياِة الدُّ
  ۔ٔاُولئَِک َمأْواھُُم النَّاُر بِما کانُوا يَْکِسبُوَن ۔٨
الِحاِت يَْہديھْم َربُّھُْم بِإيمانِھْم تَْجری ِمْن تَْحتِھُم ااْلَْٔنھاُر فی َجنَّ ٩   اِت النَّعيِم ۔۔ ٕاِنَّ الَّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ
١٠ ِ َّ ِ    َربِّ اْلعالَمين۔۔ َدْعواھُْم فيھا ُسْبحانََک اللَّھُمَّ َو تَِحيَّتُھُْم فيھا َسالٌم َو آِخُر َدْعواھُْم ٔاَِن اْلَحْمُد 

  ترجمہ
۔ وه جو ہماری مالقات ( اور قيامت ) کی اميد نہيں رکھتے اور دنياوی زندگی پر خوش ہيں اور اس پر تکيہ کئے ہوئے ہيں ٧

  اور وه جو ہماری ٓايات سے غافل ہيں ۔
  ۔ ان ( سب ) کے رہنے کی جگہ ٓاگ ہے ، ان کاموں کی وجہ سے جو وه انجام ديتے تھے ۔٨
( ليکن ) وه لوگ جو ايمان الئے اور انھوں نے نيک عمل کئے خدا انھيں ان کے ايمان کے سبب ہدايت کرتا ہے ، ان کے  ۔٩

  ( قصر اور محالت کے ) نيچے سے جنت کے باغوں ميں نہريں جاری ہيں ۔
اور ان کی ٓاخری بات يہ ہے  ۔ جنت ميں ان کی گفتگو ( اور دعا ) يہ ہے کہ خدايا : تو منزه ہے اور ان کا تحيہ سالم ہے١٠

  کہ حمد اور تعريف مخصوص ہے عالمين کے پروردگار هللا کے لئے ۔

  جنتی اور دوزخی 
جيسا کہ اشاره ہو چکا ہے اس سوره کی ابتداميں قرٓان نے پہلے مبدا اور معاد کے مسلہ کے بارے ميں ايک اجمالی بحث کی

  ہے اور بعد ميں اس کی تفصيل شروع کی ہے ۔
شتہ ٓايات ميں مسئلہ مبداء کے بارے ميں تشريح تھی اور زير نظر ٓايات ميں معاد اور دوسرے جہان ميں لوگوں کی سر گز

نوشت کے بارے ميں تشريح نظر ٓاتی ہے ۔ پہلے فرمايا گيا ہے : وه لوگ جو ہماری مالقات کی اميد نہيں رکھتے اور قيامت 
نيا وی زندگی پر خوش ہيں اور اسی پر تکيہ کئے ہوئے ہيں ( ٕاِنَّ الَّذيَن ال پر عقيده نہيں رکھتے اور اس بناء پر صرف د
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ْنيا َو اْطَمٔانُّوا بِھا)۔   يَْرُجوَن لِقاء َنا َو َرُضوا بِاْلَحياِة الدُّ
 اور اسی طرح طرح وه لوگ جو ہماری ٓايات سے غافل ہيں اور ان ميں غور و فکر نہيں کرتے کہ ان کے دل بيدار ہوں اور

  ان ميں احساس مسئوليت پيدا ہو
  

  (َو الَّذيَن ہُْم َعْن آياتِنا غافِلُوَن )۔
ان دونوں گروہوں کے رہنے کی جگہ ٓاگ ہے ، ان اعمال کے سبب جو وه انجام ديتے تھے ( ٔاُولئَِک َمأْواہُُم النَّاُر بِما کانُوا ” 

  يَْکِسبُوَن ) ۔
ے کا سيدھا نتيجہ يہ ہے کہ انسان اس محدود زندگی اور عارضی مادی مقام و فی الحقيقت معاد اور قيامت پر ايمان نہ الن

منصب سے دل بستگی پيدا کرتا ہے اور انھی پر بھروسہ کر ليتا ہے ۔ زندگی کے کاموں ميں اس کا نتيجہ ٓالودگی کی 
  صورت ميں نکلتا ہے اور اس کا انجام ٓاخر ٓاتش جہنم کے سوا اور کچھ نہيں ہوتا۔

ٓايات الہی سے غفلت خدا سے بيگانگی کا سر چشمہ ہے اور خدا سے بيگانگی عدم احساس مسئوليت کا سر چشمہ اسی طرح 
ہے اور اس کے نتيجے ميں انسان ظلم ، فساد اور گناه سے ٓالوده ہوتا ہے اور اس کا انجام ٓاتش جہنم کے سوا اور کچھ نہيں 

  ہے ۔
اء يا معاد پر يقين نہيں رکھتے يقيناً عمل کے لحاظ سے ٓالوده ہوں گے اور دونوں لہذا مذکوره دونوں گروه ۔۔۔۔ يعنی وه جو مبد

  گروہوں کا مستقبل تاريک ہے ۔
يہ دو ٓايات دوباره اس حقيقت کی تاکيد کرتی ہيں کہ ايک معاشرے کی اصالح اور اور ظلم و گناه کی ٓاگ سے نجات کے لئے

ناگزير ہے کيونکہ خدا پر ايمان الئے بغير وجود انسانی ميں احساس مسئوليت خدا اور معاد ايمان کی بنيادوں کو قوی کرنا 
پيدا نہيں ہوسکتا اور معاد قيامت کی طرف توجہ کئے بغير سزا اور خوف پيدا نہيں ہو سکتا ۔ لہذا يہ دونوں اعتقادی ستون 

  تمام اجتماعی اصالحات کی بنياد ہيں۔
گروه کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماياگيا ہے:جو لوگ ايمان الئے اور  اس کے بعد دونوں گروہوں کے مقابل ايک اور

اِلحاتِ   انھوں نے اچھے عمل کئے ، ان کے ايمان کی تقويت کے لئے خدا انھيں ہدايت کرتا ہے ( ٕاِنَّ الَّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ
  يَْہديِھْم َربُّھُْم بِإيمانِِھْم )۔

سر چشمہ ان کا نور ايمان ہے ، ان کی زندگی کے تمام افق راشن کر ديتا ہے اس نور کے ہدايت الہی کا يہ نور جس کا 
ذريعے ان ميں ايسی روشن بينی پيدا ہو جاتی ہے کہ مادی مکاتب و نظريات ، شيطانی وسوسے ، گناہوں کی چمک دہک ، 

وڑ کر بے راه روی ميں قدم نہيں زور دولت اور اقتدار ان کی فکر و نظر ميں نہيں جچتے اور وه صحيح راستے کو چھ
  رکھتے ۔

اور دوسرے جہان ميں خدا بہشت کے پر نعمت باغوں ميں انھيں محالت عطا کرے گا کہ ” يہ تو ان کی دنيا کی حالت ہے 
  جن کے نيچے نہريں جاری ہوں گی (تَْجری ِمْن تَْحتِھُم ااْلَْٔنھاُر فی َجنَّاِت النَّعيِم )۔

ندگی بسر کريں گے جو صلح و ٓاشتی ، پاکيزگی اور عشق پروردگار سے معمور ہوگا اور جہاں وه ايک ايسے ماحول ميں ز
کہيں گے ” طرح طرح کی نعمتيں ہوں گی جس وقت خدا کی ذات و صفات سے عشق ان کے وجود کو روشن کر ديگا تو وه 

ْبحانََک اللَّھُّم)۔جب وه ايک دوسرے سے (َدْعواھُْم فيھا سُ “ پروردگار ! تو ہر قسم کے عيب اورنقص سے منزه اور پاک ہے 
  مليں گے تو صلح و صفائی کی باتيں کريں گے اور ان کا تحيہ سالم ہو گا ( َ َو تَِحيَّتُھُْم فيھا َسالٌم)۔

حمد” اور ٓاخر کار وه وہاں خدا کی گونا گوں نعمتوں سے بہره ور ہوں گے تو اس کا شکرانہ ادا کريں گے اور کہيں گے کہ 
ِ َربِّ اْلعالَمين)۔“ ا اس خدا کے لئے مخصوص ہے جو عالمين کا پروردگار ہے و ثن َّ ِ   ۔( َو آِخُر َدْعواھُْم أَِن اْلَحْمُد 

  چند اہم نکات
  ۔ پروردگار سے مالقات :١

حسی تو نہيں  سوال پيدا ہوتا ہے کہ لقاء الہی سے کيا مراد ہے جس کا ذکر زير نظر پہلی ٓايت ميں ہے مسلم ہے کہ مالقات
ہے بلکہ مراد پروردگار کی جزا وسزا سے مالقات ہے اور اس کے عالوه ايک قسم شہود باطنی بھی ہے جق قيامت ميں 
انسان کے اندر ذات مقدس الہی کے بارے ميں پيدا ہوگا کيونکہ اس موقع پر وه اس کی ٓايات اور نشا نيوں کو ہر مقام سے 

  ١گا اور وہاں انسان معرفت کی نئی نظر اور قدرت حاصل کر لے گا۔ بڑھ کر واضح اور ٓاشکارديکھ پائے
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  ۔ يھديھم ربھم بيمانھم کے بارے ميں کچھ گفتگو :٢
اس جملے ميں ايمان کے سائے ميں ہدايت انسانی کے مطلق گفتگو ہے ۔ يہ ہدايت دوسرے جہان کی زندگی سے مخصوص 

وجہ سے بہت سے اشتباہات، فريب کاريوں اور لغزشوں سے نجات  نہيں ہے بلکہ اس جہان ميں بھی ايک مومن ايمان کی
حاصل کر ليتا ہے کيونکہ يہ بيمارياں ،حرص ، خود خواہی اور ہوا وہوس سے پيدا ہوتی ہيں اور اسی ايمان کے ذريعہ مومن

نين و المومنات يسعی دوسرے جہان ميناپنے لئے جنت کی طرف راستہ بنا ليتا ہے ۔ جيسا کہ قرٓان کہتا ہے :يوم تری الموم
  نورھم بين ايديھم و بايمانھم

اس دن تو صاحب ايمان مردوں اور عورتوں کو ديکھے گا کہ ان کے نور کی شعاع ان کے سامنے اور دائيں طرف چل رہی 
  ) ١٢ہوگی ۔ (حديد ۔۔۔

  نيز ايک حديث ميں رسول هللا سے مروی ہے:
  ٢رة حسنة فيقول لہ انا عملک فيکون لہ نوراً و قائداً الٰی الجنة اّن المٔومن اذا خرج من قبره صور لہ عملہ فی صو

جب مومن اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے اعمال ايک پياری صورت ميں نماياں ہوں گے اوراس سے کہيں گے کہ ميں 
  تيرا عمل ہوں اور ايک نور سا ٓائے گا جو اسے جنت کی طرف ہدايت کرے گا۔

  ر کا مفہوم :۔ تجری من تحتھم االنھا٣
نظر ٓاتا ہے۔ “تجری من تحتھا االنھار ” ٓايا ہے جبکہ قرٓان کی دير ٓايات ميں “ تجری من تحتھم االنھار ” زير نظر ٓايات ميں 

جبکہ زير نظر ٓايت ميں “جنت کے درختوں کے نيچے نہريں جاری ہوں گی ” دوسرے لفظوں ميں ديگر مواقع پر ہے کہ 
ممکن ہے يہ تعبير اس طرف اشاره ہوکہ اہل بہشت کے “ کے نيچے نہريں جاری ہوں گی  جنت والوں کے پير” ہے کہ 

  محالت بھی نہروں کے اوپر ہوں گے اور يوں يہ منظر نہايت حسين دکھائی دے گا ۔
 يا پھر يہ اس طرف اشاره ہے کہ جنت کی نہريں ان کے تابع فرمان ہوں گی اور ان کے قبضٔہ قدرت ميں ہوں گی ۔ جيسا کہ

  فرعون کے واقعہ ميں ہے ، وه کہتا ہے
  ٔا ليس لی ملک مصرو ھذه االنھار تجری من تحتی ۔

  )۵٢کيا مصر کی حکومت ميرے قبضہ ميں نہيں اور يہ نہريں ميرے حکم سے نہيں چلتيں ۔ (زخرف .
 ے نہريں جاری ہوں گی ۔کے معنی ميں ہو يعنی ان کے سامن“ بين ايدی “ ”تحت ” يہ احتمال بھی ذکر کيا گيا ہے کہ يہ لفظ 

۔ اہل جنت کے لئے تين عظيم نعمتيں : يہ امر جاذب توجہ ہے کہ زير بحث ٓاخری ٓايت ميں اہل بہشت کی تين حالتوں يا ان ۴
  کے لئے تين نعمتوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے ۔

نہ کسی اور لذت سے نہيں کياپہلی. ذات پروردگار کی طرف توجہ .. اس توجہ سے جو لزت انھيں حاصل ہو گی اس کا مواز
  جا سکتا ۔

دوسری . وه لذت جو مومنين کے ايک دوسرے سے صلح و تفاہم سے معمور اس ماحول ميں مالقات اور ميل جول سے 
  حاصل ہوگی اور يہ لذت خدا کی طرف متوجہ ہونے کی لزت کے بعد ہر چيز سے بہتر اور بر تر ہوگی ۔

کی نعمات بہشت سے بہره ور ہونے سے حاصل ہوگی اور پھر وه انھيں خدا کی تيسری وه لذت کہ جو انھيں طرح طرح 
  طرف متوجہ کرے گی اور وه اس کی حمد ، سپاس اور شکر بجا الئيں گے ۔ ( غور کيجئے )

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

 طرف رجوع کريں ۔ کے ذيل کی ۴۶اردوترجمہ ) اور سوره بقره کی اية کی (  ١٨٣مزيد وضاحت کے لئے تفسير نمونہ جلد اول ص  ١
  ۴٠ص ١٧تفسيرفخر الدين رازی جلد  2

ُ لِلنَّاِس الشَّرَّ اْستِْعجالَھم بِاْلَخْيِر لَقُِضَی ٕاِلَْيھْم ٔاََجلُھْم فَنََذُر الَّذيَن ال  ١١ ُل هللاَّ   يَْرُجوَن لِقاء َنا فی طُْغيانِھْم يَْعَمھُوَن ۔۔ َو لَْو يَُعجِّ
نْ  ١٢ هُ َمرَّ َکٔاَْن لَْم يَْدُعنا ٕاِل۔ َو ٕاِذا َمسَّ ااْلِٕ ا َکَشْفنا َعْنہُ ُضرَّ رُّ َدعانا لَِجْنبِِہ ٔاَْو قاِعداً ٔاَْو قائِماً فَلَمَّ ی ُضرٍّ َمسَّہُ َکذلَِک ُزيَِّن ساَن الضُّ

  لِْلُمْسِرفيَن ما کانُوا يَْعَملُوَن ۔

  ترجمہ
لدی کرتے ہيں اگر خدا( ان کے اعمال کے بدلے ) انھيں ۔جس طرح لوگ اچھائيوں کو اپنے قبضے ميں لينے کے لئے ج١١

سزادے تو ان کی زندگی اختتام کو پہنچ جائے ( اور سب کے سب ختم ہو جائيں ) ليکن وه جو ہماری مالقات کی اميد نہيں 
  رکھتے انھيں ہم ان کی حالت پر چھوڑ ديں گے تا کہ وه طغيان ميں سر گردان پھريں ۔
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سان کو کوئی نقصان ( اور پريشانی ) چھوئے تو جب وه پہلو کے بل سويا ہوا بيٹھا ہو يا کھڑا ہو ( ۔ اور جس وقت کسی ان١٢
ہر حالت ميں ہميں) پکارتا ہے ليکن جب ہم اس کی پريشانی دور کر ديتے ہيں تو ايسے گزرتا ہے گويا اس نے کسی مشکل 

ے والوں کے لئے ان کے اعمال زينت دے جاتے ہيںکے حل کے لئے کبھی ہميں پکارا ہی نہ ہو ۔ اس طرح سے اسراف کرن
  ۔

  خود غرض انسان 
  ان ٓايات ميں بھی بد کاروں کی پاداش کے بارے ميں گفتگو جاری ہے ۔

پہلی ٓايت ميں قرٓان کہتا ہے : اگر خدا بد کار لوگوں کو جلدی اور اسی جہان ميں سزا دےدے اور جيسے وه نعمت اور خير 
جلدی کرتے ہيں خدا بھی ان کی سزا ميں تعجيل کرے تو سب کی عمر ختم ہو جائے اور ان کا کے بارے کے حصول ميں 

  نام و نشان تک بھی باقی نہ رہے
ُ لِلنَّاِس الشَّرَّ اْستِْعجالَھم بِاْلَخْيِر لَقُِضَی ٕاِلَْيھْم ٔاََجلُھْم) ُل هللاَّ   (َو لَْو يَُعجِّ

ہے يہاں تک کہ بد کاروں ، کافروں اور مشرکوں کے لئے بھی ہے اس ليے ليکن خدا لطف چونکہ تمام بندوں کے شامل حال
وه ان کی سزا ميں جلدی نہين کرتا کہ شايد وه بيدار ہوں جائيں ، توبہ کر ليں اور بے راه روی سے پلٹ ٓائيں ۔ عالوه ازيں 

ختم ہوجاتی اور اطاعت گزاروں کی اگرسزا اتنی جلد مل جاتی تو اختياری حالت جو کہ مسٔوليت کی بنياد ہے ، تقريبا ً 
 اطاعت بھی ، پھر اضطراری کيفيت ميں ہوتی کيونکہ خالف ورزی کی صورت ميں فوراً وه درد ناک سزا کا سامنا کرتے ۔

اس جملے ميں يہ احتمال بھی ذکر کيا گيا ہے کہ کچھ ہٹ دھرم کفار ايسے تھے جو انبياء سے کہتے تھے کہ اگر تم سچ 
جلدی ہوسکے خدا سے کہو، ہميں نابود کر دے يا سزا دے اس بات کو قرٓان نے ذکر کيا ہے اب اگر خدا ان  کہتے ہو تو جتنا

  کے اس تقاضے کو قبول کر ليتا تو ان ميں سے کوئی بھی باقی نہ رہتا . ليکن پہلی تفسير زياده مناسب معلوم ہوتی ہے ۔
کافی ہے کہ جو لوگ قيامت اور ہماری مالقات پر ايمان نہيں الئے  ٓايت کے ٓاخر مين قرٓان فرماتا ہے : ان کے لئے يہی سزا

انھيں ہم ان کی حالت پر چھوڑ ديتے ہيں تا کہ وه اپنے طغيان ميں حيران و سرگردان رہيں ، نہ حق کو باطل سے جدا کر 
  سکيں اور نہ راه کو چاه سے ۔

  ْعَمھُوَن )۔( فَنََذُر الَّذيَن ال يَْرُجوَن لِقاء َنا فی طُْغيانِھْم يَ 
اس موقع پر ٓادمی کی فطرت اور روح کی گہرائی ميں نور توحيد کے وجد کی طرف اشاره کرتے ہوئے قرٓان کہتا ہے : جب 

انسان کو کوئی نقصان اور ضرر پہنچتا ہے اور ہر جگہ اس کا ہاتھ کوتاه ہوجاتا ہے تو ہماری طرف ہاتھ بلند کرتا ہے اور 
  يا بيٹھاتا ہے يا کھڑا ہوتا ہے ، ہر حالت ميں ہميں پکارتا ہے ۔جب وه پہلو کے بل سوتا ہے 

رُّ َدعانا لَِجْنبِِہ ٔاَْو قاِعداً ٔاَْو قائِماً ) ْنساَن الضُّ   (َو ٕاِذا َمسَّ ااْلِٕ
جی ہاں ! مشکالت اور دردناک حواث کی خاصيت يہ ہے کہ وه انسان کی پاک فطرت سے پردوں اور حجابوں کو بر طرف 

ہيں ۔ حوادث کی بھٹی ميں تمام سيا ه پردے جنہوں نے اس فطرت کو چھپا رکھا ہوتا ہے ، جل جاتے ہيں اور ختم ہوکر ديتے 
  جاتے ہيں اور ايک عرصہ کے لئے چاہے وه کتنا ہی کم ہو اس نور توحيدی کی چمک ٓاشکار ہو جاتی ہے ۔

اتنی دير ميں کہ ہم بال و ”  --ظرف اور بے عقل ہيں کہ اس کے بعد فرمايا گيا ہے کہ باقی رہے يہ لوگ ، تو يہ اس قدر کم 
پريشانی ان سے بر طرف کر ديں ، اس طرح غفلت ميں ڈوب جاتے ہيں گويا انھوں نے ہم سے کوئی بالکل تقاضا ہی نہ کيا 

هُ َمرَّ َکٔاَْن لَ  ا َکَشْفنا َعْنہُ ُضرَّ   ْم يَْدُعنا ٕاِلی ُضرٍّ َمسَّہُ )تھا ، اور ہم نے بھی جيسے ان کی کوئی مدد نہيں کی (فَلَمَّ
  جی ہاں ! اس طرح سے مسرفين کے اعمال کو ان نظر ميں مزين کيا گيا ہے ۔ (َکذلَِک ُزيَِّن لِْلُمْسِرفيَن ما کانُوا يَْعَملُوَن )۔

جم سوره ايسے افراد کے اعمال کو ان کی نظر ميں کون مزين کرکے پيش کرتا ہے ؟ اس بارے ميں ہم تفسير نمونہ جلد پن
اردو ترجمہ ) پر بحث کر چکے ہيں اس بحث کا اجمالی خاکہ يہ ہے کہ زينت (  ٣۴٣کے ذيل ميں صفحہ  ١٢٢انعام کی ٓايہ 

دينے واال خدا ہے ليکن اس طرح سے کہ اس نے برے اور قبيح اعمال ميں يہ خاصيت پيدا کی ہے کہ جس قدر انسان ان 
عادی ہو جاتا ہے اور نہ صرف ان کی برا ئی اور قباحت اس کی نظر ميں ختم ہو  سے ٓالوده ہوجاتا ہے اس قدر ان کا زياده

  جاتی ہے بلکہ وه اسے ٓاہستہ ٓاہستہ اچھے معلوم ہونے لگتے ہيں ۔
اسراف کرنے والے ) کيوں کہا گيا ہے اس کی وجہ يہ ہے کہ اس سے“ ( مسرفين ” يہ کہ ايسے افراد کو زير نظر ٓايت ميں 

ا ہو گا کہ اپنے وجود کا اہم ترين سرمايہ يعنی عمر ، سالمتی ، جوانی اور اپنی مختلف صالحيتونکو فضول زياده اسراف کي
کاموں ميں اور گناه ، عصيان اور نا فرمانی ميں برباد کر دے يا اس دنيا کے لئے بے وقعت اور نا پائيدار مال و متاع کے 

سے کوئی فائده حاصل نہ ہو ... کيا يہ کام اسراف نہيں ہے اور کيا حصول ميں ضائع کر دے اور اس سرمايہ کے بدلے ميں ا
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  ايسے لوگ مسرف شمار نہيں ہوتے ؟

  انسان قرٓان کريم کی نظر ميں 
  انسان کے بارے ميں قرٓان مجيد ميں مختلف تعبيرات ٓائی ہيں :

ٓايا ہے ۔ کچھ آيات “ انسان ” ات ميں لفظ استعمال ہوا ہے ۔ بہت سی ديگر ٓاي“ بشر ” بہت سی ٓايات ميں انسان کے لئے لفظ 
  کی تعبير ٓائی ہے ہاں البتہ بہت سے مواقع پر اس کے لئے مذموم صفات ذکر ہوئی ہيں ۔“ بنی ٓادم ” ميں 

  مثال ً زير بحث ٓايات ميں انسان کا تعارف ايک زود فراموش اور حق شناس موجود کے طور پر کروايا گيا ہے ۔
  ايک ضعيف اور کمزور موجود موجود کہا گيا ہے :ايک اور مقام پر اسے 

  ) ٢٨خلق االنساان ضعيفاً ۔ ( نساء
  ايک اور جگہ اسے ستم گراور کفر کرنے واال قرار ديا گيا ہے :

  ) ٣۴ان االنسان لظلوم کفار۔ ( ابراھيم ۔ 
  ايک اور مقام پر انسان کو بخيل کہا گيا ہے :

  )١٠٠و کان االنسان قتوراً ۔ ( بنی اسرائيل۔ 
  ايک اور جگہ جلد باز کہا گيا ہے :

  )١١و کان االنسان عجوالً ۔ ( بنی اسرائيل۔ 
  دوسری جگہ کفران کرنے والے قرار ديا گيا ہے :

  ) ۶٧و کان االنسان کفوراً۔ ( بنی اسرائيل۔ 
  ايک اور مقام پر اسے جھگڑالو کہا گيا:

  )۵۴کان االنسان اکثر شیء جدالً ۔ ( کھف۔ 
  نسان کو ظلوم اور جہول کہا گيا ہے :ايک اور جگہ ا

  ) ٧٢انہ کان ظلوما جھوالً ۔ ( احزاب۔ 
  ايک اور جگہ اسے واضح کفر کرنے واال کہا گيا ہے :

  )١۵ان االنسان لکفور مبين ۔ ( زخرف۔
اتا ہے اور ايک اور جگہ اسے کم ظرف اور متلون مزاج کہا گيا ہے کہ جو دم بہ دم بدلتا رہتا ہے ، نعمت ملے تو بخيل ہو ج

  مصيبت کے وقت رونا پيٹنا شروع کر ديتا ہے :
  ،) ٢١،  ٢٠،  ١٩ان االنسان خلق ھلوعاً اذا مسہ الشر جزوعاً و اذا مسہ الخير منوعاً۔ (معارج 

  ايک اور جگہ اسے مغرور يہاں تک کہ خدا کے سامنے بھی مغرور بتايا گيا ہے :
  )۶ر ۔ يا ايھا االنسان ما غرک بربک الکريم۔ ( انفطا

  ايک اور مقام پر اسے ايک ايسا موجود بتايا گيا ہے کہ جو نعمت کے وقت طغيان و سرکشی کرتا ہے :
  ) ۶،٧ان االنسان ليطغی ان رٰاه استغنٰی ۔ ( علق 

اس طرح سے ہم ديکھتے ہيں کہ قرٓان مجيد ميں انسان کو ايک ايسا موجود کہا گيا ہے جو بہت زياده منفی پہلو رکھتا ہے اور
  جس ميں کمزوری کے بہت سے نقطے موجود ہيں ۔

  اور بہترين ساخت ميں پيدا کيا ہے :“ احسن تقويم ” کيا يہ وہی انسان ہے جسے انسان ہے جسے خدا نے 
  )۴لقد خلقنا االنسان فی احسن تقويم ۔ ( التين ۔ 

  نتا تھا هللا نے اسے اس کی تعليم دی :کيا يہ وہی انسا ن ہے جس کا معلم اور استاد خدا تھا اور جس چيز کو وه نہيں جا
  ) ۵علم االنسان مالم يعلم ۔ (علق۔ 

  :-کيا يہی وه انسان ہے جسے خدا نے بيان سکھايا ہے 
  ) ۴، ٣خلق االنسان علمہ البيان ۔ ( رحمن ۔ 

  کيا يہ وہی انسان ہے جسے خدا نے اپنی راه ميں کاوش کے لئے ابھارا ہے :
  ) ۶لٰی ربک کدحاً ۔ ( انشقاق ۔يا ايھا االنسان انک کادح ا

يہ بات قابل غور ہے کہ خدا کی طرف سے ايسے شرف اور ايسی محبت کے حامل انسانوں ميں کمزوری کے يہ پہلو کيسے
  ٓا گئے ۔

ظاہراً يہ ہے کہ تمام مباحث ايسے انسانوں کے بارے ميں ہيں جو خدائی رہبروں کے زير تربيت نہيں رہے بلکہ انھوں نے 
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پودوں کی طرح پرورش پائی ہے ان کا نہ کوئی معلم تھا نہ رہبر و راہنما اور نہ انھيں کوئی بيدار کرنے واال تھا ۔ خود رو 
  ان کی خواہشات ٓازاد تھيں اور وه ہوا و ہوس ميں غوطہ زن تھے ۔

ں اٹھاتے بلکہ انھيں واضح ہے کہ ايسے انسان نہ صرف يہ کہ فراواں وسائل اور اپنے وجود کے سرمايہ عظيم سے فائده نہي
انحرافی راستوں اور غلط کاموں ميں استعمال کرتے ہيں۔ يوں وه ايک خطرناک موجود کی صورت اختيار کر ليتے ہيں اور 

  ٓاخر کار ناتواں و بے نوا وجود بن جاتے ہيں ۔
کرتے ہيں اور تکامل و ورنہ وه انسان جو ہاديان بر حق کے وجود سے استفاده کرتے ہيں ، اپنی فکر و نظر سے استفاده 

ارتقاء اور حق و عدالت کا راستہ اختيار کرتے ہيں ، وه مرحلہ ٓادميت ميں قدم رکھ کر بنی ٓادم ہونے کی اہليت کا اظہار 
  کرتے ہيں اور اس طرح وه اس مقام پر پہنچ جاتے ہيں کہ خدا کے عالوه انھيں کچھ نہيں سوجھتا ۔

  جيسا کہ قرٓان کہتا ہے :
  بنی ٓادم و حملناھم فی البر و البحر و رزقناھم من الطيبات و فضلناھم علی کثير ممن خلقنا تفضيالً ۔ و لقد کرمنا

ہم نے بنی ٓادم کو تکريم و عزت بخشی اور خشکی اور دريا کو ان کی جوالن گاه قرار ديا اور انھيں پاکيزه رزق ديا اور انھيں
  اپنی بہت سی مخلوقات پر فضيلت دی

 ) ٧٠ل ۔( بنی اسرائي

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

ا ظَلَُموا َو جاء َْتھُْم ُرُسلُھُْم بِاْلبَيِّناِت َو ما کانُوا لِيُ ١٣   ْؤِمنُوا َکذلَِک نَْجِزی اْلقَْوَم اْلُمْجِرميَن ۔۔ َو لَقَْد ٔاَْھلَْکنَا اْلقُُروَن ِمْن قَْبلُِکْم لَمَّ
  ۔ ثُمَّ َجَعْلناُکْم َخالئَِف فِی ااْلَْٔرِض ِمْن بَْعِدِھْم لِنَْنظَُر َکْيَف تَْعَملُوَن ۔ ١۴

  ترجمہ
۔تم سے پہلے کی امتوں نے جب ظلم کيا تو ہم نے انھيں ہالک کرديا حاالنکہ ان کے پيغمبر واضح دالئل ليکر ان کے پا ١٣

  ہيں ۔ٓائے تھے مجرم گروه کو ہم اس طرح سے جز اديتے 
  ۔ان کے بعد پھر ہم نے تمہيں روئے زمين پر ان کا جانشين بنايا تاکہ ہم ديکھيں کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو ۔١۴

  پہلے ظالم اور تم 
ان ٓايات ميں بھی ظالموں اور مجرموں کی اس جہان ميں سزأوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے مسلمانوں کو گزشتہ زمانے کی 

ان کے گوش گزار کيا گيا ہے کہ اگر ان کی راه پر چليں تو ان جيسی سر نوشت ميں گرفتار ہو  طرف متوجہ کرتے ہوئے
  گے ۔

پہلی ٓايت ميں کہا گيا ہے : ہم نے تم سے پہلے کی امتوں کو ہالک اور نابود کر ديا جبکہ انہوں نے ظلم کيا اور وه ان انبياء 
ر معجزات کے ساتھ ان کی ہدايت کے لئے آئے تھے ( َو لَقَْد ٔاَْھلَْکنَا پر ہر گز ايمان نہ الئے جو ان کے پاس واضح دالئل او

ا ظَلَُموا َو جاء َْتھُْم ُرُسلُھُْم بِاْلبَيِّناِت َو ما کانُوا لِيُْؤِمنُوا )   اْلقُُروَن ِمْن قَْبلُِکْم لَمَّ
يں ہے ۔ ہم مجرموں کو اسی طرح ٓايت کے ٓاخر ميں مزيد فرمايا گيا ہے : ايسا انجام کسی خاص جماعت سے مخصوص نہ

  سزا ديا کرتے ہيں (َکذلَِک نَْجِزی اْلقَْوَم اْلُمْجِرميَن )۔
بعد والی ٓايت ميں اس بات کو زياده صراحت سے بيان کيا گيا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : اس کے بعد ہم نے تمہيں زمين پر ان کا 

  ( ثُمَّ َجَعْلناُکْم َخالئَِف فِی ااْلَْٔرِض ِمْن بَْعِدِھْم لِنَْنظَُر َکْيَف تَْعَملُون)۔ جانشين قرار ديا تا کہ ديکھيں کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو

  چند قابل توجہ نکات 
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  کا مطلب :“ قرون ”۔ ١

عام طور پر ايک طويل زمانے کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے۔ ليکن جيسا کہ “ قرن ” کی جمع ہے ۔ “ قرن “ ” قرون ” 
کہا ہے ايسی قوم اور جميعت کے معنی ميں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے جو ايک ہی زمانے ميں زندگی بسر علماء لغت نے 

” زير بحث ٓايت ميں بھی “ نزديک ہونا ۔ ” سے ہے جس کا مطلب ہے “ اقتران ” کرتے ہوں کيونکہ اس کا اصلی ماده 
  ل ہوا ہے ۔اس معنی ميں يعنی ہم عصر گروہوں اور قوموں کے لئے استعما“ قروان

  ۔ قوموں کی بربادی کی وجہ ؟ ٢
ايسا “ ظلم ” --مندرجہ باال ٓايات ميں قوموں کی بربادی اور نابودی کی علت ظلم قرار دی گئی ہے يہ اس بنا پر ہے کہ لفظ 

  وسيع مفہوم رکھتا ہے کہ جس ميں ہر قسم کی برائی اور گناه شامل ہے ۔

  م :کا مفہو“ وما کانو ا لئومنوا ” ۔ ٣
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا صرف اس گروه کو ہالک کرنے کی سزا “ ايسا نہ تھا کہ وه ايمان التے ” اس کا معنی ہے 

ديتا ہے جس کےت ٓاينده ايمان النے کی اميد نہ ہو ۔ اس طرح سے وه قوميں کہ جن کے لئے ممکن ہو کہ ٓاينده ايمان لے ٓائيں 
ايسا نہ تھا کہ وه ” اور “ وه ايمان نہيں الئے ” يں کيونکہ ان دونوں ميں بہت فرق ہے کہ گی انھيں ايسی سزائيں نہيں دی جات

  غور کيجئے گا )“ ( ايمان الئيں 

  کا مطلب:“ لننظر کيف تعلمون ”۔ ۴
ھنا ۔ مسلم ہے کہ نہ اس کا مقصود ٓانکھ سے ديک“ اس کا لفظی معنی يہ ہے : تا کہ ہم ديکھيں کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو 

ہے نہ دل کی نگاه سے ديکھنا ہے کيونکہ خدا ميں دونوں چيزيں نہيں ہيں بلکہ اس مفہوم ہے ايک حالت جو انتظار سے 
  مشابہت رکھتی ہے يعنی تمہيں تمہارے حال پر چھوڑ ديا ہے اور ہميں انتظار ہے کہ تم کيا کرتے ہو ۔

لَہُ ِمْن تِْلقاء ۔ َو ٕاِذا تُْتلی َعلَْيِھْم آياتُنا بَيِّناٍت قالَ ١۵ ْلہُ قُْل ما يَُکوُن لی ٔاَْن ٔاُبَدِّ  نَْفسی ٕاِْن ِالَّذيَن ال يَْرُجوَن لِقاء َنَا اْئِت بِقُْرآٍن َغْيِرھذا ٔاَْو بَدِّ
  ٔاَتَّبُِع ٕاِالَّ ما يُوحی ٕاِلَیَّ ٕاِنِّی ٔاَخاُف ٕاِْن َعَصْيُت َربِّی َعذاَب يَْوٍم َعظيٍم ۔

ُ ما تَلَْوتُہُ َعلَْيُکْم َو ال ٔاَْدراُکْم بِِہ فَقَْد لَبِْثُت فيُکْم ُعُمراً ِمْن قَْبلِِہ ٔاَ فاَل تَْعقِلُونَ ۔ قُْل لَْو شا١۶   ۔ ء َ هللاَّ
ِ َکِذباً ٔاَْو َکذََّب بِآياتِِہ ٕاِنَّہُ ال يُْفلُِح اْلُمْجِرُموَن۔١٧ ِن اْفتَری َعلَی هللاَّ   ۔ فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

  ترجمہ
۔اور جس وقت ہماری واضح ٓايات انھيں سنائی جاتی ہيں تو جو لوگ ہماری مالقات ( اور قيامت ) کی اميد نہيں رکھتے  ١۵

کہتے ہيں : کوئی قرٓان لے ٓأو اس کے عالوه يا اسے تبديل کرودو ( اور اس ميں سے بتوں کی مذمت والی ٓايتيں نکال دو ) 
ی طرف سے تبديل کر دوں ميں تو صرف اس کی پيروی کرتا ہوں جو مجھ پر کہہ دو : مجھے حق نہيں کہ ميں اسے اپن

  وحی ہوتی ہے اگر ميں اپنے پروردگار کی نا فرمانی کروں تو ( قيامت کے ) عظيم دن کی سزا سے ڈرتا ہوں ۔
ہ ميں نے مدتوں اس سے ۔ کہہ دو : اگر خدا چاہتا تو ميں تم پر ٓايات تالوت نہ کرتا اور تمہيں ان سے ٓاگاه نہ کرتا کيونک١۶

  پہلے تم ميں زندگی گزاری ہے ، کيا سمجھتے نہيں ہو ۔
۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے اور اس کی ٓايات کو جھٹالتا ہے ۔ مسلم ہے کہ مجرم فالح ١٧

  نہيں پائيں گے ۔

  شان نزول 
بارے ميں نازل ہوئيں ہيں ۔ وه خدمت پيغمبر ميں حاضر ہوئے اور بعض مفسرين نے کہا ہے کہ يہ ٓايات چند بت پرستوں کے

کہنے لگے جو کچھ قرٓان ميں ہمارے بڑے بتوں الت ، عٰزی ، منات اورھبل کی عبادت کرنے اور ان کی مذمت ميں نازل 
ن لے ٓأو جس ميں ايسی ہوا ہے ، ہمارے لئے قابل برداشت نہيں ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری پيروی کريں تو دوسرا قرآ 

کوئی بات نہ ہو يا پھر کم از کم موجوده قرٓان ميں سے ايسی باتيں نکال دو ۔ اس پر مندرجہ باال ٓايات نازل ہوئيں ہيں اور 
  انھيں جواب ديا گيا ہے ۔

  تفسير
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  ۔گذشتہ ٓايات کی طرح ان ٓايات ميں بھی مبداء اور معاد سے مربوط مسائل سے متعلق بحث جاری ہے 
پہلے بت پرستوں کے ايک بہت بڑے اشتباه کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہا گيا ہے : جب ان کے سامنے ہماری واضح 

ٓايات پڑھی جاتی ہيں جو لوگ قيامت اور ہماری مالقات پر ايمان نہيں رکھتے ، کہتے ہيں : اس کی بجائے کوئی دوسرا قرٓان 
کر دو (َو ٕاِذا تُْتلی َعلَْيِھْم آياتُنا بَيِّناٍت قاَل الَّذيَن ال يَْرُجوَن ِلقاء َنَا اْئِت بِقُْرآٍن َغْيِرھذا ٔاَْو لے ٓأو يا پھر کم از کم اس قرٓان ميں تبديل 

ْلہ)   بَدِّ
يہ بے خبر بے نوا پيغمبر کی رہبری کو قبول نہيں کرتے تھے بلکہ اپنے خرافات اور باطل افکار کی پيروی کی دعت ديتے 

ايسے قرٓان کی خواہش کرتے تھے جو ان کے انحراف کے تابع ہو نہ کہ ان کے معاشرے کا اصالح تھے۔ ٓانحضرت سے 
کننده ہو ۔ وه نہ صرف يہ کہ قيامت پر ايمان نہيں رکھتے تھے اور اپنے کاموں ميں احساس مسٔوليت نہيں رکھتے تھے بلکہ 

  الکل سمجھا ہی نہ تھا يا وه اس کا مذاق اڑاتے تھے ۔ان کی يہ گفتگو نشاندہی کرتی تھی کہ انھوں نے نبوت کے مفہوم کو ب
قرٓان صراحت کے ساتھ انھيں اس عظيم اشتباه سے باہر نکالتا ہے اور پيغمبر اکرم کو حکم ديتا ہے کہ ان سے کہہ دو : 

لَہُ ِمنْ    ١تِْلقاء ِ نَْفسی)  ميرے لئے ممکن نہيں ہے کہ ميں خود اس ميں تبديلی کر دوں ( قُْل ما يَُکوُن لی ٔاَْن ٔاُبَدِّ
اس کے بعد تاکيد کے طور پر فرمايا گيا ہے : ميں فقط اس کی پيروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے ( ٕاِْن ٔاَتَّبُِع ٕاِالَّ ما 
) نہ صرف يہ کہ ميں اس ٓاسمانی وحی ميں تبديلی نہيں کر سکتا بلکہ ميں اگر اپنے پروردگار کے حکم سے تھو ڑا يُوحی ٕاِلَیَّ

  سا بھی تخلف کروں تو ( قيامت کے ) اس عظيم دن کی سزا سے ڈرتا ہوں ( ٕاِنِّی ٔاَخاُف ٕاِْن َعَصْيُت َربِّی َعذاَب يَْوٍم َعظيٍم )
اس کتاب ميں ميرے ارادے کا ذره بھر ” اگلی ٓايت ميں اس بات کی دليل پيش کرتے ہوئے قرٓان کہتا ہے ، ان سے کہہ دو : 

“ ور اگر خدا چاہتا تو ان کی ٓايات کی ميں تمہارے سامنے تالوت نہ کرتا اور تمھيں اس سے ٓاگاه نہ کرتا بھی دخل نہيں ہے ا
ُ ما تَلَْوتُہُ َعلَْيُکْم َو ال ٔاَْدراُکْم ) اس لئے کہ ميں نے قبل ازيں بہت عرصہ تم ميں زندگی گزاری  ہے اور تم نے ۔(قُْل لَْو شاء َ هللاَّ

باتيں نہيں سنيں اگر يہ ٓايات ميری طرف سے ہوتيں تو الزماً اس چاليس سال کی مدت ميں ميری  کبھی بھی مجھ سے ايسی
فکر سے ميری زبان پر جاری ہوتيں ۔ کم از کم ان کا کچھ حصہ تو بعض لوگ ہم سے سنتے ( ِبِہ فَقَْد لَبِْثُت فيُکْم ُعُمراً ِمْن 

   تَْعقِلُوَن )قَْبلِہ) کيا يہ واضح بات نہيں سمجھ سکتے (ٔاَ فاَل
پھر مزيد تاکيد کے لئے فرمايا گيا ہے : ميں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ظلم کی بد ترين قسم يہ ہے کہ کوئی شخص خدا 

  پر افتراء باندھے ۔
ِ “ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو خدا کی طرف جھوٹی نسبت دے ” ِن اْفتَری َعلَی هللاَّ   َکِذباً )۔ (فََمْن ٔاَْظلَُم ِممَّ

لہذا کيونکر ممکن ہے کہ ميں ايسے بڑے گناه کا مرتکب ہوں اسی طرح جو شخص ٓايات الہی کی تکذيب کرے .. تو يہ بھی 
  بہت بڑا ظلم ہے ( ٔاَْو َکذََّب بِآياتِہ)

حال تمہارا يہ اگر تم ٓايات حق کی تکذيب اور انکار کے گناه کی عظمت سے بے خبر ہو تو ميں بے خبر نہيں ہوسکتا ۔ بحر 
  ٕاِنَّہُ ال يُْفلُِح اْلُمْجِرُموَن )“ ( اور مجرم کبھی فالح اور کاميابی حاصل نہيں کرستے ” کام بہت بڑا ظلم ہے 

  چند اہم نکات 
  

  ۔ مشرکين کی دو متبادل خواہشوں ميں فرق :١

بدل ديں يا قرٓان ميں تبديلی کرديں ان مشرکين پيغمبر خدا سے يہ خواہش کرتے تھے کہ يا تو قرٓان کو کسی اور کتاب سے 
دونوں کے درميان فرق واضح ہے ۔ ان کے پہلے تقاضے ميں ان کا مقصد يہ تھا کہ يہ کتاب بالکل ختم ہو جائے اور اس کی 
جگہ پيغمبر کی طرف سے دوسری کتاب ٓاجائے ليکن دوسرے تقاضے ميں وه چاہتے تھے کہ کم از کم وه ٓايات جو بتوں کے

  يں وه تبديل ہو جائيں تا کہ انھيں اس طرف سے کسی قسم کی پريشانی ال حق نہ ہو ۔خالف ہ
ہم ديکھتے ہيں کہ قرٓان کيسے قطعی لہجہ ميں انھيں جواب ديتا ہے کہ نہ کتاب کا تبادلہ پيغمبر کے اختيار ميں ہے نہ رد و 

  بدل اور نہ وحی تاخير يا جلدی ۔
ت اور ناقص تھے وه ايسے پيغمبر کی اطاعت کرنا چاہتے تھے کہ جو ان کے واقعاً ان کے افکار و نظريات کسيے پس

  خرافات اور ہوا و ہوس کا پيرو ہو نا کہ جو خود پيشوا، رہبر ، مربی اور رہنماء ہو ۔

  ۔ پيغمبر اکرم کے جواب پر ايک نظر :٢
يہ بات قابل توجہ ہے کہ پيغمبر خدا ان کے دو تقاضوں کے جواب ميں صرف ان کی دوسری خواہش کے انجام دينے کی 
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توانائی نہ رکھنے کا ذکر کرتے ہيں کہ ميں اپنی طرف سے اس ميں کويہ رّد و بدل نہيں کر سکتا ۔ اس بيان سے در اصل ان 
ونکہ جب بعض ٓايات ميں تغير و تبدل پيغمبر کے اختيار ميں نہيں تو کيا کی پہلی خواہش کی بطريق اولٰی نفی ہوجاتی ہے کي

اس ساری ٓاسمانی کتاب کو بدل دينا اس کے لئے ممکن ہے اس تعبير ميں ايک خاص وضاحت پائی جاتی ہے اور معلوم ہوتا 
  تمام مسائل بيان کرتا ہے ۔ہے کہ قرٓان ايک بھی اضافی جملہ يا لفظ کہے بغير انتہائی جچے تلے اور مختصر الفاظ ميں 

  ۔ ايک اشکال اور اس کی وضاحت : ٣
ہو سکتا ہے کہا جائے ۔ جو دليل قرٓان کے پيغمبر کی طرف سے ہونے کی نفی کے لئے اور اس کے حتماً خدا کی طرف 

ہ اگر يہ سے ہونے کے بارے ميں زير نظر ٓايات ميں پيش کی گئی ہے وه مطمئن کرنے والی نہيں ہے ۔ يہ ضروری ہے ک
  کتاب پيغمبر کی طرف سے ہو تو حتماً اس جيسا کالم انہوں نے اس سے قبل ٓاپ سے سنا ہو ۔

ليکن تھوڑا سا غور کرنے سے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کيونکہ جو کچھ ماہرين نفسيات کہتے ہيں اس کے مطابق 
سال کی عمر ميں شروع ہو جاتا ہے اور زياده سے  نبوغ ، ايجاد اور تخليق کی صالحيتوں کااظہار عموماً انسان ميں بيس

زياده پينتيس سے چاليس سال تک رہتا ہے يعنی اگر انسان اس عمر تک اپنی ان صالحيتوں سے کام نہ لے تو اس کے بعد 
  عام طور پر ممکن نہيں رہتا ۔

واضح نہيں تھا مگر اکثر لوگ  يہ امر جو ٓاج کل علم نفسيات کے حوالے سے معلوم ہوا ہے مثالً اس سے پہلے اس حد تک
فطرت کی ہدايت سے اس امر کی طرح توجہ رکھتے ہيں کہ معمول کے مطابق ممکن نہيں ہے کہ ايک انسان ايک روش ، 
مکتب اور نظريہ رکھتا ہو اور چاليس سال ايک قوم ميں زندگی گزار لے اور بالکل اسے ظاہر نہ کرے قرٓان بھی اسی نبياد 

ہ اس سن و سال ميں کس طرح ممکن تھا کہ اپيغمبر ايسے افکار و نظريات رکھتا ہو اور انہيں بالکل چھپا کا سہارا ليتا ہے ک
  ئے رکھے ۔

  ۔ سب سے زياده ظالم کون ہے ؟ : ۴
۔ کے ذيل ميں اشاره کرچکے ہيں کہ قرٓان ميں بہت سے موقع پر کسی ايک گروه کو سب  ٢١جيسا کہ ہم سوره انعام کی ٓايہ 

ر اظالم ( اظلم ) قرار ديا گيا ہے ۔ ابتداء ميں شايد يہ نظر ٓائے کہ ان ميں ايک دوسرے سے تضادپايا جاتا ہے سے بڑھ ک
  کيونکہ جب ايک گروة کو سب سے زياده ظاکم قرار ديا جائے تو ہھر دوسرے کو کيسے يہی کچھ کہا جا سکتا ہے ۔

ر اصل ايک يہی عنوان کی طرف لوٹتے ہيں اور وه ہے شرکاس سوال کے جواب ميں ہم کہہ چکے ہيں کہ يہ تمام عناوين د
  ، کفر ، عناد ٓايات خدا وندی کی تکذيب اور خدا پر افتراء۔ زير بحث ٓايت ميں بھی يہی صورت ہے ۔

  اردو ترجمہ ) کی طرف رجوع کريں ۔(  ١۶٠مزيد وضاحت کے لئے جلد پنجم ص 
..............  

مصدر ہے يہ مقابلے اور ٓامنے سامنے کے معنٰی ميں آيا ہے اس ٓايت ميں اور ايسے مقامات پر يہ مصدر ہے يا اسم “ تلقاء ” ۔ لفظ 1
 نزديک اور ماحيہ کے معنی ميں ہے يعنی ميں اپنی طرف سے اور خود سے تبديلی نہيں کر سکتا ۔

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

ِ قُلْ  ١٨ ھُْم َو ال يَْنفَُعھُْم َو يَقُولُوَن ہُؤالء ِ ُشفَعاُؤنا ِعْنَد هللاَّ ِ ما ال يَُضرُّ َ بِما ال يَْعلَُم فِی السَّماواِت َو ۔ َو يَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ  ٔاَ تُنَبِّئُوَن هللاَّ
ا يُْشِرُکوَن ۔   ال فِی ااْلَْٔرِض ُسْبحانَہُ َو تَعالی َعمَّ

  ہترجم
۔ اور خدا کی بجائے کچھ چيزوں کی پرستش کرتے ہيں کہ جونہ انہيں نقصان پہنچاتی ہيں اور نہ فائده ديتی ہيں اور کہتے١٨

ہيں کہ خدا کے پاس يہ ہمارے شفيع ہيں ، کہہ دو : کيا تم خدا کو ايسی چيز کی خبر ديتے ہو جسے وه ٓاسمانوں اور زمين ميں
  منزه اور بلند و بر تر ہے جو تم قرار ديتے ہو ۔ نہيں جانتا ۔ وه ان شريکوں سے
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  بے اثر معبود 
اس ٓايت ميں بھی بحث توحيد جاری ہے يہاں بتوں کی الوہيت کی نفی کی گئی ہے اور ايک واضح دليل کے ذريعہ بتونکا بے 

ی پرستش کرتے ہيں کہ جو نہ وقعت اور بے قيمت ہونا ثابت کيا گيا ہے ۔ فرمايا گيا ہے : وه خدا کی بجائے کچھ معبودوں ک
انہيں نقصان پہنچا سکتے ہيں کہ ان کی طرف سے نقصان کے خوف سے ان کی پرستش کريں اور نہ ہی انہيں کوئی نفع 

ھُْم َو ال  ِ ما ال يَُضرُّ پہنچاسکتے ہيں کہ ان کی جانب سے فائدے کی وجہ سے ان کی عبادت کريں (َو يَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ
  ُعھُم)۔يَْنفَ 

واضح ہے کہ اگر فرض کريں بت سود و زياں پہنچا سکتے ہيں پھر بھی عبادت کے الئق نہ تھے ليکن قرٓان اس تعبير کے 
ذريعہ يہ نکتہ سمجھاتا ہے کہ بت پرستوں کے پاس اس بات کا چھوٹے سے چھوٹا بہانا بھی نہيں ہے اور وه ايسی چيزوں 

  ی خاصيت نہيں ہے اور يہ بد ترين اور قبيح ترين پرستش ہے ۔کی پرستش کرتے ہيں کہ جن ميں بالکل کوئ
اس کے بعد قرٓان بت پرستوں کا ايک بے ہوده دعوی پيش کرتے ہوئے کہتا ہے : وه کہتے ہيں کہ بت بارگاه الہی ميں ہمارے

ہيں ( ْ َو يَقُولُوَن  شفيع اور سفارشی ہيں ۔ يعنی خود ان سے کچھ نہيں ہو سکتا تو شفاعت کے ذريعہ سود و زياں کر سکتے
( ِ   ہُؤالء ِ ُشفَعاُؤنا ِعْنَد هللاَّ

بت پرستی کا ياک سبب بتوں کی شفاعت کا اعتقاد تھا اور جيسا کہ تاريخ ميں ٓايا ہے جس وقت عربوں کا ايک بزرگ عمر 
رستوں کا طريقہ بہت وبن لحی شام کے معدنی پانيوں سے استفاده کرنے اور اپنا عالج کرنے اس عالقہ ميں گيا تواسے بت پ

اچھا لگا جب اس نے ان سے اس پرستش کی دليل پوچھی تو انہوں نے اس سے کہا کہ يہ بت بارش برسنے ، مشکالت حل 
ہونے اور بارگاه خدا ميں شفاعت کا ذريعہ ہيں وه چونکہ ايک فضول سا ٓادمی تھا اس سے متاثر ہو گيا اور خواہش کی کہ 

وه انہيں حجاز ميں لے جائے ۔ اس طريقہ سے بت پرستی اہل حجاز ميں رائج ہوگئی ۔ تو  کچھ بت ايسے دئے جائےں تا کہ
اس خيال کے جواب ميں قرٓان کہتا ہے : کيا تم خدا کو ايسی چيز کی خبر ديتے ہو جسے ٓاسمانوں اور زمين مکيں وه نہيں 

َ بِما ال يَْعلَُم فِی السَّماوا   ِت َو ال فِی ااْلَْٔرِض)جانتا ( قُْل ٔاَ تُنَبِّئُوَن هللاَّ
يہ امر اس کے لئے کنايہ ہے کہ اگر خدا کے پاس ايسے شفيع ہوتے تو وه زمين و ٓاسمان کے جس نقطے ميں ہوتے ان کے 
وجود سے ٓاگاه ہوتا کيونکہ علم خدا کی وصيت اس طرح سے ہے کہ ٓاسمان اور زمين ميں چھوٹے سے چھوٹا ذرا بھی ايسا 

ہو ۔ دوسرے لفظوں ميں يہ بالکل اس طرح ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ کيا تمہارا کوئی اس طرح کانہيں جس سے ٓاگاه نہ 
نمائنده ہے ؟ اور وه جواب دے کہ ميں ايسے نمائندے کے وجود کی خبر نہں رکھتا ، تو يہ اس کے وجود کی نفی کے لئے 

  سے بے خبر ہو ۔ بہترين ہے کيونکہ ممکن ہی نہيں کہ کوئی شخص اپنے نمائندے کے وجود
ٓايت کے ٓاخر ميں تاکيد کے طور پر فرمايا گيا ہے : خدا ان کے شريکوں سے منزه اور بر تر ہے جو وه بتا تے ہيں ( ُسْبحانَہُ 

ا يُْشِرُکوَن )   َو تَعالی َعمَّ
  کی ہے ۔اردو ترجمہ ) اور جلد دوم ( اردو ترجمہ ) پر تفصيلی بحث ہو چ(  ١٨٧شفاعت کے بارے ميں جلد اول ص 

  ما فيِہ يَْختَلِفُوَن ۔۔ َو ما کاَن النَّاُس ٕاِالَّ ٔاُمَّةً واِحَدةً فَاْختَلَفُوا َو لَْو ال َکلَِمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّک لَقُِضَی بَْينَھْم في١٩
  ترجمہ
کی طرف سے ( انھيں ۔ اور ( ابتدا ميں )سبلوگ ايک ہی امت تھے پھر وه اختالف کرنے لگے اور اگر تيرے پروردگار  ١٩

فوری سزا نہ دےنے کے بارے ميں )حکم نہ ہوتا تو جس چيز کے بارے ميں وه اختالف کرتے ہيں اس کا فيصلہ ہوجاتا ہے 
  ۔

  تفسير 
يہ ٓايت اس بحث کی مناسبت سے جو گزشتہ ٓايت ميں شرک اور بت پرستی کی نفی کے سلسلے ميں گزرچکی ہے تمام 

ی طرف اشاره کرتی ہے اور کہتی ہے : ابتداء ميں تمام انسان امت و احد تھے اور توحيد کے انسانوں کی توحيدی فطرت ک
  عالوه کسی کا کوئی دين نہ تھا ( َو ما کاَن النَّاُس ٕاِالَّ ٔاُمَّةً واِحَدةً)

ار اور شيطانی ابتداء ميں تو اس طرح توحيدی فطرت کو کسی کا ہاتھ نہيں لگاتھا ليکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پست افک
رجحانات کے زير اثر يہ دگر گوں ہونگی کچھ لوگ جادٔه توحيد سے منحرف ہوں گے اور انھوں نے شرک کا رخ کر ليا يوں

  فطرتاً انسانی معاشره دو حصوں ميں تقسيم ہو گيا ايک گروه مٔوحد اور دوسرا مشرک ( فَاْختَلَفُوا)
ر فطرت سے انحراف ہے جس کا سر چشمہ کچھ اوہام اور بے بنياد اس بنا ء پر شرک در حقيقت ايک قسم کی بدعت او

  خياالت ہيں ۔



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

 
 

ممکن تھا اس موقع پر يہ سوال کيا جاتا کہ خدا تعالٰی مشرکين کو فوری طور پر سزا دے کر يہ اختالف کيوں نہيں ختم کر 
ٓان بال فاصلہ کہتا ہے : اگر پہلے سےديتا تا کہ تمام انسانی معاشره سے پھر مٔوحد بن جائے اس سوال کے جواب کے لئے قر

ہدايت کے بارے ميں انسانی ٓازادی کے متعلق خدا کا فرمان نہ ہوتا جو کہ انسانی تکامل اور ترقی کی بنياد ہے تو خدا بہت 
جلدی ان کے درميان اس چيز کا فيصلہ کر ديتا جس ميں وه اختالف رکھتے تھے اور مشرکين و منحرفين کو کيفر کردار تک

  پہنچا ديتا ۔
  ( َو لَْو ال َکلَِمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّک لَقُِضَی بَْينَھْم فيما فيِہ يَْختَلِفُوَن)

انسانوں کی ٓازادی کے بارے ميں سنت اور حکم فطرت کی طرف اشاره ہے “ کلمہ ” اس بناء پر مندرجہ باال ٓايت ميں لفظ 
کو فورا ً سزا دے دی جائے تو موحدين کا ايمان تقريباً اضطراری جو ابتداء سے اسی طرح ہے اگر منحرفين اور مشرکين 

اور جبری ہو جائے گا اور حتما ًخوف اور وحشت کی بناء پر ہوگا ايسا ايمان نہ سرمايہ ايمان ہے نہ تکامل اور ارتقاء کی 
ر پاک لوگ ٓازادی سے دليل ہے يہ فيصلہ اور يہ سزا خدا نے زياده تر دوسرے جہان کے لئے چھوڑ دی ہے تاکہ نيک او

  اپنی راه منتخب کريں ۔

ِ فَاْنتَِظُروا ٕاِنِّی َمَعکُ  ٢٠ َّ ِ   ْم ِمَن اْلُمْنتَِظريَن ۔۔ َو يَقُولُوَن لَْو ال ٔاُْنِزَل َعلَْيِہ آيَةٌ ِمْن َربِِّہ فَقُْل ٕاِنََّما اْلَغْيُب 
  ترجمہ
کيوں کوئی معجزا نازل نہيں ہوا کہہ دو : غيب ( اور ۔ اور کہتے ہيں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے ٢٠

معجزات ) خدا کے لئے ( اور اس کے حکم سے ) ہيں ۔ تم انتظار کرو اور ميں بھی تمہارے انتظار ميں ہوں ( تم مند پسند 
  اور بہانہ جويانہ معجزات کے انتظار ميں رہو اور ميں بھی تمہاری سزا کے انتظار ميں ہوں ) ۔

  عجزات من پسند م
ايمان اور اسالم سے رو گردانی کرتے ہوئے مشرکين جو بہانے بناتے تھے قرٓان دوباره ان کا ذکر کرہا ہے کہتا ہے : 

ْن َربِِّہ )مشرکين کہتے ہيں کہ خدا کی طرف سے پيغمبر پر کوئی معجزا کيوں نازل نہيں ہوتا ( َو يَقُولُوَن لَْو ال ٔاُْنِزَل َعلَْيِہ آيَةٌ مِ 
قرٓان سے جن کی طرف ہم بعد ميں اشاره کريں گے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مراد ہر قسم کا معجزا نہيں تھا ۔ کيونکہ  البتہ

مسلم ہے کہ پيغمبر اسالم کے قرٓان کے عالوه اور بھی معجزات تھے ۔ تو اريخ اسالم اور بعض ٓايات قرٓان اس حقيقت پر 
وه کسی من پسند معجزے کی خواہش کريں فوراً اسے پورا کيا جائے ۔ وه خيال گواه ہے بلکہ ان کی مراد يہ تھی کہ جب بھی

کرتے تھے کہ اعجاز ايک ايسی چيز ہے جو پيغمبر کے اختيار ميں ہے اور ٓاپ خود جس وقت جس قسم کے معجزے کا 
رمی اور بہانہ جو اراده کريں انجام دے سکتے ہيں ۔ عالوه ازيں شايد وه سمجھتے تھے کہ اپنی اس قوت سے ہر ہٹ دھ

  مدعی کے سامنے کام ليں اور اس کی خواہش کے مطابق عمل کرے ۔
لہذا بال فاصلہ پيغمبر اکرم کو حکم ديا گيا ہے : ان سے کہہ دو کہ معجزه خدا کے ساتھ مخصوص ہے اور عالم غيب اور ما 

) اس بناء پر  ّ ِ معجزا کوئی ايسی چيز نہيں جو ميرے اختيار ميں ہو اور ميں وراء الطبيعت سے مربوط ہے ( فَقُْل ٕاِنََّما اْلَغْيُب 
  تمہاری خواہش کے مطابق ہر روز ايک نيا معجزا دکھأوں اور پھر بھی تم حيلے بہانے کرکے ايمان نہ الٔو ۔

تظار ميں ٓايت کے ٓاخر ميں انہيں دھمکی کے انداز ميں کہا گيا ہے : اب جبکہ تم ہٹ دھرمی سے دست بردار نہيں ہوتے تو ان
ميں رہو اور رہو اور ميں بھی تمہارے ساتھ انتظار ميں ہوں ( ِ فَاْنتَِظُروا ٕاِنِّی َمَعُکْم ِمَن اْلُمْنتَِظريَن )۔ تم خدائی سزا کے انتظار 

ميں بھی کاميابی کا منتظر ہوں يا يہ کہ تم اس قسم کے معجزه کے انتظار ميں رہو اورميں بھی تم ہٹ دھرم لوگوں کی سزا 
  کے انتظار ميں ہوں ۔

  دو اہم نکات 
  

  ۔ ٓايت ميں معجزے سے مراد کياہے :١

معجزه ) اگر چہ مطلق ہے اور اس کے مفہوم ميں ہر قسم کا “ ( ٓايہ ” جيسا کہ ہم سطور باال ميں اشاره کر چکے ہيں لفظ 
معرفت پيغمبر کے لئے معجزه طلب  معجزا شامل ہے ليکن ہامرے پاس ايسے قرائن موجود ہيں جو نشاندہی کرتے ہيں کہ وه

نہين کرتے تھے بلکہ دل پسند معجزات کے خواہاں تھے يعنی وه ہر روز ايک نئے معجزے کے طلب گار ہوتے تھے 
اوراس کے لئے روزانہ رسول هللا سے ايک نيا مطالبہ کرتے تھے اور توقع رکھتے تھے کہ ٓاپ ان کا مطالبہ قبول کر ليں 
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يغمبر ايک بيکار انسان تھے کہ جنہوں نے تمام معجزات کی کليد اپنے ہاتھ ميں لے رکھی تھی اور گويا ان کی نظر ميں پ
منتظر رہتے تھے کہ کوئی کسی طرف سے ٓاجائے اوران سے معجزے کی فرمائش کرے وه اس بات سے غافل تھے کہ اول

عجزه پيغمبر کی شناخت کے لئے لوگوں کی تو معجزه فعل خدا ہے اور اسی کے فرمان سے انجام پاتا ہے اور دوم يہ کہ م
ہدايت کے لئے ہے اور اس کا ايک ہی موقع اس مقصد کے لئے کافی ہے ۔ عالوه ازيں پيغمبر اسالم نے کافی معجزات ان 

  کے سامنے پيش بھی کئے تھے ۔ مزيد برٓاں ان لوگوں کا مقصد اپنی ذاتی کاہش کی تسکين کے اور کچھ نہ تھا ۔
سے مراد من پسن کے معجزات ہيں ۔ اس بات کے لئے مندرجہ ذيل امور کو بطور شاہد پيش “ ٓاية ” ے ميں مندرجہ باال جمل
  کيا جا سکتا ہے ۔

۔ ٓايت کے ذيل ميں انھيں دھمکی دی گئی ہے اور اگر واقعاً وه حقيقت شناسی کے لئے معجزا طلب کرتے توانھيں ہر گز ١
  تحديد نہ کی جاتی ۔

ميں ہم پڑھ چکے ہيں کہ وه اس قدر ہٹ دھرم تھے کہ رسول هللا سے کہتے تھے کہ اپنی ٓاسمانی کتاب  ۔ پہلے کی چند ٓايات٢
 کو تبديل کرکے کوئی دوسری کتاب لے ٓائيں يا کم ازکم وه ٓايات جو بت پرستی کی نفی کرتی ہيں ۔ ان ميں رد و بدل کر ديں ۔

  ده طريقہ بتايا گيا ہے کہ القرٓان يفسره بعضہ بعضاً۔۔ قرٓان حکيم ميں ٓايات کی تفسير کے لئے ايک تسليم ش٣
  يعنی ......قرٓانی آيات ايک دوسرے کی تفسير کرتی ہيں ۔

کو دکھايا جائے تو اچھی طرح سے واضح ہو جاتا .  ٩۴اور  ٩٠اس حوالے سے اگر قرٓان کی ٓايات مثال ً سوره بنی اسرائيل 
زه طلب نہيں کرتے تھے اسی لئے کبھی کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک ہے کہ يہ ہٹ دھرم بت پرست ہدايت کے لئے معج

ٓاپ ايمان نہيں الئيں گے جب تک اس خشک زمين سے چشمے نہ نکال کر دکھأو ۔ کوئی کہتا يہ بھی کافی نہيں ہے بلکہ 
ری ٓانکھوں کے تمہارے پاس سونے کا محل ہونا چاہيے ۔ کوئی اور کہتا کہ اس سے بھی ہماری تسلی نہيں ہوگی بلکہ ہما

سامنے ٓاسمان کی طرف پرواز کرو کوئی کہتا کہ ٓاسمان کی طرف پرواز کرنا بھی کافی نہيں ہے بلکہ خدا کی طرف سے 
  ہمارے نام خط لے کر ٓأو ۔ اسی طرح کی ياده گوئياں اور فضول باتيں کرتے تھے ۔

اہتے ہيں کہ زير بحث ٓايت کو ہر قسم کے جو کچھ ہم نے اس ضمن ميں کہا ہے اس سے واضح ہو گيا ہے کہ جو لوگ چ
  معجزے يا قرٓان کے عالوه معجزات کی نفی کی دليل قرار ديں وه اشتباه ميں ہيں ۔

  کے ذيل ميں ٓائے گی ۔ ۵٩اس مسئلے کے بارے ميں مزيد وضاحت انشاء هللا سوره بنی اسرائيل کی ٓايہ 

  کا مفہوم :“ ميں غيب ” ۔ انما الغيب   ٢
ہے يہ اس طرف اشاره ہو کہ معجزه ايک ايسی چيز ہے جس کا تعلق عالم غيب سے ہے اور وه ميرے اختيار ميں  ہو سکتا

نہيں ہے اور خدا کے ساتھ مخصوص ہے يا اس طرف اشاره ہو کہ مصالح امور اور يہ کہ کسی موقع پر حکمت مصلحت کا 
ور خدا کے ساتھ مخصوص ہے ۔ وه جس موقع پر تقاضا ہے کہ معجزا پيش کيا جائے ۔ دوسرا يہ غيب ميں سے ہے ا

مصلحت ديکھتا ہے اور معجزه طلب کرنے والے کو حقيقت کا متالشی سمجھتا ہے ۔ معجزه نازل کرتا ہے ۔ کيونکہ غيب اور
  اسرار نہاں اس کی ذات پاک سے مخصوص ہيں ۔

  ان ميں سے پہلی تفسير زياده مناسب معلوم ہوتی ہے ۔

ُ ٔاَْسَرُع َمْکراً ٕاِنَّ رُ ۔َو ٕاِذا ٔاََذقْ ٢١ اء َ َمسَّتھْم ٕاِذا لَھُْم َمْکٌر فی آياتِنا قُِل هللاَّ   ُسلَنا يَْکتُبُوَن ما تَْمُکُرون ۔نَا النَّاَس َرْحَمةً ِمْن بَْعِد َضرَّ
ْيَن بِِھْم بِريٍح طَيِّبٍَة َو فَِرُحوا بِھا جاء َْتھا ريٌح عاِصٌف َو جاءَ ہھُم ھَُو الَّذی يَُسيُِّرُکْم ِفی اْلبَرِّ َو اْلبَْحِر َحتَّی ٕاِذا ُکْنتُْم فِی اْلفُْلِک َو َجرَ 

يَن لَئِْن ٔاَْنَجْيتَنا  َ ُمْخلِصيَن لَہُ الدِّ   ِمْن ھِذِه لَنَُکونَنَّ ِمَن الشَّاِکريَن ۔اْلَمْوُج ِمْن ُکلِّ َمکاٍن َو ظَنُّوا ٔاَنّھُْم ٔاُحيطَ بِھْم َدَعُوا هللاَّ
ا ٔاَْنجاھُْم ٕاِذا ھُْم يَْبُغوَن فِی ااْلَْٔرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ يا ٔاَيّھا النَّاُس ٕاِنَّما بَْغيُُکْم َعلی ٔاَْنفُ ۔ فَ  ٢٣ ْنيا ثُمَّ ٕاِلَْينا َمْرِجُعُکْم لَمَّ ِسُکْم َمتاَع اْلَحياِة الدُّ

  فَنُنَبِّئُُکْم بِما ُکْنتُْم تَْعَملُوَن ۔
  ترجمہ
ہنچنے والے نقصان کے بعد ہم انھيں رحمت کا مزه چکھائےں تو وه ہماری ٓايات کے بارے ميں مکر ۔جب لوگو کق پ ٢١

کرتے ہيں کرتے ہيں ( اور اس نعمت و رحمت کے لئے غلط سلط توجہات کرتے ہيں ) کہہ دو کہ خدا تم سے زياده جلدی 
  ل اسے لکھتے ہيں ۔چاره جوئی کرتا ہے اور جو کچھ مکر ( اور سازش ) تم کرتے ہو ہمارے رسو

۔ وه وه ہے جو تمہيں خشکی اور دريا ميں سير کراتا ہے يہاں تک کہ تم کشتی ميں ہوتے ہو اور موافق ہوائيں انھيں(  ٢٢
منزل مراد کی طرف ) لے جاتی ہيں ۔ اچانک سخت ٓاندھياں چلنے لگتی ہيں اور ہر طرف سے موجيں انھيں گھير ليتی ہيں 

يں کہ وه ہالک ہو جائيں گے تو اس وقت خدا کو خلوص سے پکارتے ہيں کہ اگر تو ہميں نجات اور وه گمان کرنے لگتے ہ
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  دے دے تو ہم يقينا شکر ادا کريں گے ۔
۔ ليکن جب اس نے انھيں نجات بخشی تو وه ( دوباره ) زمين ميں ناحق ظلم کرتے ہيں ۔ اے لوگو! تمہارے ظلم و ستم  ٢٣

ياوی زندگی سے فائده ( اٹھاتے ہو ) پھر جلد ہی تمہاری بازگشت ہماری طرف ہے اور جو تمہارے لئے ہی نقصان ده ہيں ۔ دن
  کچھ تم کرتے ہو ( خدا ) تمھيں اس کی خبر دے گا ۔

  تفسير 
ان ٓايات ميں دوباره گفتگو عقائد کے بارے ميں اور مشرکين کے کرتو توں کے بارے ميں ہے ۔ نيز انھيں توحيد کی طرف 

  کی جانب دعوت دی گئی ہے ۔ اور شرک کی نفی
  زير نظر پہلی ٓايت ميں مشرکين کی ايک جاہالنہ سازش کی طرف اشاره کرتے ہوئے قرٓان کہتا ہے :

جب لوگوں کو بيداری اور ٓاگاہی کے لئے ہم مشکالت اور نقصانات ميں گرفتار کرتے ہيں پھر انھيں دور کرکے ہم انھيں 
ہيں تو بجائے اس کے کہ وه ہماری طرف متوجہ ہوں ، ان ٓايات اور نشانيوں کا سکون اور اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے 

مزاق اڑاتے ہيں يا غلط توجيہات کرکے ان کا انکار کرنے لگتے ہيں ۔ مثالً مصائب و مشکالت کو بتوں کے غيض ع غضب 
پھر سب کو اتفاقات شمار کرتے کا نتيجہ قرار ديتے ہيں اور راحت و نعمت کو ان کی شفقت و محبت کی دليل کہتے ہيں يا 

  ہيں ۔
اء َ َمسَّتھْم ٕاِذا لَھُْم َمْکٌر فی آياتِنا)   (ٕاَو ٕاِذا ٔاََذْقنَا النَّاَس َرْحَمةً ِمْن بَْعِد َضرَّ

جو مندرجہ باال ٓايت ميں ٓايا ہے ، ہر قسم کی چاره جوئی کے معنی ميں ہے يہ ان غلط توجيہات اور فرار کی “ مکر ” لفظ
 ی طرف اشاره ہے جو مشرکين ٓايات الہی کے نزول ، باالٔو کی ٓامد اور نعمتوں کے ظہور کے وقت سوچتے تھے ۔راہوں ک

ان سے کہہ دو : کہ خدا ہر کسی سے بڑھ کر سرکوبی کرنے ” ليکن هللا انھيں اپنے پيغمبر کے ذريعہ خبر دار کرتا ہے کہ 
ُ ٔاَْسَرُع َمْکراً )والی چاره جوئی اور منصوبہ بندی پر قادر ہيں اور ز   ياده تيز ہے ( قُِل هللاَّ

ہم قسم کی ايسی چاره جوئی کو کہتے ہيں جيسے خفيہ طور پر بجا اليا جائے “ مکر ” جيسا کہ ہم نے بارہا اشاره کيا ہے 
فہوم بھی ميں شيطانی کاموں کا م“ مکر ” اور اس کا وه معنی نہيں جو ٓاج کل فارسی ميں مرّوج ہے ۔ فارسی ميں ٓاج کل 

شامل ہے لہذا اس لفظ کے حقيقی معنی کو سامنے رکھا جائے تو يہ خدا کے بارے ميں بھی صادق ٓاتا ہے اور بندوں کے 
  ١بارے ميں بھی ۔ 

کا مصداق کيا ہے تو ظاہراً پروردگار کی انھيں سزأوں کی طرف اشاره ہے “ مکر ” باقی رہا يہ کہ زير بحث ٓايت ميں اس 
ض انتہائی مخفی طور پر اور بغير کسی تمہيد کے بڑی تيز رفتاری سے ٓا پہنچتی ہيں يہاں تک کہ بعض کہ جن ميں سے بع

  اوقات تو مجرمين کو خود انھيں کے ہاتھ سے سزا دی جاتی ہے ۔
واضح ہے کہ وه ذات جو سب سے زياده قادر ہے ، موانع دور کرنے اور اسباب نہاں کرنے کی سب سے زياده طاقت رکھتی

اس کے منصوبے اور تدبيريں بھی سب سے زياده تيز ہو گئيں دوسرے لفظوں ميں وه جس وقت کسی کوسزا دينے اور  ہے ۔
  تنبيہ کرنے کا اراده کر ے تو وه فوراً عملی صورت اختيار کر ليتی ہے جبکہ دوسرے اس طرح سے نہيں ہيں ۔

يں اور منصوبے فراموش ہوجائيں گے بلکہ ہمارے اس کے بعد انھيں تحديد کی گئی ہے کہ يہ گمان نہ کرو کہ يہ سازش
بھيجے ہوئے يعنی اعمال ثبت کرنے والے فرشتے ان تمام منصوبوں اور سازشوں کو لکھ ليتے ہيں جنہيں تم نور حق کو 

دوسرے جہان ميں خاموش کرنے کے لئے تيار کرتے ہو ( ٕاِنَّ ُرُسلَنا يَْکتُبُوَن ما تَْمُکُرون) لہذا تم اپنے آپ کو جو ابدہی اور 
  سزا پانے کے لئے تيار کر لو ۔

  ثبت اعمال اور اس کام پر معمور فرشتوں کے بارے ميں ہم متعلقہ ٓايات کے ذيل ميں بحث کريں گے ۔
اگلی ٓايت ميں انسانی فطرت کی گہرايوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے سامنے توحيد فطری کا ايک نمونہ پيش کيا گيا ہے 

کہ عظيم مشکالت اور خطرے کے وقت کسی طرح انسان خدا کے عالوه تمام چيزوں کو بھول جاتا ہے ليکن اور وه يہ ہے 
جو نہی مصيبت ٹلتی ہے اور مشکالت کی ٓاگ ٹھنڈی پڑتی ہے تووه دو باره ظلم و ستم کی راه اختيار کر ليتا ہے اور خدا 

  سے بيگانہ ہو جاتا ہے ۔
يہاں ”جو تمہيں سہرا اور دريا ميں سير کراتا ہے ( ھَُو الَّذی يَُسيُِّرُکْم ِفی اْلبَرِّ َو اْلبَْحر) ۔پہلے فرمايا گيا ہے : وه خدا وه ہے 

تک کہ جب تم کشتی ميں سوار ہوتے ہو اور کشتی ميں سوار لوگوں کو موافق ہوا ئيں ٓاہستہ ٓاہستہ مقصد کی طرف لے جا 
َحتَّی ٕاِذا ُکْنتُْم فِی اْلفُْلِک َو َجَرْيَن بِِھْم بِريٍح طَيِّبٍَة َو فَِرُحوا بِھا)۔ “ (ِ ں رہی ہوتی ہيں اور سب کے سب شادمان اور خوش ہوتے ہي

اچانک شديد طوفان اور تباه کن ٓاندھياں چلنے لگتی ہيں اور ہر طرف سے موجيں اٹھتی ہيں اس طرح سے کہ انھيں اپنی ” 
و بيٹھتے ہيں ( جاء َْتھا ريٌح عاِصٌف َو جاءَ ہھُم اْلَمْوُج ِمْن ُکلِّ َمکاٍن موت نظر ٓانے لگتی ہے اور وه زندگی سے گويا ہاتھ دوھ
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َو ظَنُّوا ٔانّھُْم ٔاحيَط بِھْم )۔ ٹھيک اس وقت وه خدا کو ياد کرنے لگتے ہيں اور اسے خلوص کے ساتھ پکارتے ہيں اور اپنے دين 
يَن )۔کو ہر قسم کے شرک اور بت پرستی سے اپک کر ليتے ہيں (َدَعوُ  َ ُمْخلِصيَن لَہُ الدِّ   ا هللاَّ

اس وقت وه دست دعابلند کرتے ہيں : ۔ خدا يا اگر تو نے اس ہالکت انگيزی سے نجات بخش دی تو ہم تيرے شکر گزار ہوں 
  َن)۔گے ، ظلم کريں گے نہ تيرے غير کی طرف رخ موڑيں گے ( لَئِْن ٔاَْنَجْيتَنا ِمْن ھِذِه لَنَُکونَنَّ ِمَن الشَّاِکري

ليکن جب خدا انھيں نجات دے ديتا ہے اور وه ساحل مراد تک جا پہنچتے ہيں تو زمين ميں ظلم و ستم شروع کر ديتے ہيں 
ا ٔاَْنجاھُْم ٕاِذا ھُْم يَْبُغوَن فِی ااْلَْٔرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ )   (فَلَمَّ

کروگے اس کانقصان خودتمہيں ہی  مگراے لوگونجان لوکہ جيسے ظلم کے مرتکب ہوگے اور حق سے جس قدرا نحراف
چند روز حيات دنيا کی متاع ” يا ٔاَيّھا النَّاُس ٕاِنَّما بَْغيُُکْم َعلی ٔاَْنفُِسُکْم ) ۔ ٓاخری کام جو تم انجام دے سکتے ہو يہ ہے کہ”(ہوگا 

ْنيا)“(سے فائده اٹھالو   2َمتاَع اْلَحياِة الدُّ
اس وقت ہم تمہيں اس سے ٓاگاه کريں گے جو تم انجام ” ٕاِلَْينا َمْرِجُعُکْم )  اس کے بعد تمہاری بازگشت ہماری طرف ہے (ثُمَّ 

  ديتے تھے ( فَنُنَبِّئُُکْم بِما ُکْنتُْم تَْعَملُوَن )۔

  چند اہم نکات 
  

  ۔ لوگ عموماً ايسا کرتے ہيں : ١

مندرجہ باال ٓايت ميں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وه بت پرستوں کے ساتھ مخصوص نہيں ہے بلکہ عموماً ايسا ہوتا ہے تمام ٓالوده
، دنيا پرست ، کم ظرف اور فراموش کار افراد ايسا کرتے ہيں جب انھيں بال وصيت کی موجيں گھير ليتی ہيں وه ہاتھ پأوں 

يا تلوار ان کی شہ رگ تک ٓا پہنچتی ہے اور انہيں کوئی يار و مددگار نظر نہيں ٓاتا تو بارگاهمارتے ہيں ليکن کچھ نہيں بنتا گو
خدا ميں ہاتھ اٹھاتے ہيں اس سے ہزاروں عہد و پيمان باندھتے ہيں اور نذر و نياز مانتے ہيں کہ اگر بالٔوں اور مصائب سے 

اور ٓاگاہی جو توحيد فطری کا انعکاس ہے ايسے افراد ميں  نجات ملی توبہ کريں گے اور وه يہ کريں گے ليکن يہ بيداری
زياده دير نہيں رہتی ...جونہی طوفان بالختم ہوجاتا ہے اور مشکل حل ہو جاتی ہے ۔ غفلت کے پردے ان کے دل پر پڑ جاتے

  ہيں ... ايسے بھاری پردے کہ جنہيں طوفان بال کے عالوه کوئی چيز نہيں ہٹا سکتی ۔
اگر چہ زياده ٓالوده افراد پر کوئی اثر نہيں کرتی تا ہم ان پر حجت تمام کر ديتی ہے اور يہی ان کے مذموم يہ وقتی بيداری 

  ومحکوم ہونے کی دليل بن جائے گی ۔
  دوسری طرف کم ٓالوده افراد يسے حوادث ميں عموماً بيدار ہو جاتے ہيں اور اپنے طريقہ کار کی اصالح کر ليتے ہيں ۔

خدا تو ان کا حساب و کتاب واضح ہے ۔ وه عالم سکون ميں بھی خدا کی طرف اتنا ہی متوجہ رہتے ہيں ، باقی رہے بندگان 
جتنا سختی اور تنگی کے عالم ميں کيونکہ وه جانتے ہيں کہ ہر خير و برکت جو ظاہراً طبيعی اور فطری عوامل کے ذريعہ 

  انہيں پہنچتی ہے در حقيقت خدا کی طرف سے ہے ۔
  اد آوری اور تذکر قرٓان مجيد کی بہت سی ٓايات ميں ہے ۔بحر حال يہ ي

  “:رحمت ” کے مقابلے ميں “ ضراء ” ۔ ٢
“ ( سراء ” کا ذکر ہے نہ کہ “ رحمت ” يعنی پريشانی اور نقصان ) کے مقابلے ميں “ ( ضراء ” مندرجہ بال آايات ميں 

ئی اور بھالئی انسان کو پہنچے وه خدا کی طرف سے خوشی اور مسرت ) کا ۔ يہ اس طرف اشاره ہے کہ جيسی بھی اچھا
ہے اور اس کی رحمت بے پاياں ہے جبکہ مشکالت اگردرس عبرت کے طور پر نہ ہو ں تو خود انسان کے اپنے اعمال 

  کانتيجہ ہوتی ہيں ۔

  ۔ ضميروں کا فرق کيوں ہے ؟ ٣
  غايب کی ضميريں ہيں ۔ زير بحث دوسری ٓايت کی ابتداء ميں مخاطب ضميريں ہيں ليکن بعد ميں

  يقينا اس ميں کوئی نکتہ ہے ۔
بعض مفسرين نے کہا ہے کہ ٓايت کے لب و لہجہ ميں يہ تبديلی اس بناء پر ہے کہ مشرکين کی حالت جبکہ وه گرفتار بال ہوں

ی کو حاضر ۔تو دوسروں کے لئے درس عبرت کے طور پر ان کا ذکر کيا جائے اس لئے انہيں غايب ذکر کيا گيا ہے اور باق
بعض ديگر مفسرين نے کہا ہے کہ اس ميں يہ نکتہ ہے ان سے بے اعتنائی اور ان کی تحقير کا اظہار ہو گويا پہلے خدا 
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  تعالی انھيں حاضر کے طور پر قبول کرکے مخاطب قرار ديتا ہے اس کے بعد انہيں اپنے سے دور کرکے چھوڑ ديتا ہے ۔
گوں کی ايک فطری تصوير کررہی ہے جب تک وه کشتی ميں بيٹھے ہيں اور ساحل يہ احتمال بھی ہوسکتا ہے کہ ٓايت لو

سے دور نہيں ہوئے تو ديگر لوگوں کے درميان ہيں لٰہذا مخاطب قرار پاسکتے ہيں ليکن جب کشتی انھيں ساحل سے دور 
  کرديتی ہے ۔

اور يہ دو مختلف حالتوں ميں ان کی فطری اور وه ٓاہستہ ٓاہستہ ٓانکھوں سے اوجھل ه وجاتے ہيں تو غائب شمار ہوتے ہيں 
  تصوير کشی ہے ۔

کا مفہوم : اس کا مفہوم يہ ہے کہ وه ہر طرف سے امواج بال ميں گھرے ہوئے ہيں ليکن يہ يہاں ہالکت او “احيط بھم ”۔۴
  رنابودی کے لئے کنايہ ہے جو اس حالت کا الزمی نتيجہ ہے ۔

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

  اودو ترجمہ ) کی طرف رجوع فرمائيں ۔(  ١٢۶ص  ٧اور جلد  ٢٣۶ص  ۶، جلد  ٣٣٩ص  ٢مزيد وضاحت کے لئے جلد -1
  ۔“ تتمتعون متاع الحياة الدنيا” ايک فعل مقدر سے منصوب ہے اصل ميں يوں تھا“ متاع”لفظ  -2

 

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

ا يَ ٢۴ َماِء فَاْختَلَطَ بِِہ نَبَاُت ااْلَْٔرِض ِممَّ ْنيَا َکَماٍء ٔاَْنَزْلنَاهُ ِمْن السَّ أُْکُل النَّاُس َوااْلَْٔنَعاُم َحتَّی ٕاَِذا ٔاََخَذْت ااْلَْٔرُض ُزْخُرفَھَا ۔ ٕاِنََّما َمثَُل اْلَحيَاِة الدُّ
يَّنَْت َوظَنَّ ٔاَْھلُھَا ٔاَنَّہُْم قَادِ  ُل اآْليَاِت لِقَْوٍم  ُروَن َعلَْيھَا ٔاَتَاھَا ٔاَْمُرنَا لَْياًل ٔاَْو نَھَاًرا فََجَعْلنَاھَا َحِصيًدا َکٔاَْن لَْم تَْغَن بِااْلَْٔمِس َکَذلِکَ َوازَّ نُفَصِّ

  يَتَفَکَُّروَن ۔
  ْستَقِيٍم۔۔ َوهللاُ يَْدُعو ٕاِلَی َداِر السَّاَلِم َويَْھِدی َمْن يََشاُء ٕاِلَی ِصَراٍط مُ ٢۵

  ترجمہ
۔دنياوی زندگی اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے ٓاسمان کی طرف سے نازل کيا ہے کہ جس کے اثرسے طرح طرح ٢۴

کے نباتات اُگتے ہيں جنھيں انسان اورچوپائے کھاتے ہيں ،يہاں تک کہ زمين (ان سے)اپنی زيبائی حاصل کرتی ہيں اور 
لے مطمئن ہوجاتے ہيں کہ اس سے فائده اٹھا سکيں گے کہ (چانک انکی نابودی مزين ہوجاتی ہے اور اور اس کے رہنے وا

کے لئے )ہمارا حکم ٓاپہنچتا ہے (اور ہم سردی يا بجلی کو ان پر مسلط کرديتے ہيں )اور اس طرح سے کاٹ ڈالتے ہيں کہ 
  ے ہيں جو غور و فکر کرتے ہيں ۔گويا بالکل کچھ تھا ہی نہيں ۔ يوں ہم اپنی آيات اس گروه کے لئے تفصيل سے بيان کرت

  ۔اور خداصلح و سالمتی کے گھر کی طرف دعوت ديتا ہے اور جسے چاہے سيدھے راستے کی طرف ہدايت کرتا ہے ۔٢۵

  دنياوی زندگی کی دور نمائی 

مثال کے گزشتہ ٓايات ميں دنياوی زندگی کی ناپائيداری کی طرف اشاره ہواہے زير نظر ٓايت ميں اس حقيقت کو ايک عمده 
ذريعے بيان کيا گيا ہے تاکہ غرور اور غفلت کے پردے غافل اور طغيان گروں کی نظروں کے سامنے سے ہٹا دئيے جائيں ۔

  ارشاد ہوتا ہے : دنياوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے
ْنيَا َکَماٍء ٔاَنْ  َماِء ) ۔ بارش کےيہ حيات بخش قطره ٓاماده جسے ہم نے ٓاسمانوں سے نازل کيا ہے (ٕاِنََّما َمثَُل اْلَحيَاِة الدُّ َزْلنَاهُ ِمْن السَّ

زمينونپر گرتے ہيں اور ان کے ذريعے طرح طرح کے نباتات اگتے ہيں ان ميں سے بعض انسانوں کے لئے مفيد ہيں اور 
ا يَأُْکُل النَّاُس َوااْلَٔ    ْنَعاُم ) ۔بعض جانوروں کے لئے ( فَاْختَلَطَ بِِہ نَبَاُت ااْلَْٔرِض ِممَّ

يہ نباتات زنده موجودات کے لئے غذا بھی فراہم کرتے ہيں اور عالوه ازين سطح زمين کو بھی ڈھانپ ديتے ہيں اور اسے 
ا زينت بخشتے ہيں يہاں تک کہ زمين بہترين زيبائی حاصل کرتی ہے اور مزين ہو جاتی ہے ( َحتَّی ٕاَِذا ٔاََخَذْت ااْلَْٔرُض ُزْخُرفَھَ 
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يَّنَ    ت) ۔َوازَّ
اس طرح شکوفہ شاخساروں کو زينت بخشتے ہيں ، پھول کھلتے ہيں ، سبزه زار نور ٓافتاب سے چمکنے لگتے ہيں ، تنے 
اور شاخيں ہوأوں کے چلنے سے رقص کرنے لگتے ہيں ۔اناج کے دانے اور پھل ٓاہستہ ٓاہستہ نکلنے لگتے ہيں اور صحِن 

جاتی ہے، دل اميد سے اور ٓانکھيں سرور سے معمور ہو جاتی ہے ،پھولوں دنيا ميں بھر پور زندگی مجسم ہو کر سامنے آ 
  سے بھی استفاده کريں گے اور حيات بخش دانوں سے بھی ( َوظَنَّ ٔاَْھلُھَا ٔاَنَّہُْم قَاِدُروَن َعلَْيھَا) ۔
لط ہو جاتا ہے ) اور ہميں انہيں ليکن اچانک ہمارا حکم ٓاپہنچتا ہے ( سخت سردی، شديد ژالہ باری يا تباه کن طوفان ان پر مس

  ْن لَْم تَْغَن بِااْلَْٔمِس) ۔اس طرح سے کاٹ ديتے ہيں گويا وه اصالً تھے ہيں نہيں ( ٔاَتَاھَا ٔاَْمُرنَا لَْياًل ٔاَْو نَھَاًرا فََجَعْلنَاھَا َحِصيًدا َکأَ 
کل وه اس ” کا معنی ہے “ لم تغن باالمس ” سے ، کسی جگہ قيام کرنے کے معنی ميں ہے ، اسی بناء پر “ غنا”ماده “ تغن”

اور يہ کنايہ کے طور پر اس چيز کے لئے استعمال ہوتا ہے جو اس طرح سے بالکل ختم ہو جائے کہ “ مکان ميں نہ تھا 
  گويا اس کا ہر گز وجود ہی نہ تھا ۔

ے تفصيل سے ٓايات بيان کرتے ہيں ( ٓايت کے ٓاخر ميں زياده تاکيد کے لئے فرمايا گيا ہے: يوہم تفکر کرنے والوں کے لئ
ُل اآْليَاِت ِلقَْوٍم يَتَفَکَُّروَن ) ۔   َکَذلَِک نُفَصِّ

جوکچھ کہا جاچکا ہے وه نائيدار ، پر فريب اور زرق و برق مادی دنيا کی واضح اور بدلتی تصوير ہے ۔اس زندگی کا مقام 
ٰہذا بعد والی ٓايت ميں ايک مختصر سے جملے کے ذريعے پائدار ہے ، نہ ثروت اور نہ ہی يہ امن و سالمتی کی جگہ ہے ل

اس کے مد مقابل دوسری زندگی کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : خدا دار السالم ، صلح و سالمتی اور امن و 
اَلِم ) ۔وه جگہ کہ جہاں مادی ز ندگی کے ان غارت گروں کیٓاشتی کے گھر کی طرف دعوت ديتا ہے ( َو هللاُ يَْدُعو ٕاِلَی َداِر السَّ

کشمش کی کوئی خبر ہے اور نہ ہی خدا سے بے خبر ذخيره اندوزوں کی احمقانہ مزاحمت کا کوئی پتہ اور نہ ہی وہاں جنگ 
  يعنی امن و سالمتی کا گھر ) جمع ہيں ۔“ ( دار السالم” ، خونريزی ، استعمار اور استمشار ہے اور يہ تمام مفاہيم لفظ

گی بھی توحيدی اور ٓاخرت والی شکل اختيار کرلے تو يہ بھی دار السالم ميں تبديل ہو جائے اور اس کی اگر دنيا کی زند
  والی نہيں رہے گی ۔“ مزرعہ بال ديده و طوفان زده ” صورت 

ر اس کے بعد مزيد فرمايا گياہے : خدا جسے چاہے ( اور اہل پائے ) راه ِ مستقيم کی طرف دعوت ديتا ہے کہ جو راه ِ دا
  السالم ہے اور جو امن و ٓاشتی کے مرکز تک جا پہنچتی ہے (َويَْھِدی َمْن يََشاُء ٕاِلَی ِصَراٍط ُمْستَقِيم) ۔

  دو قابل تووجہ نکات 
۔دنيا کی ناپائيداری کے لئے مثال :قرٓان ايک انسان ساز اور تربيت کرنے والی کتاب ہے لٰہذا بہت سے مواقع پر حقائق ِ ١

رنے کے لئے اس ميں پيش کيا گئی ہے ۔بعض اوقات ايسے امور جو کوئی سال طويل ہوتے ہيں انھيں بھی عقلی کو واضح ک
  ايک زود گزر اور قابل ِ غور منظر کے طور پر مجسم کرکے لوگوں کے سامنے پيش کيا گيا ہے ۔

ہے کا مطالعہ عام افراد کے  ايک انسان يا ايک نسل کی بھر پور زندگی کی تاريخ کہ جو کبھی ايک سو سال پر مشتمل ہوتی
لئے کوئی ٓاسان کام نہيں ليکن جب بہت سے نباتات کی زندگی کہ جو چند ماه ميں ختم ہو جاتی ہے ( پيدائش ، نشوونما ، 

خوبصورتی اور پھر نابودی )کا منظر اس کے سامنے پيش کرديا جائے تو وه بہت بڑی سہولت سے اپنی زندگی کی کيفيت 
  ينہ ميں ديکھ سکتا ہے ۔اس صاف و شفاف ٓائ

اس منظر کو ٹھيک طرح سے اپنی ٓانکھوں کے سامنے الئيے کہ ايک باغ ہے جو درختوں ، سبزه زاروں سے بھر اپڑا ہے ۔
  سب کے سب درخت پھل دار ہيں ۔

ٓاتے  باغ ميں ہر طرف زندگی مچل رہی ہے مگر کسی تاريک رات ميں يا روز روشن ميں اچانک سياه بادل ٓاسمان پر امنڈ
ہيں ۔باد ل گرجتے ہيں اور بجلی چمکتی ہے طوفان موسالدھار بارش اور زبر دست ژالہ باری شروع ہو جاتی ہے ۔باغ تباه و

  بر باد ہو جاتا ہے ۔
دوسرے روز جب باغ ميں ٓاتے ہيں تو کيا ديکھتے ہيں کہ درخت ٹوٹے پڑے ہيں ۔سبزه زار ويران اور پژمرده ہو چکے ہيں 

باد ہو کر زمين پر پڑی ہے ،ہميں يقين نہيں ٓاتا کہ يہ وہی سر سبز اور ٓاباد باغ ہے جو کل ہر ابھرا او ر کھال اور ہر چيز بر
  ہواتھا۔

جی ہاں انسان کی زندگی کا بھی يہی ماجرا ہے خصوصاً ہمارے زمانے ميں کہ کبھی ايک زلزلہ يا چند گھنٹوں کی ايک 
س طرح سے بر باد اور ويران کرديتی ہے کہ اس ميں ايک ويرانے کے اور جنگ يا ايک ٓاباد اور خوش و خرم شہر کو ا
  کچھ ٹکڑے جسموں کے کچھ باقی نہيں رہتا۔

  وه لوگ کس قدر غافل ہيں جنہوں نے ايسی ناپائيدار زندگی سے دل لگايا ہے ۔
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ا کہ راغب نے کہا ہے دو کامفہوم :اس جملے ميں توجہ کرنی چاہئيے کہ اختالط اصل ميں ،جيس“ اختلط بہ نبات االرض”۔٢
عام ہے ( کيونکہ امتزاج “ اختالط” کی نسبت “ امتزاج” يا دو سے زياده چيزوں کو جمع کرنا ،چاہے وه مانع ہوں يا ٹھوس ۔ 

عموماً مايعات ميں ہوتا ہے ) لٰہذا جملہ کا معنی يہ ہوگا کہ بارش کے ذريعے ہر طرح کے نباتات ايک دوسرے سے مل 
  ١ات جو انسان کے کام ٓاتے ہيں ۔جاتے ہيں وه نبات

يہ جملہ ضمنی طور پر اس حقيقت پر کی طرف بھی اشاره کرتا ہے کہ خدا بارش کے پانی سے جو ايک ہی طرح کا ہوتا 
ہے ،انواع و قسام کے نباتا اگاتا ہے کہ جو انسانوں اور جانوروں کی مختلف ضروريات کے لئے مختلف قسم کے غذائی 

  ۔مواد مہيا کرتے ہيں 
..............  

سببيت کے معنی ميں ہے ليکن بعض نے يہ احتمال ذکرکيا“ باء”ميں “ بہ”۔کچھ سطور باالميں کہا گيا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ١
کے معنی ميں ہے يعنی پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور نباتات سے مل جاتا ہے اور انھيں رشدو نمو ديتا ہے ليکن “ مع”ہے کہ يہ 

کيونکہ اس جملے کا ظاہری “ مما ياکل الناس و االنعام ” حتمال ٓايت کے اس حصے سے مناسبت نہيں رکھتا جس ميں کہا گيا ہے يہ ا
  مفہوم يہ ہے کہ اختالط مختلف قسم کے نباتات کے درميان مراد ہے نہ کہ پانی اور نباتات کا اختالط۔ ( غور کيجئے گا )

  

ِ◌ ھُْم فِيھَا َخالُِدوَن ۔۔ لِلَِّذيَن ٔاَْحَسنُوا الْ ٢۶   ُحْسنَی َوِزيَاَدةٌ َوالَيَْرھَُق ُوُجوھھُْم قَتٌَر َوالَِذلَّةٌ ٔاُْولَئَِک ٔاَْصَحاُب اْلَجنَّ
يِّئَاِت َجَزاُء َسيِّئٍَة بِِمْثلِھا َوتَْرھَقُھْم ِذلَّةٌ َما لَھْم ِمْن هللاِ ِمْن َعاِصٍم َکا٢٧ ا ٔاُْغِشيَْت ُوُجو ھھم قِطًَعا ِمْن اللَّْيِل ُمْظلًِما َٔنَّمَ ۔ َوالَِّذيَن َکَسبُوا السَّ

  ٔاُْولَئَِک ٔاَْصَحاُب النَّاِر ھُْم فِيھَا َخالُِدوَن۔

  ترجمہ
۔جولوگ نيکی کرتے ہيں وه اس کے لئے اچھی اور زياده جزا رکھتے ہيں اور تاريکی و ذلت ان کے چہروں کو نہيں ٢۶

  ہميشہ اس ميں رہيں گے ۔ ڈھانپتی ۔وه بہشت کے ساتھی ہيں اور
۔ باقی رہے وه لوگ جو گناہوں کاارتکاب کرتے ہيں وه اس کے برابر جزا رکھتے ہيں اور ذلت و خواری ان کے چہروں ٢٧

کو ڈھانپ ليتی ہے اور کوئی چيز انھيں خدا ( کی سزا) سے نہيں بچا سکتی( ان کے چہرے اس قدر سياه ہيں کہ ) گويا 
  ان کے چہروں کاڈھانپ رکھا ہے ۔ وه ٓاگ کے ساتھی ہيں اور ہميشہ اس ميں رہيں گے ۔تاريک رات کے ٹکڑوں نے 

  سفيداور سياه چہروں والے 
گزشتہ ٓايات ميں داِر ٓاخرت اور روز قيامت کی طرف اشاره کيا گيا ہے اسی مناسبت سے زير بحث ٓايات دار ٓاخرت ميں 

  ےں ۔نيکوکاروں اور گناه گارونکا انجام بيان کررہی ہ
  ١)پہلے ارشاد ہوتا ہے : جولوگ اچھے کام کرتے ہيں ان کے لئے اچھی اور زياده جزا ہے ( لِلَِّذيَن ٔاَْحَسنُوا اْلُحْسنَی َوِزيَاَدةٌ 

سے کيا مراد ہے ، اس سلسلے ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے ليکن اس طرف توجہ “ زيادة”يہ کہ اس جملے ميں 
نی ايک دوسرے کی تفسير کرتی ہيں ہم کہہ سکتے ہيں کہ يہ کئی گناجزا اور ثواب کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہ ٓايات قرآ 

ہے يہ جزا کبھی دس گناه ہوتی ہے اور کبھی ہزار گنا( خلوص، پاکيزگی، تقوٰی اور عمل کی قدر و منزلت کے اعتبار سے ) 
  ۔

  ميں ہے : ١۶٠سوره انعام ٓايہ 
  ۔ من جاء بالحسنة فلہ عشر امثالھا

  جو شخص کوئی اچھا کام انجام دے گا اسے اس کے دس گناه جزا ملے گی ۔
  ايک اور مقام پر ہے :

  فاما الذين ٰامنوا وعملو ا الصالحات فيوافيھم اجورھم ويزيدھم من فضلہ،
ر رہے وه لوگ جو ايمان الئے اور نيک عمل کئے تو خد ا انھيں پوری جزا دے گا اور اپنے فضل و کرم سے بھی اس پ

  )١٧٣زياده کرے گا ۔( نساء
  )٢۶١سوه بقره ميں انفاق سے مربوط ٓايات ميں بھی نيکوکار لوگوں کی جزا سات صد يا کئی گنابيان کی گئی ہے ۔( بقره 

ايک اورنکتہ کی طرف يہاں توجہ کرنا چاہئيے يہ کہ يہ بات عين ممکن ہے يہ زياده دوسرے جہان ميں متواتر اور ہميشہ 
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ہرروزخداکی طرف سے انھيں نئی نعمت اور لطف و کرم عطا ہوتارہے ۔ درحقيقت يہ امرنشاندہی کرتاہے  بڑھتی رہے يعنی
  کہ دوسرے جہان کی زندگی ايک ہی طرز کی نہيں ہے اور غير محدود طور پر تکامل و ارتقا کی طرف بڑھتی رہے کی ۔

سے مراد پر وردگار کی ذات ِ پاک “ زيادة” ے مطابق اس ٓايت کی تفسير ميں پيغمبر اکرم سے جو روايات نقل ہوئی ہيں ان ک
کے جلوه کی طرف توجہ اور اس عظيم معنوی نعمت سے استفاده کرنا ہے ، ممکن ہے يہ اسی مذکوره نکتے کی طرف 

  اشاره ہو۔
  تمام نعمات کی طرف اشاره ہو۔“ زيادة”چند ايک روايات جو ائمہ اہلبيت (ع) سے منقول ہيں ميں لفظ 

مزيد فرمايا گيا ہے کہ روز نيک لوگوں کے چہرے درخشاں اور چمکتے ہوئے ہوں گے اور تاريکی و ذلت ان  اس کے بعد
  کے چہروں کو نہيں چھپائے گی (َوالَيَْرھَُق ُوُجوھھُْم قَتٌَر َوالَِذلَّة) ۔

  دھواں ۔ کا معنی ہے غبار يا“ قتر” سے جبری طور پر چھپانے کے معنی ميں ہے اور “ ” رھق”ماده “ يرھق” 
ِ◌ ھُْم فِيھَا  َخالُِدوَنٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے :يہ لوگ اہل بہشت ہيں اور ہميشہ اس ميں رہيں گے ۔( ٔاُْولَئَِک ٔاَْصَحاُب اْلَجنَّ

  ) ۔
  کی تعبير اس مناسبت کی طرف اشاره ہے جو اس گروه کی روحانيت اور جنت کے ماحول کے درميان ہے ۔“ اصحاب ” 

يت ميں دوزخيوں کے بارے ميں گفتگو ہے جو پہلے گروه کے مد مقابل ہيں فرمايا گيا ہے: جولوگ گناہوں کا دوسری آ 
يِّئَاِت َجَزاُء َسيِّئٍَة بِِمْثلِھا )    ۔ارتکاب کرتے ہيں انھيں ان کے عمل کے مطابق بر ی جزا ملے گی ( َوالَِّذيَن َکَسبُوا السَّ

ہ جزا ميں زيادتی فضل و رحمت ہے ليکن سزا ميں عدالت ميں کا تقاضا ہے کہ وه ذره کا ذکر نہيں ہے کيونک“ زيادة” يہاں
برابر بھی گناه سے زياده نہ ہو ۔ ليکن يہ لوگ پہلے لوگوں کے برعکس سياه چہرے والے ہوں گے اور ان کے چہروں کو 

  2ذلت و رسوائی نے ڈھانپ رکھا ہو گا (َوتَْرھَقُھْم ِذلَّةٌ) ۔
ا جائے کہ عدالت کا تقاضا ہے کہ انھيں گناسے زياده سزا دی جائے جب کہ ان کے چہره کی سياہی ، ذلتممکن ہے سوال کي

کی گردان کے لئے ايک زيادتی ہے ليکن توجہ رہے کہ يہ عمل کی خاصيت اور اثر ہے جو انسان کی روح کے اندر سے 
و کوڑے لگانے چاہئيں جب کہ شراب معده ، دل جگر باہر منعکس ہوتا ہے يہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم کہيں کہ شرابيوں ک

  اور اعصاب ميں طرح طرح کی بيمارياں بھی پيدا کرديتی ہے ۔
بہر حال ممکن ہے بد کاريہ گمان کريں کہ انھيں کوئی راه ِ فرار مل جائے گی يابت وغيره ان کی شفاعت کرسکيں گے ليکن 

چيز انھيں خدائی سزا سے نہ بچا سکے گی( َما لَھْم ِمْن هللاِ ِمْن اگال جملہ صراحت سے کہتا ہے : کوئی شخص اور کوئی 
  َعاِصٍم ) ۔

گويا تاريک رات کے ٹکڑے يکے بعد ديگرے ان چہرے پر پڑے ” ان کے چہروں کی تاريکی اور سياہی اتنی زياده ہوگی
  ) ۔(َکٔاَنََّما ٔاُْغِشيَْت ُوُجو ھھم قِطًَعا ِمْن اللَّْيِل ُمْظلًِما “ ہوئے ہيں 

  ٔاُْولَئَِک ٔاَْصَحاُب النَّاِر ھُْم فِيھَا َخالُِدوَن) ۔“(وه اہل نار ہيں اور ہميشہ اس ( جہنم )ميں رہيں گے ”
..............  

مبتدائے مٔوخر ہے اور ٓايت کا معنی اس طرح ہے : الحسنٰی للذين احسنوا لٰہذا لفظ “ حسنی” ۔ توجہ رہے کہ اس جملے ميں١
کی صفت ہے کہ جو مقدر ہے اور يہ موصوف کی جگہ “ المثوبة“ ” الحسنی” ر عطف ہے ، مرفوع ٓايا ہے نيزجس کا اس ط“زياده”

  ہے ۔
” ہو اور مقابلہ کے قرينہ سے اختصار کے لئے “ ترھقھم قترو ذلة”’تقديراً “ ترھقھم ذلة” ۔ہوسکتا ہے گزشتہ ٓايت کے قرينہ سے 2
  کے وہاں سے حذف ہواہو۔‘ ‘ قتر

 

 

  08تفسير نمونہ جلد 
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  ھُْم َوقَاَل ُشَرَکاُؤھُْم َما ُکْنتُْم ٕاِيَّانَا تَْعبُُدوَن ۔۔ َويَْوَم نَْحُشرھُْم َجِميًعا ثُمَّ نَقُوُل لِلَِّذيَن ٔاْشَرُکوا َمَکانَُکْم ٔاْنتُْم َوُشَرَکاُؤُکْم فََزيَّْلنَا بَْينَ ٢٨
ِ َشِہيًدا بَْينَنَا َوبَْينَُکْم ٕاِْن ُکنَّا َعْن ِعبَاَدتُِکْم لََغافِلِيَن ۔٢٩   ۔ فََکفَی بِا
وا ٕاِلَی هللاِ َمْواَلھُْم اْلَحقِّ َوَضلَّ َعْنھُْم َما َکانُوا يَفْ ٣٠   تَُروَن ۔۔ھُنَالَِک تَْبلُو ُکلُّ نَْفٍس َما ٔاَْسلَفَْت َوُردُّ

  ترجمہ
ا د کرو جب ہم ان سب کو جمع کريں گے ، اس کے بعد مشرکين کہيں گے کہ تم اور تمہارے معبود اپنی جگہ۔اس دن کو ي٢٨

پر ہو ( تاکہ تمہارا حساب کتاب ليا جائے )پھر انھيں ہم ايک دوسرے سے جدا کرديں گے ( اور ہر ايک سے الگ الگ سوال 
  گز ) ہماری عبادت نہيں کرتے تھے ۔ کريں گے ) اور ان کے معبود ( ان سے ) کہيں گے کہ تم ( ہر

  ۔يہی کافی ہے کہ خدا ہمارے اور تمہارے درميان گواه ہے کہ ہم تمہارے عبادت کرنے سے غافل تھے ۔٢٩
۔ اس وقت( اور وہاں ) ہر شخص نے جو پہلے سے عمل کيا ہو گا اسے ٓازمائے گا اور سب کے سب هللا ، اپنے موال اور ٣٠

ٹ جائيں گے اور جنہيں وه جھوٹ موٹ خدا کا شريک قرار ديتے تھے ان سے کھو جائيں گے حقيقی سر پرست کی طرف پل
  ۔

  قيامت ميں بت پرستوں کا ايک منظر 

ان ٓايات ميں بھی گزشتہ مباحث جاری ہيں جو کہ مبداء ومعاد اور مشرکين کی کيفيت کے بارے ميں تھيں ۔ ان ٓايات ميں ان 
کشی کی گئی ہے جب کہ وه عدِل الٰہی کے حضور اور اس کی بار گاه ِحساب و کتاب  کی اس حالت ِ بے چار گی کی تصوير

  ميں حاضر ہو ں گے ۔
  پہلے فرمايا گيا ہے : اس دن کوياد کرو جس ميں ہم تمام بندوں کی جمع اور محشور کريں گے ( َويَْوَم نَْحُشرھُْم َجِميًعا) ۔

ثُمَّ نَقُوُل “ ( عبود اپنی جگہ پر ٹھہرو تاکہ حساب کتاب ديکھا جائے اس کے بعد ہم مشرکين سے کہيں گے کہ تم تمہارے م
  ١لِلَِّذيَن ٔاَْشَرُکوا َمَکانَُکْم ٔاَْنتُْم َوُشَرَکاُؤُکْم) ۔ 

  وقفوا ھم انھم مسئولون۔انھيں ٹھہرأوان سے سوال ہوتاہے ۔
جب کہ مشرکين بتوں کو خدا “ شريک ” ہے يعنی کہا گيا “ شراکأوکم” يہ بات توجہ طلب ہے کہ زير نظر ٓايت ميں بتوں کو 

  کا شريک قرار ديتے تھے نہ کہ اپنا ۔
يہ تعبير درحقيقت اس نکتہ کی طرف اشاره ہے کہ بت در خدا کے شريک نہيں ہوتھے اور يہ بت برستوں کے موہوں 

  ب شده شريک تھے ۔خياالت تھے کہ جن کی بنا انھوں نے انھيں يہ حيثيت دے رکھی تھی يعنی وه تمہارے انتخا
يہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ کہيں کہ ٓأو ديکھوتمہارے اس استاد اور سربراه نے کيا کچھ نہيں کيا( حاالنکہ وه اس کا استاد 

  اور سربراه نہيں ہے بلکہ مدرسہ کامعلم اورسر براه ہے ليکن اس نے اسے اپنا ليا ہے ) ۔
اور ہر ايک سے“ ( معبوداور عابد) کو ہم ايک دوسرے سے الگ کرديں گے  اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے: ان دوگروہوں

الگ الگ سوال کريں گے ( جيسا کہ تمام عدالتوں ميں يہ معول ہے کہ ہر ايک سے عليحده عليحده سوال کيا جاتاہے ) ۔ بت 
ا تھا اور ان کی عبادت کرتے پرستوں سے سوال کريں گے کہ کس دليل کی بناء پر تم نے ان بتوں کو خدا کا شريک قرار دي

تھے اور معبودوں سے بھی پوچھيں گے کہ تم کس بناء پر معبود بنے تھے يا اس کام کے لئے تيار ہوئے تھے( فََزيَّْلنَا بَْينَھُْم) 
  ٢۔

قَاَل(وَ “ اورکہيں گے تم ہر گز ہماری پرستش نہيں کرتے تھے “ جنہيں انھوں نے شريک بنايا تھا اس وقت وه بول اٹھيں گے 
  ۔ ُشَرَکاُؤھُْم َما ُکْنتُْم ٕاِيَّانَا تَْعبُُدوَن ) ۔تم درحقيقت و ہواوہوساور اپنے اوہام وخياالت کی پرستش کرتے تھے نہ کہ ہماری

عالوه ازيں تمہاری عبادت کرنا ہمارے فرمان سے نہ تھا اور نہ ہی ہماری رضا سے تھا اور ايسی عبادت دراصل عبادت ہی 
  نہيں ہے ۔

کے بعد مزيد تاکيد کے لئے کہيں گے : ہمارے اور تمہارے درميان گواہی کے لئے خدا کافی ہے کہ ہم کس طرح بھی اس 
  تمہاری عبادت سے ٓاگاه نہ تھے

  
ِ َشِہيًدا بَْينَنَا َوبَْينَُکْم ٕاِْن ُکنَّا َعْن ِعبَاَدتُِکْم لََغافِِليَن ) ۔   3(فََکفَی بِا

ں اور شرکاء سے کون سے معبود مراد ہيں اور يہ کہ وه کس طرح ايسی گفتگو کريں گے ، اس يہ کہ زير نظر ٓايت ميں بتو
  سلسلے ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے ۔

بعض نے يہ احتمال ذکر کيا ہے کہ مراد انسانی اور شيطانی معبود ہينيا پھر يہ فرشتوں ميں سے ہيں کہ جو عقل و شعور 
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نھيں يہ خبر نہيں ہے کہ کوئی گروه ان کی عبادت کرتا ہے کيونکہ ياتووه ان کی غيبت ميں رکھتے ہيں ليکن اس کے باجود ا
ايسی عبادت کرتے تھے اور يا ان کی موت کے بعد ان کی عبادت کی گئی ہے ( جيسے بعض انسانوں کی موت کے بعد ان 

  کی عبادت کی گئی ہے ) ۔
کی طرح ہوگی ، جس  ۴٠احتمال کی بناء پر يہ ٓايت سورٔه سبا کی ٓايہ لٰہذاان کی يہ گفتگو بالکل فطری اور طبعی ہو گی اس 

  ميں ارشادفرماياگيا ہے :
  ويوم يحشرھم جميعاً ثم يقول للمالئکة اھٔوالء اياکم کانوا يعبدون

وه دن کہ جس ميں خدا سب کو محشور کرے گا ۔ اس کے بعد فرشتوں سے کہے گا ! کيا يہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے 
  ۔ تھے

دوسرا احتمال ہے کہ جسے بہت سے مفسرين نے ذکر کيا ہے يہ ہے کہ اس روز خدا تعالٰی بتوں کو زندگی اور شعور عطا 
کرے گا اس طرح سے کہ وه حقائق بيان کرسکيں گے مندر جہ باالجملہ کہ جو بتوں کی زبانی نقل ہوا ہے کہ وه خدا گواه 

غافل تھے اس سے زياده مناسبت رکھتا ہے کيونکہ پتھر اور لکڑی کے  بنائيں گے وه عبادت کرنے والوں کی عبادت سے
  بت بالکل کسی چيز کو نہيں سمجھتے ۔

ٓايت کی تفسير ميں يہ احتمال بھی ہوسکتا ہے کہ يہ تمام معبودوں کے لئے ہے البتہ جو معبود عقل و شعور رکھتے ہيں وه 
شعور نہيں رکھتے وه زبان حال اور ٓاثار ِ عمل کے ذريعے بات  اپنی زبان سے حقيقت بيان کريں گے ليکن جومعبود عقل و

  کريں گے بلکہ اسی طرح جيسے ہم کہتے ہيں کہ تيرے چہرے کی رنگت تيرے اندر کی بات کررہی ہے ۔
  ميں کہتا ہے : ٢١قرٓان بھی سورهٔ  فصلت ٓايہ 

  انسانی جلد اورچمڑے عالم ِ قيامت ميں گفتگو کريں گے ۔
  زلزال ميں کہتا ہے : وه زمينيں جن پر انسان زندگی بسر کرتا ہے ،حقائق بيان کريں گی ۔اسی طرح سورهٔ  

يہ معاملہ دور حاضر ميں کوئی پيچيده مسئلہ نہيں ہے جب کہ ايک بے زبان ٹيپ ہماری تمام باتوں کو ريکارڈ کرتی ہے اور 
  عبادت کرنے والوں کی حقيقت کو ظاہر کريں ۔ ضرورت کے وقت بيان کرتی ہے لٰہذا تعجب کا مقام نہيں کہ بت بھی اپنی

بہر حال اس دن ، اس جگہ يا اس حالت ميں جيسا کہ قرٓان زير نظر ٓاخری ٓايت ميں کہتا ہے : ہر شخص اپنے انجام دئے گئے
و اپنی اعمال کا نتيجہ ديکھے گا بلکہ خود انہيں ديکھے گا چاہے وه عبادت کرنے واال ہو يا گمراه معبود کہ جو لوگوں ک

عبادت کی دعوت ديتا تھا، چاہے مشرک ہو يا مومن اور چاہے کسی گروه يا کسی قبيلے سے ہو (ھُنَالَِک تَْبلُو ُکلُّ نَْفٍس َما 
  ٔاَْسلَفَْت) ۔

اور اس دن سب کے سب هللا کی طرف پلٹ جائيں گے جو ان کا حقيقی موال اورسرپرست ہے اور قيامت کی عدالت ميں ” 
) ۔“ ( ا کہ حکومت صرف اس کے زيرفرمان ہے ظاہر ہو جائے گ وا ٕاِلَی هللاِ َمْواَلھُْم اْلَحقِّ ٓاخر کا ر تمام بت اور جعلی ”َوُردُّ

َوَضلَّ َعْنھُْم َما َکانُوا “ ( معبود کہ جنہيں وه غلط طور پر خدا کا شريک قرار دے چکے تھے گم اور نابود ہو جائيں گے 
  يَْفتَُروَن) ۔

کے اسرار نہاں کے ظہور کا ميدان ہے اور کوئی حقيقت ايسی نہيں رہے گی کہ جو اپنے ٓاپ کو شکار نہ  کيونکہ وه بندوں
کردے ۔وہاں اصولی طور پر ايسی صورتحال ہے کہ نہ سوال کی ضرورت ہے نہ گفتگو کی بلکہ کيفيت حاالت ہر چيز کی 

  ترجمانی کرے گی او ربات چيت کی ضرورت نہيں ہوگی ۔
..............  

۔يہ جملہ فی الحقيقت “الزموامکانکم انتم وشرکائکم حتٰی تسئلوا” اصل ميں فعل مقدرکا مفعول ہے اور حقيقت ميں يوں تھا“ مکانکم”۔ ١
  کے مشابہ ہے جہاں فرماياگيا ہے : ٢۴سوره الصاصفات کی ٓايہ 

عض اہل لغت نے کہا ہے کہ اس کا ماده ثالثی کے ماده سے ہے اور جدا کرنے کے معنی ميں ہے نيز جيسا کہ ب“ تزييل “ ” زيلنا”۔٢
  زال يزيل ہے جو جدا ہونے کے معنی ميں ہے ۔ نہ کہ زال يزول کے ماده سے زوال قبول کرنے کے معنی ميں ہے ۔

ننا اصطالح کے مطابق ثقيلہ سے خفيفہ ہے اور تاکيد کے لئے ہے اور جملے کا معنی يہ ہے :۔ ا“ ان ” مندر جہ باال جملے ميں لفظ -3
  عن عبادتکم لغافلين ۔

  يعنی ہم يقينا تمہاری عبادت سے غافل تھے ۔

ْمَع َوااْلَْٔبَصاَر َوَمْن يُْخِرُج اْلَحیَّ ِمنْ ٣١ ْن يَْملُِک السَّ َماِء َوااْلَْٔرِض ٔاَمَّ  اْلَميِِّت َويُْخِرُج اْلَميَِّت ِمْن اْلَحیِّ َوَمْن ۔قُْل َمْن يَْرُزقُُکْم ِمْن السَّ
  ُر ااْلَْٔمَر فََسيَقُولُوَن هللاُ فَقُْل ٔاَفاَلَتَتَّقُوَن ۔يَُدبِّ 
اَلُل فَٔاَنَّا تُْصَرفُوَن۔٣٢   ۔ فََذلُِکْم هللاُ َربُُّکْم اْلَحقُّ فََماَذا بَْعَد اْلَحقِّ ٕاِالَّ الضَّ
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  َن۔۔ َکَذلَِک َحقَّْت َکلَِمةُ َربَِّک َعلَی الَِّذيَن فََسقُوا ٔانّھُْم الَيُْؤِمنُو٣٣

  ترجمہ
  
۔ کہہ دو : کوتمہيں ٓاسمان وزمين سے روزی ديتا ہے يا کون کان اور ٓاکھوں کا مالک ( اور خالق ) ہے اور کوئی زنده کو ٣١

مرده سے نکلتا ہے اور مرده کوزنده سے نکالتا ہے اور کو ن ( دنيا کے ) امور کی تدبير کرتا ہے جلد ہی وه ( جواب ميں ) 
  پھر کيوں تقوٰی اختيار نہيں کرتے ہو ( اور خدا سے نہيں ڈرتے ہو) ۔کہيں گے : تو کہوکہ 

۔ اور يہ تمہارا هللا ، تمہارا حقيقی پر وردگار ، تو اس صورت ميں حق کے بعد گمراہی کے عالوه کچھ ہے ؟ پس کويں ( ٣٢
  اس کی عبادت سے ) رخ پھير تے ہو؟

ہے کہ وه ( اس سر کشی اور گناه کے بعد ) ايمان نہيں الئيں گے اس طرح سے تيرے پر وردگار کا حکم فاسقوں پر مسلم ہوا
  ۔

  تفسير 
ان ٓايات ميں وجوده پر وردگار کی نشانيوں اور اس کے الئق عبوديت ہونے کے بارے ميں گفتگو ہے اور اس سلسلے ميں 

  گزشتہ مباحث جاری ہيں ۔
ں سر گر داں ہيں ان سے کہہ دو : کون تمہيں ٓاسمان اور پہلے فرمايا گيا ہے : مشرکين اور بت پرست کہ جو راه روہی مي

َماِء َوااْلَْٔرِض ) ۔“(زمين سے روزی ديتا ہے    قُْل َمْن يَْرُزقُُکْم ِمْن السَّ
” لگا تار اور دائمی عطا اور بخشش کے معنی ميں ہے اور چونکہ تمام نعمتيں بخشنے واال در حقيقت خد اہے لٰہذا “ رزق”

ئے الفاط حقيقی معنی کے لحاظ سے صرف اسی کے لئے بو لے جاتے ہيں اور اگر اس کے عالوه کسی ل“ اور رازق“ رزق
ميں دودھ  ٢٣٣اور کے لئے استعمال ہوں تو بال شبہ مجاز کے حوالے سے ہوں سے ہوں گے جيسا کہ سورٔه بقره کی ٓايت 

  پالنے والی عورتوں کے بارے ميں ہے :۔
  المعروف ۔و علی مولودلہ رزقھن و کسوتھن ب

  باپ پر فرض ہے کہ جو عورتيں اس کی اوالد کو دودھ پالئيں انھيں مناسب رزق دے اور لباس پہنائے ۔
يہ نکتہ بھی ياد رکھنا چاہئيے کہ انسا ن کی زياده تر روزی ٓاسمان سے مربوط ہے ۔ حيات بخش بارش ٓاسمان سے برستی 

بھی زمين کے اوپر ہے اور سب سے زياده اہم سورج کی روشنی ہے ۔ ہوا جو کہ تمام زنده موجودات کی ضرورت ہے وه 
ہے کہ جس کےبغير زمين پر کوئی موجود زنده نہيں ره سکتا اور جس کے بغير ساری زمين پر کوئی حرکت و جنبش نہيں 

نور ٓافتاب  ہو سکتی ، اس روشنی کا تعلق بھی ٓاسمان سے ہے ۔ يہاں تک کہ جو جانور دريا ٔوں کی گہرائی ميں ہيں وه بھی
ہی کی بدلت زنده ہيں کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ ان ميں سے بہت سوں کی غذا بہت ہی چھوٹ نباتات ہيں کہ جو سمندر کی 

سطح پر موجوں کے درميان سورج کی روشنی پڑنے سے ہی نشو ونما حاصل کرتے ہيں ۔ ليکن زمين صرف اپنے نباتات 
ا الٓايت ميں پہلے ٓاسمان سے روزی مہی اکيے جانے کا تذکره ہے او ربعد ميں کو غذا ديتی ہے شايد اسی بنا پر مندرجہ ب

  زمين سے ( درجہ اہميت کے فرق کے ساتھ ) ۔
اس کے بعد حواس ِانسانی ميں سے دو اہم ترين کا ذکر کيا گيا ہے جن کے بغير انسان علم حاصل نہيں کرسکتا ۔ ارشاد ہوتا 

ْن يَْملُِک  ہے : اور کہہ دو کہ کان اور ٓانکھوں کا خالق ، مالک اور انسان کے ان دو حواس کو قدرت دينے واالکون ہے (ٔاَمَّ
ْمَع َوااْلَْٔبَصاَر) ۔   السَّ

در حقيقت اس ٓايت ميں پہلے تو مادی نعمتوں کی طرف اشاره ہے اور اس کے بعد معنوی نعمتوں کی طرف اشاره ہے جن 
  ں ۔کے بغير ماده نعمتيں اپنا مقصد کھو ديتی ہي

کی جمع ہے ، بينائی اور ٓانکھ کے معنی ميں ہے “ بصر“ ” اۻسار” مفرد ( اور کان کے معنی ميں ہے ) اور “ سمع” لفظ 
کبھی جمع کی صورت ميں ٓايا “ بصر” قرٓان ميں تمام جگہوں پر مفرد ٓايا ہے جب کہ “ سمع ” يہاں سوال پيدا ہوتا ہے کہ 

  اردو ترجمہ ) پر پيش کيا جاچکا ہے ۔( ١٠١اس سوال کا جواب جلد اولم ص  ہے کبھی مفرد، ٓاخر اس کی کيا وجہ ہے
اس کے بع ددو ظاہر ہونے والی چيزيں يعنی موت و حيات کا ذکر ہے جو کہ عالم خلقت کی عجيب و غريب چيزيں ہيں ، 

( َوَمْن يُْخِرُج اْلَحیَّ ِمْن اْلَميِِّت  ارشاد ہوتا ہے : اور کون ہے جو زنده کو مرده سے نکالتا ہے او رمرده کا زنده سے نکالتا ہے
  َويُْخِرُج اْلَميَِّت ِمْن اْلَحیِّ ) ۔

يہ وہی موضوع ہے کہ جس ميں ابھی تک طبيعی علوم کے ماہرين اور حيات شناس لوگوں کی عقل حيران و پريشان ہے کہ 
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چيز جسکے بارے ميں علماء اور سائنس ايک بے جان چيز سے ايک زنده موجوده کس طرح وجود ميں ٓاتا ہے ۔ کيا ايسی
دانوں کی مسلسل کوشش ابھی تک کسی مقام تک نہيں پہنچی ۔ ايک معمولی ، اتفاقيہ ، بغير ہدايت کے رونما ہونے والی 

حادثاتی اور بال مقصد طبيعی ہوسکتی ہے ۔ اس ميں شک نہيں کہ ظاہر ہونے والی پيچيده ، ظريف اور ٓاثار ٓاميز زندگی حد 
  اده علم و قدرت اور عقل ِ کلی کی محتاج ہے ۔سے زي

اس نے نہ صرف ابتداء ميں زنده کو زمين کی بے جان موجودات سے پيدا کيا ہے بلکہ اس کی سنت يہ رہی ہے کہ زندگی 
بھی جاودانی نہ ہو ۔ اس بنا پر اس نے موت کو زندگی کے دل ميں پيدا کيا ہے تاکہ اس طريقے سے تغير و تکامل کے لئے 

  يد ان کھال رکھے ۔م
مندرجہ باال ٓايت کی تفسير ميں يہ احتمال بھی ذکر کيا گيا ہے کہ ٓايت مادی موت و حيات کے عالوه معنوی موت و حيات کے

بارے ميں بھی ہے کيونک ہم ديکھتے ہيں کہ کبھی گمراه او ربے ايمان ماں باپ سے ايک ہوش مند، پا ک دامن اور اب 
ا ہے اور اس کے بر عکس بھی ديکھنے ميں ٓايا ہے کہ قا نون ِ وراثت کے بر خالف نہايت الئق او ربا ايمان انسان پيدا ہوجات

  ١وقار انسان سے بے وقعت او رمرده انسان وجود ميں ٓاتے ہيں ۔ 
ئب ِ البتہ اس ميں کوئی مانع نہيں کہ زير نظر ٓايت دونوں قسموں کی موت و حيات کی طرف اشاره ہو کيونکہ دونوں ہی عجا

ٓافرينش اور عالم کے تعجب انگيز مظاہره ميں سے ہيں اور اس سے يہ حقيقت واضح ہو تی ہے کہ طبيعی عوامل و حکيم 
  خالق کا دسِت قدرت کا ر فرما ہے ۔
کے ذيل ميں ہم کچھ ديگر توضيحات بھی ذکر  ٩۵اردو ترجمہ ) سوره انعام کی اايہ (  ٢٨٩اس کے بارے ميں جلد پنجم ۔ص

  يں ۔کر چکے ہ
  اس کے بعد قرٓان کہتا ہے : کون ہے جو ا س جہان کے امور کی تدبير کرتا ہے (َوَمْن يَُدبُِّر ااْلَْٔمَر ) ۔

در حقيقت پہلے تو نعمات کی خلقت و ٓافرينش کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے اور اس کے بعد ان کے محافظ، نگہبان او 
  رمدبر کے بارے ميں بات کی گئی ہے ۔

  “هللا ”واالت کو پيش کرنے کے بعد قرٓان بال فاصلہ کہتاہے : وه فوراً ہی جواب ميں کہيں گے ان تين س
اس جملے سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہليت کے مشرکين او ربت پرست بھی عالم ہستی کا خالق ، رازق، 

ق عقل او رراه فطرت سے جان چکے تھے کہ يہحيات بخش اور مدبر امور هللا ہی کو جانتے ہيں اور وه ا س حقيقت کو طري
  نظام اور حساب شده جہان بے نظمی کی پيد اوار يابتوں کی مخلوق نہيں ہوسکتا۔

ٓايت کے ٓاخر ميں پيغمبر اکرم کو حکم ديا گيا ہے : ان سے کہہ دو کہ کيا اس حالت ميں تم تقوٰی اختيار نہيں کرتے ہو( فَقُْل 
  ٔاَفاَلَتَتَّقُوَن ) ۔

وه ذات پرستش کے الئق ہے جس کے ہاتھ ميں دنيا کی خلقت و تدبير ہے ۔ اگر عبادت معبود کی اہليت اور عظمت  صرف
کی بنا پر کی جائے تو پھر يہ اہليت ، لياقت اور عظمت صرف خدا ميں پائی جاتی ہے اور اگر اس بناء پر کی جائے کہ 

  مخصوص ہے ۔ معبود سود زياں کا سر چشمہ ہے تو يہ بھی خدا کے ساتھ
ٓاسمان و زمين ميں خد اکی عظمت و تدبير کے کچھ ٓاثارذکر کرنے کے بعد اور مخالفين کے وجدان و عقل کو دعوت دينے 

کے بعد جب وه اعتراف کرچکے تو اگلی ٓايت ميں قطعی لب و لہجہ کے اختيار کرتے ہوئے قرٓان کہتا ہے : يہ ہے خدا 
  هللاُ َربُُّکْم اْلَحقُّ ) ۔ تمہارا برحق پر وردگار ( فََذلُِکمْ 

نہ کہ بت اور دوسرے موجودات کہ جنہيں تم خدا کی عبوديت ميں شريک قرار ديتے ہو اور ان کے سامنے سجده کرتے ہو 
اور ان کی تعظيم کرتے ہو۔ وه کس طرح عبوديت کے الئق ہو سکتے ہيں حاالنکہ يہی نہيں کہ وه تخليق و تدبير جہان ميں 

  تے بلکہ خود بھی سر تا پا محتاج ہيں ۔شريک نہيں ہوسک
اس کے بعد نتيجتاً فرمايا گيا ہے : اب جب کہ حق کو واضح طور پر پہچان چکے ہو ۔ تو کيا حق کے بعد گمراہی کے عالوه 

اَلُل) ۔   کچھ ره جاتا ہے (فََماَذا بَْعَد اْلَحقِّ ٕاِالَّ الضَّ
منہ بھير تو ہو حاالنکہ تمہيں معلوم ہے کہ معبود بر حق ا س کے اس کے باوجود کيوں تم خدا کی عبادت اور پرستش سے 

  عالوه کوئی نہيں ( َٔاَنَّی تُْصَرفُوَن) ۔
يہ ٓايت در حقيقت باطل کی شناخت اور اسے ترک کرنے کے لئے ايک واضح منطقی راستہ بتاتی ہے اور وه يہ کہ پہلے تو 

حق کو پہچان ليا جائے تو جو کچھ اس کے مخالف ہے وه باطل  حق کی پہچان کے لئے عقل سے کام لينا چاہئيے اور جب
  اور گمراہی ہے اور اس سے کناره کشی کرنا چاہئيے ۔

ٓاخری ٓايت مينيہ نکتہ بيان کرنے کے لئے کہ وه لوگ مطلب واضح اور حق ٓاشکار ہو جانے کے باوجود کيوں اس کے 
ان ان افراد کے بارے ميں کہ جو جان بوجھ کر اور عقل کے خالفپيچھے نہيں جاتے، قرٓان کہتا ہے : اسی طرح خدا کا فرم



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

 
 

 چلتے ہوئے اطاعت سے رخ پھير تے ہيں ، صادر ہوا ہے کہ وه ايمان نہيں الئےں گے ( َکَذلَِک َحقَّْت َکلَِمةُ َربَِّک َعلَی الَِّذينَ 
  2فََسقُوا ٔاَنّھُْم الَيُْؤِمنُوَن) ۔

کی خاصيت ہے کہ جو ان کے دل کو اس طرح سے تاريک اور ان کی روح کو اس حقيقت ميں يہ ان کے مسلسل غلط اعمال
طرح سے ٓالوده کرديتی ہے کہ حق کے واضح اور روشن ہونے کے باوجود اسے نہيں ديکھتے اور بے راه روی اختيار 

نسان کے خود اپنے اعمالکرتے ہيں ۔ اس بناء پر مندرجہ باال ٓايت کسی طرح سے بھی مسئلہ جبر پر داللت نہيں کرتی بلکہ ا
  کی طرف اشاره ہے ليکن اس ميں شک نہيں کہ ان اعمال ميں يہ خصوصيت فرمان الٰہی سے ہے ۔

يہ بالکل اس طرح ہے جيسے ہم کسی سے کہيں کہ ہم نے تجھے سو مرتبہ کہا ہے کہ نشہ ٓاور چيزوں اور شراب کے 
ان کا سخت عادی ہو چکا ہے تو اب تيرے لئے يہی حکم ہے کہ پيچھے نہ جأو ، اب جب کہ تونے کان ميں نہيں دھرے اور 

  مدتوں بد بختی ميں رہے ۔
..............  

  کے ذيل ميں متعدد روايات کے حوالے سے يہ مضمون ذکر کيا گيا ہے ۔٩۵،سوره انعام کی ٓايت  ۵۴٣ص  ١۔ تفسير بر ہان ج،١
ٓايت کے آخری جملے ميں ذکر ہوا ہے اور ٓايت کا معنی اس طرح ہے (  کاف تشبيہ يہاں ايک مطلب کی طرف اشاره ہے کہ جو گزشتہ-2

انہ ليس بعد الحق اال الضالل کٰذلک حقت کلمة ربک )يعنی پہلے حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہيں ہے اسی طرح خد اکا حکم صادر 
  ہو چکا ہے ۔

  يُِعيُدهُ قُْل هللاُ يَْبَدٔاُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ فَٔاَنَّا تُْؤفَُکون۔ ۔ قُْل ھَْل ِمْن ُشَرَکائُِکْم َمْن يَْبَدٔاُ اْلَخْلَق ثُمَّ ٣۴
ْن الَيَِھدِّی إِ ۔ قُْل ھَْل ِمْن ُشَرَکائُِکْم َمْن يَْھِدی ٕاِلَی اْلَحقِّ قُْل هللاُ يَْھِدی لِْلَحقِّ ٔاَفََمْن يَْھِدی ٕاِلَی اْلَحقِّ ٔاَ ٣۵ الَّ ٔاَْن يُْھَدی فََما َحقُّ ٔاَْن يُتَّبََع ٔاَمَّ

  لَُکْم َکْيَف تَْحُکُموَن۔
  ْفَعلُوَن۔۔ َوَما يَتَّبُِع ٔاَْکثَُرھُْم ٕاِالَّ ظَنًّا ٕاِنَّ الظَّنَّ الَيُْغنِی ِمْن اْلَحقِّ َشْيئًا ٕاِنَّ هللاَ َعلِيٌم بَِما يَ ٣۶

  ترجمہ
  
کرسکتا ہے اور پھر اسے پلٹا سکتا ہے ؟ کہہ دو ! صرف ۔ کہہ دو ! کيا تمہارے معبودوں مينسے کوئی مخلوق کو ايجان ٣۴

  خدا نے مخلوق کو پيدا کيا ہے اور پھر واپس پلٹا ئے گا ۔ اس کے باوجود حق سے کيوں رو گرداں ہوتے ہو۔
۔ کہہ دو ! کيا تمہارے معبودوں ميں سے کوئی حق کی طرف ہدايت کرتا ہے ۔ کہہ دو صرف خدا حق کی ہدايت کرتا ہے ٣۵
وه جو حق کی ہدايت کرتا ہے پيروی کے زياده الئق نہيں ہے يا وه کہ جسے ہدايت نہ کی جائے تو وه خود ہدايت حاصل ۔ کيا

  کرتا تمہيں کيا ہوگيا ہے تم کس طرح فيصلہ کرتے ہو۔
ھی ۔ ان ميں سے اکثر سوائے گمان ( اور بے بنياد خياالت)کے کسی چيز کی پيروی نہيں کرتے ( حاالنکہ ) گمان کب٣۶

انسان کو حق سے بے نياز نہيں کرتا(اور حق تک نہيں پہنچاتا) اور جو کچھ تم انجام ديتے ہو خدا اس سے باخبر اور ٓاگاه 
  ہے ۔

  حق و باطل کی ايک پہچان 
ہے : ان ٓايات ميں بھی مبداء اور معاد سے مربوط استدالالت کا سلسلہ جاری ہے ۔ پہلی ٓايت ميں پيغمبر اکرم کو حکم ديا گيا 

ان سے کہہ دو کہ تمہارے معبودونکہ جنہيں تم خدا کا شريک قرار ديتے ہوميں سے کوئی ہے جو عالم ٓافرينش کو ايجاد 
  کرکے پھر لوٹا سکتا ہے

  ( قُْل ھَْل ِمْن ُشَرَکائُِکْم َمْن يَْبَدٔاُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ ) ۔
ٓافرينش کو پيدا کيا ہے اور پھر اسے لوٹا ئے گا ( قُْل هللاُ يَْبَدٔاُ اْلَخْلَق ثُمَّ  اس کے بعد مزيدکہتا ہے : کہہ دو کہ خد انے عالم ِ 

  فَاَنَّی تُْؤفَُکون) ۔“ (ُ اس کے با وجود حق سے کيوں رو گردانی کرتے ہو اور بے راه روی ميں سر گرداں ہو” يُِعيُده) ۔
طور پر معاد اور قيامت کا عقيده خصوصاً جيسے قرٓان کہتا يہاں دو سوال سامنے ٓاتے ہيں : پہال يہ کہ مشرکين عرب عام 

  ہے ، نہيں رکھتے تھے اس کے باوجود قرٓان ان سے کيونکہ اعتراف چاہتا ہے ۔
دوسرا يہ کہ گذشتہ ٓايت ميں مشرکين کے اعتراف کا ذکر تھا ليکن يہاں پيغمبر کو حکم ديا جا رہا ہے کہ اس حقيقت کا 

  رق کيوں ہے ؟اعتراف کرو تعبير کا يہ ف
ليکن ايک نکتہ کی طرف توجہ کرنے سے دونوں سوالوں کا جواب واضح ہو جاتا ہے اور وه يہ کہ مشرکين معاد ( معاد 
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جسمانی ) کا عقيده نہيں رکتھے تھے ان کا بس يہ اعتقاد تھا کہ خلقت کی ابتداء خدا کی طرف سے ہے اور يہی بات معاد کو 
نکہ جس نے ابتداء کی ہے وه اعاده بھی کرسکتا ہے لٰہذا مبداء کے عقيده پرتھو ڑا سا بھی تسليم کرنے کے لئے کافی ہے کيو

  غور و فکر کيا جائے تو اس سے معاد کا عقيده ثابت ہو جا تاہے ۔
يہاں سے واضح ہو جا تا ہے کہ کس بناء پر مشرکين کی بجائے پيغمبر اس حقيقت کا اعتراف کرتے ہيں کيونکہ اگر چہ معاد 

يمان مبداء کے لئے ايمان کے لوازمات مينسے ہے ليکن چونکہ وه اس لزوم کی طرف متوجہ نہيں تھے لٰہذا طرِز تعبير پر ا
  بدل گئی اور پيغمبر نے ان کی جگہ اعتراف کيا ۔

 دوباره پيغمبر اکرم کو حکم ديا گيا ہے : ان سے کہہ دو کہ کيا کوئی تمہارے جعلی معبودوں ميں سے حق کی طرف ہدايت
چاہئيے اور  کرسکتا ہے ( قُْل ھَْل ِمْن ُشَرَکائُِکْم َمْن يَْھِدی ٕاِلَی اْلَحّق ِ ) ۔کيونکہ معبود کو اپنی عبادت کرنے والوں کا رہبر ہو نا

رہبری بھی حق کی طرف کرنا چاہيئے ۔ حاالنکہ مشرکين کے معبود چاہے وه بے جان بت ہوں يا جاندار، کوئی بھی يہ 
کہ ہدايت الٰہی کے بغير حق کی طرف رہبری کرسکے کيونکہ حق کی طرف ہدا يت کرنا مقام ِ عصمت اور طاقت نہيں رکھتا

خطاه و اشتباه سے محفوظ ہونے کا مقام ہے او ريہ خدا کی ہدايت اور حمايت کے بغير ممکن نہيں ہے ، لٰہذا بال فاصلہ مزيد 
کيا وه جو حق ” کرتا ہے ( قُْل هللاُ يَْھِدی لِْلَحقِّ ) ۔تو ايسے ميں  فرمايا گيا ہے : کہہ دو کہ صرف خدا ہی حق کی طرف ہدايت

کی طرف ہدايت کرتا ہے پيروی کے زياده الئق ہے يا وه کہ جس کی ہدايت اس وقت تک نہيں ہوتی جب تک کہ اسے ہدايت 
ْن الَ    يَِھدِّی ٕاِالَّ ٔاَْن يُْھَدی ) ۔کی نہ جائے ( ٔاَفََمْن يَْھِدی ٕاِلَی اْلَحقِّ ٔاََحقُّ ٔاَْن يُتَّبََع ٔاَمَّ

ٓايت کے ٓاخر ميں سر زنش کے انداز ميں اور جھنجوڑ تے ہوئے فرمايا گيا ہے : تمہيں کيا ہوگيا ہے کہ کس طرح کا فيصلہ 
  کرتے ہو ( فََما لَُکْم َکْيَف تَْحُکُموَن) ۔

اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : ان مينسے اکثرزير نظر ٓاخری ٓايت ميں ان کے انحراف کی بنيا داور سر چشمہ کی طرف 
خيال اور گمان کے سوا کسی چيز کی پيروی نہيں کرتے جبکہ خيال اور گمان کبھی بھی انسان کو نہ حق سے بے نياز 

  ی ِمْن اْلَحقِّ َشْيئًا ) ۔کرسکتا ہے اور نہ حق تک پہنچا سکتا ہے (َوَما يَتَّبُِع ٔاَْکثَُرھُْم ٕاِالَّ ظَنًّا ٕاِنَّ الظَّنَّ الَيُْغنِ 
جو لوگ کسی منطق اور حساب کتاب کے تابع نہيں ، ٓايت کے ٓاخر ميں انھيں تہديد آميز لہجے ميں کہا گيا ہے : جو کچھ وه 

  انجام ديتے ہيں ، خدا اس کا عالم اور جاننے واال ہے ( ٕاِنَّ هللاَ َعلِيٌم بَِما يَْفَعلُوَن) ۔

  چند اہم نکات 
  

  “خدا ہی حق کی طرف ہدايت کرتا ہے ”۔ ١

۔ مندرجہ باال ٓايات ميں ہم نے پڑھا ہے کہ صرف خدا حق کی ہدايت کرتا ہے يہ انحصار يا تو اس بناء پر ہے کہ ہدايت کے 
مراد راستہ دکھا نا نہيں ہے بلکہ مقصد تک پہنچا نا بھی ہے او ريہ کام صرف خدا کے ہاتھ ميں ہے اور يا اس بناء پر ہے 

ہ راستہ دکھا نا اور اس کی نشاندہی کرنا بھی پہلے درجے ميں خدا ہی کا کام ہے اور ا س کے غير يعنی انبياء الٰہی اور ک
 ہاديان بر حق صرف اس کے طريق ہدايت سے ہدايت کے راستوں سے ٓاگاه ہوتے ہيں اور اس کی تعليم سے عالم ہوتے ہيں ۔

  ہيں : ۔ مشرکين کے معبود خود ہدايت کے محتاج٢
يہ جو زير بحث ٓايات ميں ٓايا ہے کہ مشر کين معبود نہ صر ف کسی کو ہدايت نہيں کرسکتے بلکہ خود بھی ہدا يت اٰلہی کے 

محتاج ہيں اگر پتھر اور لکڑی کے بتونکے بارے ميں صادق نہيں ٓاتا کيونکہ وه تو بالکل شعور نہيں رکھتے تھے ليکن 
الً جن فرشتوں اور انسانوں کو معبود قرار ديا گيا ہے پرمکمل طور پر صادق ٓاتا صاحب شعور معبودوں کے بارے ميں مث

  ہے ۔
يہ احتمال بھی ہے کہ مذکوره جملہ ايک قضيہ شرطيہ کے معنی ميں ہو يعنی فرض کريں کہ بت عقل و شعور رکھتے ہوتے 

  مائی کرتے ۔تو خدائی راہنمائی کے بغير خودراه تالش نہ کرسکتے چہ جائيکہ دوسروں کی راہن
بہر حال مندرجہ باال ٓايات اچھی طرح سے نشاندہی کرتی ہيں کہ بندوں کے لئے خدا کا ايک طرف سے ہدايت کا ايک بنيادی 

پر وگرام ہے جس کے تحت انھيں حق کی طرف ہدايت کی جاتی ہے اور يہ کام عقل و خرد بخشنے ، طريق ِ فطرت سے 
ں اپنی ٓايات دکھانے اور اسی طرح انبياء اور ٓاسمانی کتب بھيجنے کے ذريعے عملانھيں مختلف درس دينے ، جہاِن خلقت مي

  پذير ہوتا ہے ۔
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  ۔ بت پرست گمان کی پيروی کرتے ہيں :٣
  زير بحث ٓاخری ٓايت ميں ہم نے پڑھا ہے کہ اکثربت پرست اور مشرک اپنے ظن و گمان کے پيچھے لگے رہتے ہيں ۔

ہ يہ کيوں نہيں فرمايا کہ وه سب کے سب ايسے ہيں کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ تمام بت پرست يہاں يہ سوال سامنے ٓاتا ہے ک
اس گمان باطل ميں شريک ہيں کہ وه بتوں کو حقيقی معبود، نفع و نقصان کا مالک اور بار گاه ِ خدا ميں شفيع خيال کرتا ہوں ۔

معنی مراد ليں اور ان کا نظر يہ ہے کہ يہ بعض اوقات سے تمام کے “ اکثر ” اسی بناء پر بعض مجبور ہوئے ہيں کہ لفظ 
  تمام او ر کل کے معنی ميں ٓاتا ہے ۔

ليکن يہ جواب کوئی زياده قابل ِلحاظ نہيں ہے ۔بہتر يہ ہے کہ ہم کہيں کہ بت پرست دو طرح کے ہيں اکثريت ان لوگوں کی 
وں کے زير اثر رہتے ہيں اور انھوں نے بتوں کو پرستش ہے جو بيہوده ، نادان او رجاہل ہيں اور غلط سلط خياالت او رگمان

کے لئے منتخب کر رکھا ہے جب کہ اقليت ميں وه بت پرست ہيں جو سياه دل اور ٓاگاه ہيں اور اکثريت کے رہبر و راہنما ہيں 
و بتوں کی ۔ يہ وه لوگ ہيں جو بت پرستی کے لئے بے بنياد ہونے کو جاننے کے باوجود اپنے مفادات کے لئے لوگوں ک

طرف دعوت ديتے ہيں لٰہذ اخدا صرف پہلے گروه کو جواب ديتا ہے کيونکہ وه قابل ہدايت ہيں ۔ ليکن دوسرا اگر وه جو جان 
  بوجھ کر غلط راستے چل رہے اسے بالکل قابل ِ اعتناء قرار نہيں ديتا۔

  ۔ علماء اصول کی ايک بحث:۴
کچھ علماء اصول زير نظر ٓايت اور اس قسم کی ٓايا ت کو اس امر کی دليل سمجھتے ہيں کہ ظن اور گمان کسی طرح حجت 

اور سند نہيں بن سکتے اور صرف قطعی دالئل پر ہی اعتماد کيا جاسکتا ہے ليکن بعض ديگر علماء کہتے ہيں کہ فہقی دالئل 
الفاظ کے ظواہر کا حجت ہونا ، دو عادل گواہوں کی گواہی ی اخبر واحد ثقہ  ميں ہمارے پاس بہت سے ظنی دالئل ہيں (مثالً 

اور اس قسم کے ديگر دالئل ) وه کہتے ہيں کہ زير نظر ٓايت اس امر کی دليل ہے کہ اصلی قاعده کے مطابق ظن حجت نہيں 
  ثالوں کے بارے ميں ہے ۔ہے مگر يہ کہ کسی ظن کا حجت ہو نا قطعی دليل سے ثابت ه وجائے ، جيسے مذکوره چند م

مگرانصاف يہ ہے کہ مندرجہ باال ٓايت صرف بے اسا س خياالت اور بے ہوده گمانوں کے بارے ميں بات کررہی ہے جيسے
بت پرستوں کے گمان ۔ اس ٓايت کا تعلق اس ظن سے نہيں جو عقالء کے نزديک قابل ِ اعتماد ہے لٰہذا مندرجہ باال ٓايت اور 

 يات سے ظن کے حجت نہ ہونے کے بارے ميں سند پيش نہيں کی جاسکتی۔ ( غور کيجئے گا )اس طرح کی ديگر آ 

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

  اِب الََرْيَب فِيِہ ِمْن َربِّ اْلَعالَِميَن ۔۔ َوَما َکاَن ھََذا اْلقُْرآُن ٔاَْن يُْفتََری ِمْن ُدوِن هللاِ َولَِکْن تَْصِديَق الَِّذی بَْيَن يََدْيِہ َوتَْفِصيَل اْلِکتَ ٣٧
  َصاِدقِيَن۔۔ ٔاَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوا بُِسوَرٍة ِمْثلِِہ َواْدُعوا َمْن اْستَطَْعتُْم ِمْن ُدوِن هللاِ ٕاِْن ُکْنتُْم ٣٨
ا يَأْتِِھْم تَأِْويلُہُ َکَذلَِک َکذََّب الَِّذيَن ِمْن ٣٩ بُوا بَِما لَْم يُِحيطُوا بِِعْلِمِہ َولَمَّ   قَْبلِِھْم فَاْنظُْر َکْيَف َکاَن َعاقِبَةُ الظَّالِِميَن ۔۔ بَْل َکذَّ
  ۔ َوِمْنھُْم َمْن يُْؤِمُن بِِہ َوِمنھُْم َمْن الَيُْؤِمُن بِِہ َوَربَُّک ٔاَْعلَُم بِاْلُمْفِسِديَن۔۴٠

  ترجمہ
  
ی جائے ليکن ( ٓاسمانی کتب ۔مناسب نہيں ( اور ممکن نہ تھا ) کہ بغير وحی الٰہی کے اس قرٓان کی نسبت خدا کی طرف د٣٧

ميں سے ) جو کچھ موجود ہے يہ اس کی تصديق ہے اور اس کی تفصيل ہے اور اس ميں شک نہيں کہ عالمين کے 
  پروردگار کی طرف سے ہے ۔

۔ وه کہتے ہيں کہ اس نے قرٓان کی خدا کی طرف جھوٹی نسبت دی ہے ۔ کہہ دو کہ اگر سچ کہتے ہو تو اس جيسی ايک ٣٨
  ٓأو اور خدا کے عالوه جسے چاہتے ہو ( اپنی مدد کے لئے ) بال لو۔سورت لے 

۔ ( وه علم و دانش کی بناء پر قرٓان ک انکار کرتے ) بلکہ وه ايسی چيز کی تکذيب کرتے ہيں جس سے ٓاگاہی نہيں رکھتے٣٩
ی تکذيب کی تھی ۔ پساور ابھی تک اس کی حقيقت ان کے لئے واضح نہيں ہوئی اسی طرح سے ان سے پہلے لوگوں نے بھ
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  ديکھو کہ ظالموں کا انجام کيا ہوا۔
۔ اور ان ميں سے بعض اس پر ايمان لے ٓاتے ہيں اور بعض ايمان نہيں التے اور تيرا پر ور دگار فساد کرنے والوں سے ۴٠

  زياده باخبر اور ٓاگاه ( اور انھيں اچھی طرح سے جانتا ہے ) ۔

  دعوت ِقرٓان کی عظمت اور حقانيت 
يہ ٓايات مشرکين کی کچھ نارا باتوں کا جواب دے رہی ہيں ۔ کيونکہ وه صرف مبداء کی پہچان کے بارے ميں انحراف اور 

کجروی کا شکار نہ تھے بلکہ پيغمبر اسالم پر بھی افتراء باندھتے تھے کہ انھوں نے قرٓان خود اپنی فکر و نظر سے بنا کر 
م نے گذشتہ ٓايات ميں پڑھا ہے کہ وه رسول هللا سے تقاضا کرتے تھے کہ اس خدا کی طرف منسوب کرديا ہے ۔ اسی لئے ہ

کے عالوه کوئی اور قرٓان لے ٓائيہں يا پھر کم از کم اس ميں رد و بدل کرديں ۔ ان کا يہ تقاضا خو د اس امر کی دليل ہے کہ 
  وه قرٓان کو فکر پيغمبر کی تخليق خيال کرتے تھے ۔

  ما يا گيا ہے : مناسب نہيں کہ وحی الٰہی کے بغير اس قرٓان کی خدا کی طرف نسبتدی جائے زير بحث پہلی ٓايت ميں فر
  

) ۔   ( َوَما َکاَن ھََذا اْلقُْرآُن ٔاَْن يُْفتََری ِمْن ُدوِن هللاِ
ی يہ بات کاذب نظر ہے کہ ساده نفی کی بجائے مناسبت کی نفی کی گئی ہے اور ہم جانتے ہيں کہ ساده نفی کی بجائے ايس

تعبير زياده رسا اور عمده ہے ۔ يہ بالکل اسی طرح ہے جيسے کوئی شخص اپنا دفاع کرتے ہوئے کہے کہ يہ ميری شان کے 
  خالف ہے کہ ميں جھوٹ بولوں ۔

  ظاہر ہے کہ اس طرح سے کہنا يہ کہنے سے زياده پر معنی اور گہرائی کا حامل ہے کہ ميں جھوٹ نہيں بولتا۔
ت اور اس کے وحیٔ  ٓاسمانی ہونے کی دليل کے طور پر کہتا ہے : ليکن يہ قرٓان اپنے سے پہلے اس کے بعد قرٓان کی اصال

گزشتہ  کی کتِب ٓاسمانی کی تصديق کرتا ہے (َولَِکْن تَْصِديَق الَِّذی بَْيَن يََدْيِہ ) ۔يعنی وه تمام بشارتيں اور حقانيت کی نشانياں جو
ر قرٓان اور قرٓان النے والے پر منطبق ہوتی ہيں اور يہ امر خود اس بات ک اثبوت ٓاسمانی کتب ميں ٓائی ہيں وه مکمل طور پ

کے مصداق اپنے “ ٓافتاب ٓامد دليل ٓافتاب ”ہے کہ يہ خدا پر تہمت نہيں ہے بلکہ ايک حقيقت ہے ۔ اصولی طور پر قرٓان خود 
  مشموالت کی سچائی پر شاہد ہے ۔

و اس قسم کی ٓايات ِ قرٓان کے زمانے ميں تھيں، تصديق نہيں کرتابلکہ صرف يہاں سے واضح ہوجاتا ہے کہ کہ وه لوگ ج
  پيغمبر اکرم اور قرٓان کے بارے ميں ان کتب ميں جو نشانياں تھيں ان کی تائيد کرتا ہے ( غور کيجئے گا ) ۔

  جاچکی ہيں ۔۔ کے ذيل ميں پيش کی ۴١اس سلسلے ميں مزيد توضيحات تفسير نمونہ جلد اول سوره بقره کی ٓايت ۔
اس کے بعد اس ٓاسمانی وٰح کی صداقت کے بارے ميں ايک اور دليل پيش کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : اس قرٓان ميں گزشتہ 

انبياء کی اصل کتب کی تشريح، بنيادی احکام اور اصولی عقائد بيان کيئے ہيں اور اسی وجہ سے اس ميں کوئی شک نہيں 
  رف سے ہے ( َوتَْفِصيَل اْلِکتَاِب الََرْيَب فِيِہ ِمْن َربِّ اْلَعالَِميَن) ۔ہے کہ يہ پر وردگار عالمين کی ط

دوسرے لفظو نميں گزشتہ انبياء کے پيش کرده پر گرام سے اس کا کوئی اختالف نہيں ہے بلکہ اس ميں ان تعليمات اور پر 
  خالف اور متضاد ہوتا۔وگراموں کی تکميل کی گئی ہے اور اگر يہ قرٓان جعلی ہوتا تو يقينا ان کے م

يہيں سے معلوم ہوتا ہے ، کہ اصولی مسائل ميں چاہے وه دينی عقائد ہوں ، يا اجتماعی پروگرام ، چاہے حفظ حقوق کے 
معامالت ہو ں يا چاہے جہالت کے خالف جہاد ، حق و عدالت ہو يا اخالقی اقدار کا احياء او ريا اس قسم کے ديگر مسائل ، ان

ٓاسمانی ميں کوئی اختالف نہيں ہے ۔ سوائے اس کے کہ بعد ميں نازل ہونے والی کتاب پہلی کتاب سے  کے بارے ميں کتب
باال تر اور کامل تر سطح کی تھی ۔ جيسا کہ تعليم کی مختلف کالسيں ہوتی ہيں ۔ پرائمری ، ميٹرک ، کالج او ريونيورسٹی ميں

ٓاخری ٓاسمانی کتاب امتوں کی دينی تعليم کے ٓاخری دور کے ايک ہی علم کی کتاب مختلف سطح کی ہوتی ہے ۔ اسی طرح 
لئے مخصوص تھی جو کہ قرٓان ہے ۔ اس ميں شک نہيں کہ احکام کی جزئيات اور فروع ميں ٓاسمانی مذاہب ميں فرق ہے 

  ليکن يہاں ہم ان کے بنيادی اصولی کی بارت کررہے ہيں جو کہ ہر جگہ ہم ٓاہنگ ہيں ۔
کی اصالت کے لئے تيسری دليل پيش کی گئی ہے ۔ ارشاد ہو تا ہے : وه کہتے ہيں کہ پيغمبر نے اس قرٓاناگلی ٓايت ميں قرٓان 

کی خدا کی طرف غلط نسبت دی ہے ، ان سے کہہ دو کہ اگر سچ کہتے ہوتو تم بھی اس جيسی ايک سورت لے ٓأو اور خدا 
ں کرسکو گے اور اس سے ثابت ہو جائے گا کہ يہ وحی کے عالوه جس سے چاہو مدد طلب کرلو( ليکن تم يہ کام ہر گز نہي

  ْن ُکْنتُْم َصاِدقِيَن) ۔ٓاسمانی ہے ) (ٔاَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوا بُِسوَرٍة ِمْثلِِہ َواْدُعوا َمْن اْستَطَْعتُْم ِمْن ُدوِن هللاِ إِ 
کر کرتی ہيں اس ٓايت ميں نہ صرف سارے قرٓان کے يہ ٓايت ان ٓايات ميں سے ہے کہ جو صراحت سے اعجاز قرٓان کا ذ

اعجاز کا ذکر ہے بلکہ يہاں تک کہ ايک سورت کے اعجاز کو بيان کيا گيا ہے اور بال استثناء تمام عالمين کو دعوت دی گئی 
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م اس کی ايک ہے ۔ کہ اگر تم يہ نظريہ رکھتے ہو کہ يہ ٓايات خدا کی طرف سے نہيں ہيں تو اس قرٓان کی مانند يا کم از ک
  سوره کی مثل تم بھی ٓايات لے أٓو۔

کے ذيل ميں بيان کرٓائے ہيں ۔ ٓاياِت قرآن ميں کبھی سارے قرٓان کے مقابلے  ٢٣جيساکہ ہم پہلی جلد ميں سوره بقره کی ٓايہ 
وت دی گئیکے لئے چيلنج کيا گيا ہے کبھی دس سورتوں کی دعوت دی گئی اور کبھی ايسی ايک سورت بنا کر النے کی دع

ہے ۔ يہ امر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قرٓان کا جز و اور کل سب معجزه ہے ۔ نيز چونکہ کسی معين سوره کا ذکر 
  نہيں ہوالٰہذا قرٓان کی ہر سورت کے مقابلے کی دعوت اس ميں شامل ہے ۔

مدورسا تعبيرات ميں منحصر نہيں ہے ۔ البتہ اس ميں شک نہيں کہ قرٓان کا اعجاز فصاحت و بالغت ، شيرينٔی بيان اور ع
جيسا کہ بعض پہلے مفسرين کا نظريہ ہے کہ بلکہ اس کے عالوه اس کے دينی معارف، اس وقت تک کشف نہ ہونے والے 

علوم کا اس ميں ذکر ، اس کے احکام و قوانين ، ہر غلطی اور خرافات سے پاک گزشتہ لوگوں کی تاريخ اور اس ميں 
  نہ ہو نا بھی معجزاتی پہلو رکھتے ہيں ۔ ( برائے شرح بيشتر) ۔تضادف و اختالف کا 

  اعجاز قرٓان کا ايک نيا جلوه 
يہ امر جاذب ِ توجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اعجاز قرٓان کے نئے جلوے ٓاشکار ہوتے ہيں جن کی طرف گزشتہ 

يعہ الفاظ ِ قرٓان، قرٓانی جملوں کی بدنش اور ہر زمانے ميں توجہ نہيں ہو سکی ان ميں سے ايک يہ ہے کہ کمپيوٹرکے ذر
سورت کے زمانٔہ نزول سے ان کے ربط کی نئی نئی خصوصيات سامنے ٓائی ہيں ، اس کا ايک نمونہ ہم ذيل ميں پيش کرتے 

  ہيں ۔
ه باہمی روابط ٓاج کے محققين اور دانشوروں نے تحقيق و جستجو اور چھان بين سے ٓاياِت قرٓان اور سورتوں کے نہايت پيچيد

معلوم کيئے ہيں اور اس سلسلے ميں حيرت انگيز حتمی فامولے معلوم کئے ہيں ۔ اس امر کے يقين کے ساتھ ايسا عملی نظم 
و نسق قرٓان کی عمارت ميں موجود ہے کہ اعداد شمار کی تحقيق و مطالعہ سے اور رياضی کے دقيق قواعد کے ذريعہ ٓاياِت

)اور پيچيده اصول معلوم complete cur vesں کے مطابق حسابات اور کامل منحنی خطوط(قرٓان ميں رياضی کے فامولو
  ہوئے اور يہ دريافت اتنی اہم ہے کہ زمين کی کشش کے بارے ميں نيوٹن کے قانون کی دريافت کی ياد تازه ہو گئی ہے ۔

کہ ميں نازل ہونے والی ٓايات چھوٹی ا يک عظيم قرٓان شناس نے اپنے کام کا ٓاغاز اس معمولی مسئلہ سے کيا ہے کہ م
چھوٹی ہيں جبکہ مدينہ ميں نازل ہونے والی ٓايات طويل ہيں ۔ يہ ايک فطری سی بات ہے کہ ہر لکھنے اور بولنے واالاپنے 

  جملوں کی طوالت او رالفاظ کا ٓاہنگ موضوع سخن کے اعتبار سے بدلتا ہے ۔
ں بيان ہوتے ہيں اور تحليلی و استداللی مسائل طويل جملوں ميں بيان توصيفی اور تعريفی مسائل چھوٹے چھوٹے جملوں مي

کئے جاتے ہيں ۔ جہاں گفتگو تحريک کے لئے ہو يا انتقادی اور تنقيدی حوالے سے عمومی اصول سے متعلق ہو يا اعتقاد 
اور عبارتيں چھوٹی  کے حوالے سے کلی اصول بيان کرنا مقصودہوتو لب و لہجہ شعار اور نعرے کا اختيار کيا جاتا ہے

چھوٹی ہو تی ہيں ليکن جہاں کوئی داستان بيان کرنا ہو ، کوئی واقعہ ذکر کرنا ہو ، يا اخالقی حوالے سے کوئی نتيجہ نکالتان
  ہو تو لب و لہجہ ميں ٹھہرأو ہوتا ہے اور عبارتيں لمبی ہوتی ہيں اور ٓاہنگ ميں نرمی ہوتی ہے ۔

پہلی قسم کے تھے اور مدينہ ميں پيش ٓانے والے معامالت دوسری قسم کے تھے  مکہ ميں جو مسائل در پيش تھے وه
۔کيونکہ مکہ ميں ايک تحريک اور انقالب کی ابتداء تھی ۔ وہاں بات اعتقادی اور انتقادی حوالے سے کلی اصول کے مطابق 

سے متعلق بات کرنا تھی ، تاريخی  کرنا تھی ۔ ليکن مدينہ ميں ايک معاشره کی بنياد پڑ گئی تھی ۔ يہا ں حقوق و اخالق
  واقعاتبيان کرنا تھے اور ان سے فکری و علمی نتائج اخذ کرنا تھے ۔

قرٓان ايک فطری کالم ہے لٰہذا يہ امرنا گزيرہے کہ يہ ٓاسان ، خوبصورت اور بليغ طريقے کے مطابق ہو اور ا سکے نتيجے 
سبت کو ملحوظ رکھے ۔ اگر ہم قبول کرليں کہ قرٓان ايک ايسی کتاب ميں ٓايات کے اختصار اور طوالت ميں بھی مفاہيم کی منا

ہے جو فطرت کے بھی مطابق ہے تو پھر اس کا يہ اختصار اور طوالت بغير کسی حساب کتاب کے نہيں ہوسکتا ايک دقيق 
ئی ہيں لٰہذا ہر ٓايت اگلےعلمی قاعده کے مطابق اس کی ابتداء مختصر ٓايات سے ہوئی ہے اور ٓاہستہ ٓاہستہ ٓايات طويل ہو تی گ

برس نازل ہونے والی ٓايت سے چھوٹی ہے او ر کسی ايک برس ميں نازل ہو نے والی ٓايت گزشتہ برس نازل ہونے والی ٓايت
سال کی مدت ميں جو وحی نازل ہوئی ہے ٓايات کی اوسط طوالت کے لحاظ سے اسے / ٢٣سے طويل تر ہے اس طرح سے 

  جا سکتا ہے ۔تيئس حصوں ميں تقسيم کيا 
اس قاعده کی بناء پر تيئس کا لم ہونے چاہئيں کہ جن ميں ان ٓايات کو ان کی طوالت کے لحاظ سے تقسيم کياجا سکے ۔ اب 
ہميں کيسے معلوم ہو سکتا ہے کہ يہ تقسيم بندی صحيح ہے ۔ ہم جانتے ہيں کہ بعض ٓاياِت قرٓان کی شان ِ نزول معلوم ہے ۔ 

اريخی روايات نے معين کيا ہے اور صراحت کے ساتھ بتايا ہے کہ وه کس سال ميں نازل ہوئی بعض کے سال ِ نزول کو ت
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ہيں اور بعض کو ان کے مفاہيم کے ذريعے معين کيا جا سکتا ہے مثالً قبلہ کی تبديلی ، حرمت ِ شراب حجاب اور احکام 
  کی گئی ہے ۔  خمس و زکٰوة کے بارے ميں جو ٓايا ت ہيں جن ميں ہجرت کے بارے ميں گفتگو

ہم انتہائی تعجب سے ديکھتے ہيں کہ يہ ٓايات کہ جن کا سال ِ نزول معلو م ہے ٹھيک انہی کالموں ميں ٓاتی ہيں جو ٓايات کی 
  اوسط طوالت کے جدول ميں ہر سال کے لحاظ سے خاص طور پر معين کئے گئے ہيں ( غور کيجئے گا ) ۔

  ين استثنائی مواقع پيدا ہو ئے ہيں مثالً:يہ امر قابل توجہ ہے کہ اس سلسلے ميں دو ت
سورٔه مائده نازل ہونے والی ٓاخری بڑی سورت ہے جب کہ اس کی چند ٓايات کو فار مولے کے مطابق پہلے سالوں ميں نازل 

ا ہےہونا چاہئيے تھا۔ تفاسيرتاور اسالمی روايات کی تحقيق کے بعد ہميں معتبر مفسرين کے اقوال ملتے ہيں کہ جنہوں نے کہ
کہ يہ چند ٓايات ابتداء ميں نازل ہوئی تھيں ليکن تدوين کے لحاظ سے پيغمبر کے حکم سے سوره مائده ميں موجود ہيں ۔ لٰہذا 
اس طريقے سے ہر ٓايت کے سال نزول کو رياضی کے قاعدے سے معين کيا جا سکتا ہے اور قرٓان کی تدوين سال ِ نزول 

  کے حساب سے بھی کی جاسکتی ہے ۔
ميں کون ايسا خطيب ہے جس کی عبارت کی طوالت سے اس کے ہر جملے کی دائيگی کے سال کو معين کيا جا سکے  دنيا

خصوصاً جب کہ وه کسی مٔولف کے علمی يا ادبی کتاب کا متن نہ ہو کہ جسے اس نے ايک معين مدت ميں تسلسل کے ساتھ 
 ً جب کہ وه ايسی کتاب نہ ہو جسے لکھنے والے نے کسی  تحرير کيا ہو اور پھر اس کی زبان پر جاری ہو ئی ہو ۔ خصوصا

ايک موضوع يا حتی کہ معين شده مضامين ميں تاليف کيا ہو۔ بلکہ اس ميں گو نا گوں مسائل ہوں کہ جو تدريجاً معاشرے کی 
و جہدضرورت کے مطابق اور پيش ٓانے والے سواالت کے جواب ميں بيان کيے گئے ہوں ، ايسے مسائل جو ايک طويل جد 

اور مقابلے کے دوران پيدا ہوئے ہوں اور ايک رہبر کے ذريعے بيان ہوئے ہوں اور پھر انھيں جمع کرکے منظم کيا گيا ہو 
  ١او رکتابی شکل دی گئی ہو ۔ 

بلکہ بعض مفسرين کے بقول قرٓان کے مخصوص لغات و الفاظ کی طرز بھی اپنی نوع ميں ايک معجزه ہے ۔ انھوننے اس 
ف اور جاذب نظر شواہد پيش کئے ہيں ۔ ان ميں سے ايک وه واقعہ ہے جو مشہور مفسر سيد قطب کو پيش ٓايا ۔ کے لئے مختل

زيربحث ٓايت کے ذيل ميں وه کہتے ہيں ، ميں ان حوادث و واقعات ک ےبارے ميں بات نہيں کرتا جو دوسروں کو پيش ٓائے 
ميرے عالوه اسے ديکھنے والے پانچ افراد تھے ۔ہم چھ مسلمان صرف وه واقعہ بيان کرتا ہوں جو خود مجھے پيش ٓايا اور 

ايک مصری بحری جہاز ميں سوار تھے ۔ بحری جہاز نيو يارک جانے کے لئے اوقيانوس اطلس کو عبور کررہا تھا جہاں 
ان نہ مسافر تھے جن ميں عورتيں بھی تھيں اور مرد بھی تھے اور ہمارے سوا مسافروں ميں سے کوئی مسلم ١٢٠ميں کل 

تھا ۔ جمعہ کے روز ہم نے سوچا کہ نما جمعہ وسط سمندر ميں جہاز کے اوپر کی جائے ہم چاہتے تھے کہ مذہبی فريضہ کی
ادائيگی کے عالوه ايک عيسائی مبلغ کے سامنے اسالمی جرٔات کا مظاہره کيا جائے جس نے کشتی ميں اپنا تبليغی پر گرام 

کہ وه ہميں بھی مسيحيت کی تبليغ کرنا چاہتاتھا ۔ جہاز کا کپتان ايک انگريز تھا اس  ترک نہيں کيا تھا اور پھر خصوصاً جب
نے جہاز کے اوپر نماز باجماعت کی ہميں اجازت دے دی ۔ نيز جہاز پ رکام کرنے والوں کو بھی ہمارے ساتھ نماز نماز 

ڑے خوش ہوئے کيونکہ يہ پہال موقع تھاپڑھنے کی اجازت دے دی جو کہ سب افريقی مسلمان تھے ۔ وه بھی اس واقعہ سے ب
  کہ نماز جمعہ انجام پا رہی تھی ۔

ميں نماز جمعہ کا خطبہ پڑھنے لگا اور امامت کے لئے تيار ہوا ۔ يہ بات جاذِب توجہ ہے کہ تمام غير مسلم مسافر ہمارے 
  کھتے رہے ۔گرد حلقہ باندھ کر کھڑے ہوئے گئی اور بڑے غور سے اس اسالمی فريضے کی انجام دہی دي

نماز کے اختتام پر ان ميں سے بہت سے لوگ ہمارے پاس ٓائے اور ہمارے ا س کام کی تعريف کی ۔ ان ميں سے ايک خاتون 
تھی کہ جس کے بارے ميں مجھے بعد ميں معلوم ہوا کہ وه يو گوسالويہ کی ايک عيسائی عورت تھی جو ٹيٹو اور اس کے 

ی ۔ وه ہماری نماز سے بے حد متاثر ہوئی اس ھد تک کہ اس کی ٓانکھوں سے کميونزم کے جہنم سے فرار کيے ہوئے تھ
  ٓانسوبہہ رہے تھے او روه اپنے او پر کنٹرول نہيں کر پارہی تھی ۔

وه اپنی عام انگريزی زبان ميں جو شديد تاثير او رايک خاص خضوع و خشوع ميں ملی ہو ئی تھی ، گفتگو کر رہی تھی ، 
  فاظ يہ تھے :اس کی گفتگو کے کچھ ال

بتأو کہ ميں ديکھوں تمہارا کشيش کس زبان ميں باتيں کرتا تھا ( اس کا خيال تھا کہ يقينا ايسی نماز فقط کشيش يا کوئی عالم 
ہی قائم کرسکتا ہے جيسا کہ عيسائيوں کے ہاں نماز ہو تی ہے ليکن ہم نے اسے جلد ہی سمجھا ديا کہ اس اسالمی پروگرام 

  مسلمان انجام دے سکتا ہے )کو ہر صاحب ايمان 
  ٓاخر ميں ہم نے اس سے کہ ا: ہم تو عربی زبان ميں بو ل رہے تھے ۔

وه کہنے لگی : ميں اگر چہ تمہارے مطالب ميں سے ايک لفظ بھی نہ سمجھ پائی تھی تا ہم ميں سے ايک صراحت سے 
  ديکھا کہ تمہارے الفاظ عجيب و غريب طرز کے تھے ۔
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ہوئے کہا : اور اس کی وه بات وجو زياده اہم ہے اور جس نے مجھے بہت زياده متوجہ کيا يہ اس نے بات جاری رکھتے 
تھی ، کہ تمہارے پيش نماز کے خطبے کے دوران کچھ جملے ايسے تھے جو باقی جملوں سے ممتاز تھے وه بہت زياده 

کرديا ۔ يقينا ان جملوں ميں کچھ اور مٔوثر تھے اور گہرے معلوم ہوتے تھے يہاں تک کہ انھوں نے مجھے لرزه بر اندام 
  مطالب تھے ۔ مجھے يوں لگتا تھا کہ تمہارا پيش نماز جب ان جملوں کو ادا کرتا ہے تو وه روح القدس سے مال ہوتا ہے ۔

ہم نے تھوڑا سا غور و فکر کيا تو متوجہ ہوئے کہ يہ جملے ٓاياِت قرٓان ہی تھيں جو ميں نے خطبے کے دوران او رنماز ميں 
  پڑھی تھی ۔

اس بات نے ہميں ہال کے رکھ ديا اور اس نکتے کی طرف متوجہ کيا کہ قرٓان کی مخصوص طرز اس قدر مٔوثر ہے کہ حتٰی 
کہ ايک ايسی خاتون جو اس کے ايک لفظ کا مفہوم نہيں سمجھتی وه بھی اس سے شديد متا ثر ہو جاتی ہے ۔ ( تفسير فی ظالل

  )۴۴٢صفحہ  ۴جلد 
ميں مشرکين کی مخالفتوں کی ايک بنيادی علت کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے کہ وه قرٓان کا انکاربعد والی ٓايت 

اشکاالت اور اعتراضات کی بناء پر نہيں کرتے تھے بلکہ ان کی تکذيب اس وجہ سے تھی کہ وه اس کے مضامين سے ٓاگاه 
بُوا بَِما لَْم يُِحيطُوا بِِعلْ    ِمِہ) ۔در حقيقت ازن کے انکار کا عامل اور سبب ان کی عدم ٓاگہی اور جہا لت تھی ۔نہيں تھے ( بَْل َکذَّ

رہا يہ سوال کہ اس سے مراد کن امور کے بارےان کی جہا لت تھی اس سلسلے ميں مفسرين نے کئی احتماالت ذکر کيے ہيں
  کہ جو سب کے سب ٓايت ميں مراد ہوسکتے ہيں ، منجملہ ان کے :

مبداء و معاد سے جہا لت جيسا کہ قرٓان معبوِد حقيقی هللا کے بارے ميں مشرکين کا قول نقل کرتا ہے کہ وه معارفدينی او ر
  کہتے تھے :

  اجعل االٰلھة الھا واحداً ان ٰھذا الشی عجاب ۔
ں يا پھر وه معاد کے بارے مي)۵کيا اس نے ہمارے خدا ٔوں کو ايک معبود ميں بدل ديا ہے، عجيب و غريب چيز ہے (ص

  کہتے تھے:
( سبا ،   )٨۔٧ھل ندلُّکم علٰی رجل ينبئکم اذا مّز قتم کل ّ ممّز ق انکم لفی خلق جديد افتری علٰی هللا کذباً امر بہ جنة ٌ

کيا تمہيں اسے شخص کے بارے ميں بتائيں جو تم سے بيان کرے گا کہ جب تم ( مرکر گل سڑ جأو گے اور ) بالک ريزه 
 نيا جنم لو گے کيا اس شخص ( محمد) نے خد اپر جھوٹ باندھا ہے يا اسے جنون ( ہو گيا ) ہے ۔ ريزه ہو جأو گے تو تم ايک

در حقيقت ان لوگوں کے پاس مبداء و معاد کی نفی کے لئے کوئی دليل نہيں تھی صرف جہا لت اور بے خبری خرا فات اور 
  بڑے بوڑھوں کے مذہب کے عادی ہوجانے سے ، ان کے لئے سّد راه تھی ۔

پھر وه احکام کے اسرار سے جاہل تھے اسی طرح ٓايات متشابہ کے مفہوم سے جاہل تھے يا حروف ، مقطعات کے مفہوم 
  سے نابلد تھے ۔

يہی سب جہالتيں انھيں تکذيب اور انکار پر ابھارتی تھيں جب کہ ابھی تک مسائل ِ مجہولہ کی تاويل ، تفسير اور حقيقت ان پر
  واضح نہيں ہوئی تھی ۔

  
ا يَأْتِِھْم تَأِْويلُہُ ) ۔(    َولَمَّ
اصل لغت ميں کسی چيز کو لوٹا نے کے معنی ميں ہے لٰہذا کوئی کام او ربات اپنے اصۺی مقصد تک پہنچ جائے “ تاويل ”

تو ہم کہتے ہيں کہ اس کی تاويل ٓاگئی ہے ۔ اس بناء پر کسی اقدام کے اصلی ہدف کا بيان ، کسی بات کی حقيقی تشريح يا 
ی خواب کی تعبير اور نتيجہ يا کسی بات کا عملی صورت اختيار کرجانا ، سب کو تاويل کہاجاتا ہے ( اس سلسلے ميں کس

  ۔ ار دو ترجمہ پر ہم تفصيل سے گفتگو کر ٓائے ہيں ) ۔٢۵۴تفسير نمونہ جلد دوم ص 
ر نہيں ہے بلکہ گزشتہ گرماه اس کے بعد قرٓان کہتا ہے کہ يہ غلط روش صرف زمانہ جاہليت کے مشرکين ميں ہی منحص

قوميں بھی اسی ابتالء ميں مبتالتھيں ، وه بھی حقائق کی پہچان اور تحقيق کے بغير اور ان کے تحقق کی انتظار کے بغير ان 
  کا انکار اور تکذيب کرتے تھے (َکَذلَِک َکذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھْم) ۔

امتوں کی کيفير کی طرف اس حوالے سے اشاره کيا گيا ہے ۔ در حقيقت ان  ۔ ميں گذشتہ١١٨۔ اور ١١٣سوره بقره کی ٓايت 
سب کا عذر ان کی جہالت ہی تھی اور حقائق کے بارے ميں تحقيق نہ کرنا ان کی بد بختی کا باعث تھا جبکہ عقل و منطق کا 

  اور تحقيق کرے ۔ تقاضا ہے کہ انسان جس چيز کو نہيں جانتا اس کا ہر گز انکار نہ کرے بلکہ اس کی جستجو
ٓاخر ميں روئے سخن پيغمبر کی طرف کرتے ہوئے قرٓان کہتا ہے : ديکھو کہ ان ستم گروں کا انجام کار کيا ہوا ( فَاْنظُْر َکْيَف 

  َکاَن َعاقِبَةُ الظَّالِِميَن ) ۔يعنی وه بھی اسی انجام سے دو چار ہوں گے ۔
کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرما يا گيا ہے : يہ سب کے سب اسی  زير بحث ٓاخری ٓايت ميں مشرکين کے دو بڑے گروہوں
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ان ميں سے ايک گروه جس ميں حق طلبی کی روح مرده نہيں ہوئی ، ٓاخر کار اس ” حالت ميں باقی نہہيں رہيں گے بلکہ 
ر ايمان نہيں الئے قرٓان پر ايمان لے ٓائے گا جب کہ دوسرا گروه اس ی طرح اپنی جہا لت اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے گا او

  َوِمْنھُْم َمْن يُْؤِمُن بِِہ َوِمنھُْم َمْن الَيُْؤِمُن بِِہ) ۔“(گا 
واضح ہے کہ يہ دوسرا گروه فاسد اور مفسد ہے اسی وجہ سے ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے : تيرا پر وردگار مفسدين کو 

  بہتر جانتا ہے ( َوَربَُّک ٔاَْعلَُم بِاْلُمْفِسِديَن۔
س طرف اشاره ہے کہ جو افراد حق قبول نہيں کرتے يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے معاشرے کا شيرازه بکھير ديا ہے اور يہا

  معاشرے کے نظام کو خراب کرنے ميں اہم کردار ادا کيا ہے ۔
..............  

  ۔ نشريہ فلق ( يونيورسٹی طلبہ کا نشريہ )١

  جہالت اور انکار 

ت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصولی طور پر زياده تر حق کی مخالفتوں ، دشمنيوں اور حق کے خالف جيسا کہ مندر جہ باال ٓايا
  جنگ کا سر چشمہ جہا لت اور نادانی ہے ۔ اس لئے کہتے ہيں کہ جہالت کا انجام کفر ہے ۔

ی اختيار پہال فريضہ جو ہر حق طلب انسان کے ذمہ ہے يہ ہے کہ جسے وه جانتا اس کے بارے ميں سکوت اور خاموش
کرے ، انتظار کرے اور تحقيق و سجتجو کے لئے اٹھ کھڑا ہو، جس مطلب کو نہيں جانتا اس کے تمام پہلؤو کا مطالعہ کرے 
تحقيق کرے ۔ جب تک اس کی نفی پر کوئی قطعی دليل نہ مل جائے اس کی نفی نہ کرے جيسا کہ بغير قطعی دليل کے اثبات 

  بھی نہ کرے ۔
البيان ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے اس سلسلے ميں ايک نہايت عمده حديث نقل کی ہے ۔  مر حوم طبری نے مجمع

  ٓاپ نے فرمايا :
هللا نے قرٓاں کی دو ٓايات ميں اس امت کو دو اہم درس دئيے ہيں ۔ پہال يہ کہ جسے جانتے ہو اس کے سوا کوئی بات نہ کہو 

  نکار نہ کرو۔اور دوسرا يہ کہ جسے جانتے نہيں ہو اس کا ا
  اس کے بعد ٓاپ (ع) نے يہ دو آيات تالوت کيں :

  الم لئوخذ عليھم ميثاق الکتاب ان ال يقولوا علی هللا اال الحق ۔
  کيا خدا نے ان سے ٓاسمانی کتاب کا عہد وپيمان نہيں ليا کہ خدا کے بارے ميں حق کے سواکچھ نہ کہيں ۔

  بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمہ۔
ايسی چيزوں کا انکار کيا کہ جن ٓاگاہی نہيں رکھتے تھے جب کہ جہالت کسی چيز کے انکار کے لئے دليل نہيں مشرکين نے 

  ہے ۔

ا تَعْ ۴١ ا ٔاَْعَمُل َؤاَنَا بَِریٌء ِممَّ   َملُوَن۔۔ َوٕاِْن َکذَّبُوَک فَقُْل لِی َعَملِی َولَُکْم َعَملُُکْم ٔاَْنتُْم بَِريئُوَن ِممَّ
مَّ َولَْو َکانُوا الَيَْعقِلُوَن ۔ ۔ َوِمْنہُمْ ۴٢   َمْن يَْستَِمُعوَن ٕاِلَْيَک ٔاَفَٔاَْنَت تُْسِمُع الصُّ
  ۔ َوِمْنہُْم َمْن يَْنظُُر ٕاِلَْيَک ٔاَفَٔاَْنَت تَْھِدی اْلُعْمَی َولَْو َکانُوا الَيُْبِصُروَن۔۴٣
  َس ٔاَْنفَُسھُْم يَْظلُِموَن۔۔ ٕاِنَّ هللاَ الَيَْظلُِم النَّاَس َشْيئًا َولَِکنَّ النَّا۴۴

  ترجمہ
  
۔ انھوں نے تيری تکذيب کی ہے تو کہہ دے کہ ميرا عمل ميرے لئے اور تمہارا عمل تمارے لئے ۔ جو کچھ ميں انجام ديتا۴١

  ہوں تم اس سے بيزار ہو اور ميں اس سے بيزار ہو ں جو تم کرتے ہو۔
ہے ( ليکن گويا وه بالکل نہيں سنتا اور بہره ہے ) کيا تو اپنی بات ۔ اور ان ميں سے ايک گروه تيری طرف کان دھرتا ۴٢

  بہروں کے کانوں تک پہنچا سکتا ہے ،اگر وه نہ سمجھيں ۔
  ۔اور ان ميں ايک گروه تيری طرف ديکھتا ہے ( ليکن گويا وه بالکل نہيں ديکھتا ) کيا تو نابينوں کو ہدايت کرسکتا ہے ۔ ۴٣
  نہيں کرتا ليکن انسان ہيں کہ جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہيں ۔ ۔خدا انسانوں پربالکل ظلم۴۴

  اندھے اوربہرے 
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گزشتہ ٓايات ميں ہٹ دھرمی پر مبنی مشرکين کے انکار کے بارے ميں بحث ٓائی ہے ۔ يہاں بھی اسی بحث کو ٓاگے بڑھايا گيا 
  ہے ۔

ئے فرمايا گيا ہے : اگر وه تيری تکذيب کريں تو ان پہلی ٓايت ميں ايک نئے طريقے سے پيغمبر کو مقابلے کی تعليم ديتے ہو
  سے کہہ دو کہ مريا عمل ميرے لئے اور تمہارا عمل تمہارے لئے ( َوٕاِْن َکذَّبُوَک فَقُْل لِی َعَملِی َولَُکْم َعَملُُکم) ۔

ا ٔاَْعَمُل َؤاَنَا جو ميں انجام ديتا ہوں اس سے تم بيزار ہو اور جو کچھ تم انجام ديتے ہو ميں اس سے بيزار ہوں ( ٔاَْنتُْم بَِريئُوَن ِممَّ
ا تَْعَملُوَن) ۔   بَِریٌء ِممَّ

بيزاری اور بے اعتنائی کا يہ اعالن جس سے اپنے مکتب پر قطعی اعتماد اور ايمان جھلکتا ہے خاص طور پر ہٹ دھرمی 
مکتب کو قبول کرنے ميں کوئی  منکرين پر ايک مخصوص نفسياتی اثر رکتھا ہے يہ اعالن ان پر واضح کرتا ہے کہ اس

اصرار اور جبر نہيں ہے وه حق کے سامنے سر تسليم خم نہ کرنے کی وجہ سے اپنے ٓاپ کو محروميت کی طرف لے گئے 
  ہيں اور اس طرح صرف اپنے ہی کو نقصان پہنچا رہے ہيں ۔

  :۔ايسی تعبيريں قرٓان کی ديگر ٓايات ميں بھی ہيں ۔ جيسا کہ سورٔه کافرون ميں ہے 
  لکم دينکم ولی دين ۔

  تمہارا دين تمہارے لئے او رميرا دين ميرے لئے ۔
اس بيان سے واضح ہو جا تا ہے کہ ايسی ٓايات کا مفہوم مشرکين کے مقابلے ميں تبليغ او رجہاد کے حکم کے منافی نہيں کہ 

ے نيازی کے انداز ميں ہت دھر م او ہم انھيں منسوخ سمجھنے لگيں بلکہ جيسا کہ کہا جا چکا ہے کہ يہ بے اعتنائی او رب
  رکينہ پر ور افراد سے ايک منطقی مقابلہ ہے ۔

بعد والی ٓايات ميں حق سے ان کے احراف او رعدم تعليم کی دليل کی طرف اشاره کرتے ہوئے قرٓان کہتا ہے: ايک انسان کی
کافی نہيں ہيں بلکہ قبول کرنے کے لئے  ہدايت کے لئے صرف صحيح ، ہالدينے والی اور پر اعجاز ٓايات اور واضح دالئل

ٓاماده گی اور قبوليت حق کی لياقت بھی ضروری ہے جيسا کہ سبزه پھول اگانے کے لئے صرف تيارشده بيج کافی نہيں ہے ۔ 
  ٓاماده زمين بھی ضروری ہے ۔

گ بہرے ہيں (ومنھم يستمعوناسی لئے پہلے فرمايا گيا: ان ميں سے ايک گروه تيری طرف کان تو دھر تاہے ليکن گويا يہ لو
  ١اليک ) 

باوجوديکہ وه سننے واال کان نہيں رکھتے ، کيا تم ان بہروں کے کانوں تک اپنی ٓاواز پہنچا سکتے ہو، چاہے وه عقل و 
  ادراک نہ رکھتے ہوں (افانت تسمع الصم ولوکانوا اليعقلون ) ۔

مال ديکھتا رہتا ہے کہ جن ميں سے ہر ايک تيری حقانيت اور ايک گروه تيرے طرف ٓانکھ لگائے ہوئے ہے اور تيرے اع” 
(َوِمْنھُْم َمْن يَْنظُُر ٕاِلَْيک) ۔ کيا اس کے باوجود “ او رراست گوئی کی نشانيوں کو ديکھ سکتاہے ليکن گويا يہ لوگ اندھے ہيں 
  تو ان نابينوں کو ہدايت کرسکتا ہے اگر چہ ان کے پاس کوئی بصيرت نہ ہو

  
  ٢تَْھِدی اْلُعْمَی َولَْو َکانُوا الَيُْبِصُروَن) ۔ ( ٔاَفَٔاَْنتَ 

ليکن جان لو اور وه بھی جاليں کہ يہ فکری نارسائی، عدم بصيرت ، حق کا چہره ديکھنے کے بارے ميں اندھا پن او رکالم 
نے ان پر کوئی الٰہی کے لئے ناشنوائی کو ئی ايسی چيز نہيں ہے کہ جسے وه شکم مادر سے اپنے ساتھ الئے ہيں اورخدا 

ظلم کيا ہو خود انہيں نے اپنے غلط اعمال ، حق دشمنی اور گناہوں سے اپنی روح کو تاريک کرکے اپنی ديکھنے والی 
خد اکسی شخص پر ظلم کرتا ليکن يہ لوگ ہيں جو خود ” ٓانکھے اور اہنے سننے والے کان کو بيکار کرديا ہے ، کيونکہ 

  ٕاِنَّ هللاَ الَيَْظلُِم النَّاَس َشْيئًا َولَِکنَّ النَّاَس ٔاَْنفَُسھُْم يَْظلُِموَن) ۔“ ( اپنے اوپر ظلم روا رکھتے ہيں 
..............  

  کا جملہ مقدر ہے ۔“ کانھم صم اليسمعون ” ۔ اس ٓايت ميں درحقيقت  ١
  جا جملہ مقدر ہے ۔“ کانھم عمی ال يبصرون ” يہاں ٢

  دو قابل توجہ نکات 

  سے کيا مراد ہے :“ من ينتظر”  اور“ من يستمعون ”۔١

ان ميں سے ” او رتيسری ٓايت ميں ہے کہ “ ان ميں سے کچھ لوگ تيری بات سنتے ہيں ” يہ جو دوسری ٓايت ميں ہے کہ 
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اور يہ اس طرف اشاره ہے کہ ان مينسے کچھ لوگ تيری اعجاز نما باتوں کو سنتے “کچھ نہيں جو تيری طرف ديکھتے ہيں 
ہيں اور کچھ دوسرے ہيں جو تيرے معجز نشان اعمال ديکھتے ہيں کہ جو سب کے سب تيری صدق ِ ہيں او رکچھ سنتے 

گفتار او رتيری دعوت کی حقانيت کی دليل ہيں ليکن کان دھرنے او رديکھنے والے ان دونوں گروہوں مينسے کوئی بھی 
بلکہ تنقيد ، عيب جوئی ، اور مخالفت کی نظر ہے ۔ وه فائده نہيں اٹھا تا ، کيونکہ ان کی نگاه فہم و ادراک کی نگاه نہيں ہے ، 

کان دھر کے سننے سے بھی فائده نہيں اٹھاتے کوينکہ ان کا مقصد مفہوم سخن نہيں ہوتا بلکہ وه تو تکذيب او رانکار کے 
ہے ۔ نيت اور لئے بہانے تالش کرتے پھر تے ہيں او رہم جانتے ہيں کہ انسان کے اعمال کی بنياد اس کا راده اور نيت ہی 

  اراده ہی انسانی اعمالک ے اثرات کو دگر گون کرديتا ہے ۔

  کا مفہوم :“ ولوکانوا اليبصرون ”اور “ ولوکانوا اليعقلون” ۔ ٢
ٓايا ہے ۔ اور تيسری ٓايت کے اختتام پر “ ولو کانوا اليعقلون ” زير نظرا لفاظ سننا کافی نہيں بلکہ دوسری ٓايت کے ٓاخر ميں 

ٓايا ہے يہ اس طرف اشاره ہے کہ فقط کانوں سے تفکرو تدبر بھی ضروی ہے تاکہ انسان الفاظ کے “ وا ال يبصرون ولو کا ن”
مفاہيم سے فائده اٹھائے اسی طرح کسی چيز کو ٓانکھوں سے صرف ديکھنے کا کوئی فائده نہيں بلکہ بصيرت او رجن چيزوں

 ہ ان کی گہرائی تک پہنچے اور ہدايت حاصل کرے ۔کو انسان ديکھتا ہے انھيں سمجھنا بھی ضروری ہے تاک

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

بُوا بِلِقَاِء هللاِ َوَما َکانُوا ُمْھتَِديَن۔ ۔َويَْوَم يَْحُشرھُْم َکٔاَْن لَْم يَْلبَثُوا ٕاِالَّ َساَعةً ِمْن النَّھَاِر يَتََعاَرفُوَن بَْينَھُْم قَْد َخِسَر الَِّذينَ ۴۵   َکذَّ
ا نُِريَنََّک بَْعَض الَِّذی نَِعُدھُْم ٔاَْو نَتََوفَّيَنََّک فَإِلَْينَا َمْرِجُعھم ثُمَّ هللاُ َشِہيٌد َعلَی مَ ۴۶   ا يَْفَعلُوَن ۔۔۔ َوٕاِمَّ
ٍة َرُسوٌل فَإَِذا َجاَء َرُسولُھُْم قُِضَی بَْينَھُْم بِاْلقِْسِط َوھُْم الَيُْظلَُموَن۔۴٧   ۔ َولُِکلِّ ٔاُمَّ

  ترجمہ
۔ اس دن کو ياد کرو جب انھيں جمع ( اور محشور) کرے گا اور انھيں ايسا محسوس ہو گا جيسے ( دنيا ميں ) انھوں نے ۴۵

دن کی ايک گھڑی سے زياده توقف نہيں کيا۔ بس اتنی مقدار کہ ايک دوسرے کو ( ديکھيں اور ) پہچان ليں ۔ وه کہ جنہوں 
  اکر کيا وه خسارے ميں رہے ، اور انھوں نے ہدايت حاصل نہ کی ۔لقائے الٰہی ( اور روز قيامت ) کا ن

۔ اور گار ہم کچھ سزائيں کہ جن کا ان سے وعده کيا گيا ہے ( تيری زندگی ميں ) تجھے دکھائيں يا ( قبل اس کے کہ وه ۴۶
ے بعد خدا اس پر گواهعذاب ميں گرفتار ہوں ) تجھے دنيا سے لے جائيں ، بہر حال ان کی با زگشت ہماری طرف ہے ۔ اس ک

  ہے جو کچھ وه انجام ديتے ہيں ۔
۔ اور ہدايت کے لئے ايک رسول ہے ۔ جب ان کا رسول ان کی طرف ٓائے تو خدا ان کے درميان عدل سے فيصلہ کرتا ۴٧

  ہے اور ان پر ظلم نہيں ہوگا ۔

  تفسير 
يں قيامت ميں ان کی دردناک کيفيت کی طرف گزشتہ ٓايات ميں مشرکين کی بعض صفات بيان کرنے کے بعد اب ان ٓايات م

اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : اس دن کو ياد کرو جب خدا ان سے کو محشور کرے گا اور ا س حالت ميں کہ وه 
محسوس کريں گے کہ دنيا ميں ان کی ساری عمر دن کی ايک گھڑی سے زياده بس اتنی مقدار کہ وه ايک دوسرے کو ديکھ 

  ان ليں (َيَْوَم يَْحُشرھُْم َکٔاَْن لَْم يَْلبَثُوا ٕاِالَّ َساَعةً ِمْن النَّھَاِر يَتََعاَرفُوَن بَْينَھُْم ) ۔ليں ، اور پہچ
دنيا ميں تھوڑی سی دير کا يہ احساس اس بناء پر ہے کہ ٓاخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے ميں يہ ايک گھڑی سے زياده 

  نہيں ہے ۔
  يدار اور دنيا ان پر يوں تيزی سے گزری ہے کہ ايک ساعت سے زياده نہ تھی ۔يا اس بناء پر کہ يہ ناپائ

يا پھر اپنی زندگی سے صحيح فائده نہ اٹھانے کی وجہ سے يوں خيال کريں گے کہ ان کی ساری عمر ايک گھڑی سے زياد 

 
   



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

 
 

  ه قدر و قيمت نہيں رکھتی تھی ۔
ايک دوسرے کو پہچانتے ہيں ) کاجملہ دنيا ميں “ ( ارفون بينھميتع”جو کچھ ہم نے سطور باال ميں کہ ہے اس کے پيِش نظر 

ان کے قيام کی مقدار کی طرف اشاره ہے يعنی اس طرح وه اپنی عمر کو مختصر اور کم محسوس کرين گے گويا صرف 
ا ہو اتنی مقدار تھی کہ جس ميں دو ٓادمی ايک دوسرے کو ديکھ کر ٓاپس ميں متعارف ہو ں اور پھر ايک دوسرے سے جد

  جائيں ۔
ٓايت کی تفسير ميں يہ احتمال بھی پيش کيا گيا ہے کہ مراد يہاں زمانہ برزخ کی کمی کا احساس ہے يعنی وه لوگ دوراِن 

برزخ کی نيند کی سی کيفيت ميں ڈوب جائيں گے جس ميں سالہا سال اور صديوں او رزمانوں کے گزرنے کا احساس نہيں 
  سال پر مشتمل زمانہ برزخ انھيں ايک ساعت سے زياده محسوس نہيں ہوگا ۔ کريں گے اور قيامت کے دن ہزار ہا

  ہے جس ميں ارشاد فرمايا گيا ہے :۔) ۵۶۔ ۔ ۵۵اس تفسير کے لئے شاہد سورٔه روم کی ٓايت( 
بثتم فی کتاب هللا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة کٰذلک کانوا ئوفکون وقال الذين اوتوا العلم و االيمان لقد ل

  الٰی يوم البعث فٰھذا يو م البعث ولکنکم ال تعلمون ۔
ان دو ٓايا ت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت قيامت بر پا ہو گی ، مجرمين کا ايک گروه قسم کھائے گا کہ ان کے برزخ ک 

اب قيامت بر پا ہوئی ہے او  ادور ايک ساعت سے زياده نہيں تھا ليکن مومنين ان سے کہيں گہ وه طوالنی دور تھا اور
  رتمہيں معلوم نہيں ہے ۔

ہم جانتے ہيں کہ برزخ تمام لوگوں کے لئے ايک جيسی نہيں ہے اور اس کی تفصيل ہم متعلقہ ٓايات کے ذيل ميں بيان کريں 
  گے ۔

محسوس کريں گے کہ کا معنی يہ ہوگا کہ وه لوگ زمانٔہ برزخ کی مقدار اتنی کم “ يتعارفون بينھم ” اس تفسير کے مطابق 
  انھيں دنيا کی کوئی بات بھولی نہيں ہوگی او روه ايک دوسرے کو اچھی طرح سے پہچان ليں گے ۔

اور يہ کہ وہاں ايک دوسرے کے برے اعمال کو ديکھيں گے او رايک دوسرے کے باطن کو پہچان ليں گے اور يہ خود ان 
  کے لئے ايک بہت بڑی رسوائی ہے ۔

يا گيا ہے کہ اس دن ان سب پر ثابت ہو جائے گا کہ وه افرادن جنہوں نے روز قيامت اور لقائے الٰہی اس کے بعد مزيد فرما
۔ او روه اپنے وجود کا سارا سرمايہ ہاتھ سے گنوابيٹھے اور ا سے کوئی نتيجہ بھی “کی تکذيب کی ، انھوں نے نقصان اٹھايا

بُوا بِلِقَاءِ    هللاِ ) ۔ حاصل نہ کيا(قَْد َخِسَر الَِّذيَن َکذَّ
اور يہ لوگ اس تکذيب ، انکار ،گناه پر اصرار ہت دھرمی کی وجہ سے ہدايت کی اہليت نہيں رکھتے تھے (َوَما َکانُوا 

  ُمْھتَِديَن) ۔کيونکہ ان کا دل سياه او ران کی روح تاريک تھی ۔
: جن سزأوں کا ہم نے ان سے وعده کيا  اگلی ٓايت ميں کفار کی تہديد کے لئے پيغمبر کو تسلی دينے کی خاطر فرمايا گيا ہے

ہے اگر ان کا کچھ حصہ ہم تجھے دکھائيں اور اپنی زندگی کے دوران اگر تو ان کے عذاب اور سزا کو ديکھ لے او ريا پھر 
اس سے قبل کہ وه ايسے کام سے دو چار ہو ں ہم تجھے دنيا سے لے جائيں ، بہر حال ان کی باز گشت ہماری طرف ہے اور

ا نُِريَنََّک بَْعَض الَِّذی نَِعُدھُْم ٔاَْو نَتََوفَّيَنََّک فَإِلَْينَاخدا  َمْرِجُعھم ثُمَّ هللاُ َشِہيٌد َعلَی َما  ان کے انجام ديئے ہو ئے اعمال پر شاہد ہے ( َوٕاِمَّ
  يَْفَعلُوَن ) ۔

ں کے بارے ميں کہ جن ميں رسول هللا کے زير نظر ٓايت ميں بشمول پيغمبر اسالم تمام انبياء کے بارے ميں او رتمام امتو
زمانے کی امت بھی شامل ہے ، ايک کلی قانون بيان کيا گيا ہے ، ارشاد ہوتا ہے : ہدايت کے لئے خدا کی طرف سے ايک 

ٍة َرُسوٌل ) ۔   رسول اور فرستادٔه اٰلہی ہوتاہے ( َولُِکلِّ ٔاُمَّ
ور کچھ لوگوں نے حق کو قبول کرليا اور حق کے سامنے سر جب ان کی طرف رسول ٓايا اور اس نے ابالغ رسول کيا ا

تسليم خم کرليا اور ايک ايک گروه مخالفت اور تکذيب کے لئے اٹھ کھڑا ہوا تو خدا ان کے درميان اپنے عدل سے فيصلہ 
ود ہو جاتے ہيں مومن اور نيک لوگ باقی ره جاتے ہيں اور برے اور مخالفت يا تو ناب“ کرتا ہے او رکسی پر ظلم نہيں ہوگا 

  او ريا پھر شکست سے دو چار ہو تے ہيں (فَإَِذا َجاَء َرُسولُھُْم قُِضَی بَْينَھُْم بِاْلقِْسِط َوھُْم الَيُْظلَُموَن) ۔
اسی طرح پيغمبر اسالم اور ان کے معاصر امت کے ساتھ ہوا کہ ان کی دعوت کے مخالف يا تو جنگوں ميں ختم ہوگئے اور 

  کھا کر معاشر ے سے مسترد ہو گئے اور مومنين نے امور کی باگ ڈور اپنے ہاتھ ميں لے لی ۔ يا ٓاخر کار شکست
لٰہذا جس فيصلے کی طرف ٓايت ميں اشاره ہوا ہے يہ وہی تکوينی قضاوت اور فيصلہ ہے جو اسی دنيا ميں جاری ہوا ہے ۔ 

  يصلے کی طرف اشاره ہے ، خالِف ظاہر ہے ۔باقی رہا يہ جو بعض نے احتمال ظاہر کيا ہے کہ يہ روز قيامت خدا کے ف

  ۔ َويَقُولُوَن َمتَی ھََذا اْلَوْعُد ٕاِْن ُکْنتُْم َصاِدقِيَن ۔۴٨
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ٍة ٔاَجٌل ٕاَِذا َجاَء ٔاَجلُھُْم فَ ۴٩ ا َوالَنَْفًعا ٕاِالَّ َما َشاَء هللاُ لُِکلِّ ٔامَّ   َساَعةً َوالَيَْستَْقِدُموَن۔الَيَْستَٔاِخُروَن ۔ قُْل الَٔاْملُِک لِنَْفِسی َضّرً
  ۔ قُْل ٔاََرٔاَْيتُْم ٕاِْن ٔاَتَاُکْم َعَذابُہُ بَيَاتًا ٔاَْو نھَاًرا َماَذا يَْستَْعِجُل ِمْنہُ اْلُمْجِرُموَن ۔۵٠
  ۔ ٔاَثُمَّ ٕاَِذا َما َوقََع آَمْنتُْم بِِہ ٔاَاآْلَن َوقَْد ُکْنتُْم بِِہ تَْستَْعِجلُوَن ۔۵١
  َل لِلَِّذيَن ظَلَُموا ُذوقُوا َعَذاَب اْلُخْلِدھَْل تُْجَزْوَن ٕاِالَّ بَِما ُکْنتُْم تَْکِسبُوَن۔۔ ثُمَّ قِي۵٢

  ترجمہ
  
  ۔ وه کتے ہيں يہ جو ( سزا کا ) وعده ہے ، اگر سچ کہتے ہو تو کب اس پر عمل ہو گا ۔۴٨
تمہارے لئے ) مگروه جو خدا چاہے ۔ ہر قوم و  ۔ کہہ دو ميں اپنے لئے نقصان او رنفع کا مالک نہيں ہو ں ( چہ جائيکہ۴٩

ملت کےلئے ايک اجل او رانجام ہے جب ان کی اجل ٓاجاتی ہے ( اور ان کی سزا يا موت کا حکم صادر ہو جائے ) تو نہ 
  ايک ھگڑی تاخير کرتے ہيں اور نہ ہی ايک گھڑی ٓاگے ہوتے ہيں ۔

ہيں ٓاپہنچے ( تو کيا تم اسے دور کرسکتے ہو) پس مجرمين کس ۔ کہہ دو کہ اگر اس کی سز رات کے وقت يا دن کو تم۵٠
  بناء پر جلدی کرتے ہيں ۔

۔ يا يہ کہ جب واقع ہو گی تو ايمان لے ٓأو گے ( ليکن جا لو کہ تمہيں کہا جائے گا کہ)اب جب کہ پہلے اس کے لئے جلدی ۵١
  کرتے تھے ( اس وقت کيا فائده ) ۔

ے کہاجائے گا:ابدی عذاب چکھو، جو کچھ تم انجام ديتے تھے کيا تمہيں اس کے عالوه ۔ پھر جنہوننے ظلم کيا ہے ان س۵٢
  کی سزادی جائے گی ۔

  خدائی سزا ميرے ہاتھ ميں نہيں ہے 
منکرين حق کو عذاب اور سزا کی تہديدوں کے بعد اب ان ٓايات ميں پہلے تو ان کی تکذيب اور تمسخر بھری بات بيان کی 

ں کہ عذاب کے بارے ميں تم جو وعده کرتے ہواگر سچ ہوتو وه کب ہے ؟ (َويَقُولُوَن َمتَی ھََذا اْلَوْعُد ٕاِْن گئی ہے : وه کہتے ہي
  ُکْنتُْم َصاِدقِيَن ) ۔

يقينا يہ باتيں پيغمبر اسالم کے زمانے کے مشرکين کرتے تھے ۔ کيونکہ بعد والی ٓايات جس ميں پيغمبر اکرم کا جواب موجود
  اہد ہے ۔ہے اس امر پر ش

بہر حال اس طرح سے وه پيغمبر کی تہدوں کے بارے ميں اپنی اعتنائی کا مظاہره کرنا چاہتے تھے اور جو افراد ان تہديدوں 
کی وجہ سے متزلزل ہو گئے تھے ان کے قوت قلب اور سکون ِ فکر کا سامان کرنا چاہتے تھے ۔ اس کے جواب ميں خدا 

  کہ انھيں چند طريقوں سے جواب ديں ۔تعالٰی پيغمبر اکرم کو حکم ديتا ہے 
پہال يہ کہ فرماتا ہے :ان سے کہہ دو کہ ان کام کا وقت اور وعده گاه ميرے اختيار ميں نہيں ہے ۔ ميں اپنے لئے نفع اور 

لِنَْفِسی نقصان کا مالک نہيں ہوں ، چہ جائيکہ تمہارے لئے ، مگر جو کچھ خدا چاہے ۔ اور جو وه اراده کرے ( قُْل الَٔاَْملُِک 
ا َوالَنَْفًعا ٕاِالَّ َما َشاَء هللاُ) ۔ميں تو صرف اس کا بھيجا ہوا اور پيغمبرہوں نزول عذاب کے لئے وعده گاه کا وقت کا تع ين َضّرً

اسی کے ہاتھ ميں ہے ۔ جب ميں اپنے بارے ميں نفع اور نقصان کا مالک نہيں ہوں تو تمہارے بارے ميں بدرجہ اولٰی نہيں ہو 
  ں گا ۔

يہاں در حقيقت توحيد افعالی کی طرف اشاره ہے ۔ يعنی اس عالم ميں تمام چيزوں کی باز گشت خدا کی طرف ہے ۔ ہر کام 
اسی کی طرف سے ہے کہ جو اپنی حکمت سے مومنين کو کاميابی عطا کرتا ہے او روہی ہے جو منحرفين کو اپنے عدل 

  سے سزا ديتا ہے ْ
ہيں کہ هللا نے ہميں قدرت و طاقت دی ہے کہ جس کے ذريعے ہم اپنے بعض منافع اور واضح ہے کہ يہ اس بات کے منافی ن

نقصا نات کے مالک ہيں اور اپنی سر نوشت کے بارے ميں ہم اراده کرسکتے ہيں ۔ دوسرے لفظوں ميں يہ ٓايت مالکيت 
  واضح قرينہ ہے ۔اس کے لئے “ اال ماشاء هللا ” بالذات کی نفی کرتی ہے نہ کہ مالکيت بالغير کی اور 

يہاں سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اس ٓايت سے جو بعض متعصب افراد مثالً مولف المنار نے پيغمبر سے توسل کے جواز کی 
نفی کا مطلب ليا ہے وه بالکل بے بنياد ہے کيونکہ اگر توسل سے مراد يہ ہو کہ ہم پيغمبر اکرم کو بالذات صاحِب قدرت اور 

ں تو مسلم ہے کہ يہ شرک ہے او رکوئی مسلمان يہ عقيده نہيں رکھ سکتا او راگر يہ مالکيت خد مالک ِ سود و زياں سمجھي
کے مفہوم کے مطابق ہو تو اس ميں کوئی مانع نہيں ہے اور يہ عين ايمان و توحيد “ االّ ماشاء هللا ” اکی طرف سے ہو اور 

سے اپنا او راپنے قارئيں کا وقت جائع کيا ہے ۔ ہے ۔ مذکوره مٔولف نے اس نکتے سے غفلت کی وجہ سے طويل بحثوں 
افسوس سے کہنا پڑ تا ہے کہ اس کی تفسير تمام تر خصوصيات کے باوجود اس ميں اشتباہات بہت زياده ہيں ۔ جن کا سر 
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  چشمہ تعصب کو سمجھا جا سکتا ہے ۔
جن ان کی اجل ٓاجاتی ہے تو وه اس ميں دوسرا يہ کہ فرماتا ہے : ہر قوم او رجميعت کے لئے ايک معين زمانہ او راجل ہے 

ٍة ٔاََجٌل ٕاَِذا َجاَء ٔاََجلُھُْم فاَلَيَ  ْستَأِْخُروَن نہ ايک گھڑی تاخير کرسکتے ہيں نہ گھڑی بھر کے لئے ٓاگے بڑھ سکتے ہيں ( لُِکلِّ ٔاُمَّ
  َساَعةً َوالَيَْستَْقِدُموَن) ۔

رف ہو تو اپنے اعمال کے نتيجے ميں خدا کی سزا سے محفوظ دوسرے لفظوں مينکوئی قو م وم ملت جب راه حق سے منح
نہيں ره سکتی ۔ جب لوگ ايسے راستوں پر چل پڑيں اور ٓافرينش کے قطعی قوانين سے انحراف کريں تو اپنے مسائل کھو 

  ے ۔بيٹھتے ہيں اور ٓاخر کار قعر مذلت ميں جا گر تے ہيں تاريخ ِ عالم ايسے لوگوں کی مثالوں ميں بھری پڑی ہ
مشرکين جو عذاب الٰہی کے ٓانے ميں تعجيل کا تقاضا کرتے تھے ، درحقيقت انھيں خبر داری کرتا ہے کہ وه بال وجہ جلدی 

  نہ کريں ، جب وقت ٓائے گاتو اس عذاب ميں لمحہ بھر کی تاخير و تقديم نہيں ہو گی ۔
کے لئے ٓاتا ہے او رکبھی زمانے کی تھوڑی سیکبھی لحظہ اور لمحہ “ ساعت ” ضمنی طور پر متوجہ رہنا چاہئيے کہ لفظ 

  کہتے ہيں ۔“ ساعت” مدت کے لئے ٓاتا ہے اگر چہ ٓاج کل رات دن کے چوبيسويں حصہ ( ايک گھنٹہ ) کو 
تيسرا جواب اگلی ٓايت ميں پيش کرتے ہوئے کہتا ہے : ان سے کہہ دو کہ اگر رات يا دن کے وقت پر وردگار کا عذاب تم پر 

ٔاَْو  کوئی غير ممکن بات نہيں ہے ، کيا تم اس ناگہانی عذاب کو دو کرسکتے ہو ۔( قُْل ٔاََرٔاَْيتُْم ٕاِْن ٔاَتَاُکْم َعَذابُہُ بَيَاتًا ٓاجائے تو يہ
  نھَاًرا ) ۔

  ١ان حاالت ميں مجرم اور گنہ گار ٓاکر کيوں جلدی کرتے ہيں ( َماَذا يَْستَْعِجُل ِمْنہُ اْلُمْجِرُموَن ) ۔
  جزائے شرط ہے ، بہت بعيد ہے ۔ ( غر کيجئے گا ) ۔“ ماذا يستعجل ” ہ احتمال پيش کيا ہے کہ بعض نے ي

دوسرے لفظوں ميں ان جسور مجرموں کو انزوِل عذاب کا يقين ہے تو کم از کم اس کا احتمال تو انھيں ہے ہی کہ اچانک 
نت اور دليل ہے کہ پيغمبر کی تہديد يں بالکل عذاب ان کے پيچھے ٓاجائے ۔ ان کے پاس اس کے لئے کيا بندو سبت ، ضما

وقوعپذير نہيں ہوں گی۔ عقل مند انسان کو ايسے احتمال ِ ضرر کی صورت ميں بھی کچھ نہ کچھ احتياط کرنا چاہيئے اور اس
  سر ڈرنا چاہئيے ۔

افامنھم ان يخسف بکم جانب ايسا ہی مفہوم ديگر تعبيرات کی صورت ميں قرٓان کی سدوسری ٓايات ميں ميں موجودہے : مثالً: 
  البر او يرسل عليکم حاصباً ثم ال تجدو ا لکم وکيالً ۔

کياتم اس سے مامون ہو کہ خدا تمہيں زمين کے کسی حصہ ميں اندر سمادے ( يعنی تم زمين ميں دھنس جأو) يا تم پر ٓاسمان 
  )۶٨ائيل سے سنگريزے برسائے اور پھر تم اپنے لئے کوئی نگہبان نہ پأو۔ ( بنی اسر

  کہاجاتا ہے ۔“ لزوم دفع ضرر محتمل ” يہ وہی چيز ہے جسے علم کالم اور علم اصول ميں 
چوتھا جواب اس سے بعد والی ٓايت ميں ديا گيا ہے ارشاد ہوتا ہے : اگر تم گمان کرتے ہو کہ نزول عذاب کے وقت ايمان 

( ٔاَثُمَّ ٕاَِذا َما َوقََع آَمْنتُْم بِِہ ) ۔ کيونکہ نزول عذاب کے بعد توبہ الٔوگے تمہارا ايمان قبول کر ليا جائے گا تو يہ خيال باطل ہے 
تم سے کہا جائے گا کہ اب ” کے در وازے تم پر بند ہو جائےں گے اور پھر ايمان النے کا ذره بھر اثر بھی نہ ہوگا ۔ بلکہ 

تعجيل کرتے تھے (ٔاَاآْلَن َوقَْد ُکْنتُْم بِِہ ايمان الرہے ہو جب کہ پہلے تم تمسخر اور تکذيب کرتے ہوئے عذاب کے لئے 
  تَْستَْعِجلُوَن ) ۔

پھر روز قيامت جن لوگوں نے ظلم کيا ہے ، ان سے کہا جائے گا ابدی اور ہميشہ کا عذاب ” يہ ان کی دنياوی سزا ہے 
  ثُمَّ قِيَل لِلَِّذيَن ظَلَُموا ُذوقُوا َعَذاَب اْلُخْلِد ) ۔“( چکھو

  ے انجام ديا ہے تمہيں اس کے سوا سزا دی جائے گی ( ھَْل تُْجَزْوَن ٕاِالَّ بَِما ُکْنتُْم تَْکِسبُوَن) ۔کيا جو کچھ تم ن
يہ در حقيقت تمہارے ہی اعمال ہيں جو تمہيں دامن گير ہوئے ہيں ، وہی تمہارے سامنے مجسم ہو ئے ہيں اور وہی تمہيں 

  ہميشہ تکليف و ٓازار پہنچاتے ہيں ۔

  ت چند اہم نکا
  

  ۔ قرٓانی ٓايت سے غلط استدالل :١

لکل امة اجل ”کے ذيل ميں ہم نے کہا ہے کہ ہمارے زمانے کے بعض دين ساز لوگوں نے  ٣۴جيساکہ سوره اعراف کی ٓايہ 
جيسی ٓايات سے جو قرٓان ميں دو مرتبہ ٓائی ہے ، پيغمبر اسالم کی خاتميت کی نفی کے لئے استدالل کيا ہے اور يہ نتيجہ “ 
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گروه اور “ امت ” کال ہے کہ ہر دين و مذہب ٓاخر کار ختم ہو جاتا ہے او راپنی جگہ دوسرے کو دے ديتا ہے حاالنکہ لفظ ن
  جماعت کے معنی ميں ہے نہ کہ مذہب کے معنی ميں خصوصاً ايک مذہب کے پيرو کار ۔

ملتوں اور گروہوں پر بھی يہ قانون  ان ٓايات کا مقصد يہ ہے کہ قانون ِ موت و حيات افراد سے مخصوص نہيں ہے بلکہ
حاوی ہے ، اور جب وه ظلم و گناه اختيار کريں گے تو ختم ہو جائيں گے ، خصوصاً زير بحث ٓايت سے پہلے اور بعد کی 

ٓايات کی طرف توجہ سے يہ حقيقت واضح پر ثابت ه وجاتی ہے کہ يہاں کسی مذہب کے منسوخ ہونے سے متعلق گفتگو نہيں
ل عذاب اور ايک گروه و ملت کے نابود اور ختم ہو جانے کے بارے ميں ہے کيونکہ قبل و بعد کی دونوں ٓايات ہے بلکہ نزو

  دنياوی عذاب اور سزا کے بارے ميں بات کررہی ہيں ۔

  ۔ دنيا ميں مسلمانوں کے لئے سزا :٢
کے معاشرے بھی اس دنيامينسزا و عذاب مندرجہ باال ٓايات کی طرف توجہ کرنے سے يہ سوال پيد اہوتا ہے کہ کيا مسلمانوں

  ميں گرفتار ہو ں گے ؟
اس سوال کا جواب ہاں ميں ہے کيونکہ ہمارے پاس کوئی دليل نہيں ہے کہ يہ امت دنيا وی عذاب سے مستثنٰی ہے بلکہ يہ 

ں پڑھا ہے کہ خدا اس امت مي) ٣٣قانون تمام امتوں اور ملتوں کے بارے ميں ہے اور جو ہم نے بعض ٓايا ِ قرٓان ( مثالً انفال 
کو سز انہيں دے گا وه دو ميں سے ايک شرط کے ساتھ مشروط ہے پہلی پيغمبر اکرم کا امت ميں موجود ہونا اور دوسری 

  استغفار اور گناه سے توبہ کرنا ۔ لٰہذا يہ فرمان غيرمشروط ہے ۔

  ۔ نزول اعذاب کے وقت توبہ قبول نہيں ہوتی :٣
ه اس حقيقت کو تاکيد کرتی ہيں کہ نزول ِ عذاب کے وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہيں او ر عذابمندرجہ بآايات دو بار

کے وقت کی پشيمانی بے فائده ہے ۔ اس کی دليل بھی واضح ہے اور وه يہ کہ اس حالت ميں توبہ اجباری اور اضطراری 
  صورت ميں ہوگی اور ايسی توبہ کی کوئی قدر وقيمت نہيں ہوتی ۔

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

جو کچھ ہم نے سطور باال مينکہا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ زير نظر قضيہ شرطيہ پر مشتمل ہے جس کی شرط ذکر ہوئی ہے -1
َذابُہُ ايک مستقل جملہ ہے ۔ ٓايت کی تقدير اسی طرح ہے : ( ٔاََرٔاَْيتُْم ٕاِْن ٔاَتَاُکْم عَ “ ماذا يستعجل منہ المجرمون ” اور جزا مقدر ہے ، او ر

م سمجھتے ہو کہ بَيَاتًا ٔاَْو نَھاًرا کنتم تقدرون علی دفعہ او تعدونہ امرا محاال فاذا کان االمر کٰذلک ماذا يستعجل منہ المجرمون ) ۔ يعنی کيا ت
يسا ہے تو اگر تم رات يا دن کے وقت عذاب ٓاجائے تو تم اسے روکنے کی قدرت رکھتے ہو يا اسے امر محال سمجھتے ہو۔ جب معاملہ ا

  پھر مجرمين ٓاخر کس طرح اس کی تعجيل چاہتے ہيں ۔

  ۔َويَْستَْنبِئُونََک ٔاََحّق ھَُو قُْل ٕاِی َوَربِّی ٕاِنَّہُ لََحقٌّ َوَما ٔاَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن۔۵٣
وا النَّ ۵۴ ا َرٔاَْوا اْلَعَذاَب َوقُِضَی بَْينَھُْم بِاْلقِْسِط َوھُْم الَيُْظلَُموَن ۔۔ َولَْو ٔاَنَّ لُِکلِّ نَْفٍس ظَلََمْت َما فِی ااْلَْٔرِض اَلْفتََدْت بِِہ َؤاََسرُّ   َداَمةَ لَمَّ
ِ َما فِی السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض ٔاَالَٕاِنَّ َوْعَد هللاِ َحقٌّ َولَِکنَّ ٔاَْکثََرھُْم الَيَْعلَمُ ۵۵ َّ ِ   وَن ۔۔ ٔاَالَٕاِنَّ 
لَ ۵۶   ْيِہ تُْرَجُعوَن۔۔ھَُو يُْحِی َويُِميُت َوٕاِ

  ترجمہ
  
۔ تجھ سے پوچھتے ہيں کيا وه ( خدائی سزا واال وعده ) حق ہے ؟ کہہ دو خدا کی قسم يقينا حق ہے اور تم اس سے بچ نہيں۵٣

  سکتے ۔
۔ اور جس نے ظلم کيا ہے اگر وه تمام کچھ جو روئے پر ہے اس کے اختيار ميں ہو تو وه ( سب کچھ عذاب کے خوف ۵۴

ی نجات کے لئے دے گا اور جب عذاب کے ديکھے گا تو (پشيمان ہو گا ليکن ) اپنی پشيمانی کو چھپائے گا ( کہ سے ) اپن
  کہيں زياده سوار نہ ہو ) اور ان کے درميان عدل سے فيصلہ ہو گا او ران پر ظلم و ستم نہيں ہوگا ۔

  رہو کہ خد اکا وعده حق ہے ۔ ۔ ٓاگاه ہو جو کچھ ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے وه خدا کا ہے ۔ ٓاگاه۵۵
  ۔ وہی ہے جو زنده کرتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جأو گے ۔۵۶

  خدائی سزا ميں شک نہ کرو 
گزشتہ ٓايا ت ميں مجرميں کے لئے اس جہان ميں اور ٓارت ميں سزا اور عذاب کے بارے ميں گفتگو تھی ۔ زير نظر ٓايات 
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  ميں يہی بحث جاری ہے ۔
پہلے ارشاد ہوتا ہے : مجرمين اور مشر کين تجھ سے تعجب سے سوال کرتے ہيں کہ کيا اس جہان ميں اور دوسرے جہان 

  ميں خدائی سزا واال وعده حق ہے
  

  ( َويَْستَْنبِئُونََک ٔاََحّق ھَُو ) ۔
او رکيفر کردار واقعيت رکھتا  کے مقابلے ميں نہيں ہے بلکہ مراد يہ ہے کہ کيا يہ سزا“ باطل “ ” حق ” ياد رہے کہ يہاں 

” مراد ليا جائے جو “حق ” دونوں ايک ہی ماده سے ہيں البتہ اگر يہاں وه “اور تحقيق“ حق ”ہے اور متحقق ہوگا ؟ کيونکہ 
کے مقابلے ميں ہے تو پھر اس کا ايک وسيع معنی ہوگا اور يہ ہر موجود کی حقيقت پر محيط ہو گا اور اس نقطہ “ باطل 

  وم اور باطل ہو گا ۔مقابل معد
خدا تعالٰی اپنے پيغمبر کو حکم ديتا ہے کہ اس سوال کا جواب ميں بڑی تاکيد سے کہہ دو : مجھے اپنے پروردگار کی قسم ! 

  يہ حقيقت ہے اور اس ميں کوئی شک نہيں ہے ( قُْل ٕاِی َوَربِّی ٕاِنَّہُ لََحقٌّ ) ۔
تم ” گرفت سے بھاگ سکتے ہوئے تو تم نے بہت بڑا اشتباه کيا ہے کيونکہ  اور اگر تمہارا خيال يہ ہے کہ تم خدائی سزا کی

  ہر گز اس سے نہيں بچ سکتے اور نہ ہی اپنی طاقت سے تم اسے عاجز سکتے ہو۔ (َوَما ٔاَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن) ۔
لے جملے ميں فرمايا گيا درحقيقت يہ جملہ مندرجہ باال جملے کے ساتھ مقتضی اور مانع کے بيان کے قبيل ميں سے ہے ۔ پہ

ہے ، کہ مجرمين کی سزا ايک حقيقت ہے اور دوسرے جمل؛ے ميں مزيد کہا گيا ہے کہ کوئی طاقت اس سے بچا نہيں سکتی
  ،ميں بالکل اسی طرح ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے :۔ ان عذاب ربک لواقع مالہ من دافع۔٨۔  ٧۔ سوره طور کی ٓايت 

  ر رہے گا او رکوئی اس سے بچا نے واال نہيں ہےيقيناس تيرے رب ک اعذاب واقع ہو ک
“ انّ ”زير بحث ٓايت ميں جو تاکيد يں دکھائی ديتی ہيں وه قابل توجہ ہيں ۔ ايک طرف قسم کھا کر بات کی گئی ہے دوسری 

کاب پر کا جملہ يہ سب اس امر پر تاکيد ہيں کہ سنگين جرائم کے ارت“وماانتم بمعجزين”اور الم تاکيد ہے اور تيسری طرف 
  خدائی سزا حتمی ہے ۔

بعد والی ٓايت ميناس سزا کے عظيم ہونے خصوصاً قيامت ميں اس کے بڑے ہونے کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا 
ہے : عذاِب اٰلہی اس طرح سے وحشت ناک اور ہول انگيز ہے کہ ظالموں ميں سے ه رايک زمين کی تمام تر ثروت کا مالک

  ہ سب کچھ دے تاکہ اس عذاب اور سزا سے رہائی پالےہوتو وه تيار ہو گا ک
  

  ١(َولَْو ٔاَنَّ لُِکلِّ نَْفٍس ظَلََمْت َما فِی ااْلَْٔرِض اَلْفتََدْت بِِہ ) ۔ 
در حقيقت وه عذاب اٰلہی سے بچنے کے لئے بڑی بڑی رشوت دينے کو تيار ہيں ليکن ان سے کچھ بھی قبول نہيں کيا جائے 

  برابر بھی ان کی سزا ميں کمی نہيں کی جائے گی ۔ گا اور سوئی کی نوک کے
خصوصاً ان ميں سے بعض سزائيں تو معنوی پہلو رکھتی ہيں اور وه يہ کہ وه عذاب الٰہی کے مشاہدے پر پشيمان ہوتے ہيں 

وا ليکن دوسرے مجرموں يا اپنے پيروکاروں کے سامنے زياده رسوائی سے بچنے کے لئے اظہار ندامت نہيں کرتے( َؤاَ  َسرُّ
ا َرٔاَْوا اْلَعَذاَب ) ۔   النََّداَمةَ لَمَّ

اس کے بعد تاکيداً کہا گيا ہے کہ ان تمام چيزوں کے باوجود ان کے درميان عمل سے فيصلہ ہو گا اور ان کے بارے ميں ظلم
  نہيں ہو گا (َوقُِضَی بَْينَھُْم بِاْلقِْسِط َوھُْم الَيُْظلَُموَن ) ۔

طابق تمام مقامات پر سزا ميں عدالت کے سلسلے ميں تاکيد ہے کيونکہ گزشتہ ٓايت ميں سزا کے يہ جملہ قرٓانی روش کے م
بارے ميں موجود تاکيدوں سے غافل لوگ يہ وہم کرتے کہ يہاں انتقام جوئی کا جذبہ کار فرما ہے لٰہذا قرٓان پہلے کہتا ہے کہ 

  کہتا ہے کہ ان پر ظلم نہيں ہوگا ۔ان کے درميان عدل سے فيصلہ ہو گا اور پھر تاکيد کے طور پر 
اس کے بعد اس بناء پر کہ کہيں لوگ هللا کے اس وعده اور و عيد کو مذاق نہ سمجھيں اور يہ خيال نہ کريں کہ خدا اسے 

انجام دينے سے قاصر ہے ، قرٓان مزيد کہتا ہے : آگاه رہوجو کچھ ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے وه خدا کامال ہے اور اس کی 
ِ َما فِی السََّماَواِت مال َّ ِ کيت و حکومت تمام جہان ِ ہستی پر محيط ہے اور کوئی اس کی سلطنت سر باہر نہيں جاسکتا( ٔاَالَٕاِنَّ 

  َوااْلَْٔرِض) ۔
نيز اگاه رہو کہ مجرمين کی سزاکے بارے ميں خد اکا وعده حق ہے اگر چہ بہت سے لوگ جن کے نفس پر جہالت نے اپنا 

  ڈال ديا ہے اس حقيقت کو نہيں جانتے( ٔاَالَٕاِنَّ َوْعَد هللاِ َحقٌّ َولَِکنَّ ٔاَْکثََرھُْم الَيَْعلَُموَن ) ۔منحوس سايہ 
زير نظر ٓاخری ٓايت بھی اسی مسئلہ حيات کے بارے ميں مزيد تاکيد ہے ، ارشاد ہوتا ہے : خدا ہے کہ جو زنده کرتا ہے اور 

يُِميُت ) ۔لٰہذا وه بدنوں کو مارنے اور انھيں قيامت کے عدالت کے لئے زنده کرنے کی بھی وہی ہے جو مارتا ہے (ھَُو يُْحِی َو
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  قدرت رکھتا ہے ۔
 اور ٓاکر کا تم سب کے سب اس کی طرف پلٹ جأو گے (َوٕاِلَْيِہ تُْرَجُعوَن) ۔اور وہاں پھر اپنے اعمال کی جزا اور سزا پأوگے ۔

  دو اہم نکات 
  

  ايک سوال اور اس کا جواب :

زيربحث ٓايا ت کے بارے ميں ايک سوال کيا جاتا ہے کہ خدائی سزا کے واقعی ہونے کے بارے ميں مشرکين کا سوال 
  تمسخر تھا يا حقيقی سوال تھا بعض کہتے ہيں کہ حقيقی سوال شک کی نشانی ہے اور يہ مشرکين کی کيفيت نہ تھی ۔

ردد کی حالت ميں تھے اور ان ميں ايک گروه پيغمبر اکرم کی حقانيت کا علم رکھنے کے ليکن بہت سے مشرکين شک اور ت
باوجود ہٹ دھرمی تعصب اور عناد وغيره کی وجہ سے مخالفت پر اٹھ کھڑا ہوا تھا ۔ اس صورت ِ حال کی طرف توجہ 

  ہے ۔کرتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی طرف سے حقيقی سوال کيا جانا کوئی بعيد نہيں 

  کا مفہوم :“ ندامت ”۔ ٢
کا مطلب ہے ايسے کام پر پشيمانی جس کے غير مطلوب ٓاثار واضح ہو چکے ہوں ، چاہے انسان اس کا مداوا “ ندامت ”

کرسکے يا نہ کرسکے ۔ مجرمين کی قيامت مين پشمانی دوسری طرح کی ہے اور اسے پوشيده رکھنا اس بناء پر ہے کہ 
  وائی کو موجب ہے ۔اسے واضح کرنا زياده رس

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

 در حقيقت مندر جہ باال جملے ميں يہ عبارت مقدر ہے : من حول القيامة و العذاب۔-1
 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

ُدوِر َوھًُدی َوَرْحَمةٌ لِْلُمْؤمِ ۵٧   نِيَن۔۔ يَأاَيّھَا النَّاُس قَْد َجائَْتُکْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربُِّکْم َوِشفَاٌء لَِما فِی الصُّ
ا يَْجَمُعوَن۔۵٨   ۔ قُْل بِفَْضِل هللاِ َوبَِرْحَمتِِہ فَبَِذلَِک فَْليَْفَرُحوا ھَُو َخْيٌر ِممَّ

  ترجمہ
  
۔ اے لوگو! تمہارے پر وردگار کی طرف سے تمہارے لئے نصيحت اور موعظہ ٓايا ہے او رجو کچھ سنيوں ميں ہے اس ۵٧

  ت ہے ۔کے لئے باعث شفاہے او رمومنين کے لئے ہدايت اور رحم
  ۔ کہہ دو کہ خدا کے فضل اور رحمت سے خوش رہو، کيونکہ جو کچھ انھوں نے جمع کرکھا ہے وه اس سے بہتر ہے ۔۵٨

  قرٓان خدا کی عظيم رحمت ہے 

بعض گزشتہ ٓايات ميں قرٓا ن کے بارے ميں کچھ مباحث ٓائی ہيں اور ان ميں مشرکين کی مخالفت کا کچھ ذکر ٓايا ہے ۔ زير 
  ميں بھی اسی مناسبت سے قرٓان کے بارے ميں گفتگو ٓائی ہے ۔ بحث ٓايات

پہلے ايک ہمہ گير عالمی پيغام کے حوالے سے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرٓان کہتا ہے : اے لوگوں تمہارے 
ِعظَةٌ ِمْن َربُِّکم) ۔اور ايسا کالم کہ لئے تمہارے پر ور دگار کی طرف سے وعظ و نصيحت ٓائی ہے (يَأاَيّھَا النَّاُس قَْد َجائَْتُکْم َموْ 

ُدور) ۔ ايسی چيز کہ جو ہدايت اور راہنمائی کا باعث ہے (َوھًُدی)  جو تمہارے دلوں کی شفاء کا سبب ہے ( َوِشفَاٌء لَِما فِی الصُّ
  اور مومنين کے لئے رحمت ہے ( َوَرْحَمةٌ لِْلُمْؤِمنِيَن) ۔

ہو ئی ہيں ، انھيں سمجھنے کے لئے پہلے ان کے لغوی معانی کی طرف رجوع کرنا  اس ٓايت ميں قرٓان کی چار صفات بيان
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جيسا کہ مفردات ميں ٓايا ہے ، ايسی نہين کو کہتے ہيں جسميں تہديد کی ٓاميزش ہو ليکن “) موعظہ”اور “ ( وعظ” پڑے گا 
” ول مفردات ہی ميں لکھا ہے کہ کا معنی اس سے وسيع تر ہے جيسا کہ مشہور عرب دانشر خليل کا ق“ موعظہ ”ظاہراً 

  نيکيوں کا تذکراور يادہانی ہے جس ميں رقت ِ قلب بھی موجود ہو۔“ موعظہ 
در حقيقت ہرقسم کی پند و نصيحت جو مخالطب پراثر کرے ، اسے برائيوں سے ڈرائے يا اس کے دل کے نيکيوں کی طرف 

يہ مطلب نہيں کہ ہرموعظہ کا اثر ہو نا چاہئيے بلکہ  کہتے ہيں البتہ اس بات کا“موعظہ”اور “ وعظ ”متوجہ کرے اسے 
  مطلب يہ ہے کہ وه ٓاماده دلوں پر اس طرح سے اثر کرے ۔

دلوں کی بيماری سے شفاے کا باعث يا قرٓان کی تعبير ميں اس سے شفاء کا سبب جو سينوں ميں ہے اس سے مراد معنوی 
، حسد، بزدلی ،شرک اورنفاق وغيره سے شفاءکہ جو سب کی سب اور روحانی ٓالودگيوں سے شفاء ہے ۔ مثالً بخل، کينہ 

  روحانی بيمار ياں ہيں ۔
سے مرادہے مقصود کی طرف راستہ مل جانا۔ يعنی انسان کاتکل ، ارتقاء او رپيش رفت تمام مثبت پہلؤوں کے “ ہدايت”

  سلسلے ميں ۔
ہيں جو اہل انسانوں کو ميسر ٓاتی ہيں جيساکہ سے مراد خدا کی بخشی ہو ئی وه مادی اور معنوی نعمتيں “ رحمت” نيز

کی جب خدا کی طرف نسبت دی جائے تو اس کا معنی نعمت بخشنا ہے اور جب انسانوں کی “ رحمت ” مفردات ميں ہے کہ 
  طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہے رقت طلبی اور مہربانی ۔

تقاء کو مندرجہ باال ٓايات ميں در حقيقت چار مراحل ميں بيان قرٓان کے سائے ميں انسان کی تربيت اور اس کے تکامل و ار
  کيا گيا ہے ۔

  
  دوسرا مرحلہ طرح طرح کے اخالقی رذائل سے روح ِ پاک انسانی کو پاک کرنا ہے ۔

  تيسرامرحلہ ہدايت کا ہے جو پاکسازی کے بعد انجام پاتا ہے اور
  دگار کی رحمت و نعمت اس کے شامل حال ہو۔چوتھامرحلہ وه ہے کہ انسان اس الئق ہو جاتا ہے کہ پرور

  ان ميں سے مرحلہ دوسرے کے بعد ٓاتا ہے اور جاذِب نظر يہ ہے کہ يہ سب مراحل قرٓان کے زيرسايہ انجام پاتے ہيں ۔
قرٓان ہے کہ جو انسانوں کو پند و نصيحت کرتا ہے ، قرٓان ہے کہ جو گناه کے زنگ او ربری صفت کو اس کے دل سے 

۔ قرٓان ہے کہ جو انسانوں کے دلوں ميں نور ہدايت کی روشنی کرتا ہے ، اور قرٓان ہی ہے جو فر اور معاشرے پردھوتا ہے 
  خدائی نعمتوں کے نزول کا باعث ہے ۔

نہج البالغہ ميں حضرت علی عليہ السالم نے اپنی جامع گفتگو ميننہايت خوبصورت انداز ميں اس حقيقت کی وضاحت 
  فرماتے ہيں : فرمائی ہے ، ٓاپ (ع)

  فاستشفعوه من ادوائکم و استعينوا بہ علی الوائکم فان فيہ شفاء من اکبر الداء وھو الکفر و النفاق و الغی و ضالل ۔
قرٓان سے اپنی بيماريوں کی شفاء طلب کرو اور اپنی مشکالت کے حل کے لئے اس سے مدد طلب کرو کيونکہ قرٓان ميں 

  ۔) ١٧۶مراہی کی شفاء ہے ۔ ( نہج البالغہ خطبہ سب بڑی بيماری يعنی کفر، نفاق گ
يہ چيز بتاتی ہے کہ قرٓان ايک ايسا نسخہ ہے جو فرد اور معاشرے کی مختلف اخالقی اور اجتماعی بيماريوں کے عالج کے 

 لئے کار گر ہے اور يہ وه حقيقت ہے ، جس مسلمان بھال چکے ہيں اور بجائے اس کے کہ وه اس شفاء بخش دواسے فائده
اٹھائيں ، اپنا عالج دوسرے مکاتب ميں تالش کرتے پھرتے ہيں اور انھوں نے اس عظيم ٓاسمانی کتاب کو فقط پڑھنے کے 

  لئے رکھ چھوڑا ہے اور يہ نہيں کہ وه اس ميں غور و فکر کريں اور اس پر عمل کريں ۔
د کہ جو ہر نعمت سے برتر ہے کے بارے اگلی ٓايت ميں بحث کی تکميل کے لئے اور اس عظيم خدائی نعمت يعنی قرٓان مجي

ميں تاکيد کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : اے پيغ،بر! کہہ دو کہ لوگ پر وردگار کے فضل اور اس کی بے پاياں رحمت پر اور 
اس عظيم ٓاسمانی کتاب کے نزول پر خوش ه وجائيں کہ جو تمام نعمتوں کی جامع ہے ۔ نہ کہ دولت کے انباروں پر ، بڑے 

ام چيزوں و منصب پر اور قوم و قبيلہ کی کثرت پر (قُْل بِفَْضِل هللاِ َوبَِرْحَمتِِہ فَبَِذلَِک فَْليَْفَرُحوا ) ۔ کيونکہ يہ سرمايہ ان تممقام 
سے بہتر اور باال ترہے کہ جو انھوں نے جمع کر رکھی ہے ۔ ان ميں سے کوئی بھی اس سے موازنہ کے قابل نہيں ہے (ھَُو 

ا    يَْجَمُعوَن) ۔َخْيٌر ِممَّ

  دو قابل توجہ نکات 
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  ۔ کيا دل احساسات کا مر کز ہے ؟١

زير بحث پہلی ٓايت اور اس قسم کی بعض ديگر قرٓانی ٓايات کا ظاہری مفہوم يہ ہے کہ اخالقی بيماريوں کا مرکز دل ہے ۔ اس 
م اخالقی اوصاف او ر فکری و جذباتی مسائل بات سے ہوسکتا ہے کہ ابتداء ميں يہ اعتراض پيدا ہوتا کہ ہم جانتے ہيں کہ تما

کا تعلق روح ِ انسانی سے ہے اور دل تو صرف ايک خود کا رپمپ کے طور پر خو ن کی نقل و انتقال اور بدن کے سالموں 
  کی ٓابياری اور انھيں غذا پہنچانے کا کام کرتا ہے ۔

کھنے پر مامور ہے اور نفسياتی مسائل کا تعلق اس کا جواب يہ ہے کہ حق يہی ہے کہ دل صرف جسم انسانی کو منظم ر
روح سے ہے ليکن ايک دقيق نکتہ موجود ہے کہ جس کی طرف توجہ کرنے سے قرٓان کی اس تعبير کا مقصد واضح ہو 

جائے گا اور وه يہ کہ جسم انسانی ميں مرکز موجود ہيں کہ جن ميں سے ہر ايک انسان کے نفسانی اعمال کا مظہر ہے يعنی 
راکز ميں سے ہر ايک نفسانی فعل اور انفعال پر فوراً رّد عمل کا مظاہره کرتا ہے ۔ ان ميں سے ايک دماغ پر ہوتا ہے ان دوم

۔ دوسرے لفظوں ميں دماغ روح کو فکری مسائل ميں مدد دينے کے لئے ايک ٓالہ ہے ۔اسی لئے غور و فکر کرتے وقت خون
)زياده فعل و انفعال کرتے ہيں ، زياده غذا جذب Moleculesسالمے ( دماغ ميں تيزی سے حرکت کرتا ہے ، دماغ کے لئے

کرتے ہيں اور زياده لہريں بھيجتے ہيں ۔ مگر جب معاملہ جذبات سے متعلق ہو، مثالً عشق و محبت ، عزم غصہ ، کينہ ، 
دل کی دھڑکن بڑی حسد اور در گزر وغيره تو انسان کے دل ميں عجيب طرح کی فعاليت پيدا ہو جاتی ہے ، بعض اوقات 

تيزی ہوجاتی ہے اور کبھی حرکت قلب اتينی کمزور پڑجاتی ہے کہ گويا اب دل کام کرنا چھوڑ دے گا ، گاہے ہم محسوس 
کرتے ہيں کہ ہمارا دل پھٹنے لگا ہے ۔ يہ سب کچھ اس نزديکی تعلق کی بناء پر ہے جو دل اور ان نفسياتی معامالت کے 

  مابين ہے ۔
  مجيد ايمان کی نسبت دل کی طرف ديتا ہے ۔ اسی بناء پر قرٓان

  ولما يدخل االيمان فی قلوبکم
  )١۴اور تمہارے دلوں ميں ايمان ہر گز داخل نہ ہوگا ۔ ( حجرات 

  اسی طرح جہالت ، ہٹ دھرمی اور حق کے سامنے سر تسليم خم نہ کرنے کو دل کے اندھے پن سے تعبير کيا گيا ہے :
  صدوروٰلکن تعمی القلوب التی فی ال

  )۴۶اور ليکن وه دل جو سينوں ميں ہيں ، اندھے ہيں ۔ (حج 
يہ بات کہے بغير نہيں نہ ره جائے کہ انسان ہميشہ ، کينہ يا حسد وغيره کے وقت ايک خاص اثر اپنے دل ميں محسوس کرتا 

  ہے يعنی ان فسياتی مسائل کے شعلے تپش جسم انسانی ميں سب سے پہلے دل ميں محسوس ہوتی ہے ۔
کے معانی ميں سے ايک معنی انسانی عقل اور “ قلب ” تہ ان تمام باتوں کے عالوه پہلے بھی اشاره کيا جا چکاہے کہ الب

روح کے بھی ہے ۔ لٰہذا اس کا معنی اسی عضو کے ساتھ مخصوص نہيں جو سينے کے اندر ہے اور يہ امر ٓايات قلب کے 
لئے نہيں بلکہ بعض ٓايات ميں تصريح کی گئی ہے کہ وه دل جو سينوں لئے خود ايک تفسير ہے ۔ ليکن تمام ٓايات ِ قلب کے 

  ميں ہيں ۔ ( غور کيجئے گا )

  ميں کيا فرق ہے ؟ :“ رحمت ” اور “ فضل ”۔ ٢
کی طرف اشاره ہوا ہے ۔ سوال پيدا ہوتا ہے کہ ان دونوں ميں کيا فرق “ رحمت ” اور “ فضل”زير بحث دوسری ٓايت ميں 

  مفسرين ميں بہت اختالف ہے ۔ ہے ؟ اس سلسلے ميں
الف: بعض نے فضل الٰہی کو ظاہری نعمتوں کی طر ف اور رحمت کو باطنی نعمتوں کی طرف اشاره سمجھا ہے ۔ دوسرے 

و ” لفظوں ميں ايک نعمت ِ مادی کی طرف اشاره ہے اور دوسرا لفظ نعمت ِ معنوی کی طرف ( اور بار ہا قرٓانی ٓايات ميں 
  تحصيل روزی اور مادی نعمتوں کے لئے ٓايا ہے ) ۔“ لتبتغوا من فضلہ ” ا ي“ ابتغوا من فضلہ

ب: کچھ مفسرين نے کہا ہے کہ فضل الٰہی نعمت کا ٓاغاز ہے اور اس کی رحمت نعمت کا دوام ہے ( البتہ اس طرف توجہ 
افہ ہو نا چاہئيے يہکرتے ہوئے فضل نعمت بخشنے کے معنی ميں ہے اور اس کے بعد رحمت کے ذکر ميں کسی چيز کا اض

  تفسير قابل فہم ہے ) ۔
يہ جو متعدد روايات ميں ہے کہ کہ فضل الٰہی سے مراد جو پيغمبر اور نعمت نبوت ہے اور رحمت پر وردگار سے مراد 
قاءوجِد علی اور نعمت واليت ہے ، شايد اسی تفسير کی طرف اشاره ہو کيونکہ رسول هللا سر ٓاغاز اسالم ہيں ، علی (ع) کی ب
  ١اور حيات ِ دوام کا سبب ہيں (ايک علت محدثہ اور ايجاد کننده ہيں اور دوسرے علت مبقيہ اور بقائے دينے والے ہيں ) ۔

پر وردگار کی اس نعمت کی طرف اشاره ہے جو دوست و دشمن کے لئے “ فضل ” ج: يہ احتمال بھی ذکر کيا گيا ہے کہ 
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اس کی مخصوص رحمت کی طرف “ رحمت” کی طرف توجہ کرتے ہوئے ‘  ‘للمٔومنين ” عام ہے اور گزشتہ ٓايت ميں 
  اشاره ہے جو باايمان افراد سے مختص ہے ۔

د: ايک اور تفسير جو ان دونوں الفاظ کے لئے ذکر ہوئی ہے يہ ہے کہ پر وردگار کا فضل ايمان کی طرف اشاره ہے اور 
  ميں گفتگو ہو ئی ہے ۔ رحمت قرٓان کی طرف کہ جس کے بارے ميں اس سے پہلے کی ٓايت

ان ميں سے زياده تر معانی ٓاپس ميں تضاد نہيں رکھتے اور ہوسکتا ہے يہ سب مفاہيم فضل اور رحمت کے ايک جامع معنی 
  ميں جمع ہوں ۔

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

  کی طرف رجوع کريں ۔ ٣٠٨اور ص  ٣٠٧ص  ٢۔ ان روايات سے ٓاگاہی کے لئے تفسير نور الثقلين ج١

  َعلَی هللاِ تَْفتَُروَن ۔ َرٔاَْيتُْم َما ٔاَْنَزَل هللاُ لَُکْم ِمْن ِرْزٍق فََجَعْلتُْم ِمْنہُ َحَراًما َوَحاَلاًل قُْل ٔاَهللاُ ٔاَِذَن لَُکْم ٔاَمْ ۔ قُْل ٔاَ ۵٩
  ٍل َعلَی النَّاِس َولَِکنَّ ٔاَْکثََرھُْم الَيَْشُکُروَن ۔۔ َوَما ظَنُّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَی ِهللا اْلَکِذَب يَْوَم اْلقِيَاَمِة ٕاِنَّ هللاَ لَُذو فَضْ ۶٠
ا ٕاِْذ تُفِيُضوَن فِيِہ َوَما يَْعُزُب َعْن َربَِّک ِمْن ۔ َوَما تَُکوُن ِفی َشأٍْن َوَما تَْتلُوا ِمْنہُ ِمْن قُْرآٍن َوالَتَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل ٕاِالَّ ُکنَّا َعلَْيُکْم ُشہُودً ۶١

َماِء َوالَٔاَْصَغَر ِمْن َذلَِک َوالَٔاَْکبََر ٕاِالَّ فِی ِکتَاٍب ُمبِيٍن۔ِمْثقَاِل ذَ  ٍة فِی ااْلَْٔرِض َوالَفِی السَّ   رَّ

  ترجمہ
  
۔ کہہ دو: کياوه رزق کو خدائے نے تم پر نازل کيا ہے تم نے اسے ديکھا ہے کہ اس ميں سے کچھ تم نے حالل قرار دے ۵٩

دو : کيا تمہيں خدا نے اجازت دی ہے يا خدا پر افتراء باندھتے ہو( اور اپنی طرف سے کسی ديا ہے اور کچھ کو حرام ۔ کہہ 
  کو حالل قرار ديتے ہو او رکسی کو حرام ) ۔

۔ جو خد اپر افتراء باندھتے ہيں وه روز قيامت ( کی سزا ) کے بارے ميں کيا سوچتے ہيں ۔ خدا سب لوگوں کےلئے فضل ۶٠
  يکن ان ميں سے اکثر شکر گزاری نہيں کرتے ۔(اوربخشش) کرنے واال ہے ل

۔ تم کسی حالت ( اور فکر ) ميں نہيں ہوتے، نہ قرٓان کے کسی حصے کی تالوت کرتے ہواور نہ ہی تم کوئی عمل انجام ۶١
ديتے ہو مگر يہ کہ جب تم ان ميں وارد ہوتے ہو ہم تم پر نگران ہوتے ہيں اور زمين و ٓاسمان ميں کوئی چيز تيرے پر 

ردگار سے مخفی نہيں رہتی ذره برابر اور نہ اس سے کم و بيش ۔ مگر يہ کہ وه سب کچھ واضح کتاب ( اور علم خدا کی و
  لوِح محفوظ ) ميں ثبت ہے ۔

  خد اہر جگہ ناظر ہے 
ميں  گزشتہ ٓايات ميں اور قرٓان ميں خدا کے وعظ و نصيحت اور ہدايت و رحمت کے بارے ميں گفتگو تھی ۔ زير بحث ٓايات

اسی مناسبت سے مشرکين کے گھڑے ہوئے قوانين اور جھوٹے احکام کے بارے ميں بات کی گئی ہے کيونکہ جو شخص 
خدا پر ايمان رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ تمام نعمات اور رزق اس کی طرف سے ہے اسے چاہئيے کہ وه يہ حقيقت بھی قبول 

بارے ميں حالل و حرام کا تعين خدا کے ہاتھ ميں ہے اور اس کے  کرے کہ ان نعمات کے بارے ميں حکم دينا اور ان کے
  اذن اور حکم کے بغير اس کام ميں دخل اندازی صحيح نہيں ہے ۔

زير نظر پہلی ٓايت ميں روئے سخن پيغمبر اکرم کی طرف ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : ان سے کہہ دو کہ خد انے جو رزق تمہارے
چھ کو حرام قرار ديتے ہو او رکچھ کو حالل ( قُْل ٔاََرٔاَْيتُْم َما ٔاَْنَزَل هللاُ لَُکْم ِمْن ِرْزٍق لئے نازل کيا ہے اس ميں سے کيوں ک

  ١فََجَعْلتُْم ِمْنہُ َحَراًما َوَحاَلاًل ) ۔اپنی بے ہوده رسوم کے مطابق کچھ چوپايوں کو سائبہ ، کچھ کو بحيره اور کچھ کو وصيلہ 
تی باڑی کے بعض محصوالت کو حرام قرار دے رکھا ہے اور ان کو ان پا ک نعمتوں کہتے ہو اسی طرح تم نے اپنی کھي

سے محروم رکھا ہے عالوه ازيں يہ امر تم سے مربوط نہيں ہے کہ کس چيز کو حالل ہونا چاہئيے او رکس چيز کو حرام ۔ 
  يہ امر تو صرف ان کے پر وردگار اور خالق کے اختيار ميں ہے ۔

تمہيں اجازر دی ہے کہ ايسے قوانين وضع کرو ياخدا پرافتراء باندھتے ہو(قُْل ٔاَهللاُ ٔاَِذَن لَُکْم ٔاَْم َعلَی هللاِ کہہ دو : کيا خدا نے 
تَْفتَُروَن ) ۔يعنی اس کام کی دوہی صورتيں ہوسکتی ہيں کوئی تيسری نہيں يا تو ايسا پر وردگارکی اجازتسے ہو اور يا پھر يہ 

  نکہ پہلی بات نہيں ہے لٰہذا تہمت اور افتراء کے سوا کوئی اور چيز نہيں ہو سکتی۔تہمت اور افتراء ہے اور چو
اب جبکہ يہ مسلم ہو گيا ہے کہوه اپنے ان خود ساختہ اور بے ہوده احاکم کے ذريعے نعمات الٰہی سے محروم ہو ئے ہيں اور 
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جو خڈا پر جھوٹ ناھتے ہيں وه روز قيامت کی سزا  پر وردگار کی ذات ِ مقدس پر افتراء باندھا ہے لٰہذا مزيد فرمايا گيا ہے
کے بارے ميں کيا سوچتے ہيں کيا انھوں اس دردناک سزا سے نجات کا کوئی بند و بست کيا ہے ( َوَما ظَنُّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَی 

ا وه انھيں ايسے برے اعمال پر سزا نہيں ديتا( لٰہذ“ لوگوں پر خدا فضل اور رحمت وسيع ہے ” هللاِ اْلَکِذَب يَْوَم اْلقِيَاَمة ) ۔ليکن 
ٕاِنَّ هللاَ لَُذو فَْضٍل َعلَی النَّاِس ) ۔مگر وه لوگ بجائے اس کے کہ اس خدائی مہلت سے فائده اٹھائيں ، عبرت حاصل کريں اس کا 

  شکر بجاالئيں اور خدا کی طرف پلٹ ٓائيں ۔
  کا شکر بجا التے ( َولَِکنَّ ٔاَْکثََرھُْم الَيَْشُکُروَن ) ۔اور وه اس عظيم نعمت “ ان ميں سے اکثر غافل ہيں ” 

اس ٓايت کی تفسری ميں يہ احتمال بھی ہے کہ ان تمام نعمات اور رزق کا حالل ہو نا ( سوائے چند نقصان ده اور ناپاک 
ری کی بجائے نا مستثنٰی چيزوں کے ) خو د خدا کی ايک عظيم نعمت ہے اور بہت سے لو گ اس عظيم نعمت کی شکر گزا

 شکری کرتے ہيں او ربے ہوده احکام اور چيزوں کو بال دليل ممنوع قرار دے کر اپنے ٓاپ کو ان سے محروم رکھتے ہيں ۔
اس بناء پر کہيں يہ خيال پيدا نہ ہو کہ خداکی يہ مہلت اس لےے کہ وه ان کے کرتوتوں کو نہيں جانتا، زير بحث ٓاکری ٓايت 

ده عبارت سے بيان کی گئی ہے کہ وه ٓاسمان و زمين کی وسعت ميں تمام ذرات موجودات او ربندوں ميں يہ حقيقت نہايت عم
کے اعمال کی جزئيات سے باخبر ہے ، ارشاد ہو تا ہے : تو کسی حالت اورکسی اہم کام ميں نہيں ہوتا اور تو کسی ٓايت کی 

ہم اس پر شاہد او رناظر ہوتے ہيں جب بھی وه کام کرنے تالوت نہيں کرتا، اور وه کوئی عمل انجام نہيں ديتے مگر يہ کہ 
  2ُشہُوًدا ٕاِْذ تُفِيُضوَن فِيِہ) ۔لگتے ہو( َوَما تَُکوُن فِی َشأٍْن َوَما تَْتلُوا ِمْنہُ ِمْن قُْرآٍن َوالَتَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل ٕاِالَّ ُکنَّا َعلَْيُکْم 

ر موجودگی کے معنی ميں ہے ۔ جس ميں ٓانکھ يا قلب و فکر کا مشاہده کی جمع ہے يہ اصل ميں حضور او“ شاہد “ ” شہود”
  شامل ہو۔

جمع کی تعبير اس طرف اشاره ہے کہ نہ صرف خدا بلکہ فرشتے جو اس کے فرمانبردار ہيں اور انسانوں کے اعمال کے 
  نگران ہيں ان کے سب کاموں سے باخبر ہيں اور ان کے شاہد و ناظر ہيں ۔

لے بھی کہا ہے کہ خدا کے بارے ميں جمع کا صيغہ جب کہ اس کی ذات پ اک ہر لحاظ سے يکتا و بيگانہ جيسا کہ ہم نے پہ
ہے ، اس کے مقام کی عظمت کی طرف اشاره ہے اور ہميشہ ا سکے مامور ا س کے فر مان کے تابع ہيں اور اس کے امر 

  کی طاعت کے لئے تيار ہيں ۔
  نہيں بلکہ اس کے تمام مطيع مامورين کے بارے ميں بھی ہے ۔اور درحقيقت گفتگو صرف اس کے بارے ميں 

اس کے بعدخداکی تمام چيزوں سے ٓاگاہی کے مسئلے پر زياده تاکيد کی گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : زمين اور ٓاسمان ميں 
ں رہتا نہ اس چھوٹی سے چھوٹی چيز يہاں تک کہ کوئی ذّره بے مقدار بھی تيرے پر وردگار کے علم کی نظر سے مخفی نہي

سے کوئی چھوٹی چيز ہے او رنہ اس سے بڑی ۔ ،گر يہ کہ سب کی سب لوِح محفوظ اور علم خدا کی واضح کتاب ميں ثبت 
َماِء َوالَٔاَْصَغَر ِمْن َذلَِک َوالَٔاَ  ٍة فِی ااْلَْٔرِض َوالَفِی السَّ   فِی ِکتَاٍب ُمبِيٍن) ۔ ْکبََر ٕاِالَّ ہے ( َوَما يَْعُزُب َعْن َربَِّک ِمْن ِمْثقَاِل َذرَّ

کے ماده سے در اصل گھر اور گھر والوں سے چوپايوں کے لئے چراگاه تالش کرنے کے لئے “ عذوب”اور “ يعذب ”
  جدائی کے معنی ميں ہے بعد ازاں يہ لفظ مطلقاً غيبت اور جدائی کے معنی ميں استعمال ہونے لگا ۔

  کہا جاتا ہے ۔“ ذره ”لئے چوھٹی چھوٹی چونٹيوں کو بھی  نہايت چھوٹے سے جسم کے معنی ميں ہے ۔ اسی“ ذرة”
  کی طرف مراجعت کيجئے ۔ ٢٨٩مزيد وضاحت کے لئے جلد سوم ص 

  سے تعبير کيا جاتا ہے ۔“ لوح محفوظ” پر وردگارکے وسيع علم کی طرف اشاره ہے کہ جسے بعض اوقات “ کتاب مبين ”
  بات کی گئی ہے ) ۔ ، اردو ترجمہ پر بھی١٨۵( اس بارے ميں جلد پنجم ص

  چند اہم نکات 
  

  ۔ قانون بنانے کا حق صرف خدا کو ہے :١

مندرجہ باالٓايات کی مختصر سی عبارتوں کے ذريعہ يہ حقيقت ثابت ہوتی ہے کہ قانون بنانے کا حق خدا کے ساتھ مخصوص
افتراء کا ارتکاب کرتا ہے کيونکہ ہے اور جو شخص اس کے فرمان اور اجازت کے بغير ايسا کرے تو وه خدا پر تہمت اور 

رزق اور تمام عالم ہستی کی نعمات اس کی جانب سے نازل ہوتی ہيں اور در حقيقت ان سب کا حقيقی مالک وہی ہے ۔ اسی 
لئے اسی کو حق پہنچتا ہے کہ کسی کو جائز يا ناجائز قرار دے ۔ البتہ اس سلسلے ميں اس کے احکام خود بندوں کے مفاد 

ر انہی کے تکامل و ارتقاء کے لئے ہيں اور اسے ان کی ذره بھر بھی ضرورت نہيں ہے ۔ ليکن بہر حال صاحِب ميں ہيں او
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  اختيار اور قانون گزار وہی ہے مگر يہ کہ جتنا مناسب سمجھے کسی پيغمبر کو يا کسی حد تک کوئی اجازت دے دے ۔
ض امور کو واجب يا حرام قرار ديتے تھے کہ جنہيں جيسا کہ بہت سی روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ پيغمبر اسالم بع

کہا جاتا ہے البتہ يہ سب کے سب خدا کے حکم کے تابع ہيں اور ايسے اختيارات ہيں “ فرض النبی ” روايات کی زبان ميں 
  جو پيغمبر اکرم کو وديعت کئے گئے ہيں ۔

  زت کسی کو دے ۔اس پر دليل ہے کہ ہوسکتا ہے کہ خدا اس قسم کی اجا“ هللا اذب لکم ” 
کی بحث سے مربوط ہے جو انشاء هللا تعالٰی کسی دوسرے مقام پر ہم تشريح کے ساتھ بيان کريں“ واليت تشريعی ” يہ مسئلہ 

  گے ۔

  ۔ رزق کا نزول :٢
مندرجہ باال ٓايات ميں ارزاق کے لئے نزول کی تعبير استعمال ہوئی ہے حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ صرف بارش کا پانی 

ٓاسمانی سے اترتا ہے ۔ يہ يا تو اس بناء پر ہے کہ بارش کے يہ حيات بخش قطرے تمام تر رزق کی اصل بنياد ہيں اور يا اس 
بناء پر ہے کہ مرادنزول مقامی ہے کہ جس کی طرف پہلے بھی اشاره کيا جاچکا ہے ۔ يہ تعبير روز مره کی گفتگو ميں نظر 

سے کوئی حکم يا احسان کسی چھوٹے شخص کے لئے ہو تو کہا جا سکتا ہے ٓاتی ہے کہ اگر ايک بزرگ شخص کی طرف 
  سے معين کيا گيا ہے يا اوپر سے ہميں مال ہے ۔“ اوپر ” کہ يہ 

  ۔ علماء علم اصول کا ايک استدالل :٣
کو ثابت کيا ہے اور کہا ہے کہ يہ “ اصل عدم حجيت ظن” سے “ٔا  اذن لکم ام علی هللا تفترون ” علما ء علم اصول نے 

تعبير نشاندہی کرتی ہے کہ احکام الٰہی ميں سے کوئی يقين کے بغير ثابت نہيں کيا جاسکتا ورنہ خدا پر افتراء ہو گا کہ جو 
  حرام ہے ۔

  ارے کچھ اعتراجات ہيں کہ جو ہم نے علم اصول کے مباحث ميں ذکر کئے ہيں ۔البتہ اس استدالل پر ہم

  ۔ ايک درس :۴
مندرجہ باالٓايات ميں سے ہميں ايک اور درس بھی ملتا ہے اور وه يہ ہے کہ قانون خدا کے مقابلے ميں قانون بنا نا جاہليت کا 

  طريقہ ہے ۔
ے نارسا اور ناپختہ افکار سے احکام تراش ليں ۔ ايک حقيقی خدا پرستايسے لوگ اپنے ٓاپ کو حق دار سمجھتے تھے کہ اپن

  ہر گز ايسا نہيں ہوسکتا ۔
يہ جو ہم ديکھتے ہيں کہ ہمارے زمانے ميں کچھ لوگ ايسے ہيں جو ايمان ب اخدا کا دم بھر تے ہيں اس کے باوجود 

وانين ِ اسالم کو ناقابل عمل قرار دے کر خود دوسروں کے غير اسالمی قوانين کی طرف دست سوال دراز کرتے ہيں يا جو ق
  قانون وضع کرتے ہيں وه بھی جاہليت کے طريقوں کے پيروکار ہيں ۔

حقيقی اسالم قابل تقسيم اور تجزيہ پذير نہيں ہے ۔ جب ہم کہتے ہيں کہ ہم مسلمان ہيں تو اس کے قوانين کو قبول کرنا چاہئيے 
انين قابل اجراء ہيں ، ان کی سوچ بے بنياد اور يہ خيال ايک قسم کی مگرب اور يہ جو بعض کہتے ہيں کہ اس کے سب قو

  زدگی اور خود نمائی پر مبنی ہے ۔
البتہ اسالم اپنی جامعيت کے لحاظ سے بعض مسائل ميں اصول بيان کرکے ہمارے ہاتھ کھلے رکھتا ہے تاکہ ہر زمانے کے 

  نظيم کريں اور انھيں جاری کريں ۔تقاضوں کے مطابق شورٰی کے اصولوں کی روشنی ميں ہم ت

  ۔ علم الٰہی کے تين پہلو :۵
محل ِ بحث ٓاخری ٓايت ميں علم پر وردگار کی وسعت کی طرف اشاره کرتے ہوئے تين نکتوں کا ذکر کيا گيا ہے ۔ فرمايا گيا 

عمل انجام نہيں ديتے ہو مگر يہہے کہ تو کسی کام اور حالت ميں نہيں ہے اور کوئی ٓايت تالوت نہيں کرتا اور تم لوگ کوئی 
  کہ ہم تم پر شاہد اور ناظر ہيں ۔

يہ تين تعبيريں اصل ميں انسانوں کے افکار ، گفتار اور کردار کی طرف اشاره ہيں ،يعنی جس طرح خدا ہمارے اعمال ديکھتا
يں سے کوئی چيز بھی علم پر ہے ،۔ ہماری باتوں کو بھی سنتا ہے اور ہمارے افکار اور نيتوں سے بھی ٓاگاه ہے اور ان م

  وردگار کے دائرے سے خارج نہيں ہے ۔
اس ميں شک نہيں کہ نيت اور روح کی کيفيت کا مرحلہ پہلے ٓاتا ہے ، گفتگو اس کے بعد ہوتی ہے اور کردار کا مرحلہ ٓاخر 
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  ميں ٓاتا ہے ۔ اسی لئے ٓايت ميں بی اسی ترتيب کو ملحوظ رکھا گيا ہے ۔
ں کہ پہلے اور دوسرے مرحلے کا ذکر مفرد کی شکل ميں پيغمبر سے خطاب کی صورت ميں ہے اور يہ جو ہم ديکھتے ہي

تيسرے مرحلے کاذکر جمع کی صورت ميں ہے اور تمام مسلمانوں سے خطاب ہے ، جيسا کہ خدا کی طرف سے ٓايات ِ قرٓان
ن پر وگراموں پر عمل کرنا ساری ملت لے کر انھيں لوگوں کے سامنے تالوت کرنا بی ٓانحضرت سے مربوط ہے ۔ ليکن ا

  سے مربوط ہے اور کوئی شخص اس سے مستثنٰی نہيں ہے ۔

  ۔ ہماری ہر کيفيت کی نگرانی ہورہی ہے :۶
زير نظر ٓاخری ٓايت ميں تمام مسلمانوں کے لئے ايک عظيم درس موجود ہے کہ جو انھيں راه حق پر ڈال سکتا ہے اور 

يک ايسا درس ہے کہ جس کی ط رف توجہ کرنے سے صالح اور پاکيزه معاشره تشکيل پا انحرافات سے روک سکتا ہے يہ ا
سکتا ہے اور وه يہ ہے کہ ہميں يہ حقيقت نظر ميں رکھنا چاہئيے کہ ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہيں ، جو بھی بات کرتے ہيں ، 

يں بھی ہوتے ہيں نہ صرف خدا کی جو کچھ بھی سوچتے ہيں ، جس طرف بھی ديکھتے ہيں او رہم جس حالت اور کيفيت م
پا ک ذات بلکہ اس کے فرشتے بھی ہمارے نگران ہوتے ہيں اور پوری توجہ سے ہميں ديکھتے ہيں ۔ زمين و ٓاسمان کے 
طول و عرض ميں چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی خدا کی نگاه سے پنہاں نہيں ہوسکتی ، نہ صرف پنہاں نہيں ہوتی بلکہ 

ہوتی ہے اور اس ميں تبديلی ، اشتباه يا غلطی نہيں ہوسکتی۔ نہ خدا کے علم بے پاياں کے صفحہ  لوِح محفوظ ميں بھی ثبت
ميں نہ مقرب فرشتوں اور بندوں کے اعمال لکھنے والوں کی سوچ ميں اور نہ ہماری ڈائری اور ہمارے نامہ اعمال ميں کہيں

  بھی تبديلی ، اشتباه يا غلطی نہيں ہو سکتی۔
  ہ امام صادق عليہ السالم فرماتے ہيں :بالوجہ نہيں ہے ک

  کان رسول هللا اذا قرء ٰھذه ااٰلية بکی بکاء شديداً۔
، مذکوره ٓايت ١١۶ص  ۵جب رسول هللا اس ٓايت کی تالوت کرتے تھے تو شدت سے گريہ کرتے تھے ۔ ( مجمع البيان جلد 

خالق کے باوجود علم خدا کے سامنے ترساں  کے ذيل ميں )جب رسول هللا اپنے خلوص و بندگی ، خدمت خلق او رعبادت ِ
  ہوتوہماری اور دوسروں کی حالت واضح ہے ۔

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

اس اونٹنی کو کہتے ہيں جس نے دس يا باره بچے “ سائبہ ” اس جانور کو کہتے ہيں جس نے کئی مرتبہ بچہ جنا ہو ۔“ بحيره ”۔ ١
کی طرف ٩٧نے سات بچے دئيے ہو ں ( مزيد وضاحت کے لئے جلد پنجم صاس گوسفند کو کہتے ہيں جس “ وصيلہ ” دئيے ہوں اور 
  رجوع کريں ) ۔

کو خدا کی طرف پلٹا تے ہيں يعنی جو ٓايات تو خدا کی طرف سے پڑھتا ہے ۔ ليکن ظاہر يہ ہے کہ يہ “ منہ ” بعض مفسرين ضمير -2
ا ہے يعنی وه ٓايات جن کی کسی اہم کام کے بارے ميں تو ضمير لفظ شان يا قرٓان کی طرف لوٹتی ہے جيسا کہ بہت سے مفسرين نے کہ

 تالوت کرتا ہے يا قرٓان کی جو ٓايات تو تالوت کرتا ہے ۔
 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

  ۔ٔاَالَٕاِنَّ ٔاَْولِيَاَء هللاِ الََخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَھُْم يَْحَزنُوَن۔ ۶٢
  ۔ الَِّذيَن آَمنُوا َوَکانُوا يَتَّقُوَن۔۶٣
ْنيَا َوفِی اآْلِخَرِة الَتَْبِديَل لَِکلَِماِت هللاِ َذلَِک ھَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ ۶۴   ۔۔ لَھُْم اْلبُْشَری ِفی اْلَحيَاِة الدُّ
ِ َجِميًعا ھَُو السَِّميُع اْلَعلِيُم۔۶۵ َّ ِ ةَ    ۔ َوالَيَْحُزْنَک قَْولھُْم ٕاِنَّ اْلِعزَّ

  ترجمہ
  
  ولياء ( اور دوست) نہ ڈرتے ہيں اور نہ غمگين ہوتے ہيں ۔۔ ٓاگاه رہو کہ خدا کے ا۶٢
  ۔ وہی کہ جو ايمان الئے اور جنہوں نے ( حکم خدا کی مخالفت سے ) پر ہيز کيا ۔۶٣
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۔ وه دنياوی زندگی اور ٓاخرت ميں خوش ( اور مسرور ) ہيں ۔ خدا کے وعدوں کی خالف ورزی نہيں ہوسکتی اور عظيم ۶۴
  کاميابی ہے ۔

  ی گفتگو تجھے غمگين نہ کرے ۔ تمام عزت و قدرت خدا کے لئے ہے اور وه سننے واال اور جاننے واال ہے ۔۔ ان ک۶۵

  روحانی سکون ايمان کے زير سائی ہے 
گزشتہ ٓايات ميں مشرکين اور بے ايمان افراد کے حاالت کا کچھ حصہ پيش کيا گيا تھا ۔ ان ٓايات ميں ان کے مد مقابل مخلص،

رہيز گار مومنين کی کيفيت بيان ہوئی ہے تاکہ موازنہ ہو سکے ۔ جيسا کہ قرٓان کی روش ہے کہ وه نور کو ظلمتمجاہد اور پ
  سے اور سعادت کو بد بختی سے ميّز کر تا ہے ۔

نَّ ٔاَْولِيَاَء هللاِپہلی ٓايت ميں ارشاد ہوتا ہے : ٓاگاه رہو کہ اولياء ِ خدا پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ انھيں کوئی حزن و غم ہے (ٔاَالَإِ 
  الََخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَھُْم يَْحَزنُوَن) ۔

کی جمع ہے يہ اصل “ ولی “ ”اولياء ” اس بات کو پوری طرح سمجھنے کے لئے اولياء کا معنی خوب معلوم ہونا چاہئيے 
ے ايک دوسرے کے نزديک کے ماده سے ليا گيا ہے جو دو چيزوں کے نزديک واسطہ نہ ہونے اور ان ک“ ولی يلی ”ميں 

پے در پے ہونے کے معنی ميں ہيں لٰہذا ہر اس چيز کو جو دوسری سے مکان ، زمان ، نسب يا مقام کے لحاظ سے قرابت 
وغيره کے لئے استعمال بھی اسی بناء پر ہے اس لئے “ دوست”اور “ سر پرست ” کہا جا تا ہے ۔ اس لفظ کا ” رکھتی ہے 

دا کے درميان کوئی فاصلہ نہ ہو ۔ اولياء ِ خد ا معرفت اور ايمان کے نور سے اور اپنے پاک اولياء وه ہيں جن کے اور خ
عمل کی بناء پر خد اکو دل کی ٓانکھ سے اس طرح ديکھتے ہيں کہ ان کے دل ميں کسی قسم کا کوئی شک اور ترد پيدا نہيں 

ا ل ِ مطلق ہے ، سے اسی ٓاشنائی کے سبب جو کچھ ہوتا اور خدا کہ جو بے انتہا ہے جس کی قدرت بے پاياں ہے او رجو کم
خدا کے عالوه ہے ، ان کی نگاه مينحقير ، بے وقعت ، ناپائيدار اوربے مقدار ہے ۔ جو شخص سمندر سے ٓاشنا ہے قطره اس 

  کی نگاه ميں کوئی قيمت نہيں رکھتی اور جوٓافتاب کو ديکھتا ہے وه ايک سمع بے فورح سے بے اعتناء ہے ۔
واضح ہو جاتا ہے کہ انھيں کيوں خوف و اندوه نہيں ہے کيونکہ خوف عام طور پر ميسر نعمتوں کے فقدان کے اس سے 

احتمال پر ہوتا ہے يا ان خطرات سے ہو سکتا ہے جبکہ خدا کے اولياء اور سچے دوست مادی دنيا کی ہر قسم کی وابستگی 
ان کے وجود پر حکومت کرتا ہے وه نہ مادی وسائل کے چھن  اپنے حقيقی مفہوم ميں“ زہد ” اور عقد سے ٓازاد ہيں اور 

جانے پر واويال کرتے ہيں اور نہ ٓائنده کے لئے ايسے مسائل کا احتمال ان کے اذہان کو اپنی طرف مشغول رکھتا ہے : ان 
  کے وجود ميں اس کی کوئی گنجائش نہيں ہے ۔

الطم ہو جاتا ہے ليکن ايک وسيع سمندر کے لئے طوفان کسی چھوٹے سے برتن کا پانی انسان کی ايک پھونک ہی سے مت
  بھی کم اثر ہوتے ہيں ۔ اسی لئے سمندر کو سکون کہاجاتا ہے ۔

  لکی ال تٔاسوا علی مافاتکم وال تفرحوا بما ٰاتاکم ۔
  )٢٣۔تاکہ نہ افسوس کرو تم اس چيز کا جو تم سے چھن جائے اور نہ خوش ہو تم اس چيز سے جو تم کو دی جائے ۔ (حديد

نہ وه دن کہ جب دنيا ان کے پاس تھی انھوں نے اس سے دل لگا يا اور نہ ٓاج جبکہ اس سے جدا ہورہے ہيں انھيں اس کا غم 
ہے ۔ ان کی روح بزرگ تر ہے اور ان کی روح سے باال تر ہے کہ ايسے حوادث ان کے گزشتہ اور ٓائنده پر اثر انداز ہوں 

  گے ۔
  ن کے وجود رپر حکم فرما ہے ۔ قرٓان کے مطابق :اس طرح سے حقيقی امن و سکون ا

  اوٰلئک لھم االمن
  ۔) ٨٢انہيں لوگوں کے لئے امن اور سالمتی ہے ۔( انعام ۔ 

  يا دوسرے لفظوں ميں :
  اال بذکرهللا تطمئن القلوب۔

  )٢٨خدا کی ياد ان کے دلوں کے سکون کاباعث ہے ۔ ( رعد ۔ 
ميں دنيا پرستی کی روح کی وجہ سے پيدا ہوتا ہے ۔ جو لوگ اسی روح سے تہی خالصہ يہ کہ عموماً غم اور خوف انسانوں 

داماں ہيں اگر انھيں کوئی غم اور خوف نہ ہو تو يہ بہت فطری اور طبعی بات ہے يہ اس مسئلہ کا استداللی بيان ہے ۔ کبھی 
  اس مسئلے کو عرفانی صورت ميں يوں بيان کيا جاتا ہے :

جالل و جمال ميں مستغرق ہيں اور کی ذات پاک کے مشاہده ميں محو ہوتے ہيں اور اس کے غير اولياء هللا اس طرح صفات 
کو بھول جاتے ہيں کہ کسی چيز کے لئے کھو جانے کے غم ميں اور کسی خطرناک دشمن کے خوف کی ان کے دل ميں 

اور جو اس کے غير کی فکر نہ  کوئی گنجائش نہيں رہتی ۔ جس کے دل ميں خدا کے سوا کسی کے لئے کوئی گنجائش نہ ہو
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کرے اور اس کی روح اس کے عالوه کسی کو قبول نہ کرے تو کيسے ممکن ہے کہ وه کسی غم و اندوه يا خوف و وحشت 
  سے دو چار ہو۔

جو کچھ ہم نے کہ اہے اس سے يہ حقيقت ٓاشکار ہوجاتی ہے کہ اس سے مراد مادی نج و غم اور دنياوی خوف و ہراس ہے ۔ 
 کے دوستوں کا وجود اس کے خوف سے ماال مال ہوتا ہے ۔ فرائض اور ذمہ دار يوں کے انجام نہ دينے کا خوف ورنہ هللا

اور ان مواقع کا دکھ کہ جو ان سے جائع ہو گئے ۔ يہ حزن و مالل روحانی پہلو اور وجود انسان کے تکامل اور ترقی کا 
  ور تنزل کا سبب ہيں ۔باعث ہے جبکہ اس کے بر عکس مادی خوف اور غم انحطاط ا

امير المومنين حضرت علی عليہ السالم اپنے مشہور خطبہ ہمام ميں اوليا ء هللا کے حاالت کی نہايت خوبصورت تصوير کشی
  کرتے ہوئے فرماتے ہيں :

  قلوبھم مخزونة و شرورھم مامونة ۔
  ان کے دل مخزونو غمزه ہيں اور لوگ ان کے شر سے امان ميں ہيں ۔

  فرماتے ہيں : ٓاپ(ع) مزيد
  ولو ال االجل الذی کتب هللا عليھم لم تستقرارواحھم فی اجسادھم طرفة عين شوقاً الٰی الثواب وخوفاً من العقاب۔

اگر وه اجل جو خدا نے ان کے لءء مقرر کی ہے نہ ہوتی تو ثواِب الٰہ ی کے شوق ميں اور عذاب الٰہی کے خوف سے ان 
  صبحی صالح )،) ۔(١٩٣ی دير بھی ٹھہرتی ۔ ( نہج البالغہ ، خطبہ کے جسموں ميں ان کی روح چشم زدن ک

  قرٓان مجيد بھی مو منين کے بارے مينکہتا ہے :
  الذين يخشون ربھم بالغيب وھم من الساعة مشفقون۔

  )۴٩وه لوگ جو پر وردگار سے اس کے غضب کو نہ ديکھنے کے باجود ڈرتے ہيں ۔( انبياء ۔ 
  ٢س دوسری قسم کا ہے ۔ اس بناء پر ان کا خوف و ہرا

اس وقت جب کہ ہم يہ ٓايات لکھ رہے ہيں هللا کے ايک سچے ولی کی شہادت کی خبر پہنچی ہے يعنی فلسفی ، عالم ،  ٢
مجاہد ِ عظيم ٓاقائے مرتضی مطہری کی خبر شہادت ۔ اس شہادت نے ہمارے لئے يہ حقيقت ايک مرتبہ ثابت کردی ہے کہ 

ت کے لئے جسے ہم نے دوِر حاضر ميں اس ملک ميں شروع کررکھا ہے اور جس ميں قوم عظيم اسالمی انقالب کی حفاظ
کے تمام طبقے شريک ہيں ، ابھی ہميں بہت سا خون اور بہت سی قربانياں دينی ہوں گی ۔ ليکن اب کے دشمنوں نے ہم سے 

تھی اور ا سکے گراں بہا  ايک ايسے جواں مرد کو چھينا ہے جس کی ساری عمر علم و دانش کی خدمت ميں صرف ہوئی
ٓاثار علمی اس دعوٰی پر شاہد ناطق ہيں ۔ وه مخلص مجاہد اور ٓازاد مومن تھے ۔ وه بھی انہی افراد مينسے تھے کہ جن کے 

کيونکہ اس شہيد نے اپنے پيغام اور ذمہ داری کو “ نہ انھيں خوف ہے او رنہ غم و حزن” بارے ميں قرٓان کہتا ہے کہ :۔ 
  ے انجام ديا اور اپنے پيغام اور ذمہ داری کی راه ميں شہيد ہو گيا ۔عمده طريقے س

  ہجری شمسی ) ١٣۵٨اردی بہشت  ١٢( 
يہ کہ اولياء خدا سے مراد کون سے افراد ہيں ، اس سلسلے ميں مفسرين ميں اختالف ہے ليکن دوسری ٓايت اس مطلب کو 

ے لوگ ہيں جو ايمان الئے اور ہميشہ تقوٰی اور پر ہيز گاری واضح کرتی ہے اور بحث کرديتی ہے ار شاد ہوتا ہے : وه ايس
  کو اختيا ر کئے رکھا ( الَِّذيَن آَمنُوا َوَکانُوا يَتَّقُوَن) ۔

يہ امر جاذب توجہ ہے کہ ايمان کا ذکر ما ضی مطلق کی صورت ميں ہے اور تقوٰی کا ذکر ماضی استمراری کی شکل ميں 
ايمان حد کامل کو پہنچ گيا ہے ليکن تقوٰی جوکہ روزمره کے عمل ميں منعکس ہوتا  ہے ۔ يہ اس طرف اشاره ہے کہ ان کا

ہے ، ہر گھڑی نئے کام کا مطالبہ کرتا ہے اور تدريجی پہلو رکھتا ہے يہ ان کے لئے ايک دائمی ذمہ دای کی صورت ميں 
  ہے ۔

ہيں اور اس کی وجہ سے اپنے اندر ايک جی ہاں يہ وه لوگ ہيں جو دين اور شخصيت کے ان دو بنيادی ار کان کے حامل 
  ايسا سکو ن محسوس کرتے ہيں کہ جسے زندگی کا کوئی طوفان مضطرب نہيں کرسکتا بلکہ :

  المٔومن الحبل الراسخ التحرکہ العواصف ۔
  مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہے جسے تيز ٓاندھياں ہال نہيں سکتيں ۔

  ے استقامت اور پا مردی کا مظاہره کرتا ہے ۔يعنی وه پہاڑ کی طرح حوادث کی تند ہوا کے سامن
تيسری ٓايت ميں اولياء ِ حق کے وجود ميں خوف و غم اور وحشت و اضطراب کے نہ ہونے کی تاکيد يوں کی گئی ہے : ان 
کے لئے دنياوی زندگی ميں اور ٓاخرت ميں بشارت، خوشحالی اور سرور نصيب ہو گا ( توجہ رہے کہ البشرٰی ميں الف الم 

  س کے حوالے سے مطلق ذکر ہوا ہے اور اس ميں طرح طرح کی بشارتوں کا مفہوم موجود ہے ) ۔جن
دوباره تاکيد کے لئے فرمايا گيا ہے : پر وردگار کی باتوں اور خڈائی وعدوں ميں تغير نہيں ہوتا اور خدا اپنے دوستوں کے 
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ہ جسے نصيب ہوا اس کے لئے عظيم کاميابی اور سعادت ہے بار ے ميں اپنا وعده پورا کرے گا (ال تبديل کلمات هللا )، اور ي
  (َذلَِک ھَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيُم) ۔

ٓاخری ٓايت ميں روئے سخن پيغمبر اکرم کی طرف ہے جو اولياء هللا اور دوستان خدا کے سردار ہيں ۔ ان کی دلجوئی کرتے 
ر موزوں باتيں تجھے غمگين نہ کريں ( َوالَيَْحُزْنَک قَْولھُم ہوئے فرمايا گيا ہے : غافل اور جاہل مخالفين اور مشرکين کی غي

ةَ  جميعاً) ۔کيونکہ تمام عزت و قدرت خدا کے لئے ہے اورخدا کے ارادٔه حق کے سامنے دشمن کچھ نہيں کرسکتے ( ٕاِنَّ اْلِعزَّ
ِ ) ۔ خدا ان کی سب سازشوں سے باخبر ہے ۔ ان کی باتوں کو سنتا ہے اور ان کے ا َّ ندر ونی اسرار و رموز سے ٓاگاه ہے ( ِ

  ھَُو السَِّميُع اْلَعلِيُم) ۔

  دو اہم نکات 
  

  بشارت سے کيا مراد ہے ؟”۔ ١

مندرجہ باال ٓايات ميں خدانے اپنے دوستوں کے لئے دنيا و ٓاخرت ميں جس بشارت کا تذکره ہے اس سے کيا مراد ہے ، اس 
  ہے ۔سلسلے ميں تمام مفسرين کے درميان اختالف 

بعض نے اس ٓايت کو اس بشارت کے ساتھ مخصوص سمجھا ہے جو فرشتے مومنين کو موت اور اس جہان سے انتقال کے 
  وقت ديتے ہيں او رکہتے ہيں :

  و ابشروا بالجنة التی کنتم توعدون۔
  )٣٠خوشخبری ہو تمہيں اس جنت کی جس کا تم سے وعده کيا گيا ہے ۔ ( ٰحم ٓ سجده ۔ 

ن کے مومن اور صالح ہونے تک کے لئے دشمنوں پر غلبہ اور روئے زمين پر حکومت کرنے کے بعض دوسرے اسے ا
  وعده کی طرف اشاره سمجھتے ہيں ۔

پر الف الم جنس کے حوالے سے ہے اس طرف توجہ کی “ البشرٰی ” ليکن جيسا کہ ہم نے کہا ہے يہ لفظ مطلق ہے او ر
ہوم پنہاں ہے ، جس ميں ہر قسم کی بشارت ، کاميابی اور موفقيت شامل ہے جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ميں ايک وسيع مف

اور جن امور کا اوپر ذکر ہوا ہے وه سب اس ميں شامل ہيں اور درحقيقت ان ميں سے ہر ايک خدا کی اس وسيع بشارت کے 
سے اس کی تفسير کی  ايک گوشے کی طرف اشاره ہے اور شايد يہ جو بعض روايات ميں عمده خوابوں اور رويائے صالحہ

کے مفہوم ميں موجود “ البشرٰی ” گئی ہے ، اس طرف اشاره ہے کہ ہر قسم کی بشارت يہاں تک کہ چھوٹی بشارتيں بھی 
  ہيں او ريہ نہيں کہ اس کا مفہوم ان ميں منحصر ہے ۔

ثر ہے کہ جو انسان کی روح اور در حقيقت جيسا کہ پہلے بھی ذکر کيا گيا ہے کہ ايمان اور تقوٰی کا يہ تکوينی اور طبيعی ا
جسم کو ہر قسم کے خوف و دہشت سے دورکرديتا ہے کہ جو شک اور تردد سے اور اسی طرح گناه اور مختلف ٓالودگيوں 

سے پيدا ہوتا ہے کيسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے اندر ايمان اور معنويت نہ رکھتا ہو پھر بھی سکون محسوس کرے ۔ 
کشتی کی طرح ہے جو طوفان ميں پھنس گئی ہو کہ جسے کوه پيکر موجيں ہر لمحہ الٹ دينا ايک شخص ايک بے لنگر 

  چاہتی ہوں اور گرداب اسے نگلنے کے لئے منہ کھولے ہوئے ہوں ۔
کسی طرح سے ممکن ہے کہ وه شخص جس نے لوگوں پر ظلم و ستم کياہو ، انسانوں کا خون بہا يا ہو اور دوسروں کے 

ئے ہوں ، چين سے بيٹھا ہو۔مومنين کے بر عکس اسے سکون کی نيند نہيں ٓاسکتی ۔ وه زياده تر ڈرأو اموال و حقوق غصب ک
نے خواب ديکھتا رہے گا کہ جن ميں وه اپنے ٓاپ کو دشمنوں ميں گھرا ہوا پائے گا او ريہ خود ان کی بے ٓارامی اور روح 

  ميں موجود تالطم پ رايک دليل ہے ۔
يک مجرم اور ظالم ، خصوصاً جب اس کا تعاقب ہو رہا ہو عالم خواب ميں اپنے ٓاپ کو ہو لناکيوں يہ يک فطری بات ہے کہ ا

کے سامنے ديکھتا ہے کہ جو اس کا پيچھا کرنے اور اسے پکڑ نے کے در پے ہيں يا يہ کہ مقتول و مظلوم کی روح اس 
ہے ۔ اسی لئے جب وه بيدار ہوتا ہے تو يزيدکے نا ٓاگاه ضمير کے اندر سے فرياد کرتی ہے اور اسے سخت مضطرب کرتی 

  کی طرح کہتا ہے :
  مالی وللحسين ؟

  ميرا حسين سے کيا تعلق ہے ؟
  يا حجاج کہتا ہے :
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  مالی و لسعيد بن جبير
  مجھے سعيد بن جبير سے کيا واسطہ ؟

  ۔ ٓائمہ ہدای کی چند روايات :٢
ے بڑی عمده روايات منقول ہيں ان ميں سے بعض کی طرف ہم يہاں زير بحث ٓايات کے ذيل ميں ٓائمہ اہل بيت عليم السالم س

  اشاره کرتے ہيں ۔
امير المومنين علی عليہ السالم نے ٓايت االان اولياء هللا کی تالوت فرمائی اور پھر اپنے اصحاب سے سوال کيا : جانتے ہو کہ 

  اولياء خدا کون لوگ ہيں ؟
  پ ہی فرمائيے کہ وه کون ہيں ؟ انھوں نے سوال کيا : يا امير المومنين ! آ 

  امام (ع) نے فرما يا :
  ھم نحن و اتباعنا فمن تبعنا من بعدنا طوبی لنا ، طوبی لھم افضل من طوبٰی لنا ،

  قالوا : يا امير المومين ماشٔان طوبی لھم افضل من طوبی لنا ؛ السنا نحن وھم علی امر؛
  وا مالم تطيقوا۔قال : ال ، انھم حملوا مالم تحملوا عليہ ، وطاق

  خدا کے دوست ہم اور ہمارے پير وکار ہيں جو ہمارے بعد ٓائيں گے ۔ کيا کہنا ہمارا اور اس سے بڑھ کر کيا کہنا ان کا ۔
بعض نے پوچھا: ان کے لئے ٓاپ نے بڑھ کر کيوں کہا: کيا ہم اور و ه ايک ہی مکتب کے پيرو نہيں ہيں کيا ہمارا معاملہ ايک

  جيسا نہيں ہے ۔
  پ نے فرمايا:آ 

نہيں کيونکہ ان کی اس قسم کی ذمہ دارياں ہيں جيسی تمہاری نہيں ہے اور وه ايسی مشکالت سے دوچار ہوں گے کہ تم 
  ١دوچار نہيں ہو۔

  کتاب کمال الدين ميں ابو بصير کے واسطے سے امام صادق (ع) سے منقول ہے ۔
ھور ه فی غيبتہ ، و المطعين لہ فی ظھوره، اوٰلئک اولياء هللا الذين ٓاپ (ع) نے فرمايا :۔ طو بٰی لشيعة قائمنا المنتظرين لظ

  الخوف عليھم وال ھم يحزنون ۔
خوشا حال امام قائم (ع) کے پيروکاروں کا کہ جو ان کی غيبت ميں ( اپنی خود سازی کے ساتھ ) ان کے ظہور کا انتظار 

وه اولياء ِ خدا ہيں کہ جنہيں نہ کوئی خوف ہے اور نہ  کريں گے اور ان کے ظہور کے وقت ان کے فرماں بردار ہوں گے ،
  2وه مخزون و مغموم ہوتے ہيں ۔ 

  حضرت صادق عليہ السالم کا ايک موالی نقل کرتا ہے کہ امام (ع) نے فرمايا :
يںاس مکتب کے پيروکار زندگی کے ٓاخری لمحات ميں ايسی چيزيں ديکھتے ہيں کہ جن سے ان کی ٓانکھيں روشن ہو جاتی ہ

  ۔
راوی کہتا ہے : ميں نے اصرار کيا کہ وه کيا ديکھتے ہيں ؟ اس سوال کا ميں نے دس سے زياده مرتبہ تکرار کيا ۔ ليکن امام 

  ہر مرتبہ صرف اتنا کہتے ۔
  وه ديکھيں گے

  مجلس کے اختتام پر ٓاپ (ع) نے ميری طرف رخ کيا اور مجھے پکارکر فرمايا:
  ے کہ وه کيا ديکھتے ہيں ؟گويا تو اصرار کرتا ہے کہ يہ جان

  ميں نے عرض کيا:
  يقين پھر ميں رونے لگا ۔

  امام کو ميری حالت پر رحم ٓايا اور کہا:
  ان دونوں کوديکھيں گے ۔

ميں نے اصرار کيا : کن دونوں کو ؟ فرمايا :۔ پيغمبر اکرم اور حضرت علی (ع) کو کوئی صاحِب ايمان دنيا سے ٓانکھ بند 
  کہ ان دو بزرگوں کو ديکھے گا کہ وه اسے بشارت دے رہے ہيں ۔نہيں کرے گا مگر يہ 

  اس کے بعد فرمايا :
  اسے خدا نے قرٓان ميں بيان کيا ہے ۔
  سوال : کہاں اور کس سوره ميں ؟

  فرمايا :
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  سوره يونس ميں جہانفرمايا گيا ہے :
  الذين ٰامنوا وکانوں يتقون لھم البشرٰی فی الحياة الدنيا و فی ااٰلخرة ۔

  ی مضمون کی اور روايات بھی موجود ہيں ۔اس
واضح ہے کہ يہ روايات اشاره ہيں کہ حاصب ايمان تقوٰی افراد کے لئے کچھ يوں بشارتوں کی طرف ، نہ کہ ان سب 

بشارتوں کی طرف نيز واضح ہے کہ يہ مشاہده مادی جسم کانہيں ہے بلکہ برزخی نگاه سے جسم کے مشاہدے کی طرف 
جانتے ہيں کہ عالم برزخ جوکہ اس جہاں او رعالم ٓاخرت ميں حد فاصل ہے ، ميں انسانی روح برزخی  اشاره ہے کيونکہ ہم

  جسم ميں باقی ره جائے گی ۔
..............  

  ۔٣٠٩ص  ٢۔ تفسير نور الثقلين جلد ١
  ۔٣٠٩ص  ٢۔ تفسير نور الثقلين جلد 2

ِ َمْن ِفی السََّماَواِت َوَمْن فِ ۶۶ َّ ِ الَّ ی ااْلَْٔرِض َوَما يَتَّبُِع الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن ِهللا ُشَرَکاَء ٕاِْن يَتَّبُِعوَن ٕاِالَّ الظَّنَّ َوٕاِْن ھْم إِ ۔ ٔاَالَٕاِنَّ 
  يَْخُرُصوَن ۔

  قَْوٍم يَْسَمُعوَن۔۔ھَُو الَِّذی َجَعَل لَُکْم اللَّْيَل لِتَْسُکنُوا فِيِہ َوالنّھَاَر ُمْبِصًرا ٕاِنَّ فِی َذلَِک آَليَاٍت لِ ۶٧

  ترجمہ
  
۔ ٓاگاه ہو کہ وه تمام جو ٓاسمانوں ميں ہيں اور زمين ہيں ، خدا کے ہيں اور جو غير خد اکو اس کا شريک بناتے ہيں وه دليل ۶۶

  و منطق کی پيروی نہيں کرتے وه صرف ظن او رگمان کی پيروی کرتے ہيں اور وه صرف جھوٹ بولتے ہيں ۔
نے تمہارے لئے رات کو پيدا کيا تاکہ اس ميں سکون حاصل کرو او راس نے دن کو روشنی بخش ۔ وه وه ہے کہ جس ۶٧

  قرار ديا۔
  اس ميں ان لوگوں کے لئے نشانياں ہيں جو سننے والے رکھتے ہيں ۔

  عظمت الٰہی کی کچھ نشانياں 
ا س سوره کے اہم ترين مباحث ميں سے زير نظر ٓايات دوباره مسئلہ توحيد و شرک کی طرف لوٹتی ہيں يہ مسئلہ اسالم اور 

  ہے ۔ ان ٓايات ميں مشرکين کی خبر لی گئی ہے اور انکی عاجزی و ناتوانی کو ثابت کيا گيا ہے ۔
پہلے ارشاد ہوتا ہے : ٓاگاه ہو کہ وه تمام لوگ جو آسمانوں اور زمين ميں ہيں خدا کے لئے ہيں ( اور اس کی ملکيت ہيں ) ( 

 ِ َّ ِ   َمْن فِی السََّماَواِت َوَمْن فِی ااْلَْٔرِض ) ۔ ٔاَالَٕاِنَّ 
جہاں اشخاص اس کی ملکيت ہوں اور اس کے لئے ہوں وہاں اشياء اس جہاں ميں بدرجہ اولٰی اس کی ہيں اور اس کے لئے 

  ۔ہيں اس بناء پر وه تمام عالم ہستی کا مالک ہے اس حالت ميں کيونکہ ممکن ہے کہ اس کے مملوک اس کے شريک ہوں 
مزيد ارشاد ہوتا ہے : جو لوگ غير خدا کو اس کا شريک قرار ديتے ہيں وه دليل و منطق کی پيروی نہيں کرتے اور ان کے 

  پاس اپنے قول کے لئے کوئی سند اور شاہد نہيں ہے (َوَما يَتَّبُِع الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاِ ُشَرَکاَء ) ۔
  ں کی پيروی کرتے ہيں ( ٕاِْن يَتَّبُِعوَن ٕاِالَّ الظَّن) ۔وه صرف بے بنياد تصورات اور گمانو

  بلکہ وه تو صرف تخمينے سے بات کرتے ہيں اور جھوٹ بولتے ہيں ( َوٕاِْن ھْم ٕاِالَّ يَْخُرُصوَن ) ۔
صل کے معنی ميں بھی ٓايا ہے اور تخمين او روہم و خيال کے معنی ميں بھی ٓايا ہے ۔ درا“ جھوٹ” لگت ميں “ خرص ” 

جيسا کہ راغب نے مفردات ميں کہا ہے کہ يہ پھلوں کی جمع ٓاوری کے معنی ميں ةے اور بعد ازاں حساب کے لئے جمع 
  کرنے کے معنی ميں استعمال ہونے لگا ۔

” ه نيز درختوں پر پھلوں کا تخمينہ اور اندازه لگانے کو کہتے ہيں اور چونکہ کبھی کبھی تخمينہ غلط نکل ٓاتا ہے لٰہذا يہ ماد
  کے معنی ميں بھی ٓاياہے ۔“ جھوٹ 

اصولی طور پر بے بنياد گمان کی پيروی کی يہ خاصيت ہے کہ ٓاخر کار انسان جھوٹ کی وادی ميں جاپہنچتا ہے ۔ جنہوں 
نے بتوں کو خدا کا شريک قرار ديا تھا ان کی بياد اوہام سے بڑھ کر نہ تھی ۔ وه اوہام کہ جن کا تصور کرنا ہمارے لئے 

ہے کہ کيونکہ ممکن ہے کہ انسان بے روح شکليں اور مجسمے بنائے اور پھر اپنی بنائی ہوئی چيز کو اپن ارب اور  مشکل
صاحب ِ اختيار سمجھنے لگے ، اپنی تقدير اس کے سپرد کردے اور اپنی مشکالت کا حل اس سے طلب کرے ۔ کيا يہ چيز 



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

 
 

  ہے ۔جھوٹ اور جھوٹ قبول کرلينے کے سوا کچھ اور کہالسکتی 
اس ٓايت ميں تھوڑا سے غور کرکے اس سے ايک عمومی قانون اخذ کيا جا سکتا ہے اور وه يہ کہ جو شخص بے بنياد گمان 

کی پيروی کرتا ہے ٓاخر کار جھوٹ تک جا پہنچتا ہے ۔ صداقت اور سچائی يقين کی بنياد پر استوار ہے اور جھوٹ کی 
  ۔ عمارت بے بنياد وہم و گمان کے سہارے قائم ہے

اس کے بعد بحث کی تکميل ، راه خدا شناسی کی نشاندہی اور شرک و بت پرستی سے دوری کے لئے خدائی نعمات کے 
ايک پہلو کی طرف اشاره کيا گيا ہے ، يہ پہلو نظام خلقتاور هللا کی عظمت ، قدرت اور حکمت کی نشاندہی کرتا ہے ، ارشاد 

  لئے باعِث سکون قرار ديا ہےہوتا ہے کہ : وه وه ہے جس نے رات کو تمہارے 
  

  (ھَُو الَِّذی َجَعَل لَُکْم اللَّْيَل لِتَْسُکنُوا فِيِہ ) ۔اور دن کو روشنی بخش بنا يا ہے (َوالنّھَاَر ُمْبِصًرا ) ۔
 نور ظلمت کا يہ نظام جسکا ذکر قرٓان ميں بار ہا ٓايا ہے ، حيرت انگيز اور پر بار نظام ہے جس ميں کچھ عرصہ ميں تابش ِ

نور سے انسانوں کے صح حيات کو روشن کيا گيا ہے ۔ يہ عرصہ حرکت ٓافرين ہے اور انسا ن کو جستجو اور عمل پر ٓاماده 
کرتا ہے ۔ دوسرا عرصہ سياه پردوں ميں لپٹی ہوئی ٓارام بخش رات کا ہے ۔ اس رات کے ذريعے تھکی ہو ئی روح اور جسم 

  ہے ۔ کا کام اور حرکت کے لئے پھر سے تيار ہوتا
جی ہاں اس حساب شده نظام ميں پر وردگار کی قدرت کی ٓايات اور نشانياں ہيں ليکن ان کے لئے جو سننے والے کان 

  رکھتے ہيں اور حقائق کو سنتے ہيں
  

تعمال ميں التے (ٕاِنَّ فِی َذلَِک آَليَاٍت لِقَْوٍم يَْسَمُعوَن) ۔وه جو سنتے اور ادراک کرتے ہيں اور جو ادراِک حقيقت کے بعد اسے اس
  ہيں او رکام کرتے ہيں ۔

  چند قابل توجہ نکات 
  

  ۔ رات ٓارام و سکون کے لئے ہے :١

رات کے بناے کا مقصد ٓايت ميں ٓارام و سکون قرار ديا گيا ہے يہ ايک مسلم علمی ہے جسے ٓاج کے علم سے درجۂ  ثبوت 
کاج کے لئے جبری تعطيل ہيں بلکہ انسان اور دوسرے  تک پہنچا يا ہے کہ تاريکی کے پر دے نہ صرف دن بھر کے کام

جانداروں کے اعصاب پر ان کا مستقيم اثر ہے اور انھيں اسراحت، نيند اور سکون بخشتے ہيں کس قدر ناداں ہيں وه لوگ کہ 
  جو رات کو ہوس رانی ميں بسر کرديتے ہيں اور دن کو ِخصوصاً نشاط انگيز صبح کو نيند ميں گزار ديتے ہيں ۔

  اسی بناء پر ايسے لوگوں کے اعضاء ہميشہ غير معتدل اور بے ٓارام رہتے ہيں ۔

  کا مفہوم :“ و النھار مبصراً ”۔ ٢
دن کو بينا قرار ديا ہے ” کا مفہوم يہ ہوگا کہ خدانے “ و النھار مبصراً ” بينائی کے معنی ميں ہے ۔ اس طرح “ ابصار”ماده 

توصيف سبب با اوصاف ” خود بينا ہے يہ ايک خوبصورت تشبيہ او رمجاز ہے جو  حاالنکہ دن بينا کرنے واال ہے نہ کہ“
حاالنکہ “ يعنی سوئی ہوئی رات “ ليل نائم ” کے قبيل سے ہے ۔ جيسا کہ رات کے بارے ميں بی کہا جاتا ہے کہ “ مسبب 

  رات تو نہيں سوتی بلکہ رات سبب ہے لوگوں کے لئے سونے کا۔

  ن کی نفی کرتی ہے :۔کيا ٓايت ہر طرح کے ظ٣
زير نظر ٓايات ميں ظن اور گمان کی ايک مرتبہ مذمت کی گئی ہے اور ا سے مردود قر ار ديا گيا ہے ليکن اس طرف توجہ 

“ ظن” کرتے ہوئے کہ گفتگو بت پرستوں کے بے ہوده اور بے بنياد خياالت کے بارے ميں ہے ، يہ کہا جاسکتا ہے کہ يہاں 
ں نہيں ہے کہ جو بعض مواقع پر مثالً شہادت و شہود ، ظاہر ِ الفاظ ، عقلی اعتبار سے سوچے سمجھے گمان کے معنی مي

 کے حجت نہ ہونے پر دليل نہيں ہوسکتيں ۔“ ظن ” اقرار اور تحريروں ميں حجت ہے لٰہذا يہ آيات 
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  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

ِمْن ُسْلطَاٍن بِھََذا ٔاَتَقُولُوَن َعلَی هللاِ َما  ۔ قَالُوا اتََّخَذ هللاُ َولًَدا ُسْبَحانَہ ُھَُو اْلَغنِیُّ لَہُ َما فِی السََّماَواِت َوَما فِی ااْلَْٔرِض ٕاِْن ِعْنَدُکمْ ۶٨
  الَتَْعلَُموَن۔

  ۔ قُْل ٕاِنَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَی هللاِ اْلَکِذَب الَيُْفلُِحوَن ۔۶٩
ِديَد بَِما َکانُوا يَْکفُُروَن۔٧٠ ْنيَا ثُمَّ ٕاِلَْينَا َمْرِجُعھُْم ثُمَّ نُِذيقُھُْم اْلَعَذاَب الشَّ   ۔ َمتَاٌع فِی الدُّ

  ترجمہ
  
(وه ہر عيب ، نقص اور احتياج سے ) منزه ہے ، وه بے نياز ہے جو  ۔ انھوں نے کہا کہ خدا نے اپنے لئے بيٹا چنا ہے۶٨

کچھ ٓاسمانوں اور زمين ميں ہے اس کے لئے ۔ تمہارے پاس اس دعوٰی کی کوئی دليل نہيں ہے ۔ کيا خدا کی طرف ايسی 
  نسبت ديتے ہو جسے جانتے نہيں ہو ۔ ۔

  فالح نہيں پائيں گے ۔۔ کہہ دو کہ جو خدا پر جھوٹ باندھتے ہيں (وه کبھی بھی ) ۶٩
۔ ( زياده سے زياده ) انھيں دنيا کا فائده ہو گا پھر ان کی باز گشت ہماری طرف ہے ۔ اس کے بعد ان کے لئے عذاب ِ شديد ٧٠

  ہے ، ان کے کفر کے بدلے کہ جو ہم انھيں چکھائے گے ۔

  تفسير 
ا کی ذات ِ مقدس کے بارے ميں انکی ايک تہمت ان ٓايات ميں بی اسی طرح مشرکين کے بارے ميں بحث جاری ہے يہاں خد

  بيان کی گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : انھوں نے کہا کہ خدا نے اپنے لئے ايک بيٹا چنا ہے ( قَالُوا اتََّخَذ هللاُ َولًَدا) ۔
کے  يہ بات سب سے پہلے عيسائيوں نے حضرت عيسٰی کے بارے ميں کی ۔ پھر زمانہ جاہليت کے بت پرستوں نے فرشتوں

بارے ميں کی ، وه فرشتوں کو خدا کی بيٹياں خيال کرتے ہيں اور اسی طرح يہود يوں نے حضرت عزير کے بارے ميں يہ 
  بات کی۔

  قرٓان ان لوگوں کا جواب دو طريقوں سے ديتا ہے ۔
) ۔ پہال يہ کہ خد اہر قسم کے عيب اور نقص سے منزه ہے اور تمام چيزوں سے بے نياز ہے ( ُسْبَحانَہ ُھُوَ    اْلَغنِیُّ

يہ اس طرف اشاره کہ اوالد کی ضرورت يا تو جسمانی قوت کی احتياج اور مدد کے طور پر ہوتی ہے اور يا روحانی اور 
ضذباتی ضرورت کے تحت اور چونکہ خدا ہر عيب و نقص اور ہر وجعی کمی سے منزه ہے اور اس کی ذات پا ک غنی 

وه ٓاسمانوں او رزمين ميں موجود تمام تر موجودات ”پنے لئے بيٹے کا انتخاب کرے اور بے نياز ہے لٰہذا ممکن نہيں کہ وه ا
  لَہُ َما فِی السََّماَواِت َوَما فِی ااْلَْٔرِض ) ۔“ ( کا مالک ہے 

  اس صورت ميں اس کے لئے بيٹے کا کيا مفہوم وه ره جاتا ہے کہ جو اسے سکون بخشے يا اس کی مدد کرے ۔
انتخاب کيا اور اختيار کيا ) استعمال ہو ا۔ يہ تعبير نشاندہی کرتی ہے کہ ان کا نظر يہ “ ( اتخذ ” اںامر جاذب نظر ہے کہ يہ

تھا کہ خدا سے بيٹا پيدا نہيں ہو بلکہ وه کہتے تھے کہ خدا نے ايک موجود کو اپنے فرزند کے طو ر چن ليا ہے جيسے 
ورش گاه وغيره سے گود لے ليتے ہيں بہر حال يہ کوتاه نظر بعض لوگوں کے ہاں اوالد نہيں ہوتی تو وه کسی بچہ کسی پر 

جاہل خالق و مخلوق کے موازنہ ميں اشتباه ميں پڑ گئے تھے اور انھوں نے خدا کی بے نياز ذات کو اپنے ضرورت مند اور 
  نياز مند وجود کی طرح سمجھ ليا تھا ۔

وٰی کرتا ہے اسے اپنے دعوٰی پرکوئی دليل پيش کرنا دوسرا جواب جو قرٓان انھيں ديتا ہے يہ کہ جو شخص بھی کوئی دع
۔ نہيں تمہارے پاس اس دعوٰی کی کوئی دليل نہيں ہے ( ٕاِْن “کيا تمہارے پاس اس بات کی کوئی دليل ہے ” چاہتا ہئيے ۔ 

  ِعْنَدُکْم ِمْن ُسْلطَاٍن بِھََذا ٔاَتَقُولُوَن َعلَی هللاِ َما الَتَْعلَُموَن) ۔
تم پہلی دليل کو قبول نہيں کرتے تو پھر بھی تم اس حقيقت کا انکار نہيں کرسکتے کہ تمہاری با ت ايک يعنی بالفرض اگر 

  تہمت ہے او رايسا قول ہے جس کی بنياد ميں کوئی علم نہيں ہے ۔
رتے اگلی ٓايت ميں خد اپر تہمت باندھنے کے منحوس انجام کا تذکره ہے ۔ خدا تعالٰی روئے سخن اپنے پيغمبر کی طرف ک

ہوئے کہتا ہے ان کہہ دو: وه لوگ جو خدا پر افتراء باند ھتے ہيں اور جھوٹ بولتے ہيں ه رگز فالح کا منہ نہيں ديکھيں گے (
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  قُْل ٕاِنَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَی هللاِ اْلَکِذَب الَيُْفلُِحوَن ) ۔
ال و منال تک پہنچ بھی جائيں تو يہ صرف اس فرض کريں کہ وه اپنے جھوٹ اور تہمتوں سے چند دن کے لئے دنيا کے م

جہان کا ايک زود گزر مال و متاع ہی ہے ۔ اس کے بعد يہ ہماری طرف پلٹ کر ٓائيں گے او رہم ان کے کفر کی وجہ سے 
ْنيَا ثُمَّ ٕاِلَْينَا َمْرِجُعھُْم ثُمَّ نُِذيقُھُْم الْ  ِديَد بَِما َکانُوا يَْکفُُروَن) ۔انھيں عذاِب شديدکا مزه چکھائيں گے ( َمتَاٌع فِی الدُّ   َعَذاَب الشَّ

در حقيقت اس ٓايت ميں اور اس سے پہلے کی آيت ميں خدا کی طرف بيٹے کے انتخاب کی نسبست دينے والے جھوٹوں کے 
ی انھيں لئے دو قسم کی سزائيں بيان کی گئی ہيں ايک يہ کہ جھوٹ اور افتراء کبھی ان کی فالح کا سبب نہيں بنے گا اور کبھ

ان کے مقصد تک نہيں پہنچائے گا بلکہ وه بے راه ويوں ميں سر گرداں رہيں گے اور بد بختی اور شکست انھيں دامن گير ہو
گی ۔ دوسرا يہ کہ فرض کريں کہ وه ان باتوں سے چند لوگوں کو غفلت ميں رکھ ليں اور بت پرستی کے مذہب سے کوئی 

  ام و بقاء نہيں ہے اور خدا کا دائمی عذاب ان کے انتظار ميں ہے ۔مقصد حاصل کرليں تاہم اس مفاد ميں دو

  چند الفاظ کا مفہوم 
” سے بھی زياده پرمعنی اور رسا تر ہے کيونکہ “ دليل ” کے معنی ميں ہے يہ لفظ “ دليل ” يہ لفظ يہاں “: سلطان ” ۔ ١

نسان کو اپنے مد مقابل پر مسلط کردے ۔ يہ لفظ بحث کا مطلب ہے وه چيز جو ا“ سلطان ” کے معنی ميں ہے ۔ ليکن “ راہنما 
  ، مجادلہ اور گفتگو کے مواقع سے منا سبت رکھتا ہے او رسر کوبی کرنے والی دليل کی طرف اشاره ہے ۔

اس کا مفہوم بہت وسيع ہے اور اس ميں زندگی کے “ وه چيز جس سے انسان فائده اٹھائے ” ۔ اس کامعنی ہے “متاع ”۔ ٢
  “کلما ينتفع بہ علی وجہ ما،فھو متاع و متعة” او رمادی نعمات شامل ہيں ۔ مفردات ميں راغب کہاتا ہے :  تمام وسائل

  کہتے ہيں ۔“ متعہ ” يا “ متاع ”ہر وه چيز جس سے انسان فائده اٹھائے اسے 
ستعمال ہوئی ہے اس طرف ۔ يہ تعبير جو عذاب الٰہی کے بارے ميں ا“ہم انھيں چکھائيں گے” اس کا معنی ہے “ نذيقھم ” ۔ ٣

اشاره ہے کہ يہ سزا ان تک اس طرح پہنچتی ہے کہ گويا وه اسے اپنی زبان سے چکھتے ہيں ۔ يہ تعبير مشاہده سے حتی ٰ کہ
  عذاب کو مس کرنے سے بھی کہيں زياده مطلب ديتی ہے ۔

ْن َکاَن َکبَُر َعلَْيُکْم َمقَاِمی َوتَْذِکيِری بِآيَاِت هللاِ فََعلَی هللاِ تََوکَّْلُت فَٔاَْجِمُعوا ٔاَْمَرُکْم ۔ َواْتُل َعلَْيِھْم نَبَٔاَ نُوٍح ٕاِْذ قَاَل لِقَْوِمِہ يَاقَْوِم إِ ٧١
  َوُشَرَکائَُکْم ثُمَّ الَيَُکْن ٔاَْمُرُکْم َعلَْيُکْم ُغمَّةً ثُمَّ اْقُضوا ٕاِلَیَّ َوالَتُْنِظُرونِی۔

  َْٔلتُُکْم ِمْن ٔاَْجٍر ٕاِْن ٔاَْجِری ٕاِالَّ َعلَی هللاِ َؤاُِمْرُت ٔاَْن ٔاَُکوَن ِمْن اْلُمْسِلِميَن ۔۔ فَإِْن تََولَّْيتُْم فََما َسا٧٢
بُوا بِآيَا٧٣ ْينَاهُ َوَمْن َمَعہُ فِی اْلفُْلِک َوَجَعْلنَاھُْم َخاَلئَِف َؤاَْغَرْقنَا الَِّذيَن َکذَّ   َکاَن َعاِقبَةُ اْلُمْنَذِريَن۔ تِنَا فَاْنظُْر َکْيفَ ۔ فََکذَّبُوهُ فَنَجَّ

  ترجمہ
  
۔ان کے سامنے نوح کا قصہ پڑھو کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا : اے ميری قوم ! حيثيت اور ميرا ٓايات ِ الٰہی کا ياد ٧١

کر اور دالنا تم پر گراں ( اور قابل بر داشت ) ہے تو جو کچھ تم سے ہو سکے کرلو ) ميں نے خدا پر توکل کيا ہے اپنی ف
اپنے معبودوں کی قوت کو مجتمع کولو اور کوئی چيز تم پر مخفی نہ ہو پھر ميری زندگی کا خاتمہ کردو ( اور لمحہ بھر کے

  لئے ) مجھے مہلت نہ دو ( ليکن تم اس کی قدرت نہيں رکھتے ) ۔
ميں تم سے کوئی مزدوری نہيں ۔ اور اگر تم ميری دعوت قبولکرنے سے منہ موڑ تے ہو تو ( تم غلط کرتے ہو کيونکہ ) ٧٢

چاہتا ۔ ميرا اجر صرف خدا پر اور ميرے ذمہ ہے کہ ميں مسلمانوں ميں سے ہوں ( کہ جو خدا کے سامنے سر تسليم خم کيے
  ہوئے ہيں ) ۔

۔ ليکن انھوں نے اس کی تکذيب کی اور ہم نے اسے اور اس کے ساتھ جو کشتی ميں تھے انھيں نجات دی اور انھيں ( ٧٣
روں کی جگہ ) جا نشين قرار ديا او رجن لوگوں نے ہماری ٓايات کی تکذيب کی تھی انھيں غرق کرديا پس ديکھو کہ کاف

  جوڈرائے گئے تھے ( ليکن انھوں نے هللا کی طرف سے ڈرائے جانے کو اہميت نہ دی ) ان کا کيا انجام ہوا ؟

  حضرت نوح (ع) کے جہاد کا ايک پہلو 
خ انبياء اور گزشتہ اقوام کی سر گزشت کے ايک حصے کا ٓاغاز ہوتا ہے ۔ مشرکوں اور مخالف زير نظر ٓايات سے تاري

گروہوں کی بيداری کے لئے خدا اپنے پيغمبر کو حکم ديتا ہے کہ مشرکين کے بارے ميں جاری گفتگو کی تکميل گزشتہ 
  لوگوں کی عبرت انگيز تاريخ کے حوالے سے کريں ۔

زشت بيان کی گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : ان کے سامنے نوح کی سر گزشت پڑھو، جبکہ پہلے حضرت نوح (ع) کی سر گ
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انھوں نے اپنی قوم سے کہا : اے ميری قوم ! تمہارے درميان ميرا توقف اور ٓايات ِ اٰلہی کا ياد دالنا اگر تمہارے لئے گراں 
  ر اس ميں کوتا ہی نہ کروہے اور ناقابل ِ برداشت ہے تو پھر جو کچھ تم سے ہو سکے کر گزر رو او

  
) ۔کيونکہ ميں نے هللا پر توکل کيا ہے ( َواْتُل َعلَْيِھْم نَبَٔاَ نُوٍح ٕاِْذ قَاَل لِقَْوِمِہ يَاقَْوِم ٕاِْن َکاَن َکبَُر َعلَْيُکْم َمقَاِمی َوتَْذِکيِری بِآيَ  “ اِت هللاِ

  ( فََعلَی هللاِ تََوکَّْلت) ۔ لٰہذا اس کے غير سے نہيں ڈرتا اور نہ ميں کسی سے ہراساں ہو ں
اس کے بعد تاکيداً فرمايا گيا ہے : اب جب کہ ايسا ہے تو اپنی فکر مجتمع کرلو اور اپنے بتوں کو بھی دعوِت عمل دو تاکہ وه

فی نہ رہے اور نہ اس طرح سے کہ کوئی چيز تم پر مخ” تمہارے ارادے ميں تمہاری مدد کريں (فَٔاَْجِمُعوا ٔاَْمَرُکْم َوُشَرَکائَُکم) ۔
 بلکہ پوری وضاحت سے ميرے بارے ميں پختہ اراده کرلو( ثُمَّ الَيَُکْن ٔاَْمُرُکْم َعلَْيُکْم ُغمَّةً ) ۔“ تمہارے دل ميں کوئی غم رہے 

کے ماده سے کسی چيز کے چھپانے کے معنی ميں ہے ۔ يہ جو رنج و اندوه اور حزن و مالل کو غم کہتے “ غم “ ” غمة ” 
  و اس کی وجہ يہ ہے کہ يہ انسان کے دل کو چھپاليتا ہے ۔ہيں ت

اٹھ کھڑے ہو اور ميری زندگی کا خاتمہ کر دو اور مجھے لمحہ بھر کی ” اس کے بعد کہاگيا ہے : اگرتم سے ہو سکے تو 
  ١ثُمَّ اْقُضوا ٕاِلَیَّ َوالَتُْنِظُرونِی) ۔“ ( مہلت نہ دو

ے بہت تھوڑے سے ساتھی تھے اور دشمن نہايت سخت اور طاقت ور ليکن حضرت نوح (ع) خدا کے عظيم رسول ہيں ان ک
وه پانے يقين کے ساتھ کہ جو اولو العزم پيغمبروں کا خاصہ ہے بڑی شجاعت اور پامردی سے دشمنوں کے مقابلے ميں ڈٹ 

يں اپنی بے اعتنائی کا جاتے ہيں ۔ ان کی قوت و طاقت کا مذاق اڑاتے ہيں اور ان کے سازشوں ، افکار اور بتوں کے بارے م
  مظاہره کرتے ہيں ۔ اس طرح ان کے افکار و نظر يات پر ايک شديد نفسياتی ضرب لگاتے ہيں ۔

اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ يہ ٓايات مکہ ميں نازل ہو ئيں اس زمانے ميں کہ جب رسول هللا بھی حضرت نوح (ع) 
قرٓان چاہتا ہے کہ پيغمبر اکرم کو بھی يہی حکم دے کہ وه  جيسے حاالت سے دو چار تھے اور مومنين اقليت ميں تھے ،

دشمن کی طاقت کو اہميت نہ ديں ، بلکہ يقين او رشجاعت و شہامت کا مظاہره کريں کيونکہ ان کی پناه گاه خدا ہے اور اس 
  کی قدرت کے سامنے طاقت نہيں ٹھہر سکتی ۔

ء ميں ايسے واقعات کو اعجاز کی ايک قسم قرار ديتے ہيں بعض مفسرين حضرت نوح (ع) کے اس قيام کو يا تاريخ انبيا
کيونکہ انھوں نے ظاہری وسائل نہ ہونے کے باوجود دشمنوں کو شکست کی دھمکی دی او رانجام کا ر اپنی فتح کی خبر دی

  اور يہ چيز معجزے کے سوا ممکن نہيں ۔
کی کثرت سے ہر گز ہراساں نہ ہوں بلکہ پر وردگار بہر حال يہ تمام اسالمی رہبروں کے لئے ايک درس ہے کہ وه دشمنوں 

پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے ، حتمی و قطعی فيصلے کے ساتھ جتنا زياده ہو سکے انھيں مقابلہ کی دعوت ديں او ران 
 کی طاقت کی تحقير و تذليل کريں کيونکہ يہ اسالم کی پيروکاروں کی روحانی تقويت اور دشمنوں کی روحانی شکست کے

  لئے ايک اہم عامل ہے ۔
اگلی ٓايت ميں حضرت نوح (ع) کی طرف سے اپنی حقانيت کے لئے اثبات کے لئے ايک اور بيان نقل ہواہے ارشاد ہوتا ہے 

:اگر تم ميری دعوت سے رو گردانی کرو گے تو مجھے کوئی نقصان نہيں ہو گا کيونکہ ميں نے تم سے کسی اجر يا 
  2( فَإِْن تََولَّْيتُْم فََما َسٔاَْلتُُکْم ِمْن ٔاَْجٍر )مزدوری کا تو تقاضا نہيں کيا 

  ٕاِْن ٔاَْجِری ٕاِالَّ َعلَی هللاِ ) ۔“ ( کيونکہ ميرا اجر اور جزا صرف خدا پر ہے 
ميں مامور ہوں کہ فقط فرماِن خدا کے سامنے سر ” ميں اس کام کے لئے کرتا ہوں اور اسی سے اجر و جزا چاہتا ہوں اور 

  َؤاُِمْرُت ٔاَْن ٔاَُکوَن ِمْن اْلُمْسلِِميَن ) ۔“ ( م کروں تسليم خ
يہ جو حضرت نوح(ع) کہتے ہيں کہ ميں تم سے کوئی اجرت نہيں چاہتا خدائی رہبروں کے لئے يہ ايک اور درس ہے کہ وه 

ہ ايسی توقعات ايک اپنی دعوت اور تبليغ ميں لوگوں سے کسی قسم کی کوئی مادی اور معنوی جز کی توقع نہ رکھيں کيونک
قسم کی وابستگی پيدا کرديتی ہيں اور ان کی صريح تبليغات اور ٓازادانہ کار کر دگی کی راه ميں ديوار بن جاتی ہيں لٰہذا 

فطرتا ً ان کی تبليغات اور دعوت کا اثر کم ہو جائے گا ۔ ۔ اس بناء پر اسالم اور اس کی تبليغ اور دعوت کے لئے صحيح 
ے کہ مبلغين اسالم اپنی گزر بسر کرنے اور معاش کے لئے بيت المال کا سہارا ليں نہ کہ وه لوگوں کے راستہ بھی يہی ہ

  محتاج ہوں ۔
زير بحث ٓاخری ٓايت ميں حضرت نوح کے دشمنوں کے انجام اور ٓاپ پيش گوئی کی صداقت کی يوں بيان کيا گيا ہے : انھوں 

ْينَاهُ نے نوح کی تکذيب کی ليکن ہم نے اسے اور ان تم ام افراد کو جو اس کے ساتھ کشتی ميں تھے نجات دی( فََکذَّبُوهُ فَنَجَّ
  3َوَمْن َمَعہُ فِی اْلفُْلِک) ۔
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َوَجَعْلنَاھُْم َخاَلئِف) ۔اور جن لوگوں نے ہماری “( ہم نے يہ صرف انھيں نجات دی بلکہ ستم گر قوم کی جگہ جانشين بنايا ” 
بُوا بِآيَاتِنَا ) ۔“ (َ نے غرق کرديا  ٓايات کا انکار کيا تھا انھيں ہم   َؤاَْغَرْقنَا الَِّذيَن َکذَّ

ٓاخر ميں روئے سخں پيغمبر اکرم کی طرف کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے : اب ان لوگوں کا انجام ديکھو جھنيں ڈرايا گيا تھا 
ر مہر لگا ديتے ہيں ( تاکہ وه کچھ نہ ليکن انھوں نے خدا ئی تنبيہوں کو نہ سمجھااس طرح ہم تجاوز کرنے والوں کے دلوں پ

  سمجھ سکيں ) ۔
  

  (فَاْنظُْر َکْيَف َکاَن َعاقِبَةُ اْلُمْنَذِريَن) ۔
..............  

کی جزاء شرط کياہے ؟ اس سلسلے ميں مفسرين ميں اختالف ہے اس کے لئے جس قدر احتماالت ذخر ہوئے “ کان ان کبر عليکم ” ۔ ١
شرط اور جزا کے “ فعلی هللا توکلت ” جزائے شرط ہے اور “ فاجمعوا امرکم ” ين عقل ہيں ۔ايک يہ کہ ہيں ان ميں سے دو زياده قر

درميان جملہ معترضہ ہے ۔ دوسرا يہ کہ جزا محذوف ہے او ربعد والے جملے اس پر داللت کرتے ہيں اور تقدير اس طرح ہے : فافعلوا 
علت کے قبيل سے ہے جو معلول کی جانشين ہے اور بعد والے “ فعلی هللا توکلت”  ما تريد ون فانی متوکل علی هللا ۔ در حقيقت جملہ

  کے معنی ميں ہے ( غور کيجئے گا ) ۔“ مع” بتوں کی طرف اشاره ہے اور اس سے پہلے وأو ہے وه “ شرکائکم ” جملے ميں 
  وليتم فانتم و شٔانکم۔۔ اس شرط کا جواب بھی محذوف ہے ۔فان توليتم فال تضرونی۔ يا اس طرح ہے : فان ت2
ہے ، “ سفائن ” مفرد ہے اور اس کی جمع “ سفينہ ” سے مختلف ہے ۔ يہ فرق کہ “ سفينہ ” کشتی کے معنی ميں يہ لفظ “ فلک ”۔ 3

  مفرد اور جمع دونوں کے لئے بوال جاتا ہے ۔“ فلک ” جبکہ 

بُوا بِِہ ِمْن قَْبُل َکَذلَِک نَْطبَُع َعلَی قُلُوِب اْلُمْعتَ ۔ ثُمَّ بََعْثنَا ِمْن بَْعِدِه ُرُساًل ٕاِلَی قَْوِمِھْم فَجَ ٧۴   ِديَن۔۔ائُوھُْم بِاْلبَيِّنَاِت فََما َکانُوا لِيُْؤِمنُوا بَِما َکذَّ

  ترجمہ
  
۔ پھر ہم نے نوح (ع) کے بعد کچھ رسول ان کی قوم کی طرف بھيجے وه واضح دالئل لے کے ان کے پاس گئے ليکن وه ٧۴

  يمان نہ الئے جس کی پہلے تکذيب کرچکے تھے ۔اس چيز پر ا

  حضرت نوح (ع) کے بعد ٓانے والے انبياء 
حضرت نوح کی سر گزشت کے بارے ميں اجمالی گفتگو کے بعد ان کے بعد لوگوں کی ہدايت کے لئے ٓانے والے انبياء کی 

م سے پہلے ٓائے مثالًابراہيم (ع) ، ہود (ع) ، طرف اشاره کيا گيا ہے يہ ان انبياء کا تذکره ہے جو حضرت موسٰی عليہ السال
صالح(ع) ، لوط (ع) اور يو سف(ع) ۔ ارشاد ہو تا ہے : پھر نوح کے بعد ہم نے کچھ رسول ان کی قوم اور جميعت کی طرف 

  بھيجے ( ثُمَّ بََعْثنَا ِمْن بَْعِدِه ُرُساًل ٕاِلَی قَْوِمِھْم ) ۔
اور نوح کی طرف ح ان کے پاس بھی منطق و “ کر اپنی اپنی قوم کی طرف ائے وه واضح ، روشن اور ٓاشکار دالئل لے ” 

  اعجاز کے تربيت کننده ہتھيار اور پروگرام تھے
  

  ( فََجائُوھُْم بِاْلبَيِّنَات) ۔
ليکن وه لوگ جو عناد اور ہٹ دھرمی کی راه چل رہے تھے اور گزشتہ انبياء کی تکذيب کے لئے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ” 

بُوا بِِہ ِمْن قَْبُل ) ۔تھے ۔    انھوں نے ان انبياء کی بھی تکذيب کی اور ان پر ايمان نہ الئے ( فََما َکانُوا لِيُْؤِمنُوا بَِما َکذَّ
جی ہاں ہم اس طرح تجاوز ” اور يہ اس بناء پر تھا کہ گناه اور حق دشمنی کی وجہ سے ان کے دلوں پر پرده پڑا ہو اہے 

  ر لگا ديتے ہيںکرنےوالوں کے دلوں پر مہ
  
  َکَذلَِک نَْطبَُع َعلَی قُلُوِب اْلُمْعتَِديَن) ۔“(

  دوقابل توجہ نکات 
  

  ۔ ہٹ دھرم گروه :١
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يہ جملہ اس طرف اشاره کرتا ہے کہ امتوں ميں کچھ ايسے گروه بھی تھے جو کسی “ فما کانوا لئومنوا بما کذبوا بہ من قبل ” 
م خم نہيں کرتے تھے اور اسی طرح اپنی بات پر اڑے رہتے تھے انبياء کی بار بار پيغمبر اور مصلح کی دعوت پر سر تسلي

کی دعوت سے ان پر ذره بھی بھی اثر نہيں ہوتا تھا لٰہذا مذکوره ايک ايسے گروه کی طرف اشاره کرتا ہے جس نے دو 
ان کی دعوت کی تکذيب  مختلف گروہوں کی طرف اشاره کرتی ہے ۔ ايک گروه حضرت نوح (ع) کے زمانے ميں تھا اور

کرتا تھا جب کہ دوسرا گروه اس کے بعد ٓايا جو انبياء کی تکذيب ميں پہلے گروه کا پيرو کار تھا ۔ اس بناء پر جملے کا معنی 
اس طرح ہو گا : دوسری قوموں کے تجاوز کرنے والوں نے اس چيز پر ايمان النے سے منہ پھير ليا کہ جس سے پہلی 

  ی کی تھی ۔قوموں نے رو گر دان
البتہ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ حضرت نوح عليہ السالم کی دعوت کی مخالفت کرنے والے طوفان کے دوران ختم ہو 

گئے تھے دوسرا احتمال زياده قوی معلوم ہوتا ہے بہر حال اس کا الزمہ يہ ہے کہ ہم جملے کی ضميروں کے مرجع 
  ٔ ) ميں تفکيک اور الگ الگ ہونے کے قائل ہوں ۔(کانوا،لئومنوا ،اور کذبوا ، ميں جمع کی واو

  جبر کی دليل نہيں :“ کٰذلک نطبع علٰی قلوب المعتدين ” ۔ ٢
واضح ہے کہ يہ جملہ جبر کی دليل نہيں ہے اور اس کی تفسير خود اسی ميں موجود ہے کيونکہ فرمايا گيا ہے کہ ہم تجاوز 

ه کسی چيز کا ادراک نہ کرسکيں ۔ يعنی پہلے وه احکام الٰہی اور حق و کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگاديتے ہيں تاکہ و
حقيقت کے بارے ميں پے در پے تجاوز اور زيادتيوں کا ارتکاب کرتے ہيں ۔ ان کی يہ زياده تياں تدريجاً ان کے دلوں پر اثر 

پہنچ جاتا ہے کہ سر کشی ،  انداز ہوتی ہيں اور ان سے حق کی تشخيصکی قدرت چھين ليتی ہيں ان کا معاملہ يہاں تک
نافرمانی اور گانہ ان کی عادت اور طبيعت ِ ثانيہ بن جاتا ہے چنانچہ اب وه کسی حقيقت کے سامنے سر تسليم خم نہيں کرتے 

  ١۔ 
..............  

 کے ذيل ميں پيش کرچکے ہيں ۔ ٨۔اس مطلب کی تفصيل ہم جلد اول ميں سورهٔ  بقره کی آيت ١
 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

  ا ُمْجِرِميَن۔۔ ثُمَّ بََعْثنَا ِمْن بَْعِدِھْم ُموَسی َوھَاُروَن ٕاِلَی فِْرَعْوَن َوَملَئِِہ بِآيَاتِنَا فَاْستَْکبَُروا َوَکانُوا قَْومً ٧۵
ا َجائَھُْم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدنَا قَالُوا ٕاِنَّ ھََذا لَِسْحٌر ُمبِيٌن۔٧۶   ۔ فَلَمَّ
ا َجائَُکْم ٔاَِسْحٌر ھََذا َوالَيُْفلُِح السَّاِحُروَن۔٧٧   ۔ قَاَل ُموَسی ٔاَتَقُولُوَن لِْلَحقِّ لَمَّ
ا َوَجْدنَا َعلَْيِہ آبَ ٧٧   ائَنَا َوتَُکوَن لَُکَما اْلِکْبِريَاُء فِی ااْلَْٔرِض َوَما نَْحُن لَُکَما بُِمْؤِمنِيَن۔۔ قَالُوا ٔاَِجْئتَنَا لِتَْلفِتَنَا َعمَّ

  ترجمہ
  
۔ ان کے بعد ہم نے موسٰی اور ہارون کو اپنی ٓايات دے کرفرعون اور اس کے ٓاس پا س والوں کی طرف بھيجا ليکن ٧۵

  جرم گروه تھا۔انھوں نے تکبر کيا ( اور حق قبول نہ کيا کيونکہ ) وه م
  ۔ اور جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق ٓايا تو کہنے لگے يہ واضح جادو ہے ۔٧۶
۔( ليکن ) موسٰی نے کہا کيا اس حق کو تم جادو شمار کرتے ہو جو تمہاری طرف ٓاياہے ؟ کيا يہ جادو ہے؟ حاالنکہ جادو ٧٧

  گر تو رست گار ( اور کامياب ) نہيں ہوں گے ۔
تو اس لئے ٓايا ہے کہ ہميں اس سے پھير دے جس پر ہمارے ٓابأو اجداد تھے اور تو روئے زمين کی بزر  ۔ کہنے لگے کيا٧٨

  گی ( اور حکومت حاصل کرلے ) ہم تم دونوں پر ايمان نہيں الئيں گے ۔

  موسٰی (ع)اور ہارون (ع)کے جہاد کا ايک پہلو 
کے طور پر ذکر کيا گيا ہے ، اس سلسلے ميں سب سے پہلے گزشتہ انبياء او ران کی امتوں کے واقعات کو زنده نمونہ 
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  حضرت نوح (ع) کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے پھر حضرت نوح (ع) کے بعد کے پيغمبروں کاذکر ہوا ہے ۔
اب زير نظر ٓايات ميں حضرت موسٰی (ع) اور حضرت ہارون (ع) کے بارے ميں بات کی گئی ہے ۔ يہاں فرعون اور اس 

  ے ان کے مسلسل مبارزات اور جہاد کا کچھ ذکر کيا گيا ہے ۔کے ساتھيوں س
پہلی ٓايت ميں ارشاد ہوتا ہے : گزشتہ انبياء کے بعد ہم نے موسٰی او رہارون کو فرعون اور اس کی جماعت کی طرف ٓايات و

  ١َوَملَئِِہ بِآيَاتِنَا) ۔ معجزات کے ساتھ بھيجا ( ثُمَّ بََعْثنَا ِمْن بَْعِدِھْم ُموَسی َوھَاُروَن ٕاِلَی فِْرَعْونَ 
جيسا کہ پہلے بھی ذکر کيا جا چکا ہے ان زرق و برق اشراف کو مال ء کہا جاتا ہے کہ جن کا ظاہر ٓانکھ کو پر کردے اور 
اجماع ميں ہو ں تو نماياں ہوں ۔ زير بحث ٓايت ميں ايسی ديگر ٓايات ميں يہ لفظ حواريوں ، اطرافيوں او رمشيروں کے معنی 

  ٓايا ہے ۔ميں 
يہ جو ہم ديکھتے ہيں کہ گفتگو صرف فرعونيوں کی طرف حضرت موسٰی (ع) کے مبعوث ہو نے کے بارے ميں ہے جب 
کہ حضرت موسٰی تمام فرعونيوں اور بنی اسرائيل کی طرف مبعوث ہوئے تھے تو ا س کی وجہ يہ ہے کہ معاشرے کی بض

ہوتی ہے اس لئے ضروی ہے کہ ہر اصطالحی اور انقالبی پر گرام ميں  بر سر اقتدار پارٹی او ران کے خاندان کے ہاتھ ميں
  ميں بھی ہے: ١٢پہلے انھيں ہدف بنا يا جائے ۔ جيسا کہ سورهٔ  توبہ کی ٓايہ 

  فقاتلوا ائمة الکفر
  پس کفر کے حکمرانوں اور داليوں سے جنگ کرو۔

نی کی اور حق کے سامنے سر تسليم خم کرنےليکن فرعون اور فرعونيوں نے حضرت موسٰی (ع) کی دعوت سے رو گر دا
  کی بجائے اس سے تکبر کيا

  
  ( فَاْستَْکبَُروا) ۔

انھوں نے تکبر کی وجہ سے اور انکساری کی روح نہ ہونے کے باعث حضرت موسٰی کی دعوت کے واضح حقائق کی پر 
  ( َو َکانُوا قَْوًما ُمْجِرِميَن) ۔ واه نہ کی ۔ اس طرح اس مجرم اور گنہ گار قوم نے اپنا جرم و گناه جاری رکھا ۔

اگلی ٓايت ميں حضرت موسٰی اور ان کے بھائی سے فرعونيوں کے بعض مبارزات کے بارے ميں گفتگو ہے پہال مرحلہ يہ 
تھا کہ انھوں نے انکار ، تکذيب اور افتراء کا راستہ اختيار کيا ان کی نيت کو بڑا قرار ديا ۔بڑوں کے طريقے کو درہم بر ہم 
کرنے کا الزام ديا اور اجتماعی نظام ميں خلل ڈالنے کی تہمت لگائی ۔ جيسا کہ قرٓان کہتا ہے : جس وقت ہماری طرف سے 

  حق ان کے پاس ٓايا ( تو باوجوديکہ انھوں نے اس کے چہرے سے اسے پہچان ليا ) کہنے لگے کہ يہ واضح جادو ہے
  

ا َجائَھُْم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدنَا قَ    الُوا ٕاِنَّ ھََذا لَِسْحٌر ُمبِيٌن) ۔( فَلَمَّ
حضرت موسٰی کی دعوت کی قوت ِ جاذبہ ايک طرف، ٓانکھوں ميں سما جانے والے معجزات دوسری طرف روز افزون اور 
حيران کن اثر نفوذ تيسری طرف بنے کہ فرعونی فکر ميں پڑ گئے ۔ انھيں اس سے بہتر کوئی بات نہ سوجھی کہ انھيں جادو 

اور ان کے کام کو جا دو قرار ديں اور يہ ايسی تہمت ہے جو پوری تاريخ انبياء ميں اور خصوصاً پيغمبر اسالم کے گر کہيں 
بارے ميں نظر ٓاتی ہے ليکن حضرت موسٰی (ع) نے اپنے دفاع ميں دو ليلوں سے نقاب الٹ دئيے اور ان کے جھوٹ اور 

  تہمت کو ٓاشکار کرديا ۔
کہ کيا تم حق کی طرف جادو کی نسبت ديتے ہو کيا يہ جادو ہے اور ا س کی جادو سے کوئی ٓاپ (ع) نے پہلے ان سے کہا 

  مشابہت ہے ؟
ا َجائَُکْم ٔاَِسْحٌر ھََذا ) ۔   ( قَاَل ُموَسی ٔاَتَقُولُوَن لِْلَحقِّ لَمَّ

  ہے : مندر جہ باال جملے ميں محذوف مقدر ہے کہ جو پورر کالم سے سمجھا جاتا ہے ، جو اصل ميں اس طرح
  “اتقولون للحق لما جاء کم سحر، اسحر ٰھذا”

يعنی يہ درست ہے کہ سحر اور معجزه دونوں ہی اثر رکھتے ہيں ۔ يہ حق اور باطل ممکن ہے دونوں لوگوں کو متاثر کريں 
وں ليکن جادو ک اچہره کہ جو ايک باطل چيز ہے ، معجزے سے کہ جو حق ہے بالکل جدا ہے ۔ انبياء کے اثر کو جادو گر

کے اثر پر قياس نہيں کيا جاسکتا ۔ جادو گروں کے کام بے ہدف ، محدود اور بے وقعت ہوتے ہيں ۔ جب کہ انبياء کے 
معجزات کے مقاصد روشن ، اصالحی ، انقالبی اور تربيتی ہوتے ہيں عالوه ازيں جادو گر بھی کامياب نہيں ہوتے( َوالَيُْفلُِح 

  السَّاِحُروَن) ۔
نبياء کے کام کے جادو سے ممتاز اور جدا ہونے پر ايک دليل ہے پہلی دليل ميں جادو اور معجزے کا فرقيہ تعبير در اصل ا

بيان کيا گيا ہے ان دونوں کے مختلف رخ کی طرف اشاره ہے اور ان کے ہدف اور مقصد ک ااختالف ثابت کيا گيا ہے ليکن 
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الف کے حوالے سے مطلب کے اثبات ميں مدد لی گئی يہاں جادو گر اور معجزه النے والے کے حاالت و صفات کے اخت
  ہے ۔

جادو گر کا کام اور فن انحراف پيدا کرنے اور غافل کرنے کا پہلو رکھتا ہے ۔ جادو سے فائده اٹھانے والے افراد منحرف ، 
نيک ، پارسا اور  لوگوں کو غافل کرنے والے اور دھوکا باز ہوتے ہيں ۔ جبکہ پيغمبر حق طلب ، دلسوز ، پاک دل ، باہدف ،

  مادی امور کی پرواه نہ کرنے والے جواں مرد ہوتے ہيں ۔
جادو گر بھی رست گاری اور فالح کا چہره نہيں ديکھتے وه دولت و ثروت ، مقام اور منصب ذاتی مفادات کے سوا کسی 

سانی معاشرے کے تمام معنوی اورچيز کے لئے کام نہيں کرتے ۔ جبکہ انبياء کا ہدف و مقصد ہدايت ، خلق خدا کا مفاد اور ان
  مادی پہلو ٔوں کی اصالح ہوتا ہے ۔

پھر انھوں نے اپنی تہمتوں کی سيالب کا رخ موسٰی کی طرف کئے رکھا اور ان سے کھل کر کہنے لگے: کيا تو ہمارے 
ا َوَجْدنَا َعلَْيِہ آبَائَنَا) ۔ٓابأوواجداد اوربزرگوں کے طور طريقے سے پھير دينا چاہتا ہے ( قَالُوا ٔاَِجْئتَنَا لِتَْلفِتَ    نَا َعمَّ

در حقيقت انھو ں نے بڑوں کے طور طريقے ، رسومات ، خيالی عظمت او ران کے افسانوی بتوں کا سہارا ليا تاکہ عوام کو 
حضرت موسٰی اور حضرت ہارون (ع) سے متنفر کرسکيں اور انھيں يقين دالئيں کہ يہ تمہارے معاشرےاور ملک کے 

  اور عظمتوں کو پامال کرنا اور ان سے کھيلنا چاہتے ہيں ۔مقدسات 
اس کے بعد انھو ں نے اپنی پہلی بات کو جاری رکھا اور کہا کہ خدا کے دين کے بارے ميں تمہاری دعوت جھوٹ سے 

َما اْلِکْبِريَاُء فِی زياده کچھ نہيں ۔ يہ تو سب اس سر زمين پر حکومت کرنے کے لئے جال اور خائنانہ سازشيں ہيں ( َوتَُکوَن لَکُ 
  ااْلَْٔرِض ) ۔

درحقيقت چونکہ ان کی ہر کوشش لوگں پر ظالمانہ حکومت کے لئے تھی لٰہذا دوسروں کو بھی ايسا ہی خيال کرتے تھے ۔ وه
ن تم جان لو کہ ہم تم دو افراد پرکبھی ايما” انبياء کی مصلحانہ کو ششوں کو بھی يہی معنی پہناتے تھے اور کہتے تھے کہ 

کيونکہ ہم تمہارے مقاصد سمجھ ليتے ہيں اور تمہارے تحزيبی پر گرام سے ہم ٓاگاه ہيں (َوَما نَْحُن لَُکَما “ نہيں الئيں گے ۔ 
  بُِمْؤِمنِيَن) ۔

  حضرت موسٰی عليہ السالم کے خالف ان کی جنگ کا يہ پہال مرحلہ ہے ۔
..............  

  ے متعدد معجزات جو ابتداء ميں اپنے ساتھ الئے تھے ۔سے مراد وہی حضرت موسٰی (ع) ک“ ٓايات ”۔ ١

  ۔ َوقَاَل فِْرَعْوُن اْئتُونِی بُِکلِّ َساِحٍر َعلِيٍم۔٧٩
ا َجاَء السََّحَرةُ قَاَل لَھُْم ُموَسی ٔاَْلقُوا َما ٔاَْنتُْم ُمْلقُوَن ۔٨٠   ۔ فَلَمَّ
ا ٔاَْلقَْوا قَاَل ُموَسی َما ِجْئتُْم بِِہ السِّ ٨١   ْحُر ٕاِنَّ هللاَ َسيُْبِطلُہُ ٕاِنَّ هللاَ الَيُْصلُِح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن۔۔ فَلَمَّ
  ۔ َويُِحقُّ هللاُ اْلَحقَّ بَِکلَِماتِِہ َولَْو َکِرهَ اْلُمْجِرُموَن ۔٨٢

  ترجمہ
  
  ۔ فرعون نے کہا :ہر گاه جادو گر ( اور ساحر )کوميرے پاس لے ٓأو ۔٧٩
  وسٰی نے ان سے کہا : تم ( جادو کے اسباب ميں سے ) جو کچھ ڈال سکتے ہو ڈال دو ۔۔ جس وقت جادو گر ٓائے اور م٨٠
۔ جب انھوں نے ( جا دو کے اسباب) ڈالے تو موسٰی نے کہا کہ جو کچھ تم الئے ہو وه جادو ہے جسے خدا جلدی باطل کر٨١

  دے گا کيونکہ خدا فساد کرنے والوں کے عمل کی اصالح نہيں کرتا ۔
  کو وه اپنے وعده سے ثابت کر دکھا تا ہے اگر چہ مجرم ناپسند کرتے ہوں ۔۔ اور حق ٨٢

  حضرت موسٰی (ع) کے خالف جنگ کا دوسرا مرحلہ 
ان ٓايات ميں مقابلے کا اگال مرحلہ بيان کيا گيا ہے ۔ ان ميں حضرت موسٰی اور ان کے بھائی کے خالف فرعون کے عملی 

  اقدام کی بات کی گئی ہے ۔
ے موسٰی عليہ السالم کے کچھ معجزات مثالًيد بيضا اور بہت بڑ ااژدہا کو حملہ کرتے دکھا اور اسے نظر ٓايا جب فرعون ن

کہ موسٰی (ع) کا دعوٰی بال دليل نہيں اور يہ دليل کم از کم اس کے اطرافيوں يا دوسروں مينسے بعض پر اثر انداز ہو گی تو 



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

 
 

قرٓان کہتا ہے : فرعون نے پکارا کے کہا کہ تم ٓاگاه جادو گروں کو ميرے  اس نے عملی طور پر جواب دينے کا فيصلہ کيا ۔
  پاس لے ٓأو تاکہ ان کے ذيعے ميں موسٰی والی مصيبت اپنے سے دور کرسکوں (َوقَاَل فِْرَعْوُن اْئتُونِی بُِکلِّ َساِحٍر َعلِيٍم) ۔

  ا س کے ماہروں سے مدد لينا چاہئےے ۔ وه جانتا تھا کہ ہر کام ميں اس کے راستے سے داخل ہونا چاہئيے اور
کيا واقعاً حضرت موسٰی کی دعوت کی حقانيت ميں شک رکھتا تھا اور اس طريقے سے انھيں ٓازمانا چاہتا تھا يا وه جانتا تھا 
کہ موسٰی خدا کی طرف سے ہيں ليکن اس کا خيال تھا کہ جادو گروں کے شور وغل سے لوگوں کا مطمئن کيا جا سکتا ہے 

وقتی طور پر عامة الناس کے افکار کو موسٰی کے اثر و نفوذ سے بچايا جا سکتا ہے کہ موسٰی خارق عادت کام کا انجام  اور
ديتا ہے تو ہم بھی اس جيسے کام کی انجام دہی سے عاجز نہيں ہيں اور ا س خيال تھا کہ اگر اس کا ملوکا نہ اراده اس طرح 

  سان ہے ۔سے پورا ہو جائے تو يہ چيز سہل اور آ 
  دوسرا احتمال زياده صحيح معلوم ہوتا ہے نيز حضرت موسٰی عليہ السالم کے مقابلے ميں کھڑا ہوا تھا ۔

بہر حال جب مقابلے کے معين تاريخی دن کہ جس دن کے لئے لوگوں کو شرکت کی عام دعوت دی گئی تھی ، جادو گر 
کہا : پہلے جو کچھ تم السکتے ہوں ميدان ميں لے ٓأو ( اکھٹے ہو ئے تو حضرت موسٰی (ع) نے ان کی طرف رخ کيا اور 

ا َجاَء السََّحَرةُ قَاَل لَھُْم ُموَسی ٔاَْلقُوا َما ٔاَْنتُْم ُمْلقُوَن ) ۔   فَلَمَّ
کااصلی معنی يہ ہے کہ جوکچھ تم پھينک سکتے ہو پھينکو اور يہ اشاره ہے ان مخصوص رسيوں اور “ القو ماانتم ملقون” 

رف جو اندر سے خالی تھيں اور انھوں نے ان ميں خاص کيميائی مواد ڈال رکھا تھا کہ جسے سورج کی الٹھيوں کی ط
روشنی ميں رکھا جائے تو اس ميں حرکت اور جوش پيدا ہوتا ہے ۔ اس بات کی شاہد وه ٓايات ہيں جو سوره اعراف اور 

  ميں ہے ۔ ۴۴اور  ۴٣شعراء ميں ٓائی ہيں ۔ سوره شعراء کی ٓايت 
  لھم موسٰی القوا ماانتم ملقون فالواحبالھم و عصيھم و قالو بعزة فرعون انا لنحن الغالبون۔قال 

موسٰی نے ان سے کہا جو پھينک سکتے ہو پھينکو ، پھر انھوں نے ميدان ميں اپنی رسياں اور الٹھياں پھينکيں اور کہنے 
  لگے فرعون کی عزت کے صدقے ،ہم کامياب ہيں ۔

” تمام قدرت مجتمع کی او رجو کچھ وه اپنے ساتھ الئے تھے انھوں نے ميدان کے بيچ ميں ڈال دئيے  بہر حال انھوننے اپنی
ا  تو اس وقت موسٰی نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم لے کر ٓائے ہو يہ جادو ہے او رخدا جلدی ہی اسے باطل کردے گا ( فَلَمَّ

ْحُر إِ    نَّ هللاَ َسيُْبِطلُہُ) ۔ٔاَْلقَْوا قَاَل ُموَسی َما ِجْئتُْم بِِہ السِّ
تم فاسد اور مفسد افراد ہو کيونکہ ايک جابر ، ظالم اور سر کش کی خدمت انجام دے رہے ہو اور تم نے اپنے علم کو اس 
خود غرض حکومت کی بنيادوں ک ومضبوط کرنے کے لئے فروخت کرديا ہے اور يہ خود تماہرے مفسد ہونے پر ايک 

  دين کے عمل کی اصالح نہيں کرتا (ٕاِنَّ هللاَ الَيُْصلُِح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن) ۔بہترين دليل ہے اور خدا مفس
در حقيقت جو شخص بھی عقل ہوش اور دانش رکھتا تھا، حضرت موسٰی کے جادو گروں پر غلبہ حاصل کرنے سے پہلے 

کو مستحکم کرنے کے لئے کام  بھی اس حقيقت کو سمجھ سکتا تھا کہ ان کاعملبے بنياد ہے کيونکہ وه ظلم کی بنيادوں
کررہے تھے ۔ کوں نہيں جانتا تھا کہ فرعون غاصب، غارت گر ، ظالم اور مفسد ہے ت وکيا ايسی طاقت کے خدمتگزار اس 
ظلم و فساد ميں شريک نہ تھے کيا ممکن تھا کہ ان کا عمل ايک صحيح اور خدائی عمل قرار پا سکے ۔ ہر گزش نہيں ۔ لٰہذا 

  ايسی مفسدانہ کوششوں کو باطل کردے گا۔ واضح ہے کہ خدا
خدا نے جلد باطل کردے گا ) اس بات کا دليل ہے کہ جادو ايک حقيقت ہے ليکن خدا اسے باطل کرسکتا ہے “ ( سيبطلہ”کيا 

  يا س جملے سے مراد يہ ہے کہ خدا اس کے باطل ہونے کو واضح کردے گا ۔
  ميں ہے :۔ ١١۶سوره اعراف کی ٓايہ 

  حروا اعين الناس و استرھبو ھم ۔فلما القوا س
  يعنی ۔ جادو گروں کے جادو نے لوگوں کی ٓانکھوں کو متاثر کيا اور انھيں وحشت ميں ڈال ديا ۔

کے لغوی معنی ميں پوشيده ہے ۔ “ سحر” ليکن يہ تعبير اس بات کے منافی نہيں کہ ان کے پاس مرموز وسائل تھے جيسا کہ 
سام کے طبيعی اور کيميائی خواص سے استفاده کيا اور اس سے ان رسيوں اور الٹھيوں انھوں نے معنوی طور پر مختلف اج

ميں واقعاً حرکات پيدا کرديں البتہ يہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ جيسا کہ ظاہرا ً معلوم ہوتا تھا معاملہ اس کے بر 
  ہ قرٓان سوره ٰطٰہ کی ٓايت ميں کہتا ہے :عکس تھا يہ رسياں اور الٹھياں زنده موجودات نہيں بن گئی تھيں ۔ جيسا ک

  فاذا حبالھم و عصيھم يخيل اليہ من سحر ھم انھا تسعیٰ 
اس وقت رسياں اور الٹھياں جادو گروں کے جادو کی وجہ سے يوں لگتی تھيں جيسے وه زنده موجودات ہيں جو دوڑرہی 

  ہيں ۔
  خيال ہے ۔ لٰہذا جادو جا ايک حصہ تو حقيقت پر مبنی ہے اور دوسرا وہم و
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زيرنظر ٓاخری ٓايت ميں فرمايا گيا ہے کہ موسٰی نے اس سے کہا کہ اس مقابلے ميں ہميں اعتماد ہے کہ کاميابی ہماری ہے 
کيونکہ خدا کا وعده ہے کہ وه حق کو ٓاشکار کرے گا اور شکست دينے والی منطق اور غالب ٓانے والے معجزات کے 

اور يوں ايل فساد و باطل کو رسوا اور ذليل کرے گا اگر چہ مفسد فرعون اور ا س ذريعے اپنے پيغمبروں کی مدد کرے گا 
  کے حواری اسے ناپسند کرت ے ہيں ( َويُِحقُّ هللاُ اْلَحقَّ بَِکلَِماتِِہ َولَْو َکِرهَ اْلُمْجِرُموَن ) ۔

  ١ے قاہر اور قوی معجزات ہيں ۔ سے مراد يا تو انبياء ِبر حق کی کاميابی کے لئے خدائی وعده ہے يا اس ک“ بکلماتہ” 
..............  

۔حضرت موسٰی کے فرعون اور فرعونيوں سے مقابلے کے بارے ميں تفصيالت اور اس سلسلے ميں کئی اہم نکات پر ہم جلد شش  ١
ہلی جلد ميں کے بعد سے تفصيل سے بحث کرچکے ہيں ۔ نيز جأو اور اس کی حقيقت کے بارے ميں ہم پ١١٣ميں سوره اعراف کی ٓايہ 

  کے ذيل ميں بحث کرچکے ہيں ۔ رجوع کيجئے ۔ ١٠٢سورهٔ  بقره کی ٓايہ 

  

يَّةٌ ِمْن قَْوِمِہ َعلَی َخْوٍف ِمْن فِْرَعْوَن َوَملَئِِھْم ٔاَْن يَْفتِنَھُْم َوٕاِنَّ ٨٣ ْن اْلُمْسِرفِيَن ۔فِْرَعْوَن لََعاٍل فِی ااْلَْٔرِض َوٕاِنَّہُ لَمِ  ۔ فََما آَمَن لُِموَسی ٕاِالَّ ُذرِّ
لُوا ٕاِْن ُکْنتُْم ُمْسلِِميَن۔٨ ۴ ِ فََعلَْيِہ تََوکَّ   ۔َوقَاَل ُموَسی يَاقَْوِم ٕاِْن ُکْنتُْم آَمْنتُْم بِا
ْلنَا َربَّنَا الَتَْجَعْلنَا فِْتنَةً لِْلقَْوِم الظَّالِِميَن۔٨۵   ۔ فَقَالُوا َعلَی هللاِ تََوکَّ
نَا بَِرْحَمتِ ٨۶   َک ِمْن اْلقَْوِم اْلَکاِفِريَن۔۔ َونَجِّ

  ترجمہ
  
۔ ( شروع ميں ) کوئی شخص موسٰی پر ايمان نہ ال يا اور مگر صرف اس کی قوم کی اوالد مينسے ايک گروه ۔ ( وه بھی ٨٣

) فرعون اور اس کے حواريوں کے خوف سے کہيں وه ( انھيں دبأو ی اگمراه کن پرپيگنڈه سے ) ان کے دين سے منحرف نہ
  ديں ۔ فرعون زمين ميں باال دستی اور طغيان کے لئے کوشاں تھا اور وه زيادتی کر نے والوں ميں سے تھا ۔کر
۔ موسٰی نے کہا : اے ميری قوم ! اگر تم ايمان الئے ہو تو اس پر توکل کرواگر اس کے فرمان کے سامنے سر تسليم خم ٨۴

  کرتے ہو۔
  ہيں ۔ پر ور دگار ! ہميں ظالم گروه کے زير اثر قرار نہ دے ۔ ۔ انھوننے کہا ہم صرف خدا پر بھروسہ رکھتے٨۵
  ۔ اور ہميں اپنی رحمت سے کافر گروه (کے ہاتھ )سے نجات دے ۔٨۶

  طاغوت ِ مصر سے حضرت موسٰی (ع) کے جہاد کا تيسرا مرحلہ 
  کيا گيا ہے ۔ان ٓايات ميں فرعون سے حضرت موسٰی (ع) کے انقالبی مقابلوں ميں سے ايک اور واقعہ بيان 

ابتداء ميں حضرت موسٰی (ع) پر ايمان النے والے کی کيفيت بيان کی گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : اس واقعہ کے بعد موسٰی پر 
يَّةٌ ِمْن قَْوِمِہ ) ۔   ايمان النے والے صرف ان کی قوم کے فرزند تھے ( فََما آَمَن لُِموَسی ٕاِالَّ ُذرِّ

سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ميں بھی زياده تر جوان اورنوجوان تھے ۔ وه “ ذرية ”ھا ۔ لفظ يہ چھوٹا اور مختصر سا گروه ت
فرعون اور اس کے حواريوں کی طرف ست سخت دبأو کا شکار تھے ۔ انھيں ہر وقت يہی خوف رہتا تھا کہ فرعونی 

ا دين ترک کرنے پر مجبور نہ کرے حکومت کہيں شديد دبأو کے ذريعے کہ جو اہل ايمان پر روارکتھی ہے ، انھيں موسٰی ک
( َوٕاِنَّ فِْرَعْوَن ( َعلَی َخْوٍف ِمْن فِْرَعْوَن َوَملَئِِھْم ٔاَْن يَْفتِنَھُْم) ۔کيونکہ فرعون ايک ايسا شخص تھا جو زمين پر باالدستی چاہتا تھا 

قانونی نہيں سمجھتا تھا ( َوٕاِنَّہُ لَِمْن اْلُمْسِرفِيَن )  لََعاٍل فِی ااْلَْٔرِض ) ۔وه اسراف کرنے واال تجاوز کرنے واال تھا اور کسی حد کو
  ۔

کی ضمير “ ِمْن قومہٖ ”کون سی تھی اور يہ کہ “ ذريہ”اس بارے ميں مفسرين ميں اختالف ہے کہ موسٰی پر ايمان النے والی 
  موسٰی کی لوٹتی ہے يا فرعون کی طرف ۔

ں سے چند افراد تھے جيسے مومن ٓال فرعون، فرعون کی بيوی ، اسبعض کا خيال ہے کہ يہ فرعون کی قوم اور قبطيوں مي
  ١کی مشاطہ 

ذرية من” اور اس کی کنيز ظاہرا اس خيال کی وجہ يہ ہے کہ بنی اسرائيل کے اکثر افراد ايمان الچکے تھے لٰہذا يہ صورت 
  سے مناسبت نہيں رکھتی۔ کيونکہ يہ تو ايک چھوٹے سے گروه کا ذکر ہے ۔“ قومہ 
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کی ضمير موسٰی کی طرف لوٹتی ہے “ بہ ” دوسرے مفسرين کا نظر يہ ہے کہ يہ گروه بنی اسرائيل ميں سے تھا اور  بعض
  کيونکہ اس سے پہلے موسٰی کا نام ٓايا ہے لٰہذا ادبی قواعد کے مطابق اس ضمير کا تعلق موسٰی ہی سے ہے ۔

کھتا ہے نيز والی ٓايت ميں اس کے لئے ايک شاہد ہے جس اس ميں شک نہيں کہ دوسرا معنی ظاہر ٓايت سے زياده مطابقت ر
  ميں فرمايا گيا ہے ۔

  َوقَاَل ُموَسی يَاقَْومِ 
  موسٰی نے مومنين سے کہا : اے ميری قوم يعنی مومنين کو اپنی قوم قرار ديا ہے ۔

موسٰی پر ايمان الئے تھے  ايک ہی اعتراض ہے جو اس تفسير پر باقی ره جاتا ہے اور وه يہ کہ بنی اسرائيل تو تمام حضرت
نہ کہ ان کا ايک چھوٹا سا گروه ايمان اليا تھا ۔ البتہ ايک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے يہ اعتراض دور ہو سکتا ہے او 
روه يہ کہ ہم جانتے ہيں کہ ہر انقالب کی طرف جذب ہونے واال پہال گروه نوجوان کا ہوتا ہے ۔ نوجوان زياده پاکيزه دل اور 

  فاف افکارکر کھتے ہيں ۔صاف و ش
مزيد بر ٓاں ان ميں انقالبہ جوش و خروش زياده ہوتا ہے ۔ مادی وابستگياں جو بڑے بوڑھوں کا احتياط اور مصلحت کوشی 

کی طرف دعوت ديتی ہيں ان ميں نہيں ہوتيں نہ ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے کہ جس کے ضائع ہونے کا انھيں ڈر ہو اور
ب کہ جس کے خطرے ميں پڑجانے پر وه مضطرب ہوں لٰہذا يہ بات فطری ہے کہ گروه حضرت موسٰی نہ ہی مقام و منص

  کی تعبير اس معنی سے بہت زياده مناسبت رکھتی ہے ۔“ذرية”کی طرف بہت جلد جذب ہو گيا ، اور 
ميں کوئی مقام اس کے عالوه بڑے بوڑھے بھی بعد ميں اس گروه سے ملحق ہو گئے تھے کيونکہ وه اس وقت کے معاشرے

نہيں رکھتے تھے اور ضعيف و ناتواں تھے ۔جيسا کہ ابن عباس سے منقول ہے يہ تعبير ان کے لئے کوئی بعيد نہيں ہے ۔يہ 
اگر چہ “ ٓاگے چلو جوانو! دعوت ہے ” بالکل اس طرح ہے جيسے اپنے تمام دوستوں کو دعوت ديتے ہوئے ہم کہتے ہيں 

  کو ہم بعيد سمجھيں تو پہال احتمال پوری طرح سے باقی ہے ۔ بڑے بوڑھے ہوں اور اگر اس تعبير
اگر چہ عام طور پر اوالد کے لئے بوال جاتا ہے ليکن اصل لغت کے اعتبار سے جيسا کہ مفردات راغب “ ذرية ’مزيد بر ٓاں 

  ميں راغب نے کہا ہے ، چھوٹے اور بڑے دونوں کا مفہوم لئے ہوئے ہے ۔
ميں ہے سے مراد ڈرانے ، “ ان يتنھم ” کہ جو “ فتنة ”ں توجہ کرنا چاہئيے يہ ہے کہ لفظايک اور نکتہ جس کی طرف يہا

دھمکانے اور تکليف پہنچانے کے ذريعہ منحرف کرنا يا ہر طرح سے پريشانی اور درِد سر پيد اکرنا چاہے وه دينی حوالے 
  سے ہو يا غير دينی حدالے سے ۔

ح کيی تسکين کے لئے محبت ٓاميز لہجے ميں ان سے کہا: اے ميری قوم ! بہر حال حضرت موسٰی نے ان کی فکر اور رو
اگت تم لوگ خدا پر ايمان الئے ہو اور اور اپنی گفتار ميں اور ايمان و اسالم کے اظہار ميں سچے ہو تو تمہيں اس پرتوکل 

  ہيں ہےاور بھروسہ کرنا چاہيئے ۔ امواج و طوفاِن بال سے نہ ڈرو۔ کيونکہ ايمان توکل سے جدان
  

لُوا ٕاِْن ُکْنتُْم ُمْسلِِمين) ۔ ِ فََعلَْيِہ تََوکَّ   (َوقَاَل ُموسٰی يَا قَْوم ٕاِْن ُکْنتُْم آَمْنتُْم بِا
کا مطلب يہ نہيں ہے کہ “ توکل ” کا مفہوم ہے کام کسی کے سپرد کرنا اور اسے وکالت کے لئے منتخب کرن۔ “ توکل ”

تنہائی ميں جابيٹھے او رکہے کہ ميرا سہارا خدا ہے بلکہ اس کا مفہوم يہ ہے کہ جب انسان کو شش کرنا چھوڑ دے ، گوشٔہ 
انسان کام کے لئے اپنی پوری کوشش کرچکے اور مشکل حل نہ ہو اور راه سسے رکا وٹيں نہ ہٹيں تو پھر اضطراب اور 

اور قدرت ِ بے پاياں سے مدد  وحشت کو اپنی طرف نہ ٓانے دے بلکہ لطف الٰہی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی ذات پاک
چاہتے ہوئے مامردی کا مظاہره کرے ۔ مسلسل جہاد جاری رکھے يہاں تک کہ اگر اس ميں طاقت بھی ہو تو اپنے ٓاپ کو 

  لطِف خدا سے بے نياز نہ سمجھے کيونکہ جو طاقت بھی ہے اسکی کی طرف سے ہے ۔
وسکتا۔ کيونکہ ايک مومن کہ جس کا سر فرماِن پر وردگار کے يہ ہے توکل کا مفہوم کہ جو ايمان و اسالم سے جدا نہيں ہ

سامنے خم ہے وه اسے ہر چيز پر قادر توانا سمجھتا ہے ۔ ہر مشکل کو اس کے ارادے کے سامنے سہل اورٓاسان سمجھتا ہے
  اور اس کے کاميابی کے وعدوں پر اعتقاد رکھتا ہے ۔

قبول کيا اور کہا کہ ہم صرف خدا پر توکل کرتے ہيں ( فَقَالُوا َعلَی  ان سچے مومنين نے موسٰی کی دعوت کو توکل کے ساتھ
ْلنَا) ۔   هللاِ تََوکَّ

اس کے بعد انھوں نے بار گاه ِقدس سے تقاضا کيا کہ وه انھيں دشمنوں کے شر، وسوسوں اور دبأو سے امان ميں رکھے اور
اثر قرار نہ دے ( َربَّنَا الَتَْجَعْلنَا فِْتنَةً لِْلقَْوِم الظَّالِِميَن) ۔پر  عرض کيا: اے پر وردگار ہميں فتنہ کا ذريعہ اور ظالموں کے زير

نَا بَِرْحَمتَِک ِمْن اْلقَْوِم اْلَکافِِريَن) ۔   وردگار ہميں اپنی رحمت سے بے ايمان قوم سے نجات دے (َونَجِّ
گيا ہے ۔ تيسری ٓايت ميں فرعون اور ا س کے يہ امر جاذب توجہ ہے کہ پہلی آيت ميں فرعون کو مسرفين ميں سے قرار ديا 
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حواريوں کو ظالم کہا گيا ہے اور ٓاخری ٓايت ميں انھيں کافر قرار دے ديا گيا ہے ۔ تعبيروں کا يہ فرق شايد اس بناء پر ہو کہ 
رکھتا ہے اور انسان گناه کے راستے ميں پہلے اسراف کرتا ہے ۔ يعنی حدود سے تجاوز کرتا ہے ، پھر ظلم و ستم کی بنياد 

  ٓاخر کار معاملہ کفر و انکار پر جا کر ختم ہو جاتا ہے ۔
..............  

 ۔ مشاطہ پرانے زمانے ميں اس عورت کو کہتے تھے جو امير کبير گھرانوں کی عورتوں کی ٓارائش و زيبائش کرتی تھی (مترجم ) ۔١
 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

ٔاَا لِقَْوِمُکَما بِِمْصَر بُيُوتًا َواْجَعلُوا بُيُوتَُکْم قِْبلَةً ٨٧ ْر اْلُمْؤِمنِين۔۔ َؤاَْوَحْينَا ٕاِلَی ُموَسی َؤاَِخيِہ ٔاَْن تَبَوَّ اَلةَ َوبَشِّ   َؤاَقِيُموا الصَّ
ْنيَا َربَّنَا لِ ٨٨ يُِضلُّوا َعْن َسبِيلَِک َربَّنَا اْطِمْس َعلَی ٔاَْمَوالِِھْم ۔ َوقَاَل ُموَسی َربَّنَا ٕاِنََّک آتَْيَت فِْرَعْوَن َوَماَلَٔهُ ِزينَةً َؤاَْمَوااًل فِی اْلَحيَاِة الدُّ

  اَب ااْلَٔلِيَم۔َواْشُدْد َعلَی قُلُوبِِھْم فاَلَيُْؤِمنُوا َحتَّی يََرْوا اْلَعذَ 
  ۔ قَاَل قَْد ٔاُِجيبَْت َدْعَوتُُکَما فَاْستَقِيَما َوالَتَتَّبَِعاِن َسبِيَل الَِّذيَن الَيَْعلَُموَن۔٨٩

  ترجمہ
  
۔ اور موسٰی اور اس کے بھائی کو ہم نے وحی کی کہ اپنی قوم کے لئے سر زمين ِمصر ميں گھروں کا انتخاب کرو اور ٨٧

  وسرے کے ٓامنے سامنےاپنے گھروں کو ايک د
  ( اور قريب) رکھو اور نماز قائم کرو او رمومنين کو بشارت دو( کہ ٓاخر کار وه کامياب ہو جائيں گے ) ۔

۔ موسٰی نے کہا : پر وردگار! تونے فرعون اور اس کے اطرافيوں کو دنيا کی زندگی ميں زينت اور ( بھر پور ) اموال ٨٨
ا ہے کہ وه ( تيرے بندوں کو ) تيری راه سے گمراه کرتے ہيں ۔ پر وردگار ! ان کے اموال ديئيے ہيں اور اس کا نتيجہ يہ ہو

  نابود کردے اور ان کے دلوں کو سخت کردے کيونکہ جن تک دردناک عذاب نہ ديکھيں گے ايمان نہ الئيں گے ۔
طور طريقے کی پيروی نہ کروجو نہيں ۔ فرمايا: تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے ۔تم استقامت دکھأو اور ان لوگوں کے ٨٩

  جانتے ۔

  چوتھا مرحلہانقالب کی تياری 
  ان ٓايات ميں فرعون کے خالف بنی اسرائيل کے قيام اور انقالب کا ايک اور مرحلہ بيان کيا گيا ہے ۔

يں اپنی قوم کےپہلی بات يہ ہے کہ خدا فرماتا ہے : ہم نے موسٰی اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ سر زمين مصر م
ٔاَا لِقَْوِمُکَما بِِمْصَر بُيُوتًا) ۔ اور خصو ان گھروں ” صيت کے ساتھ لئے گھروں کا انتخاب کرو( َؤاَْوَحْينَا ٕاِلَی ُموَسی َؤاَِخيِہ ٔاَْن تَبَوَّ

طور پر اپنی خود سازی اور اصالح کو ايک دوسرے کے قريب اور ٓامنے سامنے بنأو ۔( َواْجَعلُوا بُيُوتَُکْم قِْبلَةً ) ۔ پھر روحانی
اَلةَ) ۔“ اور نماز قائم کرو” کرو   ۔ اس طرح سے اپنے نفس کو پاک اور قوی کرو ( َؤاَقِيُموا الصَّ

مومنين کو بشارت ” اس لئے کہ خوف اور وحشت کے ٓاثار ان کے دل سے نکل جائيں اور وه روحانی و انقالبی قوت پاليں 
ْر اْلُمْؤِمنِين) ۔کاميابی اور خدا کے لط“ دو   ف و رحمت کی بشارت (َوبَشِّ

ان ٓايات کے مجموعی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے ميں بنی اسرائيل منتشر ، شکست خورده ، وابستہ ، طفيلی ، 
کا  ٓالوده اور خوف زده گروه کی شکل ميں تھے ، نہ انکے پاس گھر تھے نہ کوئی مرکز تھا ۔ نہ ان کے پاس معنوی اصالح

کوئی پر گرام تھا اور نہ ہی ان ميں اس قدر شجاعت ، عزم اور حوصلہ تھا جو شکست دينے والے انقالب کے لئے ضروری
ہوتا ہے ۔ لٰہذا حضر ت موسٰی عليہ السالم او ران کے بھائی حضرت ہارون عليہ السالم کو حکم مال کہ وه بنی اسرائيل کی 

  ، چند امور پر مشتمل پر وگرام شروع کريں ۔ مرکزيت کے لئے خصوصاً روحانی حوالے سے
  ۔ مکان کی تعمير کريں اور اپنے مکانات فرعونيوں سے الگ بنائيں ۔ اس ميں متعدد فائدے تھے ۔١

  ايک يہ کہ سر زمين مصر ميں ان کے مکانات ہوں گے تووه اس کا دفاع زياده لگأو سے کريں گے ۔
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  ندگی گزارنے کی بجاے وه اپنی ايک مستقل زندگی شروع کرسکيں گے ۔دوسرا يہ کہ قبطيوں کے گھروں ميں طفيلی ز
  تيسرا يہ کہ ان کے معامالت اور تدابير کے راز دشمنوں کے ہاتھ نہيں لگے گے ۔

کے تقابل ميں ہے ۔ ٓاج “حالت ِ تقابل“ قبلہ” ۔ اپنے گھر دوسرے کے ٓامنے سامنے اور قريب قريب بنائيں کيونکہ در اصل ٢
  ١کا جو معنی مشہور ہے وه اس کا ثانوی معنی ہے ۔ “ لہ قب” کل لفظ 

بنی اسرائيل کی مرکزيت کے لئے يہ ايک موثر کام تھا اس طرح وه اجتماعی مسائل پر مل کر غور و فکر کرسکتے تھے 
  اور مراسم مذہبی کے حوالے سے جمع ہوکر اپنی ٓازادی کے لئے ضروری پروگرام بنا سکتے تھے ۔

متوجہ ہو ں ، خصوصاً نماز کی طرف کہ جو انسان کو بندوں کی بندگی سے جدا کرتی ہے اور اس کا ۔ عبادت کی طرف ٣
تعلق تمام قدرتوں کے خالق سے قائم کرديتی ہے ۔ اس کے دل اور روح کو گناه کی ٓالودگی سے پاک کرتی ہے اپنے آپ پر 

را لے کر انسانی جس ميں ايک تازه روح پھونک ديتیبھروسہ کرنے کا احساس زند ه کرتی ہے اور قدرت ِ پروردگار کا سہا
  ہے ۔
۔ ايک رہبر کے طور حضرت موسٰی (ع) کو حکم ديا گيا ہے کہ وه بنی اسرائيل کی روحوں ميں موجود طويل غالمی اور ۴

 ذلت کے دور کا خوف و حشت نکال باہر پھينکيں اورحتمی فتح و نصرت و کاميابی اور پر وردگار کے لطف و کرم کی
  بشارت دے کر مومنين کے ارادے کو مضبوط کريں اور ان ميں شہامت و شجاعت کی پر ورش کريں ۔

يہ امر جاذب ِ توجہ ہے کہ بنی اسرائيل حضرت يعقوب (ع) کی اوالد ميں سے ہيں ۔ فطرتاً ان ميں سے ايک گروه حضرت 
مصر پرحکومت کرتے رہے ہيں ۔ اس طرح  يو سف(ع) کی اوالد ميں سے ہے اور وه اور وه ان کے بھائی سالہا سال تک

اس سر زمين کی ٓابادی ا ور تعمير ميں کوشا ں ر ہے ہيں ليکن خدا کی نا فر مانی ،غفلت اور داخلی اختالف کی وجہ سے 
انکی ز ند گی اس وقت بار کيفيت تک پہنچ گئی تھی ضروری تھا کہ اس مصيبت زده فر سود ه معاشرے کی تعميرنو ہو ۔اس 

پہلوؤں کی اصالح ہو اور ان کی بجائے ان مينتعميری اور اصالحی،رو حانی خصائل پيدا ہوں تا کہ ان کی عظمت  کے منفی
  رفتہ پلٹ ٓائے ۔-

اس کے بعد فر عون اور فر عو نيونکی سر کشی کے ايک سبب کی طرف اشاره کرتے ہوئے حضرت موسٰی کی زبانی 
کے حواريوں کو دنيا کی زندگی ميں زينت اور مال بخشا ہے ( َوقَاَل ُموَسی فرمايا گيا ہے: پر وردگارا ! تونے فرعون اوراس

ْنيَا) ۔ ليکن اس ثروت و زينت کا ان جام يہ ہوا کہ وه تيرے بندوں کو َربَّنَا ٕاِنََّک آتَْيَت فِْرَعْوَن َوَماَلَٔهُ ِزينَةً َؤاَْمَوااًل فِی اْلَحيَاِة الدُّ
  رتے ہيں ( َربَّنَا لِيُِضلُّوا َعْن َسبِيلَِک) ۔تيری راه سے منحرف اور گمراه ک

ميں الم اصطالح کے مطابق الِم عاقبت ہے يعنی اشراف کی دولت مند تحمل پرست قوم لوگوں کو راِه خدا سے “ ليضلوا”
عوت گمراه کرنے کی خواه مخواه کوشش کرے گی ۔ راس سے ٓاخر کار اس کے عالوه کچھ نہيں ہو گا ۔ کيونکہ انبياء کی د

اور خدائی پروگرام لوگوں کی بيدار ، ہوشيار ، متحد اور مجتمع کرديں گے ان حاالت ميں غارتگروں اور لٹيروں کے لئے 
حلقہ تنگ ہو جائے گا اور ان کے لئے زندگی سياه ہو جائے گی ، وه رّد عمل کا مظاہره کريں گے اور انبياء کی مخالفت ميں 

  اٹھ کھڑے ہوں گے ۔
موسٰی در گاه الٰہی ميں تقاضا کرتے ہوئے کہتے ہيں : پروردگار! ان کے اموال کو محو اور بے اثر  اس کے بعد حضرت

  کردے تاکہ وه اس سے بہره ور نہ ہو سکيں
  

  (َربَّنَا اْطِمْس َعلَی ٔاَْمَوالِِھْم ) ۔
  کسی چيز کو محو اور بے اثر کرنے کے معنی ميں ہے ۔“ طمس”لغت ميں 

بعض روايات ميں ٓايا ہے کہ اس نفرين اور بد د عا کے بعد فرعونيوں کا مال پتھر اور راکھ ميں يہ بات جاذب نظرہے کہ 
تبديل ہو گيا ۔ شايد يہ اس امر اشاره ہو کہ وه اس طرح سے اقتصادی بحران کا شکار ه وئے کہ ان کی ثروت بے وقعت ہو 

  گئی اور راکھ کی طرح بے قيمت ہو گئی ۔
ے ہيں : پر وردگار! اس کے عالوه ان سے غور و فکرکی ، سوچنے کی قدرت بھی لے لے حضرت موسٰی مزيد عرض کرت

( َواْشُدْد َعلَی قُلُوبِِھْم ) ۔کيونکہ يہ دو سرمائے گنواکر وه زوال اور تباہی کے قريب پہنچ جائيں گے ۔ اس طرح انقالب کی 
ندا ! يہ جو ميں فرعونيوں کے بارے ميں ايسی طرف اور ان پر ٓاخری ضرب لگانے کے لئے راستہ کھل جائے گا ۔ خدا و

خواہش رکھتا ہوں تو يہ جذبہ انتقال اور کينے کی وجہ سے نہيں بلکہ اس بناء پر ہے کہ اب ان ميں ايمان کے لئے کسی قسم 
َحتَّی يََرْوا اْلَعَذاَب کی کوئی ٓامادگی نہيں ہے ۔ جب تک تيرا دردناک عذاب نہ پہنچ جائے وه ايمان نہيں الئيں گے ( فاَلَيُْؤِمنُوا 

  ااْلَٔلِيَم) ۔
  البتہ واضح ہے کہ عذاب کو ديکھ کر ايمان النا ان کے لئے فائده مند نہيں ہوگا جيسا کہ عنقريب ٓائے گا ۔
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خدا نے حضرت موسٰی اور ان کے بھائی سے کہا کہ اب جبکہ تم بنی اسرائيل کی تربيت اور اصالح کے لئے تيار ہو گئے 
دشمنوں کے بارے ميں تمہاری دعا قبول کوئی ( قَاَل قَْد ٔاُِجيبَْت َدْعَوتُُکَما) ۔ پس مضبوطی سے اپنی راه پر  تمہارے” ہو 

کھڑے ہوجأو اور استقامت و پا مردی دکھأو ، کثرت ِ مشکالت سے نہ ڈرو اور اپنے کام کے بارے ميں حتمی فيصلہ 
کی تجا ويز کے سامنے ہر گز سر تسليم خم نہ کرو اور جالہوں کے راستے پر  کرو(فَاْستَقِيَما) ۔اور نادان اور بے خبر افراد

  نی چلو بلکہ مکمل ٓاگاہی کے ساتھ اپنے انقالبی پر گرام کو جاری رکھو ( َوالَتَتَّبَِعاِن َسبِيَل الَِّذيَن الَيَْعلَُموَن) ۔
..............  

کو ٓامنے سامنے کے معنی ميں نہيں ليا بلکہ اسی قبلٔہ نماز کے معنی ميں ليا “ قبلہ ” ۔ البتہ بعض مفسرين نے مندرجہ باال ٓايت ميں١
کے جملہ کو اس کا قرينہ سمجھا ہے ليکن پہال اس لفظ کے اصلی لغوی معنی سے زياده مناسبت رکھتا ہے“ و اقيموا الصلٰوة” ہے اور 

  ی بہت سی نظيريں موجود ہيں ۔۔ عالوه ازيں دونوں معانی مراد لينے ميں بھی کوئی اشکال نہيں اس ک

َکہُ اْلَغَرُق قَاَل آَمْنُت ٔاَنَّہُ الَٕاِلَہَ ٕاِالَّ الَِّذی آَمنَْت بِِہ ۔ َوَجاَوْزنَا بِبَنِی ٕاِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَٔاَْتبََعھُْم فِْرَعْوُن َوُجنُوُدهُ بَْغيًا َوَعْدًوا َحتَّی ٕاَِذا ٔاَْدرَ ٩٠
  ٔاَنَا ِمْن اْلُمْسلِِميَن ۔ بَنُو ٕاِْسَرائِيَل وَ 

  ۔ ٔاَاآْلَن َوقَْد َعَصْيَت قَْبُل َوُکْنَت ِمْن اْلُمْفِسِديَن۔٩١
يَک بِبََدنَِک لِتَُکوَن لَِمْن َخْلفََک آيَةً َوٕاِنَّ َکثِيًرا ِمْن النَّاِس َعْن آيَاتِنَا لََغافِلُو٩٢   َن ۔۔ فَاْليَْوَم نُنَجِّ
نَا بَ ٩٣ أْ ٔاَ ِصْدٍق َوَرَزْقنَاھُْم ِمْن الطَّيِّبَاِت فََما اْختَلَفُوا َحتَّی َجاَء ھُم اْلِعْلُم ٕاِنَّ رَ ۔ َولَقَْد بَوَّ بََّک يَْقِضی بَْينَہُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة فِيَما نِی ٕاِْسَرائِيَل ُمبَوَّ

  َکانُوا فِيِہ يَْختَلِفُوَن۔

  ترجمہ
  
ريا سے گز را اور فرعون اور اس کا لشکر ظلم و تجاوز کرتے ہوئے ان کے ۔ ہم نے بنی اسرائيل کو ( نيل کے عظيم ) د٩٠

پيچھے گيا۔ جب وه غرقاب ہونے لگا تو اس نے کہا کہ ميں ايمان اليا کہ اس کے عالوه کوئی معبود نہيں کہ جس پر بنی 
  اسرائيل ايمنا الئے ہيں اور ميں مسلمين ميں سے ہوں ۔

  نکہ پہلے تونے نافرمانی کی اور تومفسدين ميں سے تھا۔۔ ( ليکن اسے کہا گيا )اب ؟ حاال٩١
۔ ليکن ٓاج ہم تيرے بدن کو ( پانی سے ) بچاليں گے تاکہ تو ٓانے والوں کے لئے عبرت بن جائے اور بہت سے لوگ ٩٢

  ہماری ٓايات سے غافل ہيں ۔
کيزه رزق ميں سے عطا کيا ( ليکن وه ۔ ہم نے بنی اسرائيل کو صدق ( اور سچائی ) کی منزل ميں جگہ دی اور انھيں پا٩٣

نزاع و اختالف ميں پڑ گئے) اور انھوں نے اختالف نہ کيا مگر اس کے بعد کہ علم و ٓاگہی حاصل کرچکے تھے ۔ تيرا پر 
  وردگار قيامت کے روز اس چيز کا فيصلہ کرے گا جس کے بارے ميں وه اختالف کرتے تھے ۔

  ظالموں سے مقابلے کا ٓاخری مرحلہ 
ن ٓايات ميں فر عونيوں سے بنی اسرائيل کے مقابلے کے ٓاخری مرحلے کی منظر کشی کی گئی ہے ۔ فرعونيوں کے انجام ا

کی مختصر ليکن دقيق او رواضح عبارتوں کے ذريعے تصوير پيش کی گئی ہے اور ان ميں قرٓان نے اپنی روش کے مطابق
  جملوں سے سمجھا جا سکتا ہے ۔اضافی مطالب ترک کردئےے ہيں جنہيں پہلے اور بعد کے 

پہلے ارشادہوتا ہے : جب کہ بنی اسرائيل دبأو ميں تھے اور فرعونی ان کا تعاقب کررہے تھے ہم نے انھيں دريا پا ر کرواديا
۔ جس کا معنی  استعمال کيا گيا ہے“ بحر” ( َوَجاَوْزنَا بِبَنِی ٕاِْسَرائِيَل اْلبَْحر) ۔دريائے نيل اتنا بڑا تھا کہ اس کے لئے لفظ

  ہے ۔“ سمندر”
فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائيل کی سر کوبی کے لئے اور ان پر ظلم و تجاوز کرتے ہوئے ان کے تعاقب ميں ٓايا ليکن 

  جلد ہی وه سب کے سب نيل کی موجوں ميں غرق ہو گئے (َ فَٔاَْتبََعھُْم فِْرَعْوُن َوُجنُوُدهُ بَْغيًا َوَعْدًوا) ۔
يعنی انھوں نے ظلم اور تجاوز کرتے ہوئے بنی اسرائيل“ تجاوز”کا مطلب ہے “ عدو”اور “ظلم و ستم ”عنی ہے کام“ بغی ”

  کاتعاقب کيا۔
نشاندہی کرتا ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر نے اپنے اختيار اور ارادے سے بنی اسرائيل کا تعاقب کيا۔ “فاتبعھم “لفظ ”

ہيں ۔ بعض دوسری روايات اس سے زياده مناسبت رکھتيں بہر حال جوکچھ ظاہر  بعض روايات بھی اس معنی کی تاکيد کرتی
ٓايت سے معلوم ہوتا ہے وہی ہمارے لئے مدرک ہے ۔ باقی رہا يہ کہ بنی اسرائيل دريا سے کيسے گزرے اور اس موقع پ 
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  يں ٓائے گی۔کے ذيل م ۶٣رکون سا معجزه وقوع پذير ہوا اس کی تفصيل انشاء هللا سورٔه شعراء کی ٓايہ
يہاں تک کہ فرعون غرقاب ہو نے لگا اور وه عظيم دريائے نيل کی موجوں ميں تنکے کی ” بہرکيف يہ معاملہ چل رہا تھا 

طرح غوطے کھانے لگا تو اس وقت غرور و تکبر اور جہالت و بے خبری کے پردے اس کی ٓانکھوں سے ہٹ گئے اور 
ميں ايمان لئے ٓايا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہيں کہ جس پر بنی اسرائيل :”  فطری نور ِ توحيد چمکنے لگا ۔ وه پکاراٹھا

لگا کہ نہ صرف ميں اپنے  (َحتَّی ٕاَِذا ٔاَْدَرَکہُ اْلَغَرُق قَاَل آَمْنُت ٔاَنَّہُ الَٕاِلَہَ ٕاِالَّ الَِّذی آَمنَْت بِِہ بَنُواْسَرائِْيل ) ۔ کہنے“ ايمان الئے ہيں 
ہوں بلکہ عملی طور پر بھی ايسے توانا پر وردگار کے سامنے سر تسليم خم کرتا ہوں (َؤاَنَا ِمْن اْلُمْسلِِميَن ) دل سے ايمان اليا 

  ۔
در حقيقت جبحضرت موسٰی (ع) کی پيشين گوئياں يکے بعدديگرے وقوع پذير ہوئيں اور فرعون اس عظيم پيغمبر کی گفتگو 

ی کا مشاہده کيا تو اس نے مجبوراً اظہار ايمان کيا، اسے اميد تھی کہ جيسے کی صداقت سے ٓاگاه ہوا اور اس کی قدرت نمائ
نے انھيں کوه پيکر موجوں سے نجات بخشی ہے اسے بھی نجات دے گا ۔ لٰہذا وه کہنے لگا ميں “ بنی اسرائيل کے خدا ” 

 اور موت کے چنگل ميں گرفتار ہونے اسی بنی اسرائيل کے خدا پر ايمان الياہوں ۔ ليکن ظاہر ہے کہ ايسا ايمان جو نزول بال
کے وقت ظاہر کيا جائے در حقيقت ايک قسم کا اضطراری ايمان ہے جس کا اظہار سب مجرم اور گنہ گار کرتے ہيں ۔ ايسے

  ايمان کی کوئی قدر و قيمت نہيں ہوتی او رنہ يہ حسِن نيت اور صدق گفتار کی دليل ہوسکتا ہے ۔
ے مخاطب کرتے ہوئے فرمايا ہے : اب ايمان اليا ہے ؟ حاالنکہ اس سے پہلے تونا فرمانی او اسی بناء پر خدا تعالٰی نے اس

رطغيان کرنے والوں ، مفسدين فی االرض اور تباه کاروں کی صف ميں موجود تھا ( ٔاَاآْلَن َوقَْد َعَصْيَت قَْبُل َوُکْنَت ِمْن 
  اْلُمْفِسِديَن) ۔

  ميں پڑھا ہے ۔ ١٨پہلے بھی ہم نے سوره نساء کی ٓايہ 
  و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتٰی اذا حضر احدھم الموت قال انی تبت ااٰلن۔

ان کی کوئی توبہ نہيں جو برے کام کرتے ہيں اور جب ان ميں سے کسی کی موت کا وقت ٓاپہنچے تو کہنے لگے کہ اب 
  ميری توبہ ہے ۔

بت کا وقت ٹل جائے اور وه موت کے چنگل سے نجات پاليں تو دوباره اسی بناء پر بہت مرتبہ ديکھا گيا ہے کہ اگر مصي
  پہلے سے کاموں کی طرف پلٹ جاتے ہيں ۔

اس تعبير کی نظير کہ جو ہم نے سطور باال ميں پڑھی ہے عرب و عجم کے ادباء کے کالم اور گفتگو ميں بھی ٓائی ہے ، 
  مثال:

  اتت وحياض الموت بينی و بينھا
  نفع الوصلوجادت بوصل حين الي

وه مری طرف ٓائی جب کہ ميرے اور اس کے درميان موت موجزن تھی وه ٓامادٔه وصال تھی جب کہ وصال کا کوئی فائده نہ 
  تھا ۔

ليکن ٓاج ہم تيرے بدن کی موجوں سے بچا ليں گے تاککہ تونے ٓانے والوں کے لئے درس عبرت ہو، بر سر اقتدار مستکبرين 
يَک بِبََدنَِک لِتَُکوَن لَِمْن َخْلفََک کے لئے ، تمام ظالموں اور م فسدوں کے لئے اور مستضعف گروہوں کےلئے بھی ( فَاْليَْوَم نُنَجِّ

  آيَةً ) ۔
سے مراد يہاں کيا ہے اس سلسلے ميں مفسرين ميں اختالف ہے ۔ ان ميں سے اکثر کا نظريہ ہے کہ اس سے “ بدن” يہ کہ 

ماحول کے لوگوں کے ذہن ميں فرعون کی اس قدر عظمت تھی کہ اگر اس کےمراد فرعون کا بے جان جسم ہے کيونکہ اس 
بدن کوپانی سے باہر نہ اچھاال جاتا تو بہت سے لوگ يقين ہی نہ کرتے کہ اس کا غرق ہونا بھی ممکن ہے اور ہو سکتا تھا کہ

  اس ماجرے کے بعد فرعون کی زندگی کے بارے ميں افسانے تراش ليے جاتے ۔
سے اس طرح استفاده کيا ہے کہ خدا نے حکم ديا کہ موجيں اس کے بدن کو “ ننجيک ” طلب ہے کہ بعض نے يہ نکتہ توجہ 

  کا ماده مرتفع اور بلند جگہ کے معنی ميں ہے ۔“ نجوه”ساحل کی ايک اونچی جگہ پھينک ديں کيونکہ 
تفريع کے ساتھ ہوا ہے ممکن ہے يہ اس طرف کا ٓاغاز فاء “ فاليوم ننجيک ” دوسرا نکتہ جو ٓايت ميں نظر ٓاتا ہے يہ ہے کہ 

اشاره ہو کہ ناميدی کے عالم ميں اور موت کے چنگل ميں گرفتاری کے وقت فرعون کے بے روح ايمان نے جو جسم بے 
جان کی طرح تھا يہ اثر کيا کہ خدا نے فرعون کے بے جان جس کو پانی سے نجات دی تاکہ وه در کی مچھليوں کی غذا نہ 

  نے والے لوگوں کے لئے عبرت کا باعث بھی ہو۔بنے اور آ 
اب بھی مصر اور بر طانيہ کے عجائب گھروں ميں فرعون کے موميا ئے ہوئے بدن موجود ہيں ۔ کيا ان مينحضرت موسٰی 

(ع) کے ہم عصر فرعون کا بدن بھی موجود ہے کہ جسے بعد ميں حفاظت کے لئے موميا ليا گيا ہو يا نہيں ۔ اس سلسلے ميں 
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کی تعبير ہو سکتا ہے اس احتمال کو تقويت دے کہ اس فرعون “ لمن خلفک ” ی صحيح دليل ہمارے پاس نہيں ہے ليکن کوئ
کا بدن بھی ان ميں ہوتا کہ ٓانے والوں کےلئے باعث عبرت ہو کيونکہ ٓايت کی تعبير مطلب ہے اور اس ميں تمام ٓايات ، 

جن سے تاريخ انسانی بھری پڑی ہے بہت سے لوگ ہماری ٓايات او نشانيوں اور عبرت انگيزدرسو ں کے ہوتے ہوئے کہ 
  رنشانيوں سے غافل ہيں (َوٕاِنَّ َکثِيًرا ِمْن النَّاِس َعْن آيَاتِنَا لََغافِلُوَن ) ۔

زير بحث ٓاخری ٓايت مينبنی اسرائيل کی ٓاخری کاميابی اور فرعونيوں کے چنگل سے نجات پانے کے بعد ان کی مقدس سر 
کی طرف واپسی کو بيان کيا گيا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : ہم نے بنی اسرائيل کو صدق اور سچائی کے مقام پر جگہ دی زمينوں 

ٔاَ ِصْدق) ۔ نَا بَنِی ٕاِْسَرائِيَل ُمبَوَّ أْ   (َولَقَْد بَوَّ
ے پورا کرديا سچی منزل ) ممکن ہے اس طرف اشاره ہو کہ خدا نے بنی اسرائيل سے جو وعده کيا تھا اس“ ( مبوء صدق”

اس سر زمين کی پاکی اور “ صدق” اور انھيں اس سر زمين ميں پہنچاديا جس کا وعده کيا گيا تھا۔ يا پھر ہو سکتا ہے کہ 
نيکی کی طرف اشاره ہو۔ اس طرح پھر يہ بات شام و فلسطين کی سر زمين سے مناسبت رکھتی ہے جو انبياء خدا کی جائے 

  سکونت ہے ۔
 مال بھی ذکر کيا ہے کہ اس سے مراد سر زمين ِ مر ہے کيونکہ قرٓان جيسے سورٔه دخان ميں کہتا ہے :ايک گروه نے يہ احت

  کم ترکوا من جنّات وعيون وزروع ومقام کريم و نعمة کانوا فيھا فاکھين کٰذلک و اورثنا ھا قوماً ٰاخرين۔
عمتيں ره گئی تھيں ہم نے دوسرے گروه ( يعنی فرعونيوں کی نابودی کے بعد باغ ،چشمے، زمينيں ، محالت او ران کی جو ن

  بنی اسرائيل کو دے ديں
  

  )٢٨۔ ٢۵( دخان 
  تک ٓايا ہے اور اس کے ٓاخر ميں ہے : ۵٩سے ۵٧يہی مضمون سورٔه شعراء کی ٓايہ 

  و اورثنا ھا بنی اسرائيل ۔
  ہم نے يہ باغ ،۔ چشمے، خزانے اور محل بنی اسرائيل کو ذمے دئيے ۔

وم ہوتا ہے کہ بنی اسرائيل سر زمين کی طرف ہجرت سے پہلے کچھ مدت مصرميں بھی رہے اور اس زر ان ٓايات سے معل
خيز سر زمين کی بر کات سے بھی بہر مند ہوئے ہيں ۔ البتہ کو ئی مانع نہيں کہ سر زمين مصر، شام اور فلسطين سب مراد 

  ہوں ۔
سے بہره مندکيا ( َوَرَزْقنَاھُْم ِمْن الطَّيِّبَاِت) ۔ ليکن انھوں نے اس اس کے بعد قرٓان مزيد کہتا ہے : ہم نے انھيں پاکيزه رزق 

نعمت کی قدر نہ کی اور ايک دوسرے سے اختالف اور نزاع ميں پڑ گئے ۔ وه بھی العلمی کی وجہ سے نہيں بلکہ جانتے 
باوجود ( فََما اْختَلَفُوا َحتَّی بوجھتے ہوئے اور حضرت موسٰی کے ان معجزات اور ان کی صداقت کے دالئل کا مشاہده کرنے 

اور اگر ٓاج وه “ تيرا پر وردگار ٓاخر کار روز قيامت ان ميں اس چيز کے بارے ميں فيصلہ کرے گا ” َجاَء ھُم اْلِعْلُم ) ۔ليکن 
  فِيَما َکانُوا فِيِہ يَْختَلِفُوَن) ۔اختالف کی سزا نہ پائيں توکل اس کا مزه چکھيں گے ۔(اِنَّ َربََّک يَْقِضی بَْينَہُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة 

مندر جہ باالٓايت کے بارے ميں يہ احتمال بھی ذکر کيا گيا ہے کہ اختالف سے مراد پيغمبر اسالم کے ہم عصر يہوديوں کا 
اختالف ہے کہ جو ٓانحضرت کی دعوت قبول کرنے کے بارے ميں ان ميں موجود تھا يعنی اگر چہ انھوں نے اپنی ٓاسمانی 

کی نشانيوں کے مطابق ٓاپ کی صداقت جان لی تھی پھر بھی اختالف کيا تھوڑے سے لوگ ايمان الئے اور زياده تر نے  کتب
  ٓاپ کی دعوت قبول کرنے سے رو گر دانی کی اور خدا قيامت کے دن ان کے درميان فيصلہ کرے گا ۔

کئی ٓايات ميں بيان ہوا ہے ان کی حالت ٓاج  يہ تھا بنی اسرائيل کی عبرت انگيز سر گزشت کا ايک حصہ جو اس سوره کی
مسلمانوں سے کس قدر مشابہت رکھتی ہے ۔ خد اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کا کاميابياں عطا کرتا ہے او ران کے 

طاقتور دشمن کو معجزانہ طور پر شکست ديتا ہے اور اس مستضعف اور پس مانده قوم کو اپنے فضل و رحمت سے فتح 
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کاميابی کو دين اسالم کی عالمگير فتح کے حصول کا ذريعہ بناليتے ہيں اس  ديتا ہے ليکن

  طرح ان کی ساری کاميابياں خطرے ميں پڑجاتی ہيں ۔ خدا تعالٰی ہميں اس کفراِن نعمت سے نجات بخشے ۔

ا ٔاَْنَزْلنَا ٕاِلَْيَک فَاسْ ٩۴   ٔاَْل الَِّذيَن يَْقَرئُوَن اْلِکتَاَب ِمْن قَْبلَِک لَقَْد َجائََک اْلَحقُّ ِمْن َربَِّک فاَلَتَُکونَنَّ ِمْن الُمْمتَِريَن۔۔ فَإِْن ُکْنَت فِی َشکٍّ ِممَّ
بُوا بِآيَاِت هللاِ فَتَُکوَن ِمْن اْلَخاِسِريَن ۔٩۵   ۔ َوالَتَُکونَنَّ ِمْن الَِّذيَن َکذَّ
  َکلَِمةُ َربَِّک الَيُْؤِمنُوَن ۔ ۔ ٕاِنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعلَْيِھمْ ٩۶
  ۔ َولَْو َجائَْتھُْم ُکلُّ آيٍَة َحتَّی يََرْوا اْلَعَذاَب ااْلَٔلِيَم۔٩٧

  ترجمہ
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۔ جو کچھ ہم نے تجھ پر نازل کيا ہے اگر اس ميں تجھے شک و شبہ ہے تو ان سے جو تجھ سے پہلے ٓاسمانی کتب ۴٩

تيرے پروردگار کی طرف سے تجھ تک پہنچا ہے لٰہذا شک کرنے“ حق ” پر  پڑتھے ہيں سوال کرو، ( جان لو ( قطعی طور
والوں ميں سے ہر گز نہ ہو جا( البتہ وه اس ميں ہر گز شک نہيں کرتا جسے وه شہود کے ذريعے جانتا ہے ، يہ لوگوں 

  کےلئے ايک درس تھا ) ۔
  ورنہ نقصان اٹھانے والوں ميں سے ہو جائے گا ۔۔ اور ان ميں سے نہ ہو جأو جنہوں نے ٓاياِت خدا کی تکذيب کی ہے ٩۵
  ۔ ( اور جان لو کہ ) جن پر خدا ثابت ہو چکا ہے وه ايمان نہيں الئے گے ۔٩۶
۔اگر چہ ( هللا کی ) تمام ٓايات ( اور اس کی نشانياں ) ان تک پہنچ جائيں ، يہاں تک کہ وه دردناک عذاب کو ديکھ ليں ( ٩٧

ی تاريکی چھائی ہوئی ہے اور روشنی ان تک پہنچنے کے لئے ان کے پا س کوئی راستہ نہيں کيونکہ ان کے دلوں پر گناه ک
  ہے ) ۔

  شک کو اپنے قريب نہ ٓانے دو 
گزشتہ ٓايات ميں چونکہ انبياء اور اقوام کی سر گذشت کے کچھ حصے بيان کئے گئے ہيں لٰہذا ممکن تھاکہ بعض مشرکين 

اقت ميں شک کرتے ۔ قرٓان ان سے چاہتا ہے کہ ان کہی ہوئی باتوں کی صداقت اور دعوِت پيغمبر کے منکر ان کی صد
سمجھنے کے لئے اہل کتاب کی طرف رجوع کريں اور ان کے بارے ميں ان سے معلوم کريں کيونکہ ان کی کتب ميں اس 

کرتے ہوئے  قسم کے بہت سے مسائل ٓائے ہيں ليکن مخالفين کی طرف روئے سخن کرنے کی بجائے پيغمبر کو مخاطب
قرٓان کہتا ہے: جو کچھ تجھ پر نازل ہوا ہے اگر تجھے اس کے بارے ميں شک وتردد ہے تو ان سے جو تجھ سے پہلے 

ا ٔاَْنَزْلنَا ٕاِلَْيَک فَاْسٔاَْل الَِّذيَن يَْقَرئُوَن اْلکِ    ) ۔تَاَب ِمْن قَْبلِکَ ٓاسمانی کتب پڑھتے ہيں پوچھ لے ( فَإِْن ُکْنَت فِی َشکٍّ ِممَّ
ج وکچھ ہم نے تجھ پر نازل کيا ہے وه تيرے پر وردگار کی طرف سے حق ہے ( ” تاکہ اس طرح سے يہ ثابت ہو جائے کہ 

  تَِريَن) ۔لَقَْد َجائََک اْلَحقُّ ِمْن َربَِّک ) ۔لٰہذا کسی قسم کے شک و شبہ کو ہر گز اپنے قريب نہ ٓانے دے ( فاَلَتَُکونَنَّ ِمْن الُممْ 
ی ہے کہ مندرجہ باال دعوت پيغمبر کی صداقت کے بارے ميں ايک نئی اور مستقبل بحث شروع کررہی ہو اور يہ احتمال بھ

مخالفين سے کہتی ہو کہ اھر اس کی حقانيت کے بارے ميں انھيں کوئی شک و تردد ہے تو اس کی نشانياں جو گزشتہ کتب 
  مثالً تورات اور انجيل ميں ہيں اہل کتاب سے پوچھ ليں ۔

، مذکوره ٓايت کے ذيل ميں ) ۔ ميں نقل ہو ئی ہے ٢٢٧،ص  ۶شان نزول جو بعض کتب تفسير ( تفسير الفتوح رازی ،جايک 
وه بھی اس معنی کی تائيد کرتی ہے ۔ اور وه يہ ہے : کفار قريش کا ايک گروه کہتا تھا کہ يہ قرٓان خدا کی طرف سے نازل 

قا ء کرتا ہے ۔ ان کی اس گفتگو کی وجہ سے بعض لوگ شک و تردد کا شکار ہو نہيں ہوا بلکہ ( معاذهللا ) محمد پر شيطان ال
  گئے اس ٓايت کے ذريعے الہ نے انھيں جواب ديا۔

  کيا رسول هللا کو شک تھا ؟ 
ہو سکتا ہے کہ ابتدائی نظر ميں يوں لگے کہ ٓايت کہہ رہی ہے کہ پيغمبر ِ خد ان ٓايات کی حقانيت کے بارے ميں شک 

  ے کہ جو ان پر نازل ہوتی تھيں اور خڈا نے اس طريقے سے ان کا شک و شبہ رد کرديا ۔رکھتے تھ
ليکن اس طرف توجہ رکھتے ہوئے کہ پيغمبر خد انے تو وحی کو شہود اور مشاہده سے پايا تھا ۔ جيسا کہ ٓايات ِ قرٓانی اس 

يں ۔ عالوه ازيں يہ بات مروج ہے کہ دور کےبات کی حکايت کرتی ہيں لٰہذا اس صورت ميں شک اور ردد کوئی مفہوم ہی نہ
  لوگوں کو تنبيہ کرنے کے لئے نزديک کے افراد کو مخاطب کيا جاتا ہے ۔ جيسے عربوں ميں مثل مشہور ہے :

  اياک اعنی و اسمعی يا جارة
بر ٓاں جملہ  اس کی نظير فارسی ميں بھی ہے ايسی گفتگو بہت سے مواقع پر صريح خطاب سے زياده مٔوثر ہوتی ہے ۔ مزيد

شرطيہ ہميشہ احتمال وجود شرط کی دليل نہيں ہے ۔ بلکہ بعض اوقات ايک بات کی تاکيد کے لئے ايک عمومی قانون بيان 
  ميں ہے : ٢٣کرنے کے لئے ہوتا ہے ۔ مثالً سوره بنی اسرائيل کی ٓايہ 

  حدھما اوکال ھما فال تقل لھما اٍف۔وقضی ربک االّ تعبدوا االياه و بالوالدين احساناً و اما يبلغن عندک الکبر ا
تمہارے پروردگار نے يہ حکم ديا ہے کہ اس کے عالوه کسی کی پرستش نہ کرواور ماں باپ کی ساتھ نيکی کرو۔ جب ان 
ميں سے ايک يا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائيں تو ان سے کبھی تھوڑی سی بھی دکھ دينے والی اور ناراحت 

  ہ کہو۔کرنے والی بات ن
توجہ رہے کہ اس جملے ميں ظاہراً مخاطب صرف رسول هللا ہيں جبکہ ہم جانتے ہيں کہ رسول هللا کے والد کی والدت سے 
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قبل ہی وقات پاچکے تھے ابھی آپ پچپن ہی ميں تھے کہ والده بھجی چل بسيں تو اس حالت ميں ماں باپ کے احترام کا حکم 
  ہے اگر چہ ظاہراً مخاطب پيغمبر خدا ہی ہوں ۔ ايک عمومی قانون کے طور پر بيان ہوا

  نيز سوره طالق ميں ہے :
  يا ايھاالنبی اذا طلقتم النساء

  اے پيغمبر! جس وقت تم لوگ عورتوں کو طالق دو۔
يہ تعبير اس امر کی دليل نہيں کہ پيغمبر خد انے اپنی زندگی ميں کسی بيوی کو طالق دی ہے بلکہ يہاں ايک عمومی قانون 

کيا گيا ہے ۔ يہ بات جاذب نظر ہے کہ اس جملے کی ابتداء ميں رسول هللا مخاطب ہيں او رجملے کے ٓاخر ميں سب لوگبيان 
  مخاطب ہيں ۔

بہت سے قرائن جو تائيد کرتے ہيں کہ ٓايت ميں اصلی مقصود مشرکين اور کفار ہيں ان ميں سے ايک اس ٓايت کے بعد کی 
نی کے بارے ميں گفتگو کرتی ہيں اس کی نظير حضرت عيسٰی (ع) سے مربوط ٓايات ٓايات ہيں جو انکے کفر اور بے ايما

ميں دکھائی ديتی ہيں کہ جس وقت خدا اس سے قيامت کے دن پوچھے گا کہ کيا تونے لوگوں کو اپنی اور اپنی ماں کی 
  عبادت کی دعوت دی تھی وه صراحت سے اس کا انکار کرتے ہيں اور مزيد کہتے ہيں :

  لتہ فقد علمتہ۔ان کنت ق
  ۔) ١١۶اگر ميں نے يہ بات کی ہوتی تو تيرے علم ميں ہوتا۔ (مائده ۔ 

بعد والی ٓايت ميں مزيد ارشاد ہوتا ہے : اب جبکہ ٓايات ِ پروردگار اور اس دعوت کی حقانيت تجھ پر واضح ہو چکی ہے تو 
رنہ زياں کاروں ميں سے ہو جائے گا ( ان لوگوں کی صف ميں کھڑا نہ ہوجنہوں نے ٓايات اٰلہی کی تکذيب کی ہے و

بُوا بِآيَاِت هللاِ فَتَُکوَن ِمْن اْلَخاِسِريَن ) ۔   َوالَتَُکونَنَّ ِمْن الَِّذيَن َکذَّ
درحقيقت قرٓان پہلی ٓايت ميں کہتا ہے کہ اگر شک و تردد رکھتے ہو تو ان سے پوچھو جو ٓاگاہی اور علم رکھتے ہيں اور اس 

اب جبکہ تردد کے عوامل بر طرف ہوچکے ہيں تو ان ٓايات کے سامنے تجھے سر تسليم خم کرنا ٓايت ميں کہتا ہے کہ 
  چاہئيے ورنہ حق کی مخالفت کا نتيجہ خسارے اور نقصان کے عالوه کچھ نہيں ہوگا۔

خدا کی  يہ ٓايت اس بات کا واضح قرينہ ہے کہ گزشتہ ٓايت ميں ميں حقيقی مقصود عام لوگ تھے اگر چہ روئے سخن پيغمبر
طرف تھا کيونکہ واضح نقصان ہے کہ پيغمبرہر گز ٓايات اٰلہی کی تکذيب نہيں کرتے بلکہ وه تو سختی سے اپنے دين کی 

  حمايت اور دفاع کرتے ہيں ۔
اس کے بعد رسول هللا کو بتا يا گيا کہ تيرے مخالفين ميں تعصب اور ہٹ دھرم لوگ موجود ہيں جن کے ايمان النے کی تقوع 

۔ وه فکری لحاظ سے اس قدر مسخ ہو چکے ہيں اور وه باطل راستے اس قدر بڑھ چکے ہيں کہ ان کا بيدار ِ انسانی  عبث ہے
وجدان کھو چکا ہے وه ناقابل اثر وجودميں تبديل ہو چکے ہيں البتہ قرٓان اس بات کو يوں بيان کرتا ہے : وه لوگ کہ جن پر 

  ايمان نہيں الئےں گے( ٕاِنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعلَْيِھْم َکلَِمةُ َربَِّک الَيُْؤِمنُوَن ) ۔ تيرے پر وردگار کا فرمان ثابت ہو چکا ہے وه
يہاں تک کہ اگرخدا کی تمام ٓايات اور نشانياں ان کے پاس ٓاجائيں وه تب بھی ايمان نہيں الئيں گے جب تک کہ وه خدا کے 

وقت کے ايمان کا انھيں کوئی فائده نہيں ( َولَْو َجائَْتھُْم ُکلُّ آيٍَة َحتَّی دردناک عذاب کو اپنی ٓانکھ سے نہ ديکھ ليں ۔ جبکہ اس 
  يََرْوا اْلَعَذاَب ااْلَٔلِيَم) ۔

در حقيقت زير بحث پہلی ٓايت تمام لوگوں کو مطالعہ ، تحقيق او رباخبر لوگوں سے سوال کرنے کی دعوت ديتی ہے اور پھر 
اس کی حمايت اور دفاع کے لئے کھڑے ہو جائيں ليکن ٓاخری ٓايات ميں فرمايا گيا تقاضا کرتی ہے کہ حق واضح ہو جانے پر

ہے کہ تمہيں سب کے ايمان النے کی توقع نہيں رکھنا چاہئيے کيونکہ کچھ لوگ تو اس قدر فاسد ہو چکے ہيں کہ اب وه 
ہی ان کی ہدايت کے صرف ہونے والی اصالح کے قابل نہيں رہے لٰہذا نہ تو ان کے ايمان نہ النے پر دل سرد اہو اور نہ 

  توانائی کو رائيگان سمجھ بلکہ ان لوگوں کی طرف توجہ دے جو زياده تعداد ميں ہيں اور قابل ہدايت ہيں ۔
پر داللت نہيں کرتيں بلکہ يہ تو عمل انسانی کے “ جبر ” جيسا کہ ہم بارہا تکرار کر چکے ہيں کہ ايسی ٓايات ہر گز کسی 

ئے ہيں ۔ زياده سے زياده يہ ہے کہ چونکہ ہر چيز کا اثر حکم خدا سے ہے اس لئے بعض اوقات ان امور کیٓاثار بيان کئے گ
  نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے ۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قبل کی چند ٓايات ميں ہم نے فرعون کے بارے ميں پڑھا ہے کہ اس نے 
نسنے کے بعد اظہار ايمان کيا ليکن ايسا چونکہ اضطراری پہلو رکھتا ہے اس لئے اسے اس نزول ِ عذاب اور طوفان ميں پھ

کا کوئی فائده نہيں ہوا ۔ ليکن زير بحث ٓايات ميں فرمايا گيا ہے : يہ صرف فرعون کا طريقہ تھا بلکہ تمام ہٹ دھرم ، خود دار
نزل پر پہنچے ہوئے ہيں ان کی بھی يہ حالت ہے وه بھی ، مستکبر اور سياه دل افراد کہ جو طغيان و سر کشی کی ٓاخری م
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 دردناک عذاب کو ديکھے بغير ايمان نہيں التے ۔ وہی ايمان جو ان کے لئے بالکل بے اثر ہے ۔

 

  08تفسير نمونہ جلد 

 

  

ا آَمنُوا َکَشْفنَا َعْنھُْم َعَذاَب ٩٨ ْنيَا َوَمتَّْعنَاھُْم ٕاِلَی ِحيٍن ۔۔ فَلَْوالََکانَْت قَْريَةٌ آَمنَْت فَنَفََعھَا ٕاِيَمانھَا ٕاِالَّ قَْوَم يُونَُس لَمَّ   اْلِخْزِی فِی اْلَحيَاِة الدُّ
  ترجمہ
۔ تمام ٓاباد ياں اور شہر کيوں ايمان نہيں الئے کہ ( جن کا ايمان بر محل ہو اور ) ان کی حالت کے لئے مفيد ہو ،مگر ٩٨

يونس کی قوم کہ جب وه ايمان الئی تو ان کی زندگی سے ہم نے رسوا کن دنياوی عذاب بر طرف کرديا او رہم نے مدت معين
  انھيں بہره مند کيا ۔ ( زندگی کے اختتام او ران کی اجل ) تک

  صرف ايک گروه بر محل ايمان اليا 
گزشتہ ٓايات ميں فرعون اور فرعونيوں کے متعلق خصوصاً اور دوسری اقوال کے متعلق عموما ً يہ نکتہ بيان ہوا ہے کہ 

زا نے انھيں ٓاليا انھوں نے اختيار اور سالمتی کے عالم ميں خدا پر ايمان النے سے اعراض کياليکن جب موت اور خد اکی س
تو انھوں نے اظہار ايمان کيا کہ جو ان کے لئے سود م،ند نہيں ہوا۔ زير نظر ٓايت ميں يہ بات ايک عمومی قانون کے طور پر 
بيان کی گئی ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : گزشتہ قوميں بر محل اور بر موقع ايمان کيون نہيں الئيں کہ ان کا ايمان ان کے لئے فائده 

  مند ہوتا
  

  ( فَلَْوالََکانَْت قَْريَةٌ آَمنَْت فَنَفََعھَا ٕاِيَمانُھَا ) ۔
اس کے بعد حضرت يونس (ع) کی قوم کو مستثنٰی کرتے ہوئے کہا گيا ہے : سوائے يو نس کی قوم کے کہ جب وه ايمان 

ا آَمنُوا َکَشْفنَا َعْنھُْم َعَذاَب اْلِخْزِی فِیالئے تو ان کی زندگی سے ہم نے رسوا کن دنياوی عذاب بر طرف کرديا( ٕاِالَّ قَْوَم يُونَُس لَ  مَّ
ْنيَا) ۔    اور انھيں معين مدت ( ان کی زندگی کے اختتام ) تک ہم نے بہره مند کيا ( َوَمتَّْعنَاھُْم ٕاِلَی ِحيٍن ) ۔” اْلَحيَاِة الدُّ

  ے ذريعے اس سے استثناء ہوا ہے ۔ک“ اال” بعض مفسرين کے مطابق يہاں نفی کے معنی ميں ہے لٰہذا “لَواَل ” لفظ 
اس بناء پر جملے کا معنی اس طرح ہوگا: کوئی قوم و ملت جو گزشتہ زمانے ميں شہروں اور ٓاباديوں ميں زندگی بسر کرتی 

  تھی اکٹھے مل کر خدا ئی پيغمبر پر ايمان نہيں الئی سوائے قوم يو نس کے ۔
” کے معنی ميں ہوتا ہے ۔ “ تخضيض ” ئے نہيں ٓايا بلکہ ہميشہ يہ نفی کے ل“ لوال”بعض دوسرے مفسرين کانظريہ ہے کہ 

، اس سوال کو کہتے ہيں جس ميں تحريک اور سر زنش پائی جاتی ہے ) ليکن ايسے مواقع پر اس کا مفہوم “تحضيض 
  کہہ کر کسی چيز کا ہم استثناء کرتے ہيں ۔“ اال” الزمی طور پر نفی ہی ہوتا ہے ۔ اسی بناء پر 

اس ميں شک نہيں کہ دوسری قوموں ميں بھی بہت سے لوگ ايمان الئے تھے ليکن جو بات قوم يونس کو دوسری  بہر حال
اقوام سے ممتاز کرتی ہے وه يہ ہے کہ سب کے سب مل کر ايمان الئے اور وه بھی عذاب الٰہی کے قطعی اور يقينی طور پر 

ی سے مخالفت پر ڈٹے رہے ۔ يہاں تک کہ پر وردگار کآاجانے سے پہلے جبکہ دوسری قوموں ميں سے بہت سے لوگ سخت
قطعی عذاب صادر ہوا۔ عام طور پر ايسے لوگوں نے عذاب الٰہی کو ديکھ کر اظہار ايمان کيا۔ ان کا ايمان اسی دليل کی بناء 

  پر جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہيں سود مند نہ ہوا۔

  قوِم يونس کے ايمان النے کا واقعہ 
  خ ميں ٓايا ہے کہ ان کا ماجرا کچھ يوں ہے :جيسا کہ تواري

حضرت يونس (ع) کی قوم نينوا( عراق) ميں زندگی زندگی بسر کرتی تھی جب ٓاپ (ع) اس سے مايوس ہو گئے تو ايک عابد
کی درخواست پر کہ جو ان ميں رہتا تھا ان کے لئے بد دعا کی جبکہ انہی ميں ايک عالم بھی تھاجو حضرت يونس (ع) سے 

واست کرتا تھا کہ ٓاپ قوم کے بارے ميں دوباره دعائے خير کريں ، ان کے لئے پھر ارشاد و ہدايت شروع کريں اور درخ
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  مايوس نہ ہوں ۔
ليکن حضرت يونس اس واقعے کے بعد اپنی قوم سے باہر چلے گئے ، ان کی قوم کہ جس نے ٓا پ کی سچائی کو بار ہا 

ہو گئی جب کہ نزول عذاب کا فرمان صادر نہيں ہو اتھا ليکن اس کی نشانياں کم و بيشٓازمايا ہوا تھا ، اس عالم کے گرد جمع 
نظر ٓاتی تھيں ۔ ان لوگوں نے موقع غنيمت جانا اور اس عالم کی راہنمائی ميں شہرسے باہر نکل ٓائے ۔ ان کی حالت يہ تھی 

توبہ کناں تھے ، انھوں نے مأوں کو بچوں  کہ دعا وتضرع کررہے تھے ہاتھ اٹھارکھے تھے ، اظہار ايمان کررہے تھے ،
سے جدا کرديا تھا تاکہ ان کی روح ميں زياده انقالب بر پا ہو اور انھوں نے معمولی قسم کا لباس پہن رکھا تھا ۔ وه اپنے 

وردگار کی پيغمبر کی تالش ميں نکل پڑے مگر ان کا تو کہيں کوئی نشان نظر نہ ٓايا ۔ ليکن ان کی يہ توبہ، ايما ن او رپر 
طرف بازگشت چونکہ بر محل تھی اور علم ، ٓاگاہی اور خلوص کی بنياد پر تھی لٰہذا وه اپنا کام کرگئی ۔ عذاب کی نشانياں بر 
طرف ہو گئيں ۔ ٓارام و سکون کی طرف پلٹ ٓايا۔ ايک طويل واقعے کے جب حضرت يونس (ع) اپنی قوم کی طرف پلٹ ٓائے 

  پذيرائی کی ۔ تو دل و جان سے قوم نے ان کی
کے ذيل ميں بيان کی جائے١۴٨اتا ٣۴خود حضرت يونس عليہ السالم کی زندگی کی تفصيل انشاء هللا سورٔه صافات کی ٓايات 

  گی۔
اس نکتے کی ياد دہانی بھی ضروری ہے قوم يونس (ع) کو خدا کے عذاب کا ہر گز سامنا نہيں کرنا پڑا۔ ورنہ ان کی قوم کی 

تی بلکہ خطرے کے االرم اور نشانياں جو عام طور پر حقيقی عذاب سے پہلے نماياں ہوتی ہيں ان کی توبہ بھی قبول نہ ہو
بيداری کے لئے کافی ثابت ہوگئيں حاالنکہ فرعونی خطرے کے ايسے االرم بار ہا سن چکا تھا۔خطرے کی نشانياں ان کے 

کے پانی کا دگر گوں ہو جانا وغيره ايسے واقعات رونما لئے نماياں ہو چکی تھيں ۔ مثالً طوفان ، ٹڈی دل کا حملہ اور نيل 
ہوچکے تھے ليکن انھوں نے خطرے کی ان گھنٹيوں کو کبھی کوئی اہميت نہ وی اور ہر مصيبت پر صرف حضرت موسٰی 
سے خواہش کی کہ اس تکليف اور مصيبت کو خدا ان سے بر طرف کردے تو ايمان لے ٓائيں گے ليکن وه کبھی ايمان نہيں 

  ئے ۔ال
مندرجہ باالواقعہ ضمنی طور پر نشاندہی کرتا ہے کہ ٓاگاه اور دلسوز رہبر کا وجود ايک قوم کے درميان کس قدر مٔوثر اور 

حيات بخش ہے جب کہ وه عابد جو کافی علم نہ رکھتا ہو وه زياده سختی اور خشونت ہی کا سہارا ليتا ہے ۔ عدم ٓاگہی سے 
کے ساتھ ہو ميں اسالم جس کا فرق قائل ہے ، اس کی منطق بھی اس روايت سے سمجھ  عبادت اور علم جو حواس ذمہ داری

  ميں ٓاتی ہے ۔

  يَن۔۔ َولَْو َشاَء َربَُّک آَلَمَن َمْن فِی ااْلَْٔرِض ُکلّھُْم َجِميًعا ٔاَفَٔاَْنَت تُْکِرهُ النَّاَس َحتَّی يَُکونُوا ُمْؤِمنِ ٩٩
ْجَس َعلَی الَِّذيَن الَيَْعقِلُوَن۔۔ َوَما َکاَن لِنَْفٍس ٔاَْن تُ ١٠٠   ْؤِمَن ٕاِالَّ بِإِْذِن هللاِ َويَْجَعُل الرِّ
  ترجمہ
۔ اور گر تيرا پر وردگار چاہتا تو روئے زمين کے تمام رہنے والے ( جبری طورپر) ايمان لے ٓاتے ۔ کيا تو مجبور کرنا ٩٩

  ہے ) ۔ چاہتا ہے کہ وه ايمان لے ٓائيں (جبری ايمان کا کيا فائده
۔ (ليکن) کوئی شخص خدا کے ( اس کی توفيق ، مدد او رہدايت ) کے بغير ايمان نہيں السکتا اور ( کفر و گناه کی ) کی ١٠٠

  ناپاکی وه ان کے لئے قرار ديتا ہے جو عقل سے کام نہيں ليتے ۔
  

  جبری ايمان بے کار ہے 
ی فائده نہيں ہے ۔ اسی بناء پر زير بحث پہلی ٓايت ميں فرمايا گيا گزشتہ ٓايات ميں ہم نے پڑھا ہے کہ اضطراری ايمان کا کوئ

ہے : اگر اضطراری اور اجباری ايمان کا کوئی فائده ہوتا او رتيرا پر وردگار چاہتا تو روئے زمين کے تمام لوگ ايمان لے 
  ٓاتے ( َولَْو َشاَء َربَُّک آَلَمَن َمْن فِی ااْلَْٔرِض ُکلّھُْم َجِميًعا ) ۔

ذا ان ميں سے ايک گروه کے ايمان نہ النے سے دلگير اور پريشان نہ ہو۔ اراده و اختيارکی بنيادی آزادی کا الزمہ ہے کہ لہٰ 
ان حاالت ميں تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو ايمان النے کے لئے مجبور کرے ” کچھ لوگ مومن ہو ں گے اور کچھ غير مومن 

  يَُکونُوا ُمْؤِمنِيَن) ۔ ٔاَفَٔاَْنَت تُْکِرهُ النَّاَس َحتَّی“(
ٓايت اس تہمت کی دوباره نفی کرتی ہے جو اسالم کے دشمن بارہا لگاتے رہے ہيں او رلگاتے رہتے ہيں اور وه يہ کہ اسالم 

  تلوار کا دين ہے او رزبر دستی اور جبری طور پر دنيا کے لوگوں پر ٹھونسا جاتا ہے ۔
ی طرح کہپتی ہے کہ جبری ايمان کی کوئيقدر و قيمت نہيں اور اصولی دين و زير بحث ٓايت قرٓان کی ديگر بہت سی ٓايات ک
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ايمان ايسی چيز ہے جو روح کے اندر سے اٹھے نہ کہ باہر سے اور تلوار کے ذريعے سے ہو ، خصوصاً خدا تعالٰی پيغمبر 
ا ہے اس کے باوجود بعد والی اسالم کو ايمان و اسالم کے لئے لوگوں پر جبر و اکراه کرنے سے ڈررہا ہے او رمنع کر رہ

ٓايت ميں اس حقيقت کی ياد دہانی کروائی گئی ہے کہ يہ ٹھيک ہے کہ انسان مختار اور ٓازاد ہے پھر بھی جب تک لطِف الٰہی 
 ) ۔لٰہذا وه جہالت اور َوَما َکاَن لِنَْفٍس ٔاَْن تُْؤِمَن ٕاِالَّ بِإِْذِن هللاِ “( اور حکم پر وردگار شامل حال نہ ہوتو کوئی شخص ايمان نہيں التا

بے عقلی کی راه ميں قدم رکھتے ہيں اور اپنی عقل وخرد کے سرمائے سے فائده اٹھانے کے لئے تيار نہيں خدا ان کے لئے 
ْجَس َعلَی الَِّذيَن الَيَْعقِلُو   َن) ۔رجس اور ناپاکی قرار ديتا ہے اس طرح سے کہ انھيں ايمان کی توفيق نہيں ہوتی(َويَْجَعُل الرِّ

  دو قابل توجہ نکات 
  

  ۔ ايک وضاحت :١

ہو سکتا ہے کہ ابتدائی نظر سے يوں معلوم ہو کہ پہلی اور دوسری ٓايت ٓاپس ميں ايک دوسرے کی نفی کرتی ہيں ۔ کيونکہ 
ر کا پہلی ٓايت کہتی ہے کہ خدا کسی کوايمان النے پر مجبور نہيں کرتا جبکہ دووسری ٓايت کہتی ہے کہ جب تک پر وردگا

  فرمان اور اراده نہ ہو کوئی شخص ايمان نہيں التا۔
“ جبر” ايک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے ظاہری اختالف بر طرف ہوجاتا ہے اور وه يہ کہ ہم عقيده رکھتے ہيں کہ نہ 

اور نہ درست ہے يعنی نہ اس طرح ہے کہ لوگ اپنے افعال ميں مجبور اور بے اختيار ہيں“ تفويض ” صحيح ہے اور نہ ہی 
اس طرح ہے کہ وه تمام معنی ميں اور ہر لحاظ سے اپنے حالت ميں ٓازاد ہيں بلکہ ارادے کی ٓازادی ہوتے ہوئے بھی وه 

خدائی امداد کے محتاج ہيں کيونکہ ارادے کی يہ ٓازادی خدا ديتا ہے عقل او روجدان ِ پاک اس انعامات او ر عنا يات ميں سے 
کتب ِ ٓاسمانی کی ہدايت بھی اس جانب سے ہے ۔ اس بناء پر ارادے کی ٓازادی کے باوجوداس  ہے ، انبياء کی راہنمائی اور

  نعمت وعنايت کا سر چشمہ اور اس کا ماحصہ سبھی خدا کی طرف سے ہے ( غور کيجئے گا ) ۔

  ۔ ايک اشکام اور اس کی توضيح :٢
ْجَس َعلَی الَِّذيَن ”ٓاخری ٓايت ٓاخری جملہ  ان کے اختيار “ اليعقلون” ہر گز جبر کی دليل نہيں ہے ۔ کيونکہ “الَيَْعقِلُونَويَْجَعُل الرِّ

کی دليل ہے يعنی پہلے افراد تعقل و تفکر اور غور و فکر سے منہ موڑ ليتے ہيں جس کے انجام کے طور پر اس عذاب ميں 
پر غالب ٓاجاتی ہے ۔يہانتک کہ قوت مبتال ہو تے ہيں کہ رجس ، شک و تردد کی ناپاکی ، دل کی تاريکی اور غلط نظر ان 

ايمان ان سے سلب ہو جاتی ہے ۔ ليکن توجہ رہے کہ اس کے مقدمات خو د انھوں نے فراہم کئے ہيں ۔ درحقيقت ايسے مواقع 
  پر ايمان کے لئے هللا کا اذن اور فرمان نہيں ہوتا ۔

الوجہ اور بغير کسی حساب کتاب کے نہيں ہے دوسرے لفظوں ميں يہ جملہ اس طرف اشاره ہے کہ خدا کا اذن اور فرمان ب
  جو اس الئق ہيں ان کے لئے ہو گا اور جو اس کے الئق نہيں وه اس سے محروم رہيں گے ۔

  قُْل اْنظُُروا َماَذا فِی السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َوَما تُْغِنی اآْليَاُت َوالنُُّذُر َعْن قَْوٍم الَيُْؤِمنُوَن۔ ١٠١
  يَن۔ْنتَِظُروَن ٕاِالَّ ِمْثَل ٔاَيَّاِم الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلِِھْم قُْل فَاْنتَِظُروا ٕاِنِّی َمَعُکْم ِمْن اْلُمْنتَِظرِ ۔ فَھَْل يَ ١٠٢
ی ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا َکَذلَِک َحقًّا َعلَْينَا نُْنِج اْلُمْؤِمنِيَن ۔١٠٣   ۔ ثُمَّ نُنَجِّ
  ترجمہ

  
! ان ( خدا کی ٓايات اور توحيد کی نشانيوں ) کو جو ٓاسمانوں ميں ہيں اور زمين ميں ہی ليکن يہ نشانياں  ۔ کہہ دو: ديکھو١٠١

  اور تنبيہيں ان لوگں کے لئے مفيد نہيں ہو گی جو ايمان نہيں الئے ( اور ہٹ دھرم ہيں ) ۔
) کا انتظار کرتے ہيں کہہ دو : تم انتظار ۔کيا يہ گزشتہ لوگوں کے سے دنوں ( اور ويسی بالٔوں ، مصيبتوں اور سزأوں ١٠٢

  کر، ميں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا ۔
۔ پھر ( نزول اور سزا و عذاب کے وقت ) ہم اپنے رسولوں کو اور ان پر ايمان النے والوں نجات ديتے تھے اور اس ١٠٣

  طرح ہم پر حق ہے کہ (تجھ پر) ايمان النے والوں کو نجات بخشيں ۔

  اور وعظ و نصيحت تربيت 
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گزشتہ ٓايات ميں اس بارے ميں گفتگو تھی کہ ايمان کے لئے ضروری ہے کہ وه اختياری ہو نہ کہ اضطراری اور اجباری ۔ 
اسی مناسبت سے زير نظر پہلی ٓايت ميں اختياری ايمان کے حصول کا راستہ بتا يا گيا ہے اور پيغمبر اکرم سے فرمايا گيا 

حيح طور پر غو ر و فکر کر ليں اور ٓاسمان و زمين ميں ديکھيں کہ کيسا عجيب و غريب اور ہے : ان سے کہہ دو : ص
حيرت انگيز نظام ہے کہ جس کا ہر گوشہ پيدا کرنے والے کی عظمت ۔ قدرت ، علم اور حکمت کی دين ميں ہے ( قُْل اْنظُُروا

ر مختلف ٓاسمانی کّرات کہ جن ميں سے ہر ايک اپنے محور اور َماَذا فِی السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض ) ۔يہ سب درخشان ستارے او
مدار ميں گر دش کر رہا ہے ، يہ عظيم نظام ہائے شمسی اور يہ غول پيکر کہکشائيں اور ان پر کار فرما ايک دقيق ، نظام ، 

کی ساخت پر  اسی طرح يہ کّره زمين اپنے تمام عجائب و اسرار کے ساتھ اور يہ سب طرح کے زنده موجودات ان سب
داخت ميں غور کرو اور ان کے مطالعہ سے جہاں، ہستی کے مبداء و موجد سے زياده ٓاشنائی پيدا کرو اور اس سے زياده 

  قريب ہو جأو۔
يہ جملہ وضاحت کےسا تھ جبر اور سلب ِ اختيار کی نفی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ايمان جہاِن ٓافرينش کے مطالعے کا نتيجہ 

  ام خود تمہارے ہی ہاتھ ميں ہے ۔ہے يعنی يہ ک
اس کے بعد مزيد ارشاد ہوتا ہے : ليکن ان سب ٓايات اور نشانيوں کے باوجود تعجب کا مقام نہيں کہ ايک گروه ايمان نہ الئے 

کيونکہ ٓايات، نشانيان ، کے االرم ، ڈرانے کے اسباب صرف ان لوگوں کے کام ٓاتے ہيں جو حق کو قبول کرنے کے لئے 
وں ليکن جنھوں نے پختہ اراده کرليا ہے ہر گز ايمان نہيں الئيں گے ان پر ان امور کا کوئی اثر نہيں ہوتا(َوَما تُْغنِی تيار ہ

  ١اآْليَاُت َوالنُُّذُر َعْن قَْوٍم الَيُْؤِمنُوَن) ۔
نتيجہ کے لحاظ سے دونوںميں بعض علما ء ماء نافيہ سمجھتے ہيں ، بعض استفہام انکاری ، “ ما تغنی ااٰليات” کو “ ما”لفظ 

  ايک ہی ہيں ۔ ليکن ظاہر يہ ہے کہ ماء نافيہ ہو نا چاہئيے ۔
يہ جملہ ايک حقيقت کی طرف اشاره کرتا ہے جو بارہا قرٓان ميں ٓائی اور وه يہ کہ دالئل ، حق باتيں ،و نصائح تنہا کا فی نہيں

  ہيں ۔ہيں بلکہ مہيا اور ٓاماده اسباب بھی نتيجہ حاصل کرنے کی شرط 
اس کے بعد قرٓان تہديد ٓاميز لہجے ميں ليکن سوال کے انداز ميں کہتا ہے کيا يہ ہٹ دھرم اور بے ايمان لوگ سوائے اس کے 

کوئی توقع رکھتے ہيں کہ جو انجام گزشتہ سرکش قوموں کا ہوا تھا اور جو دردناک خدائی عذاب ميں گرفتار ہو ئے تھے ، 
  م ، فراعنہ نمرود، شداد اور ان کے اعوان و انصار کا ہوااس سے دوچار ہوں ۔ جيسا کہ انجا

  
  ( فَھَْل يَْنتَِظُروَن ٕاِالَّ ِمْثَل ٔاَيَّاِم الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلِِھْم ) ۔

اے پيغمبر ! ان سے کہہ دو : اب جبکہ تم اس ” ٓايت کے ٓاخر ميں انھيں خطرے سے خبر دار کرتے ہوئے فرمای اگيا ہے : 
ر چل رہے ہو اور تجديد نظر کے لئے تيار نہيں ہوتو تم انتظار ميں رہو اور ہم تمہارے برے اور درد ناک انجام کےراستے پ

  انتظار ميں ہيں جيسا کہ انجام گزشتہ مستکبر قوموں کا ہوا ( قُْل فَاْنتَِظُروا ٕاِنِّی َمَعُکْم ِمْن اْلُمْنتَِظِريَن) ۔
ہام ِ انکاری ہے يعنی ان کا طرز عمل ہی ايسا ہے کہ گويا وه ايک برے انجام کے ميں استف“ فھل ينظرون” توجہ رہے کہ

  ٓاپہنچنے کے عالوه کسی کا انتظار نہيں کررہے ۔
کی جمع ہے جس کا معنی ہے دن ليکن دردناک حوادث کے معنی ميں ہے ، کہ جو “ يوم ” اگر چہ لغت ميں “ ايام ”لفظ

  ۔گزشتہ اقوام کی زندگی ميں واقع ہوئے 
اس کے بعد اس بناء پر کہ يہ توہم نہ ہو کہ خدا سزا ديتے وقت خشک کے ساتھ تر کو بھی جال ديتا ہے يہاں تک کہ ايک 

مومن جو کسی بڑے سر کش باغی گروه ميں ہو اسے نظر انداز کرديتا ہے مزيد فرمايا گيا ہے : گزشتہ اقوام کے عذاب کے 
  ور ان لوگوں پر ايمان الئے نجات ديتے رہےاسباب فراہم ہونے کے بعد ہم اپنے رسولوں ا

  
ی ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا ) ۔   ( ثُمَّ نُنَجِّ

ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے کہ يہ چيز گزشتہ اقوام ، رسل اور مومنين کے ساتھ مخصوص نہيں تھی بلکہ ہم اس طرح تجھے اور 
ہے ايک مسلم اور تخلف ناپذير حق (َکَذلَِک َحقًّا َعلَْينَا نُْنِج تجھ پر ايمان النے والوں کو نجات ديں گے اور يہ ہم پر حق 

  2اْلُمْؤِمنِيَن ) ۔
..............  

کی جمع ہے ۔ اس کا معنی ہے ڈرانے واال۔ يہ انبياء اور خدائی راہنمأوں کے لئے کنايہ ہے يا پھر يہ انذار کی جمع ہے “ نذير“ نذر”۔ ١
  نا دھمکانا جو ان ہاِد يان الٰہی کا پروگرام ہے ۔۔ يعنی غافلين اور مجرمين کو ڈرا
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“ حقاً علينا ”يعنی جملہ “ کٰذلک ننج المومنين و کان حقاً علينا :” کا جملہ معنوی لحاظ سے تھا “ کٰذلک حقاً علينا ننج المومنين” ۔2
کا تعلق گزشتہ جملے“ کٰذلک” بھی ہے کہ  کے درميان ٓايا ہے يہ احتمال“ ننج المومنين ”اور “ کٰذلک ” ايک جملہ معترضہ ہے کہ جو 

  ۔“ننجی رسلنا والذين ٰامنوا ” سے ہو يعنی 

ِمْرُت ٔاَْن ٔاَُکوَن ْن ٔاَْعبُُد هللاَ الَِّذی يَتََوفَّاُکْم َؤاُ ۔ قُْل يَأاَيّھَا النَّاُس ٕاِْن ُکْنتُْم فِی َشکٍّ ِمْن ِدينِی فاَلَٔاَْعبُُد الَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاِ َولَکِ ١٠۴
  ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن۔

يِن َحنِيفًا َوالَتَُکونَنَّ ِمْن اْلُمْشِرِکيَن۔١٠۵   ۔ َوأَْن ٔاَقِْم َوْجھََک لِلدِّ
َک فَإِْن فََعْلَت فَإِنََّک ٕاًِذا ِمْن الظَّالِِميَن۔١٠۶   ۔ َوالَتَْدُع ِمْن ُدوِن هللاِ َما الَيَْنفَُعَک َوالَيَُضرُّ
ِحيُم۔َوٕاِْن يَْمَسْسَک هللاُ بُِضرٍّ فاَلََکاِشَف لَہُ ٕاِالّھَُو َوٕاِْن يُِرْدَک بَِخْيٍر فاَلََرادَّ لِفَْضلِِہ يُِصيُب بِِہ مَ ۔ ١٠٧  ْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوھَُو اْلَغفُوُر الرَّ

  تر جمہ
  

۔ کہہ دو !اے لوگو! اگر ميرے دين اور عقيدے کے بارے ميں تمہيں شک ہے تو ميں ان کی پرستش نہيں کرتا کہ خدا ١٠۴
کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو، ميں صرف خدا کی عبادت کرتا ہوں کہ جو تمہيں مارے گا اور مجھے حکم ديا گيا اور

  ۔مجھے حکم ديا گيا ہے کہ ميں مومنين ميں سے ہوں 
۔ اور ( مجھے حکم ديا گيا ہے کہ ) اپنا رخم اس د ين کے طرف کر کہ جو ہر قسم کے شرک سے خالی ہے اور ١٠۵

  مشرکين ميں سے نہ ہو ۔
۔ اور سوائے خدا کے کسی چيز کو نہ پيکار کہ جو نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان ۔ اگر ايسا کرو گے تو ظالموں ١٠۶

  ميں سے ہوجأو گے ۔
اگر خدا( امتحان کے لئے يا گناه کی سزا کے طور پر ) تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے عالوه کوئی اسے ۔ اور١٠٧

بر طرف نہيں کرسکتا اور اگر وه تيرے لئے بھالئی کا راده کرے تو کوئی بھی اس کے فضل کو نہيں روک سکتا اپنے 
  حم کرنے واالہے ۔بندوں ميں سے جسے چاہے نوازتا ہے اور وه بخشنے واال اور ر

  مشرکين کے بارے ميں حتمی فيصلہ 
يہ ٓايات او ربعد کی چند ٓايات سب کی سب توحيد سے مربوط شرک کے خالف جنگ اور حق کی طرف دعوت دينے کے 

 بارے ميں ہيں ۔ يہ ٓايات اس سوره کی ٓاخری ٓايات ميں سے ہيں اور در حقيقت يہ اس سوره کی توحيدی مباحث کی فہرست يا
  خالصہ ہيں اور بت پرستی کے خالف جنگ کے لئے تاکيد ہيں ، جس کا ذکراس سوره ميں بار ہا ٓايا ہے ۔

ٓايات کا لب ولہجہ نشاندہی کرتا ہے کہ مشرکين بعض اوقات اس وہم ميں گرفتار ہو جاتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ پيغمبر 
رح سے انھيں قبول کرنے کے قائل ہو جائيں اور خدا کے اپنے عقائد ميں بتوں کے بارے ميں نرمی سے کام ليں ، کسی ط

عقيده کے ساتھ ساتھ کسی طرح سے انھيں بھی تسليم کرليں ۔ قرٓان اس قدر حتمی اور قطعی فيصلے کے ساتھ کہ جتنا فرض 
کے بارے ميں کيا جا سکتا ہے اس بنياد توہم کو ختم کرتا ہے اور ان کی فکر کو ہميشہ کے لئے راحت پہنچا تا ہے کہ بتوں 

کسی قسم کی صلح اور نرمی کا کوئی معنی نہيں ہے اور هللا کے عالوه کوئی اور معبود نہيں ہے ۔ صرف هللا ، نہ ايک لفظ 
  کم نہ ايک لفظ زياده ۔

کہہ دو ! اے لوگو! تم ميرے عقيدے کے بارے ” پہلے پيغمبر اکرم کو حکم ديا گيا ہے کہ تمام لوگوں کو مخاطب کرکے : 
وئی شک و تردد رکھتے ہو تو ٓاگاه رہو کہ ميں ان کی کبھی عبادت قبول نہيں کروں گا جن کی خدا نے عالوه تم عبادت ميں ک

  ) ۔کرتے ہو ( قُْل يَأاَيّھَا النَّاُس ٕاِْن ُکْنتُْم فِی َشکٍّ ِمْن ِدينِی فاَلَٔاَْعبُُد الَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاِ 
نفی پر قناعت نہيں کی گئی بلکہ مزيد تاکيد کے لئے ہر قسم کی عبادت خد اکے لئے ثابت کرتے  صرف ان کے معبودوں کی

   ) ۔ہوئے بات جاری ہے : ليکن ميں ايسے خدا کی عبادت کرتا ہوں کہ جو تمہيں موت دے گا ( َولَِکْن ٔاَْعبُُد هللاَ الَِّذی يَتََوفَّاُکمْ 
يہ خدا کا فرمان ہے جو اس نے مجھے ديا ہے کہ ميں هللا پر ” يں ہے بلکہ پھر تاکيد مزيد ہے : يہ صرف ميری چاہت نہ

  “ايمان النے والوں ميں سے رہوں
  ( َؤاُِمْرُت ٔاَْن ٔاَُکوَن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن) ۔

يہ جو خدا کی صفات ميں سے صرف قبض روح او رمارنے کا ذکر ہوا ہے تو يہ يا تو اس بناء پر ہے کہ انسان جس چيز پر 
چاہے شک کرے ليکن وه موت پر شک نہيں کرسکتا او ريا اس وجہ سے ہے کہ انھيں سزا اور ہالکت خيز عذاب کی طرف 

متوجہ کياجائے کہ جس کی طرف گزشتہ ٓايات ميں اشاره ہوا ہے ۔ اس طرح سے پھر يہ کنايةً خدا کے غضب کی ايک 
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  دھمکی ہے ۔
قطعی طور پر بيان کرنے کے بعد اب اس کے لئے دو دليليں پيش کی  شرک و بت پرستی کی نفی کے بارے ميں اپنا عقيده

  گئی ہيں ايک دليل فطرت کے حوالے سے ہے اور دوسری عقل و خرد کے حوالے سے ۔
کہہ دو : مجھےے حکم ديا گياہے کہ اپنا رخ مستقيم اور سيدھے دين کی طرف رکھو کہ جو ہر لحاظ سے خالص اور پاک ”

يِن َحنِيفًا) ۔ َؤاَْن ٔاَقِمْ “ ( ہو    َوْجھََک لِلدِّ
يہانبھی صرف اثباتی پہلو پر قناعت نہيں کی گئی بلکہ تاکيد کے لئے نفی کا پہلو بھی بيان کيا گيا ہے ، ارشاد ہوتا ہے : اور 

  ہر گز مشرکين ميں سے نہ ہونا (َوالَتَُکونَنَّ ِمْن اْلُمْشِرِکيَن) ۔
اس شخص کو کہتے ہيں جو انحراف اور ٹيڑھے پن سے راستی ، استقامت اور  “حنيف” جيسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے 

سيدھے پن کی طرف جھکے يا دوسرے لفظوں ميں انحراف اور ٹيڑھے دينوں اور طور طريقوں سے ٓانکھيں بند کرلے اور 
مطابقت کی خدا کے سيدھے اور مستقيم دين کی طرف متوجہ ہو وہی دين جو فطرت کے مطابق ہے اور فطرت سے اسی 

وجہ سے صاف ستھرا او رمستقيم ہے ، اس بناء پر تو حيد کے فطری ہونے کی طرف اشاره اس ميں پنہاں ہے کيونکہ 
  انحراف وه چيز ہے جو فطرت کے خالف ہو ( غور کيجئے گا ) ۔

ئے فطرت کے راستے شرک کے بطالن کی طرف اشاره کرنے کے بعد ايک واضح عقلی دليل کی طرف اشاره کرتے ہو
خدا کو چھوڑ کر ان چيزوں کی عبادت نہ کرجو نہ فائده پہنچاسکتی ہيں اور نہ نقصان ۔ کيونکہ اگر ” حکم ديا گيا ہے کہ 

اپنے اوپر ظلم کرے گا اور ا س معاشرے پر بھی جس سے تيرا تعلق “ تونے ايسا کام کيا تو ظالموں ميں سے ہو جائے گا 
َک فَإِْن فََعْلَت فَإِنََّک ٕاًِذا ِمْن الظَّالِِميَن) ۔ہے ۔ ( َوالَتَْدُع ِمْن ُدوِن هللاِ    َما الَيَْنفَُعَک َوالَيَُضرُّ

کون سی عقل اجازت ديتی ہے کہ انسان ايسی چيزوں او رموجودات کی عبادت کرے کہ جو کسی قسم کا فائده اور نقصان 
  يں ہے ۔نہيں پہنچا سکتيں اور انسانی تقدير ميں جن کا تھوڑا سا بھی اثر نہ

يہاں بھی صرف نفی کے پہلو پر بس نہيں کيا گئی بلکہ مثبت پہلو کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے : اگر تمہيں خدا کی طرف 
سے ناراحتی اور نقصان پہنچے ( چاہے سزا کے طور پر ) ، اس کے عالوه کوئی بھی اسے بر طرف نہيں کرسکتا( َوٕاِْن 

اگر خدا چاہے کہ تمجے بھالئی پہنچے تو کوئی بھی اس کے فضل و ” َف لَہُ ٕاِالّھَُو) ۔اسی طرح يَْمَسْسَک هللاُ بُِضرٍّ فاَلََکاشِ 
  َوٕاِْن يُِرْدَک بَِخْيٍر فاَلََرادَّ لِفَْضلِِہ ) ۔“ ( رحمت کوروک نہيں سکتا 

َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه)  وه اپنے بندوں ميں سے جسے چاہے ( اور اہل سمجھے) خير اور نيکی تک پہچاتا ہے ( يُِصيُب بِہِ ” 
ِحيُم) ۔   ۔کيونکہ اس کی بخشش اور رحمت سب پر محيط ہے اور وه بخشنے واال اور رحم کرنے واالہے ( َوھَُو اْلَغفُوُر الرَّ

  نَْفِسِہ َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَْيھَا َوَما ٔاَنَا َعلَْيُکْم بَِوِکيٍل۔۔ قُْل يَأاَيُّھَا النَّاُس قَْد َجائَُکْم اْلَحقُّ ِمْن َربُِّکْم فََمْن اْھتََدی فَإِنََّما يَْھتَِدی ِل ١٠٨
  ۔ َواتَّبِْع َما يُوَحی ٕاِلَْيَک َواْصبِْر َحتَّی يَْحُکَم هللاُ َوھَُو َخْيُر اْلَحاِکِميَن ۔١٠٩
  ترجمہ

  
نب ٓايا ہے ( اس کے زير سايہ) ہدايت يافتہ اپنے ۔ کہہ دو: اے لوگو! تمہارے پر وردگار کی طرف سے حق تمہاری جا١٠٨

لئے ہدايت پا تا ہے اور جو شخص گمراه ہو جائے تو وه اپنے نقصان ميں گمراه ہوا ہے او رميں تم پر ( مجبور کرنے کے 
  لئے ) مامور نہيں ہوں ۔

تاکہ خدا ( کاميابی کا ) حکم  ۔ اور جو کچھ تم پروحی ہوتی ہے اس کی پيروی کر اور صبر کر ( اور استقامت دکھا )١٠٩
  صادر کرے اور وه بہترين حکم کرنے واال ہے ۔

  ٓاخری بات 
ان دو ٓايات ميں سے ايک تو تمام لوگوں کے لئے پند و نصيحت ہے اور دوسری پيغمبر اکرم کے لئے مخصوص ہے يہ ٓايات

  پر سورٔه يونس اختتام کو پہنچتی ہے ۔ ان احکام کی تکميل کرتی ہيں جو اس پوری سورت ميں بيان ہوئے اور يہييں
پہلے ايک عمومی حکم کے طور پر فرمايا گيا ہے : تمام لوگوں سے کہہ دو کہ تمہارے پر وردگار کی جانب سے حق 

تمہاری جانب ٓايا ہے ۔ يہ تعليمات ، يہ ٓاسمانی کتاب ، يہ پرگرام اور يہ پيغمبر سب حق ہيں اور ان کے حق ہونے کی نشانياں 
جو شخص اس حق کے” ح ہيں ( قُْل يَأاَيُّھَا النَّاُس قَْد َجائَُکْم اْلَحقُّ ِمْن َربُِّکم ) ۔اور اس حقيقت کی طرف توجہ کرتے ہوئے واض

زير سايہ ہدايت حاصل کرے اس نے اپنے فائدے کی طرف ہدايت پائی ہے اور جو شخص اس کے سامنے سر تسليم خم نہ 
پنے نقصان ميں قدم اٹھايا ہے ( فََمْن اْھتََدی فَإِنََّما يَْھتَِدی لِنَْفِسِہ َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَْيھَاٍ) کرتے ہوئے منتخب کرے اس نے ا
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  ۔اور ميں تمہارا مامور ، وکيل اور نگہبان نہيں ہوں ( َوَما ٔانَا َعلَْيُکْم بَِوِکيل) ۔
ل کرنے پر مجبور کروں کيونکہ حق قبول کرنے کے لئے مجبور کرنا يعنی يہ ميری ذمہ داری نہيں ہے کہ تمہيں حق قبو

کوئی معنی نہيں رکھتا اور نہ ہی اگر تم نے حق قبول نہ کيا تو تمہيں خدائی عذاب سے محفوظ رکھ سکتا ہو ں بلکہ ميری 
تمہارے ذمہ ہيں کہ تم اپنے  ذمہ داری تو دعوت دينا ، تبليغ کرنا، رشد و ہدايت کرنااور رہبری کرنا ہے او ربا قی امور خود

  اختيار سے اپنی راه منتخب کرو۔
يہ ٓايت دوباره مسئلہ اختيار اور ارادے کی ٓازادی کا ذکر کرنے کے عالوه اس امر پر تاکيد کرتی ہے کہ حق کو قبول کرنا 

 ے نقصان ميں ہے ۔پہلے مرحلے ميں خود انسان کے لئے فائدے ميں ہے جيسا کہ اس کی مخالفت کرنا بھی خود اسی کے ک
در حقيقت خدائی ہبروں کی تعليمات اور ٓاسمانی کتب انسانوں کی تربيت ، تکامل اور ارتقاء کی کالسيں ہيں نہ ان کی موافقت 

  کرنا عظمت ِ الٰہی ميں اضافے کا باعث ہے او رنہ ہی ان کی مخالفت سے اس کے جالل ميں کوئی کمی ٓاتی ہے ۔
ی کا تعين دو جملوں ميں کيا گيا ہے ۔ پہال يہ کہ جو کچھ تم پر وحی ہوتی ہے تجھے صرف اس کے بعد پيغمبرکی ذمہ دار

اس کی پيروی کرنا چاہئيے ( َواتَّبِْع َما يُوَحی اليک) ۔تيرا راستہ خدا نے وحی کے ذريعے معين کيا ہے اور تو نے اس سے 
  معمولی سے انحراف کا بھی مجاز نہيں ۔

تجھے طاقت فرسا مشکالت ، بہت زياده ناراحتيں اور پريشانيوں کا سامنا کرنا پڑے گا لٰہذا دوسرا يہ کہ اس راستے ميں 
انبوه ِ مشکالت ميں تجھے چاہئيے کہ خوف و ہراس کو اپنے قريب نہ ٓانے دے ۔ صبر ،استقامت اور مر دی اختيار کر۔ يہاں 

بِْر َحتَّی يَْحُکَم هللاُ ) ۔کيونکہ وه بہترين حکم کرنے واال تک کہ خدا دشمنوں پر تيری فتح و کامرانی کا حکم صادر کرے ( َواصْ 
  ہے ۔ اس کا فرمان حق ہے ، اس کا حکم عدل ہے اور اس کے وعدے کی خالف ورزی نہيں ہوتی(َوھَُو َخْيُر اْلَحاِکِميَن ) ۔

  پر وردگار ا! تيرے بندے جو تيری راه ميں جہاد کرتے ہيں ۔
  ن کار فرما ہے ۔وه جہاد جس ميں خلوص اور ايما

  تيرے بندے جو تيری راه ميں صبر، استقامت اور پا مردی کا مظاہره کرتے ہيں ۔
  تونے ان سے کاميابی اور فتح و نصرت کا وعده کيا ہے ۔

خدا وندا ! ان لمحات ميں اور حکومت اسالمی کی تشکيل کے مرحلے ميں بہت زياده مشکالت نے ہميں گھير رکھا ہے او 
  يق و عنا يت سے جہاد اور استقامت سے پيچھے نہيں ہٹيں گے ۔رہم تيری تو ف

بار اٰلہا ! تو بھی اپنے لطف و کرم سے مشکالت کے سياه بادل بر طرف کردے اور ہميں حق و عدالت کی حيات بخش 
  شعاعوں سے نواز ۔

  
 ٓامين يا رب العالمين ۔

 

 


